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Slovo starosty

krátké zprávy:

Vážení spoluobčané,
prázdniny se pomalu blíží ke
svému závěru, dovolené jsou již
za námi a nám zůstávají vzpomínky. Jsem velmi rád, že se
nám úspěšně podařilo uspořádat „Pouťové slavnosti spojené
se setkáním rodáků“. O jejich
průběhu a zhodnocení celé
akce se dočtete v tomto čísle
zpravodaje. Chci na tomto místě velice poděkovat přípravnému výboru a všem, kteří
se jakýmkoliv způsobem do organizace zapojili. Přes
nepřízeň počasí, které si bohužel nemůžeme objednat,
se domnívám, že se celý poslední červencový víkend
vydařil a měl i dobrý ohlas. Zájem hejtmanky Středočeského kraje Ing. Zuzany Moravčíkové o dění v naší obci
nás potěšil a její návštěva byla zatím nejvyšší oficiální
návštěvou státního představitele v naší obci. Znovu připomínám, že Středočeský kraj nám na pořádání akce
přispěl částkou 50 000,- Kč právě z Fondu hejtmanky.
Doufám, že se nám i v budoucnu podaří podobné akce
uspořádat. Přeji vám všem hezké poslední letní dny,
dětem úspěšný návrat do školních lavic a těším se na
další akce, které se v naší obci budou konat.

▶ zahrádkářský svaz v ovčárech pořádá v sobotu
dne 15.9. 2012 zájezd do Litoměřic na výstavu „Zahrada
Čech“. Přihlásit se můžete u pana Jaroslava Nesládka
čp.153, cena zájezdu je 100,- Kč.
▶ Žádáme spoluobčany, aby do kontejnerů na tříděný odpad ukládali pouze odpady k tomu určené - papír,
sklo, plasty a neodkládali zde např. vyřazené monitory,
televizory, textil apod. Sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu bude v říjnu a o jeho konání budete
včas informováni.
▶ v poslední době se v obci množí časté krádeže
„sběratelů kovů“. Ztrácejí se kovové předměty na hřbitově, Horce, ale i kanálové rošty a to během dne, kdy se
objeví červený osobní automobil a naloží rošt a odjíždí. V případě, že něco podobného uvidíte, snažte se o
zapsání SPZ auta a nahlášení na obecním úřadě. Více
zařídíme sami…
▶ Myslivecké sdružení ovčáry připravilo na víkend
ve dnech 22. – 23. 9. 2012 „Sokolnické setkání“. V sobotu je nástup sokolníků v 10,30 hodin, výřad v 18,00
hodin. V neděli je nástup v 11,00 hodin a výřad v 16,00
hodin. Vše se odehraje v parku pod kostelem. Samotné
ukázky lovu proběhnou v honitbě. Všichni jste srdečně
zváni.
▶ oznamujeme občanům, že od 20. srpna 2012 je
v místním informačním středisku nový režim návštěv.
Místní občané mají návštěvy zdarma, občané žijící na
ubytovně (bez trvalého pobytu v obci) mají návštěvy
zpoplatněny.
▶ v tělocvičně základní školy začne dne 29. srpna od
17,00 hodin pravidelné cvičení pro ženy a dívky. Jste
srdečně zvány.

bohuslav Machůrka
starosta

Pouťové slavnosti

!

rodiče, víte jak a kde vaše děti
tráví svůj volný čas?

!

Během prázdnin se v obci na některých
místech tvořil značný nepořádek vyplývající
z posedávání často nezletilé mládeže.
Pracovníci obecního úřadu uklízeli nepořádek
např. na schodech do kostela

Sdružení ovčárecké ženy pořádá 6.října exkurzi do Mýdlárny rubens.
Podíváme se,jak se vyrábí ručně mýdlo s různými přísadami z bylinek.Dále se stavíme na zámku
v Benešově nad Ploučnicí. Informace u p.Renaty Podnecké. Přivítáme všechny občany Ovčár.

V tu dobu již v parku pod kostelem stojí podium a do
Ovčár se pomalu sjíždějí muzikanti z krajiny pod Pálavskými vrchy, ze Šakvic – krojovaná dechová hudba
TÚFARANKA. Její odpolední koncert v parku je hojně
navštíven. Je přítomen i krajský radní JUDr. Karel Molnár, který nám pomohl při získání již zmíněné dotace.
Řízná dechovka v podání Túfaranky zní celou obcí a
spokojení návštěvníci si pozpěvují do rytmu.

spojené se setkáním rodáků - ohlédnutí
pátek 27.červeNce – rozJezD oSlAv
Na slavnostním zasedání zastupitelstva došlo k ocenění občanů Pamětní medailí obce Ovčáry.
Zastupitelstvo obce Ovčáry udělilo „Pamětní medaili obce Ovčáry“:
Boženě Procházkové – bývalé ředitelce základní školy v letech 1972 – 1992.
Aleně Přikrylové – bývalé ředitelce základní školy v letech 1992 – 2000.
Marii Dostálové – bývalé ředitelce základní školy v letech 2000 – 2006.
Zděnce Luťchové – starostce obce v letech 1994 – 2006.
Jaroslavu Šedinovi – starostovi obce v letech 1990 – 1994.
Miroslavu Volejníkovi – předsedovi MNV v letech 1983 – 1990.
Marii Šilerové – nejstarší obyvatelce obce.
Františku Jirátovi – dlouholetému kronikáři obce, nejstaršímu obyvateli – muži obce.
Jaroslavu Říhovi – dlouholetému knihovníkovi obce.
Václavu Karafiátovi – dlouholetému předsedovi Českého zahrádkářského svazu za práci pro obec.
Jaromíru Podneckému – dlouholetému pracovníkovi samosprávy obce.
Ireně Bourkové – dlouholeté pracovnici ve státní správě obce.
Přítomní dále shlédli asi 20 minutový dokument o rozvoji naší obce v posledních letech. Natočený dokument o obci
je k dispozici na DVD za cenu 50,-Kč. Objednávky přijímáme na obecním úřadě a termín dodání je závěr měsíce
srpna.
Ke zpříjemnění večera zahrál k poslechu i tanci V-akordeonista Josef Pepíno Matura.
Mrzela nás poměrně malá účast spoluobčanů.

Předání Pamětní medaile˝Boženě Procházkové

SobotA 28.červeNce - hlAvNí DeN oSlAv
Již od ranních hodin se na návsi připravují pouťové
stánky s rozličným zbožím. V 9 hodin do obce přijíždí
hejtmanka Středočeského kraje Ing. Zuzana Moravčíková. Prohlíží si obec a slavnostně zahajuje výstavu o historii naší školy. Prohlídka výstavy a školy jakoby neměla
konce, neboť je co obdivovat. Přestože jsou prázdniny,
škola je stále plná návštěvníků a slyšíme slova obdivu
a chvály. Cesta hejtmanky dále vede historickým autobusem na Řepařskou drážku, kde již čeká plný vláček
nedočkavých cestujících na odjezd směr Mlýnek. V průběhu dne využívá možnost jízdy zdarma na Řepařské
drážce více jak 200 účastníků oslav, ať již z Ovčár či
blízka nebo daleka.
Po návratu zpět si před odjezdem z Ovčár hejtmanka
ještě prohlíží kostel s odborným výkladem faráře Libora
Bulína. Pak již následuje jen poděkování za návštěvu a

Krojovaná děvčata z místní mládeže roznášejí neskutečně velké množství výborných pouťových koláčů, které napekly Ovčárecké ženy. Návštěvníci rovněž
využívají možnosti prohlídky školy a kostela. Připadá
nám, že vládne pravá pouťová atmosféra. Vše směřuje k večeru, kdy se těšíme na tanec. Netušíme však,
co nás potká… Okolo půl osmé večer se nad obcí
spouští průtrž mračen, doprovázená silným větrem a
velkým množstvím vody. Nejde elektrický proud. Plánovaná taneční zábava na dětském hřišti končí dříve,
než začala. Vítr poškozuje zařízení firmy poskytující
občerstvení, muzikanti hledají způsob ochrany aparatury. Alespoň v sále hospody POHODA vládne příjemná atmosféra. Túfaranka hraje k tanci i poslechu,
narychlo zapůjčená elektrocentrála nahrazuje vypadlý
proud. Pouze návštěvnost je opět překvapivě nízká.
Přes všechny problémy se tato část oslav vydařila a
přítomní návštěvníci nad ránem spokojeně odcházejí.

Předání Pamětní medaile Jaroslavu Šedinovi

rozloučení s hejtmankou, která působila velice příjemně, měla zájem o celou akci a se svou návštěvou byla
spokojena.

Slavnostní otevření výstavy

NeDěle 29.červeNce – DeN třetí
Ranní pohled na oblohu nevěští nic dobrého. Již dopoledne raději odvoláváme část připravených atrakcí pro
děti (skákací hrady), které by z důvodu bezpečnosti stejně nebylo možné využít. Znovu začíná pršet. Na hřiště,
kde jsou již značné kaluže se sjíždějí ke svému nácviku cvičenci jednotlivých sletových skladeb. Jejich optimismus nás přesvědčuje o tom, že snad vše dobře dopadne. Chybí občerstvení - firma se po včerejší bouřce
nechce již pouštět do rizika svého podnikání. Nastává
snad nejhorší okamžik celých oslav. Nám nezbývá než
přemlouvat, telefonovat a prosit. Podařilo se, po obědě
přijíždějí a vše funguje jak má. Odpoledne je provázeno několika silnými dešťovými přeháňkami, ale program

běží podle plánu. Děti mají možnost soutěží a atrakcí
připravených agenturou pana Luboše Votroubka. Za odměnu si odnášejí ceny získané v obchůdku. Přítomní diváci mají možnost vidět ukázku čtyř sletových skladeb
v podání malých i velkých členů SOKOLA a Asociace
sportu pro všechny. Cvičení je doprovázeno zaslouženým potleskem přítomných. Poté již nastupují místní
malí požárníci a předvádějí požární útok, který úspěšně
opakují. Značná část hřiště je stále pod vodou. To již se
připravují fotbalisté ke svému zápasu. Diváci vidí řadu
bývalých reprezentantů v čele s Jiřím Němcem, Bittenglem, Samkem, Fialou, Kabylem, Votavou, Ondrou atd.
Soupeřem je spíše jedenáctka bývalých hráčů Kolína,
ale poznáváme i některé domácí. Pro fotbalové fanoušky jsou však jména Šebek, Kühn, Machůrka, Němec St.
vzpomínkou na II. ligu v Kolíně. Fotbalisté předvádějí i
přes nepříznivý terén řadu pěkných akcí a diváci vidí devět pěkných gólů, bohužel pouze v síti domácí branky.
Po utkání následuje autogramiáda a celé třídenní oslavy
končí, opět za silného deště. Hurá, máme to za sebou…

Slovo závěrem
Pár odstavci jsem se pokusil přiblížit několika měsíční
dobu příprav a vlastní průběh oslav. Děkuji všem členům
přípravného výboru za vykonanou práci během přípravy
a při vlastním průběhu, ředitelce školy a všem zaměstnancům za přípravu prohlídky školy. Poděkování patří i
jednotlivým spolkům a organizacím za pomoc – Ovčáreckým ženám za napečené koláče a pomoc při výstavě,
SDH za vystoupení a práci při organizaci, ASPV za zajištění ukázek sletových skladeb, FC za přípravu hřiště,
Mládeži za přípravu taneční zábavy a přesuny párty stanů, MS za drobnou výpomoc. Poděkování rovněž všem
zaměstnancům obecního úřadu. Jeden vzkaz věčným
kritikům, jejichž nespokojené hlasy jsme také vyslechli – příště při podobných akcích přijďte mezi nás a své
poznatky nám sdělte dopředu, rádi vás mezi sebou uvítáme. Přes značné finanční prostředky, které obec na
uspořádání vynaložila se domnívám, že takováto akce je
smysluplná a slouží ke zlepšení spolužití občanů.
Za přípravný výbor:
pavel Šašma, místostarosta obce

Obecní úřad Ovčáry Vás zve na

POSVÍCENSKÉ
ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI

v neděli 2. září 2012 od 13.30 hod. na horce
Program:
Pohádka PRINCEZNA NA HRÁŠKU – Dřevěné divadlo (od 14,00 h.)
Soutěže, atrakce pro děti - skákací hrad • Opékání buřtů, občerstvení
16.00 hod. – exhibiční fotbalové utkání místních fotbalistů

zprávy z fotbAlového klubu
Po zralých úvahách jsme se rozhodli přihlásit
do nového soutěžního ročníku pouze tři mužstva.
Od podzimu již není v soutěži naše B mužstvo
dospělých. Vedl nás k tomu jednak malý zájem
hráčů, kdy často nastupovala pouze částečně
obměněná sestava v obou mužstvech dospělých
po oba hrací dny. Dalším faktorem byla i skutečnost, že od nového soutěžního ročníku dochází
k dalšímu administrativnímu omezení ze strany
FA ČR (fotbalová asociace České republiky), kdy
každý hráč musí mít kromě platného registračního průkazu i svůj identifikační znak, na který
nastupuje. Ten však podléhá členství ve FA ČR
a příspěvku 200,- Kč na rok, který se odesílá
do Prahy a slouží potřebám FA ČR. Výbor se nebrání v dalších letech druhé mužstvo dospělých
obnovit, musí však být ze strany hráčů větší zájem a musí být splněny výše uvedené podmínky.

A - mužstvo
Nebovidy - venku
Neděle 26.8. - 17,00
Hradištko - doma
Sobota 1.9. - 17,00
Jestř. Lhota B - venku
Neděle 9.9. - 17,00
Týnec n.L. B - doma
Sobota 15.9. - 16,30
Krakovany - venku
Sobota 22.9. - 16,30
Veltruby - doma
Sobota 29.9. - 16,30
Kořenice - venku
Neděle 7.10. - 16,00
Starý Kolín- doma
Sobota 13.10. - 16,00
Sendražice - venku
Sobota 20.10. - 15,30
Volárna- doma
Sobota 27.10. - 14,30
Vrbová Lhota - venku
Sobota 3.11. - 14,00
Velim B - doma
Sobota 10.11 - 14,00
Veletov - venku
Neděle 18.11. - 13,30

Dorost

Žáci

Krakovany - doma
Sobota 1.9. - 10,15
Liblice - venku
Neděle 9.9. - 10,15
Tuchoraz - doma
Sobota 15.9. - 10,15
Sendražice - venku
Sobota 22.9. - 10,15

Štítary - doma
Sobota 1.9. - 15,00
Krakovany - venku
Sobota 8.9. - 15,00
Červ. Pečky - doma
Sobota 15.9. - 14,30
Žiželice - venku
Neděle 23.9. - 14,30
Radovesnice - doma
Sobota 29.9. - 14,30
Konárovice - venku
Sobota 6.10. - 14,00
Týnec n.L. - doma
Sobota 13.10.- 14,00
Polepy - venku
Sobota 20.10. - 10,15
Velký Osek - doma
Sobota 27.10.- 12,30
Volárna - venku
Sobota 3.11. - 12,00

VOLNO
Nučice - venku
Sobota 6.10. - 14,30
Zásmuky - doma
Sobota 13.10. - 10,15
Týnec n.L. - venku
Neděle 21.10. - 10,15
Velký Osek - doma
Sobota 27.10. - 10,15
Tři Dvory - venku
Neděle 4.11. - 10,15
Bečváry - venku
Sobota 10.11. - 10,15

rybářský spolek

Místní spolek rybářů uspořádal v sobotu 18. srpna
rybářské závody pro rybáře i veřejnost starší 18. let
v plavané. Více jak dvacítka nadšenců se od samého
rána snažila o co nejvíce úlovků, které se přepočítávaly
z chycených centimetrů a kusů na body. Z dopoledního
soutěžení vyplynulo následující pořadí nejúspěšnějších
rybářů:
1.místo lukáš kopecký
2.místo Jaroslav Maláček
3.místo květoslav Dostál
zvláštní cenu za nejdelší úlovek během závodů
získal roman Nekvapil.
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