zpravodaj
obce

Ovčáry
Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
všichni již netrpělivě vyhlížíme
jaro a věříme, že se dočkáme
oteplení. Budeme se moci
věnovat svým zahrádkám a okolí
domů. Vzpomeňte si i na obecní
prostranství ve svém nejbližším
okolí a pomožte napravit neduhy,
které nám zanechala zima. Děkuji
vám za to a přeji hodně jarního sluníčka a krásných
dní. Věřím, že se společně setkáme na akcích, které
jsou plánovány jednotlivými složkami, zejména pak
na již tradičním úklidu Horky.
Bohuslav Machůrka
starosta

Zprávy z obecního úřadu
a jednání zastupitelstva obce
Zatím nemáme další zprávy ohledně ubytovny u ZOD,
která podléhá insolvenčnímu řízení. Při jednání
zastupitelstva obce padl i návrh na odkoupení této
budovy do majetku obce. Vše se samozřejmě odvíjí
od ceny, za kterou by byla budova nabízena. V každém
případě by již nemohlo docházet k problémům, které
jsme zažívali v loňském roce.
V nejbližší době by měla začít realizace polní cesty
s asfaltovým povrchem, která povede od silnice
č.328 (směr Jestřabí Lhota) okolo průmyslové zóny
až k okraji obce Veltruby. Cesta je budována v rámci
jednoduché pozemkové úpravy, která navazuje
na výstavbu průmyslové zóny. Cesta má zajistit přístup
k pozemkům jejich vlastníkům. Vzhledem k tomu,
že bude zajištěna závorami proti možnému vjezdu
automobilů, naskýtá se její využití pro cyklisty a inline
bruslaře. Obec se rozhodla vykoupit část pozemků,
po které cesta povede od města Kolína. V současné
době je připravována žádost do grantového programu
vyhlašovaného TPCA „Partnerství pro Kolínsko“,
ve které chceme získat finanční prostředky na tento
výkup pozemků.
Na posledním jednání zastupitelstva obce byl přítomen

č.2/13

soukromý investor se záměrem vybudovat sportovní
halu v zadní části dětského hřiště na asfaltovém
podkladu. Od obce žádá pronájem tohoto pozemku,
další investice spojené se stavbou a provozem haly by
si hradil sám, obec by nebyla nijak finančně zatížena.
Vzhledem k tomu, že se jedná o důležité rozhodnutí,
odsunuli zastupitelé toto až na další jednání v měsíci
dubnu. Zastupitelstvo chce rozhodnout správně a rádo
by slyšelo i názor široké veřejnosti, spoluobčanů.
Z tohoto důvodu je na toto téma připraveno setkání se
spoluobčany - viz další část zpravodaje.
Znovu připomínáme nutnost provést platbu místních
poplatků do konce měsíce dubna. S nově přijatou
vyhláškou, která podléhá zákonným normám, jsme
po tomto datu nuceni zahájit proti neplatičům kroky,
které povedou k uhrazení poplatků. Předejděte proto
možným nepříjemnostem a včas poplatky zaplaťte buď
přímo na obecním úřadě v úředních hodinách, nebo
přímo na účet obce.
Sběr velkoplošného, nebezpečného odpadu, sběr
vyřazených elektrospotřebičů i sběr železného šrotu je
připravován na 3. - 4. května 2013. O podrobnostech
budete včas informováni.
Svoz bioodpadu bude zahájen v úterý 23. dubna 2013,
následně vždy liché týdny a potrvá do 5. listopadu
2013. Sudé týdny bude svážen směsný odpad.

výstavba sportovní haly
Zastupitelstvo obce zve spoluobčany na neformální
setkání ve věci pronájmu pozemku na možnou výstavbu
sportovní haly v prostorech dětského hřiště. Setkání se
uskuteční dne 3. 4. od 17,30 hodin na obecním úřadě.

Setkání zástupců organizací
Dne 6. března se sešlo vedení obce se zástupci zájmových složek a organizací pracujících v naší obci.
Setkání se zúčastnili zástupci myslivců, hasičů, rybářů, fotbalistů, ovčárských žen, ekologického sdružení a mládeže. Jednotlivé složky jsou každoročně
podporovány finanční částkou 10 000,-Kč na běžnou
činnost a dále mají možnost si požádat o mimořádný
příspěvek na konkrétní akce. Na setkání byl vytvořen
plán akcí na letošní rok. Spousta zajímavých akcí je
již za námi. Vybíráme některé důležitější akce, které
se staly již tradicí, anebo budou mít svou premiéru:
								
27. dubna
Úklid lesa na Horce a přilehlého okolí
30. dubna
Pálení čarodějnic s programem		
25. května
Staročeské máje				
2. června
Oslava Dne dětí				
22. června	Hasičské závody „O pohár starosty obce“
29. června	Sportovní odpoledne a „Hurá na prázdniny“
27. července	Ovčárecká pouť - odpolední koncert a večerní taneční zábava
30. listopadu	Rozsvícení vánočního stromu s programem

Sbor dobrovolných hasičů Ovčáry:

Mezi akce, které ještě nemají svůj pevný termín patří zájezd na výstavu Flóra Olomouc, rybářské závody pro děti i dospělé, další hasičské závody, setkání
sokolníků a třeba i společná výstava zahrádkářských
výpěstků a dalších výrobků. Věříme, že se v průběhu
roku budeme společně setkávat nejen na výše uvedených akcích, ale i při dalších příležitostech.
Pavel Šašma

místostarosta obce

AKCE sdružení OVČÁRECKÉ ŽENY
Oslava MDŽ v Hasičárně
Osmý březen je pro někoho dnem, kdy Johannes
Kepler formuloval třetí Keplerův zákon v roce 1618,
také začala bitva u Sokolova roku 1943,v roce 1980
se narodila Lucka Vondráčková a v roce 1990 Petra Kvitová. Pro mnohé ženy je to den, kdy dostávají od milujících mužů květinu, někdy sladkost nebo
jinou drobnost. V posledních letech byl tento mezi-

národně uznávaný svátek v Čechách opomíjen, dokonce zesměšňován a částečně zpolitizován. Mně
však zajímá, jak se po dlouhé zimě pobavit v dobré
společnosti ovčáreckých žen. Každá z nás má denně
spoustu povinností týkajících se chodu rodiny, starostí a pomoci dětem. Proč se tedy nesejít, zazpívat si
a popřípadě si i zatancovat. Mezinárodní den žen je
tedy nevhodnějším důvodem k posezení. Po společné večeři a kafíčku s výborným zákuskem od Alenky
Navrátilové nám zahrál pan Saša Zinzer. Jeho písničky nás chytly za srdíčko a s chutí jsme si zazpívaly
i zatančily. Jsem ráda, že jsme se sešly ve velkém

počtu, že se všechny ženy příjemně odreagovaly
od všedních starostí.Popřát nám přišel i pan starosta,
který každé ženě věnoval růži a taneček. Jako vzpomínku na tento den obdrží všechny účastnice foto.

Velikonoční zdobení
Před Vánocemi jsme se poprvé sešly s paní Janou
Ozierancovou, která nám předvedla ukázku vánočních dekorací a zároveň pomohla s návrhy dekorací
přítomným ženám. Akce se nám líbila, proto jsme se
domluvily na další prezentaci velikonočních dekorací. Toto setkání jsme uskutečnily v pondělí 18.března
opět v Hasičárně. Paní Jana Ozierancová má úžasné dekorace, které jsem nafotila, a budou k dispozici
na stránkách Obecního úřadu Ovčáry. Také na tomto
setkání jsme si mohly vytvořit za asistence paní Jany
dekorace na velikonoční stůl a dveře.
Těšíme se na další spolupráci s paní Janou Ozierancovou například při pořádání výstav.
Renata Podnecká

Dne 16. března uspořádali členové Sboru dobrovolných hasičů ve spolupráci s obecním úřadem dvě
velmi zdařilé akce. Odpoledne se v sále hospody
POHODA sešla spousta krásných masek na Dětském karnevalu. Všichni si odpoledne užili a ani se
jim nechtělo domů. Večer se na stejném místě konal
již tradiční Hasičský ples, který byl velmi hojně navští-

ven a probíhal v přátelské atmosféře. Z velice bohaté tomboly si téměř každý něco odnášel. Poděkování patří především pořadatelům za uspořádání obou
akcí, ale jistě i všem návštěvníkům odpoledne i večer.
Svou účastí přesvědčili všechny, že v naší obci lze
i v zimním období uspořádat zdařilou kulturní akci pro
děti i dospělé.

Rozpis fotbalových zápasů
našich fotbalových družstev:
A - mužstvo

Dorost

Žáci

Hradištko - venku
Sobota 30.3.
15,00
Jes.Lhota B - doma
Liblice - doma
Krakovany - doma
Sobota 6.4.
Sobota 6.4.
Sobota 6.4.
16,30
10,15
14,30
Týnec n.L B - venku
Tuchoraz - venku
Čer. Pečky - venku
Neděle 14.4.
Neděle 14.4.
Sobota 13.4.
16,30
10,15
10,15
Krakovany - doma
Sendražice - doma
Žíželice - doma
Sobota 20.4.
Sobota 20.4.
Sobota 20.4.
17,00
10,15
15,00
Veltruby - venku
Radovesnice - venku
Neděle 28.4.
VOLNO
Neděle 28.4.
17,00
15,00
Nebovidy - doma
Středa 1.5.
17,00
Kořenice - doma
Nučice - doma
Konárovice - doma
Sobota 4.5.
Sobota 4.5.
Sobota 4.5.
17,00
10,15
15,00
Starý Kolín - venku
Zásmuky-venku
Týnec n.L - venku
Sobota 11.5.
Neděle 12.5.
Sobota 11.5.
17.00
10,15
15,00
Sendražice - doma
Týnec n.L - doma
Polepy - doma
Sobota 18.5.
Sobota 18.5.
Sobota 18.5.
17,00
10,15
15,00
Velký Osek - venku Velký Osek - venku
Volárna - venku
Neděle 26.5.
Sobota 25.5.
Sobota 25.5.
15,00
14,30
17,00
Volárna - doma
Vrbová Lhota - doma Tři Dvory - doma
Sobota 1.6.
Sobota 1.6.
Sobota 1.6.
15,00
10,15
17,00
Bečváry - doma
Vrbová Lhota - doma
Sobota 8.6.
VOLNO
Sobota 1.6.
10,15
17,00
Štítary - venku
Krakovany - venku
Veletov - doma
Neděle 16.6.
Neděle 16.6.
Sobota 15.6.
10,15
10,15
17,00

Zápis do MŠ
v Ovčárech

Zápis proběhne
v měsíci květnu, sledujte
www.zsmsovcary.cz a vývěsky v obci.

SBĚR STARÉHO PAPÍRU
proběhne ve škole
od pondělí 22. 4. 2013
do čtvrtka 25. 4. 2013
odvoz v pátek 26.4. v 8.00 h
I za malé množství děkujeme.

AKCE Zvířátka
Přiďte se podívat
na prodejní výstavu šitých zvířátek
Kde: Hasičárna - Ovčáry
Kdy: 14.4.2013 od 10.00 h do 17.00 h
Kontakt: paní Trunečková (tel: 604 683 337)

VELKOOBJEMOVÉ A NEBEZPEČNÉ ODPADY Z DOMÁCNOSTÍ
Velkoobjemové a nebezpečné odpady nepatří do popelnice.
K jejich odložení využijte přistavených velkoobjemových kontejnerů.
Sběr odpadu dne:

Na sběrném dvoře u Obecního úřadu Ovčáry

• upotřebené oleje: motorové, převodové a hydraulické oleje, brzdové kapaliny
• pesticidy, herbicidy: nespotřebované prostředky
k hubení hmyzu a ochraně rostlin
• spotřební chemikálie: nespotřebované kyseliny, louhy, fotochemikálie, čisticí prostředky apod.
Do velkoobjemových kontejnerů nelze ukládat zeminy
a sutě.

Do těchto kontejnerů patří:
• starý nábytek - např.: křesla, židle, skříně, válendy
• podlahové krytiny - např.: koberce, linolea
• sanitární keramika - např.: umyvadla, toalety
• znečištěné obaly od barev, ředidel, olejů, čistících
prostředků atd.
• sorbenty, hadry od oleje, olejové filtry atd.

Informace, dotazy, připomínky:
Obecní úřad Ovčáry
tel: 321 720 022,
www.ovcary-obec.cz
www.jaktridit.cz
- informace o třídění
a recyklaci odpadů

3.5.2013 8.00 – 17.00 hod.
5.5.2013 8.00 – 12.00 hod.
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