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Pozvánka na hory

Vážení spoluobčané,
čas adventu pomalu vrcholí
a my se mílovými kroky blížíme
k nejkrásnějším svátkům v roce,
k Vánocům. Máme za sebou
již tradiční akce v naší obci rozsvěcení vánočního stromu
a zpívání v kostele. Obě akce byly
opět velmi početně navštívené
a mohu říci, že předčily naše
očekávání. Znovu tímto děkuji především sdružení
Ovčáreckých žen za přípravu výborného občerstvení
a dětem a učitelkám z místní školy za kulturní vystoupení.
Dík patří samozřejmě i dalším, kteří se jakkoliv podíleli
při přípravě a realizaci obou akcí. Stánkový prodej se
velmi zdařil a možná se stane každoročním doprovodem
při rozsvěcení stromu.
Dovolte mi, abych touto cestou poděkoval všem svým
spolupracovníkům a to především členům zastupitelstva
obce a pracovníkům obecního úřadu za práci v končícím
roce. Jsem rád, že se nám společnými silami podařilo
zrealizovat a dokončit akce tohoto roku.
Přeji Vám všem jménem celého Obecního zastupitelstva
v Ovčárech příjemné prožití vánočních svátků, pohodu,
klid a lásku během nadcházejících svátečních dní.
Do nového roku 2014 především hodně zdraví, štěstí
a spokojenosti v osobním životě.
Bohuslav Machůrka
starosta obce

Informace obecního úřadu
• SOP Přelouč upozorňuje občany, že pravidelný odvoz
popelnic proběhne i v úterý 24. 12. a 31. 12. 2013,
ale již v ranních hodinách. Popelnice je proto nutné
připravit včas!!!
• Pojízdná prodejna „Řeznictví pan Řehák“ přijede
mimořádně ještě v pondělí 23.12. v obvyklém čase, tj.
v 10,00 hodin. Využijte této příležitosti k předvánočnímu
nákupu uzenin a masa bez dlouhých front.
• Obec již převzala „ubytovnu“ a nyní jsou prováděny
práce potřebné k tomu, aby zde byly obnoveny dodávky
elektrické energie, vody apod. Vzhledem k tomu, že ze
strany TPCA přišla nabídka na využití pro pracovníky,
které bude v nejbližší době nabírat, je v plánu využít
tuto možnost. Obec tak plánuje ubytovnu provozovat
sama.

Sportovní komise při obecním úřadě uspořádá
v sobotu dne 25. ledna 2014 autobusový zájezd
na hory. Vypravíme se do některého ze zimních
středisek Krkonoš podle aktuálních
sněhových podmínek. Příspěvek
na dopravu je pro dospělé účastníky
100,-Kč, děti do 15 let pojedou
zadarmo. Přihlásit se a uhradit
poplatek budete moci od začátku
ledna vždy v sobotu a neděli v době
od 13 do 17 hodin u pana Milana
Kopeckého čp. 265.

Rozsvěcení vánočního stromu 30.11.

Kostel sv. Jakuba Většího v Ovčárech
25. 12. Boží hod 11,00 hodin - Mše svatá
26. 12. Štěpán 11,00 hodin - Mše svatá v kostele
sv. Bartoloměje v Býchorech
29. 12. Nedělní mše svatá 11,00 hodin
1. 1. Nový rok 11,00 hodin - Mše svatá

NOVOROČNÍ POCHOD
Zveme Vás na Novoroční pochod pro zdraví 1.1.2014.
Sraz ve 14. hodin před obecním úřadem. Trasa
povede k Foltýnově lípě, kde si kolem 15. hodiny
připijeme s občany Býchor na úspěšné vkročení do
nového roku.

NOVOROČNÍ OHŃOSTROJ
Oslavy 1.1.2014 pokračují ohňostrojem v 16.30 hodin
na Horce. Srdečně zveme všechny spoluobčany.

Krátké zprávy SDH Ovčáry
Termíny akcí a soutěží v roce 2014 :
18.1. 2.Hasičský ples Polabské ligy (Vigvam)
15.3. Hasičský ples (Ovčáry)
3.5.
Lžovice
17.5. Krakovany
7.6.
Ohaře
21.6. Ovčáry O pohár starosty obce
5.7.
Veltruby
9.8.
Němčice
30.8. Býchory
6.9.
Pohár starostky Tři Dvory + Vyhlášení ligy
13.9. Pohár starostky OSH
SDH Ovčáry na rok 2014 plánuje založení přípravky Mladých hasičů od 3 let do 6 let, kde se budou děti připravovat na soutěže spíše formou her. Nábor děti bude v březnu, termín včas upřesníme.
Výroční Valná hromada SDH Ovčáry proběhne
28.12.2013 v kulturní místnosti (Hasičárna).
Všem spoluobčanům veselé Vánoce a šťastný nový
rok přeje Sbor dobrovolných hasičů Ovčáry
Klidné a spokojené prožití vánočních svátků a šťastný
nový rok 2014 Vám přeje Myslivecké Sdružení Ovčáry
Zároveň Vás srdečně zveme na myslivecký ples, který
se koná 25.ledna 2014 od 20.00 v pohostinství na návsi
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Výbor oddílu kopané přeje všem svým hráčům, příznivcům a přátelům ovčárecké kopané příjemné prožití vánočních svátků a hodně zdraví, štěstí a pohody do nového
roku. Zároveň všechny zve na tradiční silvestrovský fotbálek, který se uskuteční na hřišti na Horce od 13,00 hod.

Prosba o vyplnění dotazníku
MAS Zálabí
Naše obec je součástí MAS Zálabí, která připravila pro občany jednotlivých obcí dotazník, ve kterém zjišťuje názory,
nápady a postřehy na rozvoj regionu. Výsledky dotazníku
budou využity pro přípravu dokumentu „Integrované strategie území pro roky 2014-2020“. Dotazník obsahuje otázky
týkající se různých témat jako je zdravotnictví a sociální
služby, vzdělávání, bezpečnost, doprava, sport, kultura
a volný čas, cestovní ruch, životní prostředí a zemědělství,
podpora podnikatelů apod. Dotazníky jsou v tištěné podobě k dispozici na obecním úřadě, kam se také po vyplnění
vracejí. Lze je také vyplnit online přes www adresu:
http://www.survio.com/survey/d/S0A7V4Q5C5E3J6J2C
Pro neznalé uvádíme definici, co to MAS je: Místní akční skupina (MAS) je právnická osoba, založená na principech místního partnerství za účelem podpory a rozvoje
venkovského regionu. Jde o společenství občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, svazků obcí a institucí veřejné moci),
které spolupracují na rozvoji venkova, zemědělství a při
získávání finanční podpory z Evropské unie a z národních
programů pro svůj region. Místní akční skupina (MAS) se
podílí na realizaci programu obnovy a všestranného rozvoje venkova s cílem zlepšit kvalitu života na venkově prostřednictvím setrvalého a integrovaného místního rozvoje.
V Česku existuje Národní síť Místních akčních skupin ČR.
Více se můžete o „naší“ MASce dozvědět i na:
www.maszalabi.eu, telefonu +420 602 280 585 nebo
emailu: mas@zalabi.eu. Děkujeme všem, kteří se
do dotazníkové akce zapojí a svými názory tak přispějí
nejen k rozvoji zálabského regionu, ale i naší obce.
Pavel Šašma
místostarosta obce

Prosinec ve škole
Celý podzim je na naší škole již každoročně ve znamení
tvořivosti, zpívání a secvičování. Připadala jsem si tu spíš
jako ve tvořivé dílně, ve které si rádi zazpíváme nebo se
jdeme protáhnout za doprovodu hudby. A kdo si myslí, že
jsme učení pověsili na hřebík, ten se sakra mýlí.
Výrobky jste
mohli
vidět
na vánočním
jarmarku, pěvecká vystoupení na rozsvícení vánočního
stromu na návsi a na Zpívánkách v kostele, pohybové
vystoupení a aktivity v zájmových kroužcích na Dni otevřených dveří. Odměnou pro děti ze školky byla exkurze na zámek v Radimi a pro školu exkurze do Třebechovic a Hradce
Králové.
Žáci napsali:
Jeli jsme se podívat do Třebechovic na betlémy. Nejdřív
nám tam jedna paní rozdala pracovní listy s různými otázkami. Potom jsme se šli podívat na betlémy, které byly ze
dřeva, keramiky, taky tam byl rómský betlém, paličkovaný,
z papíru, kukuřičného šustí, ze skla, z chleba. Potom jsme
se šli podívat nahoru a tam byl jeden hrozně srandovní pohyblivý betlém, kde byla selka v takovém domku a točila

se a ukazovala zadek a bylo to moc dobrý a srandovní. No
a nakonec ten pohyblivý Proboštův betlém. (napsala Martina Soukupová, 3.r.)
Ale nejvíce se mi líbil ten Proboštův betlém, který byl největší a hýbal se. Byl na něm vidět celý Ježíšův příběh a také
pastýři, jak jim anděl zvěstuje, že se narodí spasitel a jak
přišli Tři králové. (napsala Lucie Blechová, 5. r.)
A pak jsme se nasvačili a odjeli do Obřího akvária do Hradce Králové. Nejdřív jsme zhlédli dokumentární film o moři,
potom jsme koukali na dva rejnoky a na vodní želvu kajmanku, která se jmenovala Božena. (napsal Šimon Šmíd, 4.r.)
Dále tam byly piraně a papoušci z Amazonského pralesa.
Jedna paní nám ukázala lebky všech možných dravých ryb.
A potom to přišlo. Vešli jsme na most v pralese, nad námi
tropické rostliny, pod námi plavaly ryby a pak jsme sešli
do podvodního tunelu, kde jsme viděli ryby zespoda. Byl to
jeden z nejhezčích výletů. (napsal Matěj Hladík, 5.r.)
Tomu neuvěříte, jestli to neuvidíte na vlastní oči, tak se můžete jet podívat. (napsal Albert Nekvapil, 4.r.)
Čtenářům Zpravodaje přejeme pěkné Vánoce a do nového roku hodně zdraví, za celou školu
			
Ivana Adamcová, ředitelka školy

Zápis do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2014/15
ve čtvrtek 6.2.2014 a v pátek 7.2.2014
vždy od 15.00 h do 17.00 h
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