zpravodaj
obce

Ovčáry
Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
letošní rok je provázen velkými
rozmary počasí. Po dlouhé
zimě jsme se téměř nedočkali
pořádného jara a již nás
překvapily vydatné deště, které
vyvrcholily o prvním červnovém
víkendu
povodněmi,
které
zasáhly i naše nejbližší okolí.
Z těchto důvodů jsme museli odvolat oslavu Dne dětí,
která je přesunuta na úplný začátek prázdnin. Povodně
naopak prokázaly akceschopnost naší jednotky
dobrovolných hasičů, která po celou dobu pomáhala
při záchranných pracích. Tímto všem zúčastněným
velmi děkuji. Mé poděkování patří rovněž všem
účastníkům již tradiční brigády na úklid lesa na Horce
a přilehlého okolí. Snad již můžeme říci, že v těchto
místech není takový nepořádek, jako býval před lety
a pravidelné úklidové brigády přispívají ke zlepšení
prostředí v této oblasti. Rovněž děkuji všem, kteří se
podíleli na přípravě a průběhu Staročeských májí,
které letos rovněž provázely rozmary počasí. Poslední
větší pořádanou akcí v minulém období bylo tradiční
pálení čarodějnic, které jsme letos poprvé doplnili
o živou hudbu. Vzhledem k tomu, že toto bylo kladně
přijato, budeme i v dalších letech tuto akci doplňovat
o hudební vystoupení. Vzhledem k tomu, že se již blíží
doba prázdnin a dovolených, přeji vám všem do dalších
měsíců hodně sluníčka, které vám zpříjemní dobu
odpočinku. Příjemné léto a hezké prázdniny.
Bohuslav Machůrka
starosta

Krátké zprávy, informace,
zajímavosti
Na květnovém zasedání zastupitelstva obce nebyl
podpořen záměr pronájmu pozemku na dětském hřišti
za účelem výstavby sportovní haly.
Obec ustoupila od možného záměru odkupu ubytovny
u ZOD. Důvodem je vysoká cena, která je požadována
v rámci insolvenčního řízení. Vedení obce je však
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připraveno jednat s případným novým majitelem
a snažit se usměrnit jeho podnikatelský tak, aby se
do obce nepřistěhovali nepřizpůsobiví spoluobčané.
V katastru naší obce by se mohlo již brzy začít stavět.
Dochází k intenzivnímu jednání mezi budoucími novými
vlastníky pozemků a vedením obce. Stavební parcely
pro výstavbu rodinných domků by měly vzniknout
na konci ulice Růžová vlevo i vpravo. Bližší informace
případným zájemcům podáme na obecním úřadě.
Stále jsou v naší obci jednotlivci, kteří ještě neuhradili
poplatek za svoz odpadu. Důrazně upozorňujeme,
že v případě neuhrazení nebude nejprve od těchto
domů odvážen odpad a poté může dojít i k vystavení
platebního výměru, který může vést až k exekuci!!
Není přece možné, aby ostatní občané dopláceli
na nepořádek a neochotu druhých.
Zastupitelstvo obce děkuje všem spoluobčanům, kteří
jakýmkoliv způsobem přispěli na sbírku pro postižené
povodněmi, kterou jsme ve spolupráci s Diakonií
Broumov uspořádali.

Obecní úřad Ovčáry ve spolupráci se spolky
Vás zvou na

Sportovní odpoledne,
dětský den
a rozloučení se školou
V neděli 30. června 2013 na Horce
v 15.00 hodin
Program:
• Vystoupení cvičenců sletových skladeb
• Pohádková stezka - odměny pro děti
• Ukázka netradičních sportů
• Skákací hrad
• Občerstvení zajištěno, limonády,
opékání buřtů

Obec uspěla v rámci grantového řízení TPCA
Partnerství pro Kolínsko
V rámci letošního ročníku tohoto grantového
programu jsme požádali na realizaci projektu „Okolo
TPCA bezpečně a pohodlně na kolech i na bruslích“.
Impulsem pro vypracování žádosti byla skutečnost, že
Pozemkový úřad Kolín začne v letošním roce v rámci
pozemkových úprav s výstavbou účelové komunikace
(asfaltové polní cesty), která spojí silnici č.328
s okrajem obce Veltruby a povede okolo průmyslové
zóny směrem k Bačovu. Tato cesta bude sloužit jako
přístupová majitelům jednotlivých pozemků v této
oblasti. V rámci těchto úprav však pozemek o výměře
cca 1340 m2 je ve vlastnictví města Kolína a je nutný
jeho výkup, aby nedošlo k přerušení asfaltového
povrchu. Obec neměla na tento výkup vyčleněny
finance, a proto získané prostředky poslouží právě
k tomuto výkupu. Rovněž dojde k opravě dřevěného

mostku v průmyslové zóně na cyklotrase č.4348
v místě „cyklisto sesedni z kola“, směr Volárna. Zároveň
se k naší žádosti připojila i obec Volárna, která se
zavázala vybudovat asfaltový úsek na této cyklotrase

v délce cca 450 m. Realizací výše uvedeného dojde
k vytvoření ucelených okruhů s asfaltovým povrchem,
které poslouží cyklistům, in-line bruslařům i ostatním
sportovcům. Takto budou propojeny obce Ovčáry,
Volárna, Veltruby, Kolín, Velký Osek s možností
napojení dále na Sány, Opolany, Dobšice, Poděbrady
atd. Věříme, že také dojde ke zlepšení bezpečnosti
cyklistů v této oblasti. Námi požadovaná částka byla
710 000,-Kč. V konkurenci 64 žádostí se náš projekt
dostal mezi úspěšné žadatele a byla nám k jeho
realizaci přidělena částka 700 000,-Kč. S obcí Volárna
se o částku rozdělíme a použijeme ji na výše uvedené
aktivity. Vzhledem k tomu, že v letošním roce nebyly
vypsány žádné dotační tituly ze Středočeského kraje,
bude se patrně jednat o jediné finanční prostředky,
které se nám podaří sehnat mimo obecní rozpočet.
Šek na tuto částku nám byl předán dne 6. června
v kolínském divadle v rámci slavnostního večera,
kterého se představitelé obce zúčastnili.
Pavel Šašma

předkladatel žádosti

pondělí až do úterý 12.00 hodin, kdy je akce ukončena
a zůstávají pouze profesionální hasiči. Naše jednotka
ještě po příjezdu do obce Ovčáry pomáhá místním
občanům. Těchto záchranných akcí se zúčastnilo 10
členů jednotky během tří dnů, bylo najeto celkem 48 km
a naše plovoucí čerpadlo bylo v akci cca 44 hodin.
Za odvedenou práci a pomoc při záchraně majetku
patří všem zúčastněným naše poděkování.
Podle očitých svědků událostí sestavil

Pavel Šašma

místostarosta obce

povodeň zasáhla i Nádržku

Dětské rybářské závody
Rybářský spolek v Ovčárech uspořádal v sobotu dne
4.května již tradiční rybářské závody pro děti do 15. let.
Zájem a účast dětí všechny přítomné přesvědčily, že
si tato akce našla své místo v kalendáři dětských
radovánek. Malí rybáři s velkou chutí lovili z Nádržky
jednu rybu za druhou, pořadatelé měřili a bodovali.
Umístění těch nejlepších bylo následující:
1. Maláček Martin 225 bodů
2. Černoch Martin 148 bodů
3. Nekvapil Šimon 132 bodů
4. Tichá Bára		
52 bodů
5. Nekvapil Albert
46 bodů

Jednotka SDH Ovčáry zasahovala při povodních
Letošní povodně se tentokrát nevyhnuly ani našemu
nejbližšímu okolí. V neděli 2. 6. dopoledne byla naše
jednotka požádána o pomoc do chatové oblasti
Mlýnek, kde došlo k vytopení chaty, ve které voda

stoupla až do výšky přes půl metru. Přes nasazení
plovoucího čerpadla voda neubývala, a proto byla
požádána na pomoc i jednotka SDH Býchory.

Mezi tím z operačního střediska přichází zpráva
o zatopeném domě v Němčicích, kam se část naší
jednotky přesunula. Zde však po vyhodnocení
situace a po dohodě s panem starostou a velitelem
hasičů v Němčicích nebyla naše přítomnost nutná.
Naše jednotka se vrací zpět na Mlýnek, kde již bez
pomoci SDH Býchory zůstává a čerpá vodu až do 17.
hodin. Po ukončení odjíždí naše jednotka do Býchor
pomoci místním hasičům k odčerpávání vody ze dvorů
rodinných domků. Přes veškerou nasazenou techniku
musí být však nasazen bagr, který vyhrabal kanál,
aby byla voda odvedena mimo obytnou zónu. V té
době je jednotka již rozdělena na menší skupiny, které
pomáhají s odčerpáváním vody ze sklepů nebo pytlují
písek v Sendražicích, kde je situace patrně nejhorší.
Do Sendražic dorazila v 18 hodin i naše technika,
která se podílí na odčerpávání vody v různých částech
obce a to ve spolupráci s dalšími jednotkami z Býchor,
Třech Dvorů. Čerpání vody trvá celou noc, celé

Divadlo pro děti v rámci oslavy MDD
Divadélko Kůzle pohádka „Na kole, přes pole…“

Čarodějnice

úklid lesa

Staročeské máje

Waldemariáda
Od ledna tohoto roku tři členové místní organizace
Asociace sport pro všechny začali navštěvovat
nácvik nové skladby hromadného cvičení s názvem
Waldemariáda. Tento nácvik probíhal ve Třech
Dvorech v místní mateřské škole nebo v obecní
hospodě pod vedením Evičky Kuběnové. Sjížděli
se sem i členové kolínské organizace ASPV.
Waldemariáda je blok písniček od Waldemara
Matušky, na něž bylo postaveno cvičení s holemi pro
nordwalking. V Kolíně nacvičovali stejnou skladbu
členové místního Sokola, takže nás z kolínského
okresu cvičilo 144. Všichni jsme se připravovali
na slavnost 150.výročí založení Sokolské župy
Podřipské, která se konala v Roudnici nad Labem
ve dnech 25.-26.května. Z celé republiky se
zúčastnilo vystoupení s Waldemariádou 1152
cvičenců. Oslavy v Roudnici začínaly výstupem
na horu Říp. Bylo krásné vidět členy místní sokolské
župy v krojích a v dobových oblecích,jak s hudbou
a dobrou náladou vystupovali na Říp. V neděli, kdy

Zprávy SDH Ovčáry
Během posledních měsíců jsme se plně zapojili
do soutěžní sezony 2013, do které se snažíme zapojit
i nové členy a dospívající mládež, kterou si vychováváme
do družstev dospělých.
Začátek sezony se moc nevydařil. V dubnu u nás měla
proběhnout okrsková soutěž v požárním útoku. Z důvodu
špatného počasí se přihlásilo málo týmů. V květenu, jako
už tradičně, se uskutečnilo první kolo Polabské Hasičské
ligy v Týnci nad Labem, kde tuto soutěž pořádá SDH
Lžovice. Tam se naše družstva umístila: Děti ST. 1, Děti
ML. 1, Ženy 4, Muži A. 1, Muži B. 3. Počasí se umoudřilo
a během soutěže nepršelo. Hned další týden proběhla
po dlouhých letech soutěž v Krakovanech. Umístění
bylo následující: Děti ST. 1, Děti ML. 3, Ženy 1, Muži A.
1, Muži B. 3. Pak nastala malá pauza, během které jsme
se snažili trénovat, ale počasí nám nepřálo. Od začátku
sezony jsme už museli zrušit několik tréninků. 8.6 jsme
se zúčastnili třetího ročníku memoriálů Bohouše Březiny
v Ohařích, kde jsme se umístily: Děti ST. 1, děti ML. 2,
ženy 2, muži A. 1, muži B. 6. Po této soutěži jsme se začali
plně věnovat přípravám závodů v Ovčárech - O pohár
starosty obce. Doufáme, že nám bude počasí přát více
než doposud. Tímto vás srdečně zveme a doufáme, že
přijdete naše družstva podpořit. Závěrem přeje SDH
Ovčáry všem občanům klidné a pohodové prožití času
dovolených a slunečné prázdniny.

slavnost vrcholila, se střídalo na místním hřišti
několik skladeb známých z Všesokolského sletu
z minulého roku. Atmosféra byla úžasná, přestože
počasí nám nepřálo. Chceme pozvat místní občany
na 30.června na fotbalové hřiště v Ovčárech,
kde bude probíhat rozloučení se školním rokem
a zároveň odložený Dětský den, ale také budete
mít možnost shlédnout Waldemariádu naživo.
Renata Podnecká, Pavla Březinová,
Jaromír Podnecký

Waldemariáda

Sbor dobrovolných hasičů Ovčáry ve spolupráci
s Obecním úřadem Ovčáry
Vás srdečne zvou na pátý ročník souteže v požárním sportu

O pohár starosty obce
V sobotu 22.6.2013 od 10:30 hod. na hřišti FC Ovčáry
Kategorie: muži, ženy, děti mladší a starší
Souteže: Dvoukolová soutež v požárním útoku
Startovné: 100 Kč družstvo (Děti zdarma)
Program: 10:30 - Prezentace děti
11:00 - Rozlosování
11:15 - První útok
12:00 - Prezentace dospělých
12:30 - Rozlosování + Vyhlášení výsledku děti
13:00 - První kolo
15:00 - Prestávka
15:30 - Druhé kolo
18:00 - Vyhlášení
19:00 - 1:00 - Taneční zábava
K tanci a poslechu hraje Faust (vstupné dobrovolné)
Program muže být posunut!

Výzva:
Prosíme spoluobčany, kdo by měl něco o historii našeho
sboru (fotky, písemnosti apod.) o zapůjčení.
Předem děkujeme SDH Ovčáry
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