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Pozvánky

Vážení spoluobčané,
prožíváme společně adventní čas
- období, jehož motivem je očekávání. Nálada adventního času
je však do značné míry formována moderní uspěchanou dobou,
která nás od předvánočního rozjímání spíše žene k nakupování,
hektickým přípravám a nervozitě.
Je to jistě velká škoda. Proto jsem velmi rád, že se nám
daří v tomto čase dodržovat již tradiční akce, na kterých máme možnost se sejít, alespoň na chvíli zklidnit,
zastavit a užít si to. Svědčí o tom opět velmi početně navštívená akce při rozsvěcení vánočního stromu.
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 celé akce. Tímto vás všechny zvu na
další předvánoční a vánoční akce, o kterých se dočtete níže.
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 2013 především hodně zdraví,
štěstí a spokojenosti v osobním životě.

Zpívání v kostele se
uskuteční v úterý dne 18.
12. 2012 od 17.00 hod.
Můžete se těšit na vystoupení Ženského komorního
sboru z Kolína a na tradiční
pásmo všech dětí navštěvujících Základní a mateřskou školu v Ovčárech.
TJ ASPV Ovčáry ve spolupráci se sportovní komisí OÚ pořádá další ročník
již tradičního „Vánočního
Rozsvěcení vánočního stromu
turnaje ve stolním teni1.12. 2012
su“. Turnaj se uskuteční
ve dvou kategoriích – chlapci a muži, dívky a ženy a
je vypsán pro neregistrované hráče. Ve středu 26. 12.
2012 se sejdeme v tělocvičně místní školy, prezentace
je mezi 12.30 – 13.00 hod., poté hned začnou utkání
ve skupinách. Srdečně zvou pořadatelé, hodnotné ceny
pro vítěze.
Kostel sv. Jakuba Většího v Ovčárech:
25. 12. Boží hod 11.00 hod. – Mše svatá
26. 12. Štěpán 11.00 hod. – Mše svatá v kostele
sv. Bartoloměje v Býchorech
1. 1. Nový rok 11.00 hod. – Mše svatá

Bohuslav Machůrka
starosta

Sportovní komise při obecním úřadě uspořádá
v sobotu dne 26. ledna 2013
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 odpoledních hodinách
u pana Milana Kopeckého čp. 265.

Obecní úřad pro vás připravil na první den roku 2013
„Novoroční ohňostroj“. Sejdeme se 1. 1. v 17.00 hod.
na fotbalovém hřišti na Horce.
FC Ovčáry – 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.

Adventní čas
Prosinec pro naše sdružení „Ovčárecké
ženy“ začal jako každým rokem vařením
vánočního punče. Letos v důsledku methanolové
aféry jsme svařily červené víno, dětem jsme připravily
čaj a vánoční cukroví, které opět upekla Alenka Navrátilová. Také Ježíškova ovčárecká pošta byla zpřístupněna
dětem v tento den. Chtěla bych poděkovat všem ženám,
které pomáhaly při tomto zahájení adventního měsíce.
Prosinec je také měsícem, kdy zdobíme okna, dveře
a vlastně celý byt. Každá z nás chceme mít krásnou a
také originální výzdobu. To bylo důvodem, proč jsme
mezi sebe pozvaly paní Janu Ozierancovou, která přizvala ještě svoji kamarádku slečnu Nikolu Křížkovou.
Obě ženy nám předvedly svoje výrobky a zároveň nám
pomohly vyrobit úžasné svícny, adventní věnce a košíčky. Já jsem si za pomoci paní Jany také vyrobila svícen
a košíček. Bylo bezvadné, že paní Jana měla s sebou
různé zdobící drobnosti, kterými nám ozvláštnila naše
výrobky. Jsem ráda, že máme mezi našimi občany tak
šikovné ženy. Domluvily jsme se i na další spolupráci
např. na velikonoční výzdobě. Velký dík našeho sdružení patří oběma kreativním ženám.

Jak připravit štědrovečerní tabuli:
Štědrovečerní tabule je jiná než ostatní slavnostní tabule. Je tou nejslavnostnější tabulí z celého roku, a
proto bychom si na její výzdobě měli nechat záležet.
Víte, jak by měla štědrovečerní tabule správně vypadat? Co štědrovečerní tabule má obsahovat a jak štědrovečerní stůl ozdobit?
1) Základ štědrovečerní tabule je pěkný vánoční ubrus.
I když obvykle ubrus nepoužíváte, na Vánoce si jej přeci jen dopřejte. Podle tradic by na něm měl být zobrazen adventní věnec, zelené jehličnaté větve, svíčky,
vánoční hvězda anebo třeba jmelí. Pokud takový tradiční vánoční ubrus nemáte, zvolte alespoň jeho tradiční barvy – bílá, zelená či červená v kombinaci se
zlatou anebo stříbrnou. Jinak se můžete řídit módními
trendy.
2) Na vánočním ubruse by pak mělo být uloženo slavnostní prostírání. Slavnostní prostírání výborně dokreslí vánoční atmosféru. Volíme opět tradiční anebo
moderní prostírání.
3) Na stole by pak neměly chybět sváteční ubrousky,
vycíděný příbor a slavnostní jídelní servis. Při kladení

Proslavili naší obec

Na závěr mého příspěvku vás chci pozvat na pochod
kolem Ovčár na Nový rok. Sraz ve 13 hodin u vánočního stromku. Projdeme se po okolí Ovčár a pochod
zakončíme v Hasičárně, kde bude připraven teplý nápoj
a hudba. V 17 hodin společně shlédneme novoroční ohňostroj, který pořádá obecní úřad.
Občanské sdružení „Ovčárecké ženy“ zakončí v prosinci
první rok své existence. Chci poděkovat všem členkám
za práci, popřát jim do roku 2013 hodně zdraví, štěstí
a spokojenosti. Také chci poděkovat obecnímu úřadu
za celoroční spolupráci. Všem občanům Ovčár přeji
jménem celého sdružení klidný rok 2013.
Renata Podnecká

Foto z výstavy Z BABIČČINY ALMÁRKY,
kterou pořádal Český červený kříž
3.- 4.11. 2012

jídelního příboru dbejte na správné ukládání.
4) Pak k talířům uchystejte broušené slavnostní
sklenice na vodu, aperitiv a případně i víno či něco
tvrdšího (to podle toho na co jste u vás doma zvyklí).
Prostřeno by mělo být ideálně pro jednoho navíc – buď
pro toho, kdo zemřel, anebo pro nenadálé hosty. Pozor! Nikdy by vás však u stolu neměl být lichý počet. I
tuto svízel v některých domácnostech řeší právě náhradním talířem. Pod talířem by se měla ukrývat mince
a nebo šupinka z kapra pro hojnost.
5) Uprostřed štědrovečerní tabule by měl být nazdobený svícen anebo adventní věnec. Některé domácnosti
na vánoční stůl dávají také nějakou pěknou květinovou
vazbu.
6) Na stole by mělo být 9 – 12 pokrmů, tedy krom toho,
co budete servírovat (cukroví, oříšky, oplatky, kompot,
ovoce atd.). To vše by mělo být nachystáno ve svátečních miskách. Na stole byste měli mít také malý talířek
s medem, nožem na krájení, mazání, náhradní lžičkou,
párátky a sirkami. Nezapomeňte na kořenky a dochucovadla.
7) Je důležité, abyste měli vše potřebné po ruce, protože od stolu smí vstát pouze hospodyňka.

Možná to mnozí z vás ani nevědí, ale v naší obci je k trvalému pobytu přihlášena řada
známých a slavných spoluobčanů. Představíme vám alespoň některé z nich
Bára Poláková
V taneční soutěži
StarDance jste mohli
po několik sobotních
večerů vídat taneční
pár Václav MasarykBarbora Poláková. A
právě Bára je naší
spoluobčankou.
Barbora Poláková se
narodila v roce 1983 v
Kolíně. Ve svých mladých letech se věnovala mnoha aktivitám
např. krasobruslení,
gymnastice a hře na
klavír. V deseti letech
se také stala členkou Divadelní školy Zdeňka Jecelína.
Studovala Ekogymnázium v Poděbradech a poté se
vydala na DAMU. Zde studovala obor herectví činoherního divadla. Jejími profesory byli Jana Hlaváčová,
Boris Rösner, Johana Tesařová a Ladislav Mrkvička.
Je držitelkou několika cen ( ceny Jiřího Adamíry, ceny
Jana Kreczmara). Hrála i v mnoha filmech např. FRANTIŠEK JE DĚVKAŘ, KRÁSKA V NESNÁZÍCH, 3+1 S
M. DONUTILEM a v seriálu OKRESNÍ PŘEBOR.

Marek za letošní dostihovou sezonu vyhrál celkem 38
dostihů a skončil v celkové klasifikaci jezdců na 5. místě.
Největším úspěchem této sezony na Varšavském závodišti byly dostihy Prezidenta sportu a Ministerstva
zemědělství, ve kterých zvítězil a dále SAC-A PAPIERnejdelší rovinný dostih na 3200 m.

Jitka Poláčková
Jitka se věnuje bojovému
umění TAEKWONDO WTF
od roku 2009 a od té doby
se stala jednou z nejlepších závodnic v disciplíně
TAEKWONDO WTF POOMSAE.
Jitka je však všestrannou
sportovkyní, která se v
průběhu své taekwondo
kariéry věnovala i sportovnímu zápasu – KYORUGI.
Za svůj poměrně krátký
sportovní život již dosáhla
mnoha vysokých met.
Je mnohonásobnou mistryní republiky, naposledy tento titul získala 2. prosince 2012, je 2. vícemistryní Maďarska a Srbska pro letošní rok. Stejně tak je vítězkou
celoroční soutěže TAEKWONDO EXTRALIGA POOMSAE za rok 2012, neboť suverénně zvítězila ve všech
národních turnajích konaných v roce 2012.
Nejdůležitějším jejím letošním sportovním úspěchem
je však účast na Mistrovství světa v taekwondo WTF
poomsae, které se koná právě v těchto dnech v kolumbijském městě Tunja, kde Jitka obsadila osmou příčku
ve skupině, celkové výsledky však ještě nejsou k dispozici. Jitka je členkou české reprezentace v kategorii
juniorů již dva roky a zde se připravuje pod vedením
jihokorejského mistra Lee Youn Jae, který je zároveň
jejím trenérem v domovském klubu Taehan.
Kromě sportovních úspěchů je však nutno poznamenat, že se Jitka věnuje svému oblíbenému sportu i v
Marek Březina
dalších rovinách. V březnu 2012 složila náročné zkoušÚspěšnou dostihovou sezonu měl Marek Březina, ky na 1. mistrovský stupeň a nyní je držitelkou černého
toho času zaměstnaný již několik let v dostihové stáji pásku v bojovém umění taekwondo WTF a také se jí v
trenéra Matěje Janikowskego ve Varšavě.
roce 2012 podařilo získat certifikát 1. stupně a stala se
Sympatický Čech do poloviny sezony jezdil překážko- národní rozhodčí ve svém bojovém sportu.
vé dostihy, na které se dříve specializoval. Od poloviny Přes svou náročnou sportovní přípravu zvládá ještě
sezony zkoncentroval své síly na dostizích rovinných. pomáhat při tréninku dětí svému mistrovi v klubu TaeVyhrával regulérně a suverénně a tím se tak systema- han, kde působí jako jeho asistentka.
ticky blížil ke svému stému vyhraného dostihu, který by Na to, jakých sportovních úspěchů ve svém věku domu přiznal titul „žokej“.
sáhla, je Jitka stále velice skromná. V další sportovní
Podařilo se mu to předposlední dostihový den sezony kariéře držme Jitce palce, neboť od příštího roku bude
17. 11. 2012, kdy dosáhl 100. vítězství na 2 leté klisně již závodit v kategorii seniorů se závodnicemi s mnoJAIME LA VIE [žemlavi] v dostihu o cenu UPSALI.
hem většími zkušenostmi

Základní škola a Mateřská škola Ovčáry
informuje
o finančním sponzoringu rodičů z T.P.C.A.

Název projektu: Dětská hra v MŠ
= cesta k technickému vzdělávání

Zápis
do 1. třídy
2013 / 2014
ZŠ Ovčáry

Mateřská škola v Ovčárech získala díky
aktivitě rodičů pracujících v automobilce
T.P.C.A. finanční prostředky
na nákup stavebnic.
Rodiče využili firemního programu
„Sponzoring pro zaměstnance“.
Pořízením stavebnic chceme podpořit
zručnost, dětskou fantazii a rozvoj manuálních
dovedností, které dětem v dnešní době
chybí. Stavebnice poskytují dobrý základ pro
technickou představivost a tvořivost a pro
pochopení složitějších systémů, se kterými
se děti setkají ve vyšším věku.
Tyto stavebnice nejsou pro svou vysokou
pořizovací cenu obvyklé.
Děkujeme paní Markétě Březinové za pomoc
se žádostí a následnou realizací projektu.
Mgr. Ivana Adamcová, ředitelka školy

čtvrtek 7.2. a pátek 8.2. 2013
vždy od 15.00 h do 17.00 h ve třídě ZŠ
S sebou vezměte:
rodný list dítěte, občanský průkaz (zákonný zástupce)

Základní škola a Mateřská škola Ovčáry
zve všechny předškoláky na

NEVŠEDNÍ VYUČOVÁNÍ

pro děti, které se chystají letos k zápisu do 1. třídy ZŠ
Přijďte si i s rodiči vyzkoušet opravdové vyučování
do třídy ZŠ (2. patro), vždy od 15.00 do 15.30 hod:

čtvrtek 13.12., 20.12. 2012
čtvrtek 10.1., 17.1., 24.1. 2013
Těšíme se na Vás

Všem čtenářům Zpravodaje bych ráda popřála
klidné prožití vánočních svátků a v novém
roce hodně zdraví a spokojenosti.
Mgr. Ivana Adamcová, ředitelka školy

Ve škole od září do prosince
V tomto školním roce se už radujeme z úžasného umístění našich žáků 4. a 5. ročníku v okresní přírodovědné
soutěži „Není zvíře jako zvíře“. Vyslali jsme dvě družstva. 1. místo získalo družstvo ve složení: Kryštof Podhora,
Matěj Hladík, Vojtěch Jansta a na 4. místě se umístili: Páris Papadopoulos, Lucie Blechová, Veronika Fejtová,
(více na našich www).
V současných dnech si ve škole užíváme Advent – pekli a zdobili jsme perníčky, přišli i čerti s mikulášem a anděly, navštívili jsme skanzen v Přerově n.
Labem a vyráběli jsme vánoční svícny
v adventní dílně. Ještě se chystáme do
Kolína do městské knihovny na pásmo
o Josefu Ladovi a do muzea na výstavu betlémů. S naším vánočním pásmem vystoupíme ve firmě YUSEN a
rovněž v ovčáreckém kostele na Zpívánkách. Samozřejmě se také učíme
a možná přijde i Ježíšek….
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