Zpravodaj
obce

Ovčáry
Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
do naší obce dorazily Vánoce.
První adventní víkend jsme společně rozsvítili vánoční stromek
na návsi, který nám věnoval pan
Květoslav Dostál. Stromek je
nádherný a rád bych touto cestou panu Dostálovi ještě jednou
poděkoval.
Minulý týden jsme si poslechli tradiční Zpívánky v kostele, které pro nás každoročně připravují děti z naší
mateřské a základní školy. Poděkování patří našim
úžasným a šikovným dětem a všem pedagogům školy
pod vedením paní ředitelky Mgr. Ivany Adamcové.
Další akcí, která proběhne již tuto sobotu, budou Ovčárecké vánoční trhy. Stánky na návsi budou otevřeny
od 10 do 16 hodin a zakoupit si zde můžete např. koření, uzeniny apod.
Letos jsme pro Vás ve spolupráci se spolky připravili
silvestrovskou zábavu. K tanci a poslechu budou hrát
Jarda a Martin. Nový rok pak zahájíme již tradičním
novoročním pochodem a od 17 hodin bude probíhat
Novoroční ohňostroj. Připraveno bude také občerstvení
v podobě svařeného vína, čaje apod.
Rád bych Vám všem popřál krásné Vánoce plné pohody a hodně zdraví do nového roku 2017.
Bohuslav Machůrka
starosta obce

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
Na posledních zasedáních zastupitelstva obce bylo
obci nabídnuto k odkupu cca 6500m2 pozemků v centrální části obce. Jedná se o pozemky farního areálu
vedle školy a navazující pozemky p. M. Pauknerové
a p. O. Bělského. Zastupitelstvo obce pověřilo dalším
vyjednáváním starostu obce.
Na posledním zasedání předložila p. Skokanová ze
společnosti SOP a.s. Přelouč návrh na rozšíření nabídky na svoz vytříděných plastů a papíru z nádob
o objemu 120 l (240 l). Obec má na zvážení dvě možnosti - prodej nebo pronájem nádob. Distribuce žlutých a modrých popelnic by probíhala prostřednictvím

č.5/16

obecního úřadu. Další jednání se společností SOP a.s.
se uskuteční na začátku příštího roku.
Zastupitelstvo obce též schválilo zadávací řízení
na výběr kamerového systému na Ubytovnu Ovčáry
z důvodů většího zabezpečení majetku obce a zvýšení
bezpečnosti jak zaměstnaců ubytovny, tak jejich ubytovaných klientů. Zároveň mezi svátky bude probíhat
částečná rekonstrukce ubytovacích prostor - malování,
drobné úpravy apod.
Hynek Tichý
místostarosta obce

AKCE
Ovčárecké vánoční trhy - neděle 18.12. od 10 do 16 h
na návsi. Kostel sv. Jakuba Většího bude pro
zájemce otevřený v neděli 18. 12. od 14 do 16 h.
Vánoční turnaj ve stolním tenisu - 25.12.
od 13 h - Spolkový dům
Silvestr - 31.12. od 19,30 h - Spolkový dům
- vstupné 100 Kč - v ceně malé občerstvení
a láhev sektu na stůl
Novoroční pochod - 1.1.2017 v 15 h - sraz před OÚ
Novoroční ohňostroj - 1.1.2017 v 17 h na Horce

BOHOSLUŽBY
24.12.2016 - v 16 h Sv. Bartoloměj Kolín
- v 16,30 h Veltruby
- ve 24 h Klášter Nejsv.Trojice Kolín
1.1.2017   - v 11 h kostel sv. Jakuba Většího
v Ovčárech

OVČÁRECKÉ ŽENY
Advent jsme zahájily vařením vánočního punče při rozsvěcení vánočního stromu na návsi. Už se stalo tradicí
malé posezení po této akci. I to je tradice, že tohoto
posezení se účastní starosta s manželkou, ředitelka
naší školy a farář. Došlo také na bilancování uplynulého roku a na plány do roku 2017. V neděli po zahájení adventu jsme navštívily zámek Hrádek u Nechanic, kde jsme se seznámily s vánočními zvyky našich
předků. Vánoční výstavu výrobků šikovných žen jsme
otevřely v pátek 2. prosince. Během dvou dnů prodejní
výstavy jsme prodaly zboží za 14 000 Kč. Víkend jsme
zakončily „hrabárnou“ v neděli od 13 do 14 hodin. Tato
akce probíhá vždy první neděli v měsíci v Hasce.
Plány pro příští rok máme velké např. zájezd do Hluku
na Jízdu králů, cestu lodí z Děčína do Míšně, přednášku o rodu Součků z Ovčár, cestopisné povídání. Dále
chceme pokračovat ve zdravotním cvičení.
Abychom mohly tohle všechno uskutečnit, potřebujeme zdraví, klid a pohodu. To přeji všem našim ženám.
Na závěr chci poděkovat Ovčáreckým ženám za spolupráci, za příjemnou atmosféru při společných akcích

a za ochotu obohatit svůj život o nové prožitky. Také
děkuji starostovi a zastupitelům za podporu našeho
spolku. Činnost našeho spolku vystihuje jedno latinské
přísloví: „Dokud žijeme, žijme naplno.“
Krásné Vánoce a mnoho zajímavých prožitků v roce
2017 přejí všem občanům Ovčárecké ženy.
Renata Podnecká

TĚLOVÝCHOVA V OVČÁRECH
Tělovýchovná jednota ASPV Ovčáry je malou organizací v naší obci, která má pouze 7 členů, ale svou činností v letošním roce se prezentuje především v oblasti
tělovýchovy a pravidelným cvičením žen pod vedením
Terezy Stříbrné a její pravé ruky Adély Tiché, za což jim
patří poděkování. Cvičení probíhá pravidelně ve Spolkovém domě.
Letošní rok pro hromadné vystoupení nebylo příznivé.
Motivací pro cvičení je především nácvik pro sletové
vystoupení Sokolu nebo účast na světových gymnaestrádách. V přístím roce začíná nácvik skladby ASPV
pro Slet 2018 v Praze a naši členové se zúčastní. Sletová skladba bude podstatnou částí připravovaného

vystoupení na světové gymnaestrádě 2019 v rakouském Dorbirnu.
Nesmíme opomenout ani stolní tenis, kde máme ideání podmínky ve Spolkovém domě, neboť zde probíhá
příprava na vánoční turnaj vždy v úterý a v pátek od 18
do 20 hodin. Letošní ročník je jubilejní a bude se konat
25. prosince od 13 hodin pro neregistrované. Bude se
soutěžit v kategorii muži, ženy a školní mládež. Zveme
spoluobčany, kteří mají rádi pohyb a stolní tenis.
Naši členové jsou nápomocni při akcích pořádáných
Obecním úřadem Ovčáry.
TJ ASPV přeje všem sportumilovným občanům šťastné
a klidné Vánoce a hodně zdraví v roce 2017.
Jaromír Podnecký

DĚTSKÝ KLUBÍK
V neděli 27.11. se rodiče společně s dětmi vydali
na další výlet mikrobusem do Pekla Čertovina, které
leží nedaleko Hlinska. Po příjezdu na místo jsme byli
uchváceni architekturou samotného Pekla. Před prohlídkou jsme s dětmi zvládli vyhledat naše prohřešky
v Knize hříchů a nakrmit hladové krky v Pekelném šenku. Poté již následovala prohlídka Pekla. Měli jsme tu
čest setkat se se samotným pánem pekel, Luciferem.
Nahlédli jsme také do pekelné kuchyně a zopakovali
jsme si sedm smrtelných hříchů lidstva v pekelné škole. Nemohli jsme si nechat ujít pozvání na ochutnávku místní speciality pekelné hospody - „kozí chcanky“
(něco jako naše pozemská Kofola). Zpočátku čerti
u dětí budili respekt, ale zanedlouho se ukázalo, že to
jsou všichni stejní rarášci. Po velmi vydařené prohlídce, při které se bavili jak děti tak i dospělí, jsme ještě
stihli krátké občerstvení a poté jsme se vydali směrem
k domovu. Jo a mimochodem čertovo oko nikdy nespí.
Tak s pánem čertem váš Dětský klubík.
Ráda bych tímto také poděkovala obci Ovčáry za poskytnutí finančního příspěvku na tento výlet.
Dětský klubík Ovčáry přeje všem klidné a pokojné Vánoce plné radosti a štěstí.
Sixtová Šárka

Mnoho dobrých
úlovků
v roce 2017

Radostné Vánoce a úspěšný rok 2017
přeje svým hráčům, příznivcům a spoluobčanům

přeje
Spolek rybářů Ovčáry

výbor FC OVČÁRY

SDH OVČÁRY
Tak jako každý rok náš spolek pořádal Mikulášskou
nadílku ve Spolkovém domě Ovčáry dne 4.12.2016.
Myslím si, že atmosféra nám všem navodila vánoční
pohodu a klid. Děti byly spokojené a čerti s Mikulášem
a andělem nám nikoho neodnesli :-).
Tímto bych chtěl za SDH Ovčáry všem našim členům
a všem spoluobčanům naší obce popřát pohodové
svátky vánoční a plno zdraví a štěstí v nadcházejícím
roce 2017.
Za SDH Ovčáry Josef Tuláček

PF 2017

ZPRÁVY ZE ŠKOLY
V sobotu na jarmark a do školy
Poslední listopadová sobota se v Ovčárech nesla v duchu adventním. Od 14 hodin probíhal na návsi vánoční
jarmark a v tu dobu naše škola otevřela své dveře pro
širokou veřejnost. Navštívili nás rodiče s dětmi, bývalí
žáci, přátelé školy, zvědaví návštěvníci, dokonce i někteří pamětníci si přišli zavzpomínat na svá studijní léta.
Školu zdobily práce žáků a paní učitelek. Prostřednictvím počítačové prezentace jsme si připomněli loňský
školní rok. Den otevřených dveří splnil naše očekávání.
Po setmění se děti dočkaly lampiónového průvodu
a na závěr se všichni ze ZŠ a MŠ pokusili vánočními
koledami a básničkou rozsvítit na návsi krásný vánoční
strom. Jestli se jim to podařilo, o tom se můžete sami
přesvědčit, až půjdete kolem.

Zpívánky v kostele

Mikulášská nadílka

Zápis do 1.  ročníku ZŠ
v Ovčárech
YUSEN Logistics - vánoční vystoupení

Příjemné vánoční svátky a ničím
nerušený vstup do nového roku 2017

pro školní rok 2017/18
bude probíhat v měsíci
DUBNU.
Pro předškoláky též připravujeme
NEVŠEDNÍ VYUČOVÁNÍ.

Zápis do MŠ
v Ovčárech
pro školního roku 2017/18
přejí všem čtenářům Zpravodaje děti,
žáci a pracovníci školy v Ovčárech

bude probíhat v měsíci
KVĚTNU.
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