zpravodaj

Místní matrika k 1. 1. 2010
Obec Ovčáry je místo, o které je zájem, což naznačují čísla ze statistiky.
K 1. 1. 2010 má naše obec 287 čísel popisných, ale
ne všechny budovy jsou využívány pro trvalý pobyt.
228 rodinných domů je trvale využito pro bydlení,
6 nemovitostí bylo na základě demoličního rozhodnutí zrušeno, avšak čísla popisná zůstávají ve
vlastnictví majitelů pozemku. 4 čísla popisná byla
úředně zrušena a 8 čísel bylo přiděleno budovám
v obci a v průmyslové zóně, které jsou určeny pro
podnikání, úřad, školu a společenské objekty.
41 nemovitostí je neobydleno, nebo jsou nyní v rekonstrukci, či slouží jako objekt k rekreaci.
Od roku 2000 byla u třiceti objektů provedena rekonstrukce s následnou kolaudací a 19 domů bylo
od základu postaveno.
K 1. 1. 2010 je v obci 746 obyvatel přihlášených
k trvalému pobytu, což znamená pokles o 3 osoby
oproti loňskému roku.
Nejstarším občanem obce je žena ve věku 93 let,
nejstarší muž oslavil 85. narozeniny. Nejmladším
občánkem k stanovenému datu je chlapec ve stáří

jen několik málo dní.
V průběhu roku se narodilo 8 dětí, z toho 6 chlapců a 2 dívky, dále do obce se přihlásilo 11 spoluobčanů k trvalému pobytu, ale zároveň 11 občanů
se odhlásilo. 3 občané změnili trvalý pobyt přímo
v obci.
K méně radostným skutečnostem patří, že jsme se
rozloučili na poslední cestě se sedmi spoluobčany.
Samozřejmostí je, že mezi spoluobčany patří i osoby, které jsou ubytované v ubytovně ZD nebo v pronájmech rodinných domů, a tedy v obci ve skutečnosti je více osob, než udávají statistické údaje.
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Nabídka masáží
Jako každý rok nabízíme i letos možnost využití masáží. Obecní úřad bude přispívat důchodcům a zdravotně postiženým spoluobčanům a to na maximálně
10 masáží 50% ceny, maximálně 100,- Kč na osobu
a jednu masáž.
Zájemci se mohou hlásit na obecním úřadě.
Pojištěnci ZPMV mají po předložení průkazu pojištěnce slevu 10% na masáž. Masáže budou prováděny v místní Hasičárně. Masírovat budu jednou za
14 dní ve středu od 8 hodin do - dle objednávek.
První masáž by byla ve středu 3. 3. 2010.

obce

Ovčáry
Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
letošní rok nám začal pěknou
sněhovou nadílkou a „paní
zima“ stále kraluje. I naší
obci se nevyhnuly některé problémy s tím spojené.
Snažili jsme se o maximální
zapojení mechanizace, kterou vlastníme, aby se obec
stala průjezdnou. V případě, že v některých částech došlo ke komplikacím, dodatečně se všem
omlouvám.
Rok 2010 nebude z hlediska plánovaných investičních akcí nijak zvláštní. Pokud se nám podaří
získat ﬁnanční prostředky z fondů EU, mohlo by
dojít k revitalizaci centra obce. Z vlastních zdrojů
předpokládáme dokončení povrchu Obecní ulice
a dokončení kanalizace od školy k obecnímu úřadu. Vše se však odvíjí od získaných ﬁnančních
prostředků.
Věřím, že se brzy dočkáme slunečních dní, které
určitě zlepší naši náladu.

Sociální komise
– zpráva za uplynulý rok 2009

Jana Hollerová
Sportovní a rekondiční masáže
Celková masáž
135 minut
Částečná /záda,nohy,krk/ 90 minut
Krční páteř
15 – 20 minut
Záda
20 – 30 minut
Záda + krční páteř
45 minut
Horní končetiny
20 – 30 minut
Dolní končetiny
30 – 45 minut
AMMA masáž
15 – 20 minut
Reﬂexní masáž plosky nohy 30 minut

Kč 500,Kč 400,Kč 120,Kč 180,Kč 250,Kč 150,Kč 200,Kč 200,Kč 200,-
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Popřáli jsme také 12 spoluobčanům od osmdesáti let výše krásné vánoční svátky, hodně zdraví
v nadcházejícím roce 2010 a obdarovali je dárkem
v podobě krásného vánočního balíčku, kalendářem
a přáním od starosty. Všichni se na tyto předvánoční gratulace moc těšíme, navodí nám krásnou
předvánoční náladu.
V letošním roce oslaví 24 ovčáreckých občanů
své významné životní jubileum. Přeji všem pevné
zdraví a oslavu svého výročí se svými rodinami,
přáteli a známými. Na další setkávání a příjemné
popovídání se těší za sociální komisi Eva Tichá,
Kohoutková Olga, Vrbenská Jana,Kosíková Hana,
Navrátilová Alena a starosta Bohuslav Machůrka.

Místní poplatky
Od měsíce února můžete zaplatit na obecním úřadě
v úředních hodinách místní poplatky, které pro letošní rok zůstávají ve stejné výši jako v minulém roce.
Likvidace odpadu: 450,- Kč za trvale přihlášeného
občana
Poplatek za psa: 70,-Kč, další pes 130,- Kč

Bohuslav Machůrka
starosta

CENÍK MASÁŽÍ

č.1/10

V minulém roce 2009 jsme za sociální komisi společně s panem starostou Bohuslavem Machůrkou
popřáli k významnému životnímu jubileu 26 našim
spoluobčanům. 70 let oslavilo 6 jubilantů, 75 let
také 6 jubilantů, věku 80 let se dočkali tři jubilanti
a nad 80 let jsme popřáli 11 oslavencům. Všichni
obdrželi od Obecního úřadu v Ovčárech pěkný dárkový balíček a ženy navíc ještě květiny.
Převážná většina spoluobčanů, kteří slaví své významné životní jubileum se těší výbornému zdraví.
Přeji jim za sociální komisi i nadále klidné stáří prožité mezi svými blízkými.

Zájezd na hory
Sportovní komise pro Vás připravila na sobotu
27. 2. 2010 zájezd na hory do zimního střediska Horní Mísečky (jeho poloha zaručuje dostatek
p malé i velké lyžaře).
y
)
sněhu a skvělé podmínkyy pro
Odjezd bude v 7,00 hodin
od autobusové zastávky.
Příspěvek na autobus
je 100,- Kč pro dospělé
účastníky, děti do 15 let
mají zájezd zdarma. Přihlášky přijímá pan Milan
Kopecký č.p. 265 a to
v týdnu od 15. 2. do 19. 2.
a od 22. 2. do 24. 2. vždy
po 16 hodině.

Děti a volný čas

Novoroční vycházka a Tříkrálový pochod

Škola každoročně připravuje pro své žáky zájmové útvary. Preferujeme využití volného času dětí
se zaměřením na rozvoj všestrannosti. V rámci
kroužků se od loňského školního roku zaměřujeme
na plnění aktivit a úkolů spojených s naším mezinárodním projektem Comenius – např. v letošním
školním roce převládají témata o pohybu, dokončujeme školní kalendář 2010.
Již tradicí se stal na naší škole kroužek anglického jazyka, výtvarné výchovy, hudebně pohybový,
práce na počítači, ﬂétna. Druhý rok provozujeme
kroužek atletiky pod odborným vedením, který je
zaměřený na všeobecný rozvoj pohybových schopností a dovedností.
Velmi mě těší zájem dětí o školní kroužky a poděkovala bych učitelům naší školy za pestrou škálu
činností připravovaných pro děti.
Mgr. Ivana Adamcová

SBĚR STARÉHO PAPÍRU PROBĚHNE
VE ŠKOLE ASI V MĚSÍCI DUBNU.
Budeme vás včas informovat.

4. ročník vánočního turnaje ve stolním tenisu
Dne 27. 12. 2009 uspořádala TJ ASPV Ovčáry ve
spolupráci se sportovní komisí obecního úřadu již
IV. ročník Vánočního turnaje ve stolním tenisu. Tentokrát se hrálo v sále Postřižinské hospody. Sešlo
se na třicet sportu chtivých účastníků, mezi kterými
bylo i 6 dívek. Pořadatelé přítomné muže rozdělili
do čtyřech skupin. Z každé skupiny postoupili dva
nejlepší do čtvrtﬁnále, odkud soutěž pokračovala
vyřazovacím způsobem. Dívky si zahrály v jedné
skupině systémem „každý s každým“. Celá akce
byla velmi zdařilá a stává se z ní jedna z tradičních
možností trávení volného času v době vánočních
svátků.
1. čtvrtﬁnále: R. Matiáš - J. Pánek
2. čtvrtﬁnále: M. Kopecký - L. Kubíček
3. čtvrtﬁnále: M. Hruška - P. Mikita
4. čtvrtﬁnále: K. Koubek - H. Tichý

2-3
2-3
3-1
3-1

semiﬁnále: J. Pánek - L. Kubíček
M. Hruška - K. Koubek

0-3
3-0

O 3. místo: K. Koubek - J. Pánek
Finále: Martin Hruška - Lukáš Kubíček

3-1
3-0

Koncem minulého roku nás pozval pan Jaroslav
Navrátil na Novoroční procházku po našem okolí.
Vycházka se uskutečnila v neděli 3. 1. 2010 a vybral pro nás trasu směrem na Salaš a Mlýnek, po
stopách Řepařské drážky. Sešel se nás sice menší počet, zato jsme mohli posoudit, jak postupuje
stavba dalšího úseku drážky a těšit se na letošní
projížďky vláčkem. Počasí sice některé turisty odradilo, ale po vánočních svátcích prosezených na
návštěvách a u televize, to byla zdravá, příjemná
a poučná vycházka.
Další týden 10. 1. 2010 se uskutečnil již druhý obnovený Tříkrálový pochod po ovčáreckém valu.
První Tříkrálový pochod, který se konal v roce
2008 za velice příznivého počasí a s velkou účastí
spoluobčanů se vydařil. Sešlo se nás kolem třiceti
dospělých a dětí. Vyšel si námi starosta i Tři králové. Všichni dostali za odměnu i malou sladkou
koledu.
Letos nás, ale během soboty a neděle zavalil příval sněhu, a tak jsme se obávali, že se pochod po
valu ani neuskuteční. Přes nepřízeň počasí, která
některé odradila, se nás sešlo celkem šest. Přijeli
i tři účastníci z Kolína, členové o.s. Šela a Fokus.
Nejprve navrhl vedoucí p. Navrátil, abychom volili schůdnější trasu okolo TPCA. Jenomže nás
lákal krásný výhled po okolí. Ani velké množství
napadaného sněhu nás neodradilo a vydali jsme

se všichni po valu. Cestu sněhem nám prošlapával p. Navrátil a jako důkaz, že jsme se odvážili
přebrodit neprošlapaným sněhem jsou i fotograﬁe
p. Evy Tiché.
Pochod trval asi hodinu a zakončili jsme ho příjemným posezením v motorestu na kraji Ovčár, při
dobrém čaji a grogu. Všem se pochod moc líbil
a už se těšíme na další společnou vycházku. Nejvíce spokojení a překvapeni krásným výhledem
byli kolíňáci. Vraceli jsme se všichni zpět k obecnímu úřadu a prošli i zasněženou ulicí Na Bulánce a bylo nám moc krásně. Doufejme, že se tento
Tříkrálový pochod stane tradicí a budeme po ovčáreckém valu chodit každý rok.
Tichá Eva

Členům honebního společenstva Ovčáry

Pořadí dívek: 1. Nekovářová Veronika
2. Švandová Lucie
3. Poláčková Jitka

Vážení rodiče,
v měsíci květnu plánujeme ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY. Termín upřesníme na vývěskách v obci.
ředitelka školy Mgr. Ivana Adamcová

Na základě rozhodnutí nového výboru HS Ovčá- klidně, vyrovnaně a úspěšně. Všechny bodu prory poskytujeme základní informace o konání VHS gramu byly projednány a valnou většinou minimálně 275 hlasy přijaty.
Ovčáry ze dne 16. 12. 2009.
Po rezignaci celého minulého vedení HS byl zvolen nový výbor ve složení:
PROGRAM:
Pan Machůrka Bohuslav honební starosta, pan
1.Zahájení
Jaroslav Navrátil honební místostarosta a dále
2.Přijetí nových členů honebního společenstva
3.Schválení jednacího a volebního řádu honební- členové výboru páni: ing. Bourek František, Karaﬁát Václav a Bečan Jiří.
ho společenstva
Nový výbor již začal pracovat na úkolech, které
4.Schválení volební komise a předsedy volební
vzešly z programu VH /řešení právních úkonům
komise
vzniklé v loňském roce/, jednání s Lesy CR s. p.,
5.Odstoupení starosty HS, místostarosty HS
jednání s Odborem životního prostřední, vodního
a členů výboru HS
hospodářství a zemědělství při Městském úřadě
6.Volba starosty HS
v Kolíně a další.
7.Volba místostarosty HS
Případné dotazy či náměty lze zaslat na tel.:
8.Volby členů HS
pan Machůrka - starosta: 725 021 040
9.Potvrzení Rozhodnutí mimo valnou hromadu
pan Navrátil - místostarosta: 602 268 256
ze dne 20. 4. 2009
OÚ: 321 720 022
10.Diskuze a závěr
Valná hromada HS Ovčáry proběhla dle uvedeného programu, i když v několika momentech bylo
jednání plné emocí, vše dopadlo na závěr velmi

Bohuslav Machůrka
Honební starosta HS Ovčáry

