zpravodaj

Sbor dobrovolných hasičů Ovčáry pořádá 26. června 2010 od 9,00 hodin

Oslavy ke 130. výročí
založení SDH v obci
Program:
9,00 hod
9,20 hod
9,35 hod
10,00 hod
10,15 hod
12,00 hod
12,30 hod
15,00 hod
16,00 hod
18,00 hod
19,00 hod

Ovčáry

slavnostní průvod obcí kruhového objezdu
položení věnce k uctění památky padlých
položení kytice na hřbitově
příchod na hřiště
slavnostní nástup, projev, předání auta od obce
ukázka vyproštění z auta
rozlosování, závody v hasičském sportu – Polabská liga
ukázka práce hašení hořícího auta, doprovodný program
závody v hasičském sportu- Polabská liga
vyhlášení vítězů
taneční zábava

Slovo starosty

Doprovodný program:
Výstava staré techniky, Taekwondo, večerní ohňostroj

Večerní zábava:
Vstupné 60,-Kč

K poslechu a tanci hraje skupina ESO Kolín

Výsledky hlasování za územní celky
Kraj: Středočeský kraj
Okrsky
celkem
zpr.
v%
1
1
100,00

Okres: Kolín
Voliči v
seznamu
627

Strana
číslo název
1
OBČANÉ.CZ
2
Liberálové.CZ
4
Věci veřejné
5
Konzervativní strana
Komunistická str. Čech
6
a Moravy
Koruna Česká
7
(monarch. strana)
Česká str. sociálně
9
demokrat.
Sdruž. pro rep. - Repu11
bl. str. Čsl.
Strana Práv Občanů
13
ZEMANOVCI
14
STOP
15
TOP 09

Vydané
obálky
429

Platné hlasy
celkem v %
1
0,23
0
0,00
45
10,53
0
0,00
55

12,88

2

0,46

110

25,76

1

0,23

25

5,85

0
41

0,00
9,60

Volební
účast v %
68,42

Obec: Ovčáry
Odevzdané obálky
428

obce

Platné
hlasy
427

% platných hlasů
99,77

Strana
Platné hlasy
číslo název
celkem v %
Křesť. demokr. unie 17
11
2,57
Čs. str. lid.
Volte Pr. Blok
18
8
1,87
www.cibulka.net
Česká str. národ. socia19
0
0,00
listická
20
Strana zelených
5
1,17
Suverenita - blok
21
24
5,62
J. Bobošíkové
23
Česká pirátská strana
2
0,46
Dělnic. str. sociální
24
6
1,40
spravedl.
Strana svobodných
25
1
0,23
občanů
Občanská demokratic26
90
21,07
ká strana
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Vážení spoluobčané,
chci touto cestou poděkovat všem, kteří se aktivně
zúčastnili, či se pouze podíleli jakýmkoliv způsobem na
akcích, které v naší obci proběhly v uplynulém období.
Účast zástupců jednotlivých
spolků a ostatních spoluobčanů na úklidu lesa na Horce byla již tradičně velká a všichni odvedli velký kus práce. Mládež má
v tomto období již své dvě tradiční akce - pálení
čarodějnic a Staročeské máje. Všichni víme, kolik práce a úsilí je s tím spojeno. Jsem velmi rád,
že letošní máje byly doplněny velice zdařilou výstavou, která zmapovala historii této akce v naší
obci. Za nápad a celkovou realizaci patří velké poděkování paní Renatě Podnecké a ostatním členkám Červeného kříže. Rovněž oslava Dne dětí se
zdařila a stává se nedílnou součástí každoročních
akcí pořádaných v obci.
Přeji Vám všem hezkou dovolenou a příjemné sluneční dny.
Bohuslav Machůrka
starosta

č.3/10

žijeme. Opět jsme naplnili valník po okraj různým
druhem odpadu, ale převážně se jednalo o igelity
a plasty ve všech možných podobách. Byl krásný,
slunečný již jarní den se vším všudy, co k takovému
dni patří. Mnozí z nás si uvědomili a prožili obrovské
kouzlo paní přírody, kdy v dubnu ještě chce vládnout
paní zima, ale opravdu se již vlády ujímá začátek
jara – pučící listy na stromech, první květy v trávě,
začínající rozvinutá poupata planých stromů no prostě nezapomenutelný zážitek. Děkujeme Vám všem
za hezky strávené sobotní dopoledne.
Jaroslav Navrátil - za Obecní úřad

Informace z obecního úřadu
Od měsíce května do naší obce pravidelně zajíždí
pojízdná prodejna s masem, domácí uzeninou a polotovary.
Prodej probíhá každou středu od 9.00 do 9.40 hodin
před obecním úřadem.
Obecní úřad oslovil v souvislosti s opakujícími se
problémy s obecním rozhlasem novou ﬁrmu, která
v současné době provádí monitoring a navrhne optimální řešení. Prosíme spoluobčany, aby nás upozornili na nefungující hlásiče.
Opět upozorňujeme spoluobčany na povinnost uklízet psí exkrementy při procházkách a venčení.

Den Země v Ovčárech

Humanitární sbírka pro Diakonii Broumov

Dne 22. dubna se slaví po celém světě svátek Den
Země. Jde o svátek, kdy se lidé vydávají ven do přírody a sbírají vše, co tam člověk odložil a do přírody
nepatří. I my v Ovčárech můžeme směle prohlásit,
že jsme i letos oslavili tento svátek, dne 24. 4. 2010
brigádou na úklidu Horky a přilehlého okolí. I letos
byla účast na oslavě velmi dobrá více jak 40 obyvatel obce. Jednalo se jak o členy spolků Hasiči, Myslivci, Mládež, ale i řada dětí školou povinných, tak
i starších občanů se podílelo, na úklidu za což jim
patří dík a uznání, svědčí to o tom, že nám všem
není lhostejný stav životního prostředí a krajiny, kde

Ve dnech 3. 5 – 7. 5. 2010 proběhla v naší obci humanitární sbírka pro Diakonii Broumov. I když jsme
se termín sbírky dozvěděli pozdě, přesto i přes malou propagaci se sešlo velice hodně věcí. Chtěla
bych poděkovat členkám sociální komise p. Aleně
Navrátilové, Olině Kohoutkové, Janě Vrbenské a
Haně Kosíkové, které v těchto dnech věci v hasičárně od občanů vybíraly. Také poděkování patří všem,
kteří do sbírky přispěli věcmi, které již nepotřebují a
pomohou dalším lidem.
Za sociální komisi, která sbírku organizovala děkuje
Tichá Eva

VÝLET DO PLZNĚ
Obecní úřad – kulturní a sociální komise uspořádali
dne 17.4. 2010 výlet do Plzně.
Odjíždělo se kolem osmé hodiny a první naše zastávka byla na zámečku Kozel – letního sídla šlechty.
Zároveň jsme zde měli možnost spatřit výstavu soch
Olbrama Zoubka nebo si prohlédnout krásný park.
Poté jsme odjeli do Plzně, kde byla možnost navštívit Západočeské muzeum. Zde byla do konce května otevřená výstava „Doba ledová – giganti“, která v
současné době na několik let opouští naši republiku
a bude k vidění v zahraničí. Bylo zde vystaveno 11
pravěkých zvířat v jejich skutečné velikosti. Byli jsme
jejich velikostí a precizností vyrobení překvapeni.
Kdo neměl zájem tuto výstavu navštívit, pokračoval
do místní zoologické zahrady.
ZOO v Plzni je poměrně veliká, což nás překvapilo.
Právě zde probíhají velké úpravy, takže některé pavilony jsou uzavřené. Nahradila nám to ale prohlídka
DinoParku, která byla pro děti velice přitažlivá a moc
se jim líbila. Součástí byl i dětský koutek, kde se děti
mohly dostatečně vyřádit.
Návrat domů jsme naplánovali na šestou hodinu, z
důvodů účasti malých dětí. Počasí nám velice přálo
a tak bylo škoda, že čas v ZOO rychle uplynul.
Pochvalu zaslouží Míla a Jára Bílých, kteří patřili k
nejmladším a také velice hodným účastníkům.
Z důvodů menšího počtu ovčáreckých občanů jsme
nabídli účast na výletě také členům o.s. Šela, kteří
děkují Obecnímu úřadu za krásný zážitek. Výlet se
jim moc líbil a byli velice spokojeni.

Děkujeme Obecnímu úřadu a panu starostovi Machurkovi, který takovéto aktivity podporuje, hlavně
ﬁnančně.
Tichá Eva – za sociální komisi a o.s. Šela
Šašma Pavel – za kulturní komisi

ŠKOLA
Z ČINNOSTI SBORU DOBROVOLNÝCH
HASIČŮ OVČÁRY

Občanskému sdružení Šela a Fokus Kolín, nabídl
pan Roman Pekárek – místostarosta Kolína tradiční
výlet lodí Král Jiří, který se přádá každý rok. Autobus nás vždy dopraví do Poděbrad, kde přesedneme na parník a dvě hodiny se plavíme do Kolína.
Výletu se účastní také občané a děti z naší obce.
Výlet se uskutečnil v sobotu dne 22. 5. 2010. I přes
malé nedorozumění s p. Šmejkalem, který přehlédl
naši objednávku a místo odjezdu v osm hodin, jsme
s hodinovým zpožděním parník v Poděbradech stihli
a užívali si cestu při pěkném počasí. Po přistání na
Kmochově ostrově v Kolíně nás čekalo příjemné občerstvení a možnost projít se po ostrově. Pro děti byl
připraven skákací hrad a další atrakce na dětském
hřišti.
Výlet pro účastníky byl zdarma a z Ovčár nás jelo
celkem 16 dospělých včetně dětí.
Děkujeme p. Pekárkovi za pěkný dvouhodinový prožitek na lodi Král Jiří.

Tak tu opět máme zase jarní dny, které už se nám
pomalu přehoupnou do letních dnů. Náš spolek
okolo dobrovolných hasičů je se svou činností
v plném proudu. V měsíci květnu jsme měli okrskové cvičení, které se až na počasí dobře vydařilo. A nyní v červnu nás čekají závody ve Třech
Dvorech a naší hlavní prioritou jsou oslavy 130 let
založení prvního SDH Ovčáry. Na tuto slávu se již
připravujeme od března.
Oslavy se budou konat celý den a jejich hlavní
část se uskuteční jako vždy na hřišti. Pro všechny zúčastněné, tak pro diváky zde bude po celý
den připraveno občerstvení a posedět budou
moci pod zastřešenými stany, kde se schovají jak
před sluníčkem, tak v nepřízni počasí před deštěm. Spolu s okolními sbory si zasoutěžíme v požárním sportu a během celého dne je připravena
i spoustu doprovodných akcí, takže se bude na
co koukat.
Večer si všichni budou moci zatančit a po setmění
je připraven ohňostroj. Doufáme, že se celá akce
vydaří a tak trošku si i přejeme, aby počasí na nás
nepouštělo proudy vody, což by bylo nemilé. Srdečně Vás tímto zveme na naše oslavy.

Eva Tichá

Hana Varadyová - SDH Ovčáry

VÝLET PARNÍKEM KRÁL JIŘÍ
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