zpravodaj
obce

Ovčáry
Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
dostáváte do ruky poslední číslo zpravodaje v tomto
volebním období. Vzhledem
k tomu, že volby do zastupitelstva obcí se rychle blíží,
chceme vám v tomto čísle
nabídnout nejzákladnější informace k jejich zdárnému
průběhu.
Dovolte mi, abych touto cestou poděkoval všem členům stávajícího zastupitelstva naší obce za práci,
kterou v končícím období vykonali. Poděkování patří též zaměstnancům obecního úřadu, bez kterých
by nebylo možné zajistit fungující život obce a její
další rozvoj. V neposlední řadě děkuji i vám spoluobčanům za podněty a připomínky, kterými jste k
mé práci přispěli. Zcela na vás nechávám názor na
práci mou i celého zastupitelstva v tomto volebním
období. Malé zhodnocení se můžete dočíst níže, v
programu volební strany, za kterou kandiduji.
Přeji vám všem šťastnou volbu, která povede k dalšímu rozvoji naší obce.
Bohuslav Machůrka
starosta

Informace k volbám
Volby 2010 do zastupitelstev obcí na území České
republiky se konají:
v pátek 15. října od 14,00 hodin do 22,00 hodin a
v sobotu 16. října od 8,00 hodin do 14,00 hodin.
Hlasování probíhá ve stálých volebních okrscích.
Počet volebních okrsků : 1
Sídlo volebního okrsku č. 1: Vrchlického 39,
280 02 Ovčáry
Okrsková volební komise pro volební okrsek č.1
je šestičlenná
Počet volených členů zastupitelstva obce Ovčáry
pro následující volební období je 9.

č.4/10

Počet kandidátů na kandidátní listině je limitován
počtem členů volených do příslušného zastupitelstva obce.
Voličem do zastupitelstva obce je státní občan
České republiky, který
• alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně
18 let
• je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému
pobytu
Hlasovat ve volbách do zastupitelstva obce však
nemůže volič v těchto případech (překážky výkonu
volebního práva) :
• zákonem stanovené omezení osobní svobody z
důvodu výkonu trestu odnětí svobody
• zbavení způsobilosti k právním úkonům
• zákonem stanovené omezení osobní svobody z
důvodu ochrany zdraví lidu
• služba vojáka z povolání v zahraničí

Úprava hlasovacího lístku
a způsob hlasování:
Volič může hlasovací lístek upravit jedním z uvedených způsobů:
1. Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany pouze jednu volební
stranu. Tím je dán hlas všem kandidátům této
strany.
2. Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to z kterékoli volební strany. Nejvýše však devět kandidátů.
3. Kombinovat oba předchozí způsoby - označit
jednu volební stranu a jednotlivé kandidáty z ostatních volebních stran. V tomto případě je dán hlas
jednotlivě označeným kandidátům a zbylý počet
hlasů do devíti patří hlasům z označené volební
strany dle pořadí na kandidátce.
Podrobné informace o volbách do zastupitelstev
obcí na webových stránkách Ministerstva vnitra:
http://www.mvcr.cz/clanek/volby-do-zastupitelstev-obci-309106.aspx

ZA OBEC OVČÁRY
Volební strana. Sdružení nezávislých kandidátů
1. Bohuslav Machůrka, starosta, 50 let
2. Pavel Šašma, zástupce ředitele ZŠ, 45 let
3. Václav Kupec, soukromý podnikatel, 46 let
4. Milan Kopecký, obsluha zařízení a strojů, 50 let
5. Jiří Drahovzal, soukromý podnikatel, 59 let
6. Hynek Tichý, hospodář, 43 let
7. Irena Bourková, účetní, 55 let
8. Miloš Hladík, soukromý podnikatel, 45 let
9. Milan Cyrus, soukromý podnikatel, 47 let
Vážení spoluobčané, dovolujeme si Vás pozvat ke
komunálním volbám. Naše kandidátka vychází z
vítězné kandidátky minulých voleb a nabízí řadu
schopných lidí, kteří se již podíleli na řízení obce,
mají zájem o dění v obci a chtějí, aby se naše obec
nadále rozvíjela. Z velké většiny se jedná o ovčárecké
rodáky, patrioty obce, u kterých je záruka pracovat v
zastupitelstvu ve prospěch všech občanů. Jsme připraveni akceptovat Vaše náměty a připomínky. Víme
také, v jakých ﬁnančních objemech se můžeme pohybovat a co je při současné daňové výtěžnosti v
obci reálné vybudovat. V následujících bodech hodnotíme program našeho sdružení, se kterým jsme
před vás vstupovali před 4.roky, se kterým jsme se
snažili obec v letech 2006 - 2010 rozvíjet . Rovněž
připojujeme nástin dalšího rozvoje obce.

1. Obec má trvalou samostatnost, k dalším tlakům

4. Škola a školství se staly prioritou obce. Došlo k

celkové rekonstrukci budovy školy - vznikla půdní vestavba. I přes zadlužení obce při realizaci této akce
je obec schopna dodržovat splátkový kalendář úvěru,
aniž by se obec nemohla dále rozvíjet.
Zachováme současný stav školství v obci, zajistíme, aby kapacita mateřské i základní školy byla
využita především pro děti s trvalým pobytem v
obci.

5. Byly podporovány veškeré zájmové organizace

a spolky v obci, vznikly spolky nové. Tradice společenských akcí trvá, jsme si vědomi špatného stavu s
možností pořádání akcí v zimním období. Bývalá požární zbrojnice se stala místem pro setkávání spolků,
pořádání výstav, rodinných oslav apod. Bylo vytvořeno Místní informační centrum s využitím bezplatného
přístupu na internet.
Podpoříme nové aktivity pro důchodce i matky s
dětmi. Podpoříme projekty, které povedou k obnově památek v obci. Budeme hledat možnost
pro společenské vyžití spoluobčanů v zimním
období.

6. Při péči o vzhled obce jsme využili možnosti veřej-

ně prospěšných prací, kdy došlo k úsporám ﬁnančních prostředků. K výstavbě bytových domů mezi ZD
a bytovkami nedošlo. Prostory upravují pracovníci
obce. Byla vybudována nové sběrná místa na tříděný
odpad a to ze získaných prostředků grantového programu „Partnerství pro Kolínsko“.
Péče o vzhled obce bude nadále prioritou, máme
zájem o vybudování obce s maximem zeleně i odpočinkových míst pro spoluobčany.

na připojení ke Kolínu nedošlo. Zásluhou dobré spolupráce došlo k posílení spojů městské autobusové
dopravy - spojení do Kolína je nadstandardní.
Navážeme spolupráci s novým vedením města
Kolín, která by mohla vést např. k napojení na
cyklostezku mezi Kolínem a TPCA.
7. Rozvoj obce je usměrňován podle schváleného
územního plánu. K předpokládanému nárůstu oby2. Byly dokončeny tyto plánované investice: ulice Na vatel zatím nedošlo.
Bulánce, Obecní, Pod Kaštanem – kanalizace, úpra- Podpoříme takový rozvoj obce, který nenaruší
va povrchu ulic. Došlo k vybudování nových chodní- venkovský ráz a přispěje ke spokojenosti spoluků od ZD do středu obce /ulice Kolínská/. Dokonču- občanů.
je se přemístění elektrických rozvodů kabelizací v
zemi.
8. Vybudovaná sportoviště jsou využívána širokým
V dalším volebním období dokončíme kanaliza- spektrem skupin, slouží k pořádání akcí v těchto
ci a povrchy ulic. V případě získání prostředků z prostorech /sportovních turnajů, tanečních zábav,
fondů EU dojde ke zvelebení centra obce – revi- akcí pro děti apod./
talizaci návsi.
Podpoříme stávající i nové aktivity v těchto prostorech, drobnými úpravami zajistíme zlepšený

3. Byly využívány granty, jsou průběžně podávány průběh tradičních akcí.
projekty k získávání dalších ﬁnančních prostředků.
Nadále se budeme snažit o maximální využívání
mimorozpočtových prostředků formou získávání
grantů z EU, Středočeského kraje (FROM-Fond
rozvoje obcí a měst), TPCA (Partnerství pro Kolínsko) apod. Tyto prostředky využijeme na konkrétní akce, které se špatně ﬁnancují z rozpočtu
obce.

Pokud Vás tento program oslovil, nezbývá než přijít
ke komunálním volbám ve dnech 15. a 16. října 2010
a
VOLIT č.1 KANDIDÁTKU „SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ“ ZA OBEC OVČÁRY

ZA OVČÁRY SAMOSTATNÉ
Vážení spoluobčané,
představujeme Vám volební program sdružení nezávislých kandidátů
Za Ovčáry samostatné
pro volby do obecního zastupitelstva
konané dne 15. a 16.října 2010
CHCEME OVČÁRY KRÁSNÉ, ČISTÉ A HLAVNĚ
SAMOSTATNÉ
• zachování samostatnosti obce
• koncepce dlouhodobého rozvoje obce bude směřovat k Ovčárům jako atraktivnímu místu pro bydlení,
sport i odpočinek
• budeme chránit obec a její okolí proti nevhodným
komerčním záměrům poškozujícím kvalitu života v
obci
• tok investic zaměříme především na dokončení a
rekonstrukci infrastruktury a inženýrských sítí
• chtěli bychom zajistit podmínky pro novou výstavbu
rodinných domů a další rozvoj obce
• zlepšíme životní prostředí v obci, zelené plochy se
stanou příjemnými místy pro setkávání a odpočinek
POČÍTÁME SE VŠEMI OBČANY
• budeme pokračovat v budování prostoru pro co
nejsvobodnější rozvoj aktivit občanů a spolků, které
nebudeme řídit, ale podporovat na základě komunikace s nimi
• prohloubíme podporu starších a přestárlých spoluobčanů – budeme se snažit o zajištění zdravotně
sociálních služeb
• nadále budeme pokračovat v podpoře školství a
vzdělávání pro naše nejmladší spoluobčany

BUDEME DOBŘE A PRŮHLEDNĚ HOSPODAŘIT
• maximálně využijeme ﬁnančních možností rozvojových fondů EU a účelových státních dotací
• s ohledem na minulé roky se pokusíme zefektivnit
spolupráci a komunikaci s TPCA
• zajistíme přehledná a jasná výběrová řízení respektující nejen zákony, ale i dobré mravy
• zabezpečíme spolehlivě fungující obecní úřad ve
prospěch všech občanů a zajistíme důstojnou reprezentaci obce
Kandidáti volební strany Za Ovčáry samostatné:
1. Lenka Maláčková, 39 let, soukromá podnikatelka,
Ovčáry, bez politické příslušnosti
2. Iveta Moulisová, 40 let, soukromá podnikatelka,
Ovčáry, bez politické příslušnosti
3. Jan Veselý, 32 let, generální ředitel, Ovčáry, bez
politické příslušnosti
4. Václav Karaﬁát, 38 let, konstruktér, Ovčáry, bez
politické příslušnosti
5. Jindřich Nekvapil, 33 let, soukromý podnikatel,
Ovčáry, bez politické příslušnosti
6. Pavel Špringer, 42 let, mistr, Ovčáry, bez politické
příslušnosti
7. Antonín Vejsada, 32 let, soukromý podnikatel,
bez politické příslušnosti
8. Aleš Líbal, 37 let, soudní úředník, Ovčáry, bez
politické příslušnosti
9. David Ozieranec, 40 let, mistr odborného výcviku,
Ovčáry, bez politické příslušnosti
Děkuji uvedeným kandidátům za jejich účast na kandidátce a též děkuji všem spoluobčanům, kteří podepsali petiční archy.
Za Ovčáry samostatné
Lenka Maláčková

Fotograﬁe z akcí pořádaných v obci Ovčáry

Rybářské závody pro děti 21.8. 2010

Sbor dobrovolných hasičů Sranda závody 26.9. 2010

Myslivecké sdružení Ukázka lovu dravců 26.9. 2010

SDRUŽENÍ PRO KRÁSNÉ OVČÁRY
Vážení spoluobčané dovolujeme si Vám předložit
Kandidátní listinu nezávislých kandidátů pro volby do zastupitelstva obce Ovčáry
konané ve dnech 15. a 16. října 2010
Kandidáti:
1. Jaroslav Navrátil, věk 53 let, jednatel společnosti, Ovčáry, bez politické příslušnosti
2. Ing. František Novák, věk 46 let, stavební projektant, Ovčáry, bez politické příslušnosti
3. Jiří Pospíšil, věk 21 let, student VŠ Olomouc, Ovčáry, bez politické příslušnosti
4. Karel Rosecký, věk 47 let, soustružník, Ovčáry, bez politické příslušnosti
5. Bohumil Kohoutek, věk 80 let, důchodce, Ovčáry, člen KDU - ČSL
6. Milan Kopiště, věk 45 let, řidič, Ovčáry, bez politické příslušnosti
7. Petr Totzauer, věk 51 let, automechanik, Ovčáry, bez politické příslušnosti
8. Jaroslav Nesládek, věk 45 let, OSVČ, Ovčáry, bez politické příslušnosti
9. Jiří Pospíšil, věk 52 let, OSVČ, Ovčáry, bez politické příslušnosti
Dovolte mi, abych touto cestou poděkoval shora uvedeným kandidátům za jejich podporu a účast
na kandidátce a dále děkujeme všem, kteří podepsali petiční archy naší kandidátky.
Sdělujeme Vám, že volební program naší kandidátky bude zveřejněn v prvním týdnu měsíce října
2010 a obdržíte jej do domovních schránek.
S přáním dobré volby v komunálních volbách 2010
Jaroslav Navrátil

Následující volební strany nevyužily možnost ke zveřejnění
svého představení a programu

Sdružení pro občany obce Ovčáry Sdružení pro rozvoj obce Ovčáry
Kandidátní listina:
1. Hovorka Radek, 30 let, BEZPP, vedoucí skladu
2. Dostál Květoslav, 53 let, BEZPP, OSVČ
3. Kubíček Lukáš, 28 let, ODS, odpovědný vedoucí
4. Kadlec Milan, 27 let, BEZPP, operátor skladu
5. Stupka Václav, 36 let, BEZPP, řidič
6. Hába Miloslav, 59 let, BEZPP, OSVČ
7. Stupková Dana, 37 let, BEZPP, řidička
8. Matiáš Radek, 26 let, BEZPP, graﬁk
9. Sixta Miroslav, 33 let, BEZPP, údržbář

Kandidátní listina:
1. Tuláček Josef, 37 let, BEZPP, mistr výroby
2. Navrátil Pavel, 29 let, BEZPP, OSVČ
3. Vodička Radek, 30 let, BEZPP, řidič
4. Jaborský Antonín, 39 let, BEZPP, řidič
5. Cepková Michaela, 27 let, ČSSD, dispečerka
6. Schwarzmannová Petra, 33 let, BEZPP, sanitárka
7. Hanesová Jitka, 34 let, BEZPP, v domácnosti
8. Jirovec Petr, 39 let, BEZPP, OSVČ
9. Kosprt Josef, 62 let, BEZPP, důchodce

Lidi lidem

KOMUNÁLNÍ VOLBY 2010
Kandidátní listina:
OVČÁRY
1. Podnecký Jaromír, 60 let, BEZPP, tiskař
2. Tichá Eva, 64 let, ODS, soukromá podnikatelka
3. Kašpar Josef, 43 let, BEZPP, mistr výroby
4. Poláček Tomáš, 42 let, BEZPP, soukromý podnikatel
5. Procházka Jiří, 54 let, BEZPP, technický náměstek
6. Chadrabová Zdeňka, 44 let, BEZPP, administrativní pracovnice
7. Stříbrná Tereza, 26 let, BEZPP, vysokošk prac. na mikrobiol.
8. Nouzák Jiří, 42 let, BEZPP, traktorista
9. Nesládek Petr, 42 let, BEZPP, soukromý podnikatel
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