zpravodaj
obce

Ovčáry
Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
všichni již netrpělivě vyhlížíme
opravdové jaro. Je pravda, že
se zima o slovo příliš nehlásila,
avšak i toho se dalo využít, např.
k přípravě na zahrádkářskou
sezónu. 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.
Jsem velmi rád, že se v naší obci drží tradice činnosti
jednotlivých spolků. Některé z nich jsem navštívil při
jejich výročních schůzích. O akcích, které uspořádaly,
či které se chystají, se můžete dočíst níže. Asi bychom
byli všichni rádi, kdyby se podařilo získat dotaci
na úpravu části „ubytovny“ na Spolkový dům. Jsem
přesvědčen, že by to napomohlo k dalšímu rozvoji
v činnosti spolků a uskupení, která již v obci fungují.
Společná prohlídka prostor celého objektu ubytovny,
která se uskutečnila 22. února nás přesvědčila,
že investice do této nemovitosti byla správná a vy
spoluobčané jste tento krok obce hodnotili vesměs
pozitivně. Věřím, že tyto prostory budou v budoucnu
sloužit ku prospěchu všech, kteří v obci žijí.
Bohuslav Machůrka

č.2/14

jsou lesy v našem okolí a provedeme likvidaci černých
skládek. Zveme členy jednotlivých organizací a spolků
a další spoluobčany ke společné brigádě. Obecní úřad
pro vás na ukončení brigády připraví občerstvení.
První svoz bioodpadu bude 22.4.2014 a následně pak
každý lichý týden v úterý až do 4.11.2014. Směsný
komunální odpad se sváží v sudé týdny.
Na posledním zasedání zastupitelstva obce bylo
rozhodnuto, že v letošním roce bude investováno
do opravy místního rozhlasu a veřejného osvětlení.

Zápis do MŠ
v Ovčárech

Zápis se uskuteční v úterý 6. 5. 2014
dopoledne 8.30 - 11.00 h
odpoledne 14.00 - 16.00 h
K zápisu: Přijďte s dítětem, rodný list dítěte, občanský průkaz žadatele.
Žádáme rodiče, aby respektovali daný termín.

starosta

Zprávy z obecního úřadu
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.
Brigáda na úklid lesa na Horce se uskuteční
v sobotu dne 12. dubna 2014 se srazem v 9,00 hodin
na fotbalovém hřišti na Horce. Zjistíme, v jakém stavu

SBĚR STARÉHO PAPÍRU
proběhne ve škole

od pondělí 19. 5. 2014
do středy 21. 5. 2014
odvoz ve čtvrtek 22.5. v 8.00 h
I za malé množství děkujeme.

Ovčárecké ženy informují
Činnost našeho sdružení v prvních měsících tohoto roku byla ovlivněna havárií v místní škole. Přesto jsme se rozhodly, že jako každoročně oslavíme

Zprávy od SDH Ovčáry

výjimky provedl všechny přítomné ženy v tanci. Výborným hudebním doprovodem nás poctil pan Saša
Zinzer. Občerstvení nám zajistila firma pana Kadlece

Začalo nám jaro. Náš sbor ani v zimních měsících
nezahálel. V únoru začaly tréninky dětí v pohostinství
u zastávky, kde nás nový majitel nechává zdarma tré-

Karneval a ples, který proběhl 15.3. měl slušnou
účast, na plese byla dvě vystoupení, která se všem
líbila. Tímto všem spoluobčanům, kteří přispěli nebo

a výborné zákusky od Alenky Navrátilové všem velmi
chutnaly. Všechny ženy mají život plný starostí i radostí, proto právem slavíme 8.březen jako Den žen
Mezinárodní den žen 8.března malým posezením
i s hudbou. Zavděk jsme vzaly kabiny FC Ovčáry.
Cesta do Horky je trochu náročnější pro nás dříve narozené, ale ten den bylo nádherné slunečné počasí,
takže cesta do kopce se stala celkem příjemnou procházkou. Na začátku jsme zhodnotily naši práci, dále
jsme se bavily o možnostech ubytovny, kterou jsme
si nedávno prohlédly a nakonec jsem všem členkám
předestřela program zájezdu do Hluku u Uherského Hradiště 5. a 6.července na Jízdu králů, která se
koná jednou za 4 roky. Také mezi nás zavítal starosta
s manželkou. Starosta popřál přítomným ženám vše
nejlepší ke svátku a každé ženě předal květinu. Bez

novat, za což moc děkujeme. První soutěž proběhla
ve Kšelech, kde se naše děti umístily v obou kategoriích na druhém místě. Další budou kostelecké útoky
26.4., kam se sjíždí velká konkurence. Dále se připravuje technika na novou sezonu, která naplno vypukne
3.5. ve Lžovicích.

SDH Ovčáry pořádá

sběr starého železa
dne 19. 4. od 9 hodin

Za SDH Ovčáry Josef Tuláček

a já jsem ráda, že i my v Ovčárech jsme se připojily
k oslavám v celém světě.
Renáta Podnecká

Tip na jarní výlet
Krásné počasí přímo vybízí k výletům. Můžeme vám
doporučit návštěvu Kladrub nad Labem, kam je z naší
obce snadné dojet i na kole. Cesta přes Týnec n. Labem je dlouhá asi 23 km a průměrnému cyklistovi potrvá asi 1,5 hodiny.
Národní hřebčín v Kladrubech nad Labem je nejstarším velkým hřebčínem na světě. Leží v Polabské nížině nedaleko Přelouče, pro chov koní v příznivých
půdních podmínkách (půdy písčité a hlinitopísčité).
Koně Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem
jsou v současné době chováni jednak v Kladrubech
samotných (bělouši) a dále ve Slatiňanech (vraníci).
V Kladrubech nad Labem jsou starokladrubští bělouši
ustájeni v několika objektech. Přímo v Kladubech n. L.
jsou ustájeni koně základního stáda – plemenní hřebci a chovné klisny, hříbata do odstavu, koně ve výcviku, sportovní a koně určení k prodeji. Do nedalekého „Padocku“ přicházela většinou odstavená hříbata,
která bývala v jednom roce přemístěna do odchovny
v Selmicích, dnes jsou zde většinou teplokrevné klisny. Na vzdálenějším Josefově jsou ustájeny chovné

se zúčastnili moc děkujeme a přejeme všem krásné
a příjemné prožití jarního času.

klisny nízkobřezí nebo nezabřezlé. Odchovna Selmice je s hřebčínem spojena čtyři kilometry dlouhou
lipovou alejí, jež přímočaře protíná pastviny. V Selmicích jsou v oddělených stádech hřebečků a klisniček
odchovávány tři ročníky mladých koní – ročci, dvouletci a koně tříletí.

Po prohlídce doporučujeme zajet do nedalekých Koles, kde je pěkný areál pro posezení a občerstvení.
Cesta zpět přes Krakovany je o malinko kratší a zabere přibližně stejný čas. Ideální výlet i pro rodiče s dětmi.

Nakládání s odpady
Začátkem každého roku musíme jako obec podat
několik hlášení, kolik a jakých odpadů jsme vyprodukovali a kde tyto odpady skončily. Přehled je uveden
v následující tabulce.
Druh odpadu
Svoz v obci
Papír
Plast
Sklo
Biologický odpad
(hnědá popelnice)
Směsný komunální odpad
Mobilní svoz 2x za rok
Objemný odpad
Kompozitní obaly
Obaly obsahující zbytky
nebezpečných látek
Pneumatiky

Množství v tunách
3,95
7,36
6,57
58,96
169,41
19,01
0,19
0,47
0,78

Protože máme většinu roku teprve před sebou, je
na těch, kteří ještě váhají nebo jen nevěří, že se tří-

dění opravdu vyplatí, aby si našli cestu k barevným
kontejnerům na třech místech v obci a nekrmili popelnici odpady, které se dají recyklovat a dále využít. O tom, že je takových lidí v obci ještě stále dost
se můžete přesvědčit každé úterý, kdy se popelnice
vyváží. Stačí si projít pár ulic v obci a hned budete
mít jasno, kdo třídí a kdo „nakrmí“ popelnici veškerým
odpadem, který v domácnosti vyprodukuje. Odhaduji,
že se stále najde velké množství popelnic, které mají
pootevřené víko a přetéká z nich nevytříděný odpad.
Patříte-li k těm, kteří ještě netřídí, tak možná právě
kvůli vám si v budoucnu budou muset sáhnout hlouběji do kapsy i ostatní a na odvoz odpadu si připlatit.
Nebo se raději přidáte k těm, co třídí? O tom, že je
stále co zlepšovat svědčí pro naši obec vcelku nelichotivé umístění v rámci soutěže „My třídíme nejlépe“, kde jsme za minulý rok skončili ve své kategorii
počtu obyvatel na 247.místě ve Středočeském kraji.
Podrobnější výsledky najdete na http://www.mytridimenejlepe.cz .Nemyslíte si, že je v této oblasti v obci,
co zlepšovat? Nezbývá než dodat. Třídit se určitě
vyplatí.
Pavel Šašma

místostarosta obce

FC OVČÁRY

Vznikne v obci „Spolkový dům“?

FC Ovčáry zve své příznivce na utkání jarní části sezóny. Přijďte povzbudit jednotlivá mužstva v jejich bojích o důležité body. Dále rádi uvítáme nové zájemce
o kopanou z řad nejmladších chlapců, ale i dívek. Hlásit se můžete u trenérů pana Švandy a pana Machůrky.

V minulých dnech se nám podařilo ve spolupráci s firmou
LK Advisory a projektovou kanceláří AZ Project pana
Ing. Jiřího Kadlečka dokončit a podat žádost o dotaci
na Regionální operační program „Volnočasové aktivity
venkova“ s názvem „Spolkový dům Ovčáry“. Projekt
řeší úpravu přízemí stávající ubytovny tak, aby zde
vznikly nové prostory obsahující sál pro cca 200 osob,
knihovnu a dvě klubovny s příslušenství, tj. šatnami,
kuchyňkou a sociálním zázemím. Případná získaná
dotace by pokryla i tyto přípravné práce, tj. projektovou
dokumentaci, vypracování žádosti apod. Celková
částka, o kterou žádáme je necelých 12 milionů Kč. To,
zda jsme dotaci získali se dozvíme v průběhu měsíce
června. V opačném případě budeme muset počkat
na lepší finanční časy, neboť při současném rozpočtu
si takto velkou akci ze svého nemůžeme dovolit.

A - mužstvo

B-mužstvo

Žáci

Vrbová Lhota-venku Radovesnice-venku Radovesnice-venku
Sobota 5.4.
Neděle 6.4.
Neděle 6.4.
16,30
16,30
14,30
Tři Dvory-doma
Velký Osek B-doma Velký Osek-doma
Sobota 12.4.
Neděle 13.4.
Sobota 12.4.
16,30
16.30
14,30
Týnec n.L-venku
Tři Dvory B-venku
Polepy-venku
Neděle 20.4.
Sobota 19.4.
Sobota 19.4.
17,00
17,00
15,00
Nebovidy-doma
Ohaře-doma
Týnec n.L-doma
Sobota 26.4.
Neděle 27.4.
Sobota 26.4.
17,00
17,00
15,00
Štítarský SK-venku
Žíželice-venku
Žíželice-venku
Neděle 4.5.
Sobota 3.5.
Sobota 3.5.
17,00 UMT Kolín
17,00
15,00
Krakovany-doma
Krakovany B-doma
Krakovany-doma
Sobota 10.5.
Neděle 11.5.
Sobota 10.5.
17.00
17,00
15,00
Č. Pečky B-venku
Němčice-venku
Č. Pečky-venku
Neděle 18.5.
Sobota 17.5.
Sobota 17.5.
17,00
17,00
10,15
Sendražice-doma
Bělušice-doma
Nebovidy-doma
Sobota 24.5.
Neděle 25.5.
Sobota 24.5.
17,00
17,00
15,00
Hradištko-venku
Býchory B-venku
Štítarský Sk-venku
Sobota 31.5.
Sobota 31.5.
Sobota 31.5.
17,00
17,00
14,30 - Křečhoř
Volárna-venku
Kořenice-venku
Veletov-venku
Sobota 7.6.
Neděle 8.6.
Neděle 8.6.
15,00
17,00
17,00
Konárovice B-doma Konárovice-doma
Starý Kolín-doma
Sobota 14.6.
Neděle 15.6.
Sobota 14.6.
15,00
17,00
17,00

Pavel Šašma

místostarosta obce

Spolek rybářů Ovčáry ve spolupráci s obecním úřadem
pořádají v sobotu

19.4. 2014 od 8,30 hodin
(rozlosování v 8,00 hodin)
na dětském hřišti

Velikonoční
nohejbalový turnaj trojic
Startovné je 300,-Kč za družstvo,
přihlášky do 13.4. panu Jiřímu Hrončiakovi.
Pro nejlepší týmy jsou připraveny odměny.
Občerstvení je zajištěno.

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

11.4.2014
12.4.2014

8.00 – 17.00 hod.
8.00 – 12.00 hod.

Na sběrném dvoře u Obecního úřadu Ovčáry
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.
• 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.
• použitá elektrozařízení: ledničky, mrazničky, pračky,
televize, rádia, počítače, mikrovlnky, videa apod.
Do velkoobjemových kontejnerů nelze ukládat
zeminy, sutě, stavební odpad, bioodpad, eternit,
asfalt.
Informace, dotazy, připomínky:
Obecní úřad Ovčáry
tel: 321 720 022,
www.ovcary-obec.cz
www.jaktridit.cz
- informace o třídění
a recyklaci odpadů
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