Zpravodaj
obce

Ovčáry

č.4/16

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
do naší obce přišel podzim a ulice zasypalo listí. Sychravé počasí nás zahnalo do našich domovů a v některých domácnostech
začínají přípravy na vánoční
svátky.
Za čtrnáct dní začíná advent,
který je v naší obci spojen s řadou tradičních akcí.
Ani letos nepřijdete o slavnostní rozsvícení vánočního
stromu s vystoupením dětí naší školy, kterému bude
předcházet odpolední jarmark na návsi a lampionový
průvod obcí.
Začátkem prosince se můžeme společně setkat v našem kostele, kde nám zazpívají děti z naší základní
a mateřské školy při tradičních Zpívánkách v kostele.
Ani spolky nezahálí a připravují pro Vás či Vaše děti
řadu akcí. Například SDH Ovčáry pořádá Mikulášskou
nadílku pro děti. Podrobný program akcí naleznete
v tomto Zpravodaji.
Poslední měsíce roku nebudou však pouze naplněny
oslavami. Do konce roku bychom rádi završili rekonstrukci chodníku k Jestřabí Lhotě.
V současné době probíhají schůzky se zástupci spolků a plánují se akce na příští rok. V jednání je také
uspořádání silvestrovských oslav ve Spolkovém domě.
O výsledku Vás budeme informovat v příštím vydání
našeho Zpravodaje.
Velmi se těším na setkání s Vámi u akcí pořádaných
obcí či spolky.
Bohuslav Machůrka
starosta obce

SLOVO MÍSTOSTAROSTY
Ubytovna
Po rekonstrukci Spolkového domu včetně zateplení
pláště budovy, výměny oken a instalace nových
systémů topení - kombinace solárních střešních
panelů, vzduchového tepelného čerpadla a plynového
topení, se začíná projevovat a hlavně finančně snižovat

výsledek této nákladné investice. V průběžném období
provozu do začátku letošního října se ekonomická
situace dostala do výrazně lepších čísel, než tomu
bylo ve stejném období loňského roku. Naše ubytovací
zařízení v blízkosti průmyslové zóny je pro firmy
z hlediska vzdálenosti zajímavé, proto se tomto roce též
zvýšila celková kapacita obsazenosti ubytovny, která
je nyní v průměru kolem 80%. Zlepšený hospodářský
výsledek ubytovny nám dává naději na možnost dalších
investic příštím roce.
Informace výboru TJ ASPV Ovčáry
TJ ASPV zve všechny zájemce o stolní tenis do prostor
Spolkového domu každé úterý a pátek od 18h do 20h.
K dispozici jsou 4 stoly v rámci přípravy na pravidelný
VÁNOČNÍ TURNAJ.
místostarosta obce Hynek Tichý

ADVENT V OBCI
26.11.2016		
Rozsvícení vánočního stromečku
program:
14.00 - 16.00 h
Jarmark na návsi
14.00 - 16.00 h
Den otevřených dveří ve škole
14.00 - 16.00 h
Otevření kostela
16.00 - 16.30 h
Lampiónový průvod
16.30 h 		Vystoupení dětí ze ZŠ a MŠ a rozsvícení vánočního stromečku
4.12. v 16.00 h		
Míkulášská nadílka
8.12. v 17.00 h		
Zpívánky v kostele

Obecní úřad Ovčáry ve spolupráci se spolky
zve všechny občany na slavnostní

ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO STROMU
26. listopadu 2016 v 16.00 hodin
před Hasičárnou
Pro děti
• teplý čaj a cukroví

VÝZNAMNÁ JUBILEA V OBCI

Sbor dobrovolných hasičů
Vás zve na

18. října tohoto roku oslavila paní Marie Šilerová významné životní jubileum 100 let.

MIKULÁŠSKOU
NADÍLKU
V neděli 4. prosince od 15.00 hodin
ve Spolkovém domě
• pro každé dítě malý dárek
• diskotéka
• balíčky od rodičů přijímáme hodinu předem

Pro dospělé
• svařené víno
Doprovodný program
• lampionový průvod obcí
• vystoupení žáků ZŠ
a MŠ

Nejstarším mužem v naší obci je pan Jaroslav Šedina, který 2. listopadu oslavil v plné síle
88. narozeniny. Oběma našim jubilantům přejeme hodně zdraví, štěstí, pohody a životní vitality.

ZPRÁVY Z MIC A KNIHOVNY

Stánkový prodej
• vánoční dekorace,
květiny, sladkosti, čaj,
koření, uzenina
Vymaluj si...

DĚTSKÝ KLUBÍK - DÝŇOVÁNÍ 4.11.2016
Přestože bylo letošní zdobení dýní z důvodu nemocí
přesunuto na 4.11., zúčastnilo se této akce mnoho dětí
se svými rodiči. Děti si za pomoci svých rodičů vyrobily zápichy do květináčů ve tvaru dýniček. Samozřejmě nechybělo ani zdobení dýní, na kterém pracovali
převážně rodiče pod bedlivým dohledem svých ratolestí. Po vyhodnocení a vyhlášení nejkrásnějších dýní
na děti čekala sladká odměna v podobě krásného dortu. Tímto děkuji šikovné mamince Romaně Čapkové
za krásný a chutný dort. Během volných chvilek si děti
zasoutěžily a samozřejmě nemohla chybět již tradiční
diskotéka pro děti.
Jsme velmi rádi, že se tato akce konaná již třetím rokem, stala v Ovčárech jakousi tradicí a budeme se těšit
zase za rok.

Vážení přátelé dobré literatury všeho druhu a pohodového posezení v „retro internetové kavárně“ provozované pod hlavičkou MIC, dovolte mi, abych vyjádřil za současný stav fungování dvou v předchozí větě
zmíněných obecních institucí poděkování vedení obce
za to, že podporují provoz Hasky i knihovny ve formátu, který návštěvníkům obou zařízení nejlépe vyhovuje
a v podstatě jsme tak dospěli do klidového stavu, který
doufám vydrží do doby než odejdu do knihovnického
a jiného důchodu. Jsem člověk, který chápe, že klasické čtení bude stále více vytlačováno sledováním filmů,
instruktážních videí a klipů v TV nebo na PC a neděsí mě to. Jde o to, že v Ovčárech teď máme knihovnu hodnou 21. století, a možná jsem to na stránkách
Zpravodaje i tak už popsal, a pro ty čtenáře, kteří ještě
v naší obci jsou, se snažím udělat s podporou obce
maximum, protože mě ta práce prostě baví. Totéž platí

o provozu MIC. Někteří naši spoluobčané prostě chtějí
alternativu ke klasické hospodě a toto jest jim v kulturní místnosti Hasičárna v dostatečné míře snad poskytováno.
Já bych se tímto článkem ve Zpravodaji na chvíli rozloučil s propagací MIC a knihovny, protože kdo chce,
tak ten ví, kdy a kde mě najde. Provoz Hasky se teď
ustálil ve dnech pondělí, středa a čtvrtek od cca 19:00
do cca 23:00, což zatím nekoresponduje s info cedulí
na vstupních dveřích. Občas je otevřeno i úterý a pátek od cca 19:00 do 21:30. Naopak provoz knihovny
je ve dnech středa a sobota od 14:30 do 17:30, jak je
uvedeno na stránkách obce i na info ceduli u vchodu
do Spolkového domu.
Těším se na setkání s Vámi v jedné ze dvou provozoven a přeji krásný a pohodový konec roku 2016.
Správce MIC a knihovník Aleš Tichý

OVČÁRECKÉ ŽENY
Blíží se konec roku a všichni bilancují odcházející rok.
Také Ovčárecké ženy se ohlíží za svou činností během
roku. Naše činnost se rozděluje na kulturní, kam patřily přednášky na téma „Cestování po Kubě“ a „Moje
cesta do Santiaga de Compostella“. Další oblastí, která nás zajímá, jsou návštěvy zámků, muzeií a exkurzí.
Letos jsme navštívily Hřebčín v Kladrubech, Muzeum
perníku v Pardubicích, Čapí hnízdo v Olbramovicích,
Muzeum čokolády v Táboře a Sklárny Bohemia v Poděbradech. Také chuťové pohárky jsme si polechtaly
ochutnávkou italské a maďarské kuchyně v restauraci
Trojka. V březnu jsme si připomněly svátek žen malou
oslavou. V dubnu jsme se zúčastnily koncertu oblíbené
Veselé trojky v Radovesnicích II. Ani my nezapomínáme na protažení těla při zdravotním cvičení pod vedením Mgr. Vlasty Sysalové. To bylo bilancování, nyní
ještě co nás čeká do konce tohoto roku. Rozsvěcení

vánočního stromku podpoříme uvařením vánočního
punče. Hned po této akci tj. 27.11. jedeme na adventní
prohlídku zámku Hrádek u Nechanic. Širokou veřejnost
chceme pozvat na prodejní vánoční výstavu dne 2.3.12. ve Spolkovém domě. Doprovodnou akci nám zajistí v sobotu 3.12. studenti a učitelé Středního odborného učiliště v Městci Králové pod vedením Mgr. Evy
Nezavdalové/Holanové/. Ti si pro nás připravili prodej
vánočních svícnů a také ochutnání palačinek připravených na místě studenty učiliště. Srdečně zveme všechny zájemce. Myslím, že jsme během tohoto roku byly
celkem akční, proto přeji všem našim členkám, aby
i poslední akce tohoto roku byly úspěšné. Děkuji všem
našim členkám za účast na akcích a za pomoc při jejich přípravě. V tuto chvíli je nás celkem 38.
Renata Podnecká

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ OVČÁRY INFORMUJE
Dne 23.8.2016 za podpory Obecního úřadu, TPCA
a OMS Kolín se konaly Lesní zkoušky velkých plemen
psů v naší honitbě. Celkem se účastnilo 10 vůdců se
svými čtyřnohými miláčky a uspěli všichni ve složení
náročných zkoušek. Všichni účastníci zkoušek včetně
zkušební komise oceňovali množství zvěře, se kterou
se potkali a bez které by zkoušky ani neproběhly tak
zdárně.
Ve dnech 10. a 11.9.2016 proběhly opět, Všestranné
zkoušky psů velkých plemen v naší honitbě, počasí
bohužel psům a vůdcům mnoho nepřálo, byly velké
teploty a velmi náročné zkoušky prověřily jak psy, tak
i vůdce. Z celkového počtu 10 psů zkoušky splnilo jen
8. Náročnost spočívala ve dvoudenní zkoušce, v pohybu jak v lese, tak i v polních kulturách. Bylo to náročné,

zabezpečení zdárného průběhu se účastnili všichni
naši členové i hosté. Spolek byl hodnocen velmi kladně
ze strany OMS Kolín z hlediska zabezpečení kynologie
na okrese Kolín a celých středních Čech.
Ve dnech 24. a 25.9.2016 opět za podpory OÚ, TPCA
se konalo setkání Klubu sokolníků při ČMMJ zde u nás.
Sjelo se celkem 16 vůdců se svými dravými svěřenci
z naší republiky. Jde o setkávání předních našich odborníků v oblasti lovu zvěře s dravými ptáky. Členové
klubu a jejich svěřenci si užívali jak krásného počasí
tak i skvělých loveckých úspěchů jejich svěřenců. V neděli odpoledne, když odjížděli, byli spokojeni všichni
s pěkně strávenými dny v naší honitbě a všichni se těší
na setkání v roce 2017.
S pozdravem Zdar české myslivosti MS Ovčáry

ZPRÁVY ZE ŠKOLY
25.10. Den strašidel
Zatímco v anglicky mluvících zemích slaví Halloween,
křesťané vzpomínají na své bližní ve svátek Všech
svatých. Ve škole v Ovčárech jsme se rozhodli uspořádat pro děti Den strašidel. Děti přišly do školky v kostýmech, školáci se převlékali po skončení vyučování.
Rázem nás obklopila strašidla a strašidýlka, duchové
i hrůzostrašný upír. V tělocvičně pak vzniklo doupě
všech strašidelných bytostí, kde tančily, házely dýní
a plnily další neobvyklé úkoly. Všichni se dobře bavili.
Strašidla jsme poté poslala spát do podzemí, snad nás
navštíví i příští rok.

Základní škola a Mateřská škola Ovčáry Vás srdečně zve na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
konaný

26.11.2016
od 14.00 h do 16.00 h
Přijďte se podívat,
přijďte zavzpomínat.
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