zpravodaj
obce

Ovčáry
Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
dostává se k vám první číslo
zpravodaje v letošním roce.
Věřím, že smůla a špatná nálada
zůstanou spojeny s nešťastným
číslem 13, které bylo součástí
loňského letopočtu. Snad pro nás
všechny bude tento rok šťastný
a úspěšný. Vedení naší obce
přibyla pro letošní rok další starost
a to, co s pořízenou ubytovnou. Jaké jsou naše záměry,
se můžete dočíst na další straně.
Mé poděkování směřuje ke všem zaměstnankyním naší
školy, které se dokázaly za pomoci odborných pracovníků
vyrovnat s potížemi vzniklými následkem havárie.
Poděkování patří také rodičům žáků za pochopení
a téměř vesměs vstřícný přístup k nastalé situaci, neboť
několikadenní uzavření školy jim zcela určitě přineslo
nemalé problémy.
Je mým přáním, abychom prožili rok, kdy se nezastaví
rozvoj naší obce a kdy budeme mít důvody být na Ovčáry
pyšní.
Bohuslav Machůrka
starosta obce

Poplatek za „odpad“
V loňském roce došlo k výraznému zlepšení ve výběru
tohoto poplatku. Bylo vybráno 423 000,-Kč. Bohužel proti některým spoluobčanům musely být použity sankce
v podobě příkazu vyvážející firmě na neodebrání jejich
popelnic při svozu či možnosti zahájení exekuce za neuhrazení poplatku. V těchto opatřeních budeme pokračovat i v letošním roce, aby nedocházelo k tomu, že včasní
a poctiví plátci doplácejí na neplatiče. Věnujte proto pozornost včasnému uhrazení tohoto poplatku.
Zastupitelstvem obce byla přijata nová vyhláška, se kterou se můžete seznámit na webových stránkách obce,
nebo přímo na obecním úřadě a ve vývěsce obce. Je
třeba si uvědomit, že poplatek není pouze za „popelnici“,
ale je souhrnem činností, které za vás obec v této oblasti
provádí.
Ve vyhlášce došlo ke změně především v části o osvobození od poplatku – viz níže.
Nová obecně závazná vyhláška č.1/2013 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunál-

č.1/14

ních odpadů s platností od 1. 1. 2014 stanovuje poplatek 500,-Kč, který je složen z pevné částky 250,-Kč
+ dalších 250,-Kč je částka určená jako část ze skutečných nákladů obce na sběr a svoz odpadu za uplynulý rok 2012. Tato částka činila 863,-Kč, tzn., že zbytek
do této částky za vás uhradí obec. Pro vaši informaci byly
náklady na odstraňování odpadů za rok 2013 celkem
710 606,-Kč.
Plátcem je každá fyzická osoba s trvalým pobytem
v obci a dále nejen majitel stavby s čp. k individuální rekreaci, ale i majitel bytu nebo rodinného domu,
ve kterých není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši 500,-Kč (jako poplatek za jednu fyzickou osobu).
Osvobozeni od poplatku jsou poplatníci, kteří jsou hlášeni k pobytu na adrese ohlašovny Obecního úřadu v Ovčárech a prokazatelně se v obci nezdržují, dále poplatníci, kteří mají v obci trvalý pobyt a k 1. lednu daného roku
dovršili 80 a více let věku, poplatníci novorozenci, kteří se
v daném kalendářním roce narodí a rovněž osoby v obci
trvale hlášené, ale v obci se alespoň 8 měsíců nezdržují.
Poplatek rovněž nemusí hradit osoby-majitelé nemovitosti, ve které není hlášena k trvalému pobytu jiná osoba,
avšak oni mají trvalý pobyt v obci v jiném čp.
Splatnost poplatku je do 30. dubna každého roku.
V případě nedodržení tohoto termínu má obec ze zákona povinnost na neplatiče uvalit sankce vedoucí
k zvýšení poplatku až na trojnásobek či přistoupit k zákonnému vymáhání poplatku. Dále je potřeba vědět, že
existuje ohlašovací povinnost k tomuto poplatku při přistěhování, ale i při odstěhování či úmrtí, kdy je poplatek
vyměřen nebo vrácen v poměrné výši.
Poplatek lze uhradit v úředních hodinách na obecním
úřadě nebo převodem na účet obce s variabilním symbolem daného čp.
Pavel Šašma
místostarosta obce

Místní poplatky
Od měsíce února můžete zaplatit na obecním úřadě
v úředních hodinách místní poplatky:
Likvidace odpadu: 500,-Kč dle vyhlášky
Poplatek za psa: 70,-Kč, další pes 130,-Kč
Poplatky lze zaslat přímo na účet obce – číslo účtu:
420461399/0800, jako variabilní symbol použijte číslo
popisné svého domu (v případě složitější částky např. odpad za více osob + poplatky za psy, můžete částku rozepsat v emailové zprávě na: podatelna@ovcary-obec.cz)

Havárie ve škole
Možná, že se k některým z vás ani nedostala informace,
co se stalo v naší škole. V pondělí 27.1. ráno byla zjištěna
havárie vody - v nejvyšším patře praskla hadička na WC

a došlo k vytopení velké části celé budovy. Byly zasaženy
prostory třídy ZŠ, MŠ, ředitelny, sborovny, počítačové
třídy v 1.patře, ale především výdejna, jídelna, šatna
v přízemí, byly toho rána pod vodou. Havárie byla natolik
závažná, že nebylo možné několik dnů zajistit bezpečný
přístup dětí do budovy školy. Proto bylo vyhlášeno
ředitelské volno. Od pondělí 3.2. již probíhá normální
provoz výuky v základní škole a i mateřská škola je zpět
ve svých prostorách. Mimo provoz zůstala tělocvična,
kam byla přesunuta třída základní školy a především
výdejna a jídelna pro stravování žáků.
Stravování bylo přesunuto do Hasičárny, která bude

Ubytovna

sloužit pouze pro školu. Ostatní provoz „Hasičárny“ je až
do odvolání zcela zrušen. Bohužel toto může trvat i několik
měsíců, neboť škody ve škole jsou obrovské. Ve škole
probíhají stavební práce - postupně byly strženy stropy,
řeší se podlahy apod. Vzhledem k výše uvedenému byla
ihned vybrána na potřebné práce firma IPM Building,
která školu přestavovala a situaci ve škole zná. Finanční
krytí veškerých prací by měla zajistit pojistka.

Vše je koordinováno tak, aby děti nepřišly do prostředí
hygienicky nevyhovujícího, nebezpečného apod.
Poděkování patří všem, kteří se na odstraňování škod
podílejí.
Pavel Šašma
místostarosta obce

Novoroční pochod
Rok 2014 začal pro občany Ovčár pozvánkou na pochod
Kolem Ovčár s pevným bodem setkání občanů okolních
vesnic u Foltýnovy lípy. Novoroční pochod se konal pod
záštitou starosty obce, který všem na místě, kde jsme
zavzpomínali i na malíře F.Foltýna, popřál hodně úspěchů

v roce 2014 a přání jsme zpečetili malým přípitkem.
Už v loňském roce jsme se zde sešli s občany Býchor.
Společně jsme potom došli na Horku, kde jsme přivítali
nový rok ohňostrojem. Tak tomu bylo i letos. Velmi mne
potěšilo, že se pochodu zúčastnilo mnohem více lidí
než vloni. Také z Býchor přišlo více účastníků pochodu.
Dokonce přišli i obyvatelé z Jestřabí Lhoty a Němčic.
Myslím, že by to mohla být krásná tradice, setkávat se
se spoluobčany z okolních vesnic u Foltýnovy lípy. Letos

pochodu přálo i počasí a letošní ohňostroj neměl chybu.
Určitě to byla krásná podívaná pro všechny a hlavně pro
děti.
Renata Podnecká
za OS Ovčárecké ženy

Z předcházejících čísel zpravodaje máte již základní
informace k situaci, která vedla obec k získání této
nemovitosti do svého vlastnictví. Nyní vás chci seznámit
s kroky, které vedení obce bude činit dále. Budova je
již znovu připojena na inženýrské sítě (elektřina, voda).
Rozhodnutím zastupitelstva obce bude část budovy opět
fungovat jako ubytovna a to především pro nově přijímané
zaměstnance v průmyslové zóně. Výnos z provozu této
činnosti by měl začít pokrývat náklady, které obec na nákup
nemovitosti vydala. Po poradě s právním zástupcem obce
jsme se rozhodli, že provoz ubytovny nebude vykonávat
sama obec, ale dojde ke zřízení příspěvkové organizace
obce s názvem „Ubytovna Ovčáry“. Tato organizace
bude mít ve svém čele osobu (ředitele), která bude
zajišťovat výkon vlastní správy budovy. V současné době
je připravována zřizovací listina příspěvkové organizace
a je vybírána vhodná osoba na obsazení místa ředitele.
Předpokládáme, že se vlastní ubytovna bude nacházet
v 1. a 2. patře budovy a přízemí a suterén zůstanou
k dispozici obci. Finanční situace obce není v této chvíli
taková, aby se sama pustila do rekonstrukce zmíněných
prostor. Na konci prosince 2013 byla však vyhlášena
na ROP Střední Čechy výzva č.83 „Rozvoj venkova“
– Volnočasové aktivity. Proto jsme ani chvíli neváhali
a budeme se snažit o získání dotačních prostředků z EU,
které by nám pomohly tuto situaci řešit. O zpracování
žádosti jsme požádali firmu LK Advisory. Její zástupce

si prostory již prohlédl a společně i s projektanty jsme se
rozhodli o přebudování přízemí budovy na tzv, Spolkový
dům, který by obsahoval především společenský sál
k pořádání kulturních akcí a dále prostory určené pro
fungující spolky. Jednotlivé spolky by zde našly vše
potřebné pro svou činnost, měly by zde své vlastní
zázemí. Předkládaná žádost bude připravena tak, aby
prostory sloužily především občanům obce a aby došlo
k rozšíření možností v chodu současných aktivit spolků.
K přestavbě je připravena plocha cca 500 m2 a využity
budou prostory bývalé jídelny a kuchyně. Vše samozřejmě
záleží na získání dotace. V opačném případě letos
proběhnou práce přípravné tak, aby při volných finančních
prostředcích se obec mohla do rekonstrukce pustit sama.
Stejná situace bude i s ostatními prostory v přízemí
a suterénu budovy. Budeme se je snažit připravit tak, aby
byly vhodné pro případné zájemce k pronájmu za účelem
jejich podnikatelských aktivit různých oblastí.
O tom, že celá budova je velice rozsáhlým komplexem,
který nemůže být obcí využit pouze jednostranně se
budete moci přesvědčit sami. Na sobotu dne 22. února
2014 pro vás připravíme od 14,00 hodin prohlídku celé
budovy. Zájemci se seznámí s našimi záměry a plány
a třeba nám i pomohou v rozhodování, jaké aktivity by se
zde mohly realizovat.
Pavel Šašma
místostarosta obce

Místní matrika k 1. 1. 2014
V naší obci je k 1. 1. 2014 přihlášeno k trvalému pobytu
760 občanů. Z tohoto počtu je však 22 obyvatel přihlášeno
na „ohlašovně“, tj. v budově obecního úřadu a prakticky
zde nežijí. Jsou to občané, kterým byl z různých důvodů
zrušen trvalý pobyt a oni se jinde nepřihlásili.
V loňském roce se narodilo 11 nových občánků –
4 chlapci a 7 dívek. Zemřelo 8 spoluobčanů, 3 muži a 5
žen. Nově se do obce přistěhovalo 25 občanů, v rámci
obce změnili trvalý pobyt (přestěhovali se) 3 občané.
Z obce se odstěhovalo 25 občanů.

V roce 2013 navštívil starosta obce se zástupci sociální
komise 36 jubilantů. Tato setkání jsou téměř vždy ze
strany jubilantů vítána a velmi pozitivně hodnocena. Tyto
návštěvy jsou plánovány i pro letošní rok – je plánováno
celkem úctyhodných 41 návštěv – 14 jubilantů ve věku
70 let, 5 jubilantů ve věku 75 let, 3 jubilanti ve věku 80
let a 19 jubilantů starších 80. let. Nejstarším občanem je
paní Marie Šilerová, která v loňském roce oslavila 97 let,
nejstarším mužem je pan Jaroslav Říha, který na začátku
letošního roku oslavil 88 let.

Zájezd na hory
spělo k velmi zdařilé akci. Spokojeni museli být všichni,
ať již na sjezdovkách, běžkách nebo i pouze pěší. Zimní
střediska Horní Mísečky a Benecko jsou vždy zárukou
dostatku sněhu a výborných podmínek.

I přes špatné sněhové podmínky, které letos máme, se
sportovní komise rozhodla uspořádat v sobotu 25. ledna
2014 již tradiční zájezd na hory. Rozmary počasí v období před samotným zájezdem vedly k častému odhlašování účastníků. Nakonec se podařilo autobus zaplnit téměř
do posledního místa a 42 sněhuchtivých spoluobčanů se
vydalo vstříc zimním radovánkám v Krkonoších. Počasí
bylo nakonec všem účastníkům velice nakloněno a při-

Nábor mladých hasičů
SDH Ovčáry uspořádá koncem měsíce března nábor
do přípravky mladých hasičů. Děti se budou postupně
učit disciplínám požární všestrannosti, požárnímu útoku
a přidáme i trochu pohybu. A to vše formou hry. Přípravka
bude sloužit dětem od 3 do 6 let a hlavním úkolem bude
příprava na vstup do kategorie mladších žáků, kteří se
pravidelně účastní závodů Polabské ligy a celostátní hry
Plamen.
Ale rádi přivítáme i děti starší 6 let do kategorie mladší
a starší žáci, kteří mají zájem se stát mladým hasičem.
Přesné datum náboru zavčasu upřesníme dle technických
možnosti MIC – Hasičárny. Těšíme se na hojnou účast.
Radek Hovorka, Gábina Hovorková

Dětský karneval

KALENDÁŘ POLABSKÉ HASIČSKÉ LIGY 2014
SDH – POŘADATEL

DATUM

POZNÁMKA
HALOVÁ SOUTĚŽ - DĚTI

PŘISTOUPIM

22.2.2014

LŽOVICE

3.5.2014

KRAKOVANY

17.5.2014

OSH

17.n.31.5.2014

na Kutné Hoře

SHČMS

24.5.2014

150.VÝROČÍ HASIČSTVA

OSH

PLAMEN

OHAŘE

7.6.2014

jen děti PHL+, MEMORIÁL

KSH

14./15.6.2014

krajská na okr.KO

OVČÁRY

21.6.2014

POHÁR STAROSTY OBCE

VELTRUBY

5.7.2014

TŘI DVORY

19.7.2014

VELTRUBY

2.8.2014

okrskové cvíčení

NĚMČICE

9.8.2014

POHÁR STAROSTY OBCE

BÝCHORY

30.8.2014

TŘI DVORY

6.9.2014

POHÁR STAROSTY OBCE

OSH

13.9.2014

POHÁR STAROSTKY OSH

OVČÁRY

27.9.2014

okrsková soutěž - TFA

vyhlášení výsledků PHL

Návštěva divadla
Návštěva divadelních představení se pomalu stává tradicí
a každá akce kulturní komise se vždy setká s velkým zájmem
spoluobčanů. Ve středu 22. ledna jsme navštívili Městské
divadlo v Kolíně a dopřáli si opravdový kulturní zážitek, když
se nám podařilo zajistit vstupenky na představení SHIRLEY
VALENTINE se Simonou Stašovou v hlavní a jediné roli.
Bravurní komedie o hledání vlastní identity z dílny Willy
Russella je určena nejen všem ženám středního věku,
které pomalu ztrácejí životní elán, ale i všem divákům,
kteří mají rádi dobrou zábavu. Simona Stašová exceluje
v roli stárnoucí unavené ženy tak, že celé divadlo na závěr
představení aplaudovalo vestoje.
V neděli 11. května navštívíme divadlo Hybernia v Praze
a budeme se těšit na pohádkový muzikál KAPKA MEDU
PRO VERUNKU, určený dětem, ale i jejich rodičům
a prarodičům.
Hana Drahovzalová
OÚ Ovčáry
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