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Slovo starosty

Den pro více generací

Vážení spoluobčané,
jsem rád, že se v naší obci daří
udržovat veřejná prostranství
v
tak
příkladném
stavu.
Udržování zeleně se stává
chloubou obce, za což patří
poděkování
zaměstnancům
obecního úřadu, ale i vám, kteří
přiložíte svou ruku k dílu v okolí
svých nemovitostí. Opětovně velmi slušná účast
zástupců jednotlivých složek na dubnové brigádě při
úklidu Horky nás přesvědčila, že celkový stav životního
prostředí nám není lhostejný.
Domnívám se, že i akce z poslední doby, které
pořádaly jednotlivé složky ve spolupráci s obcí, se staly
již nezbytnou každoroční tradicí. Fotografie z nich si
můžete prohlédnout níže. Věřím, že se v hojném počtu
zúčastníte i toho nejbližšího, co je pro vás připraveno.
O pozvání na tyto akce se také dočtete níže. Těším se
na společná setkání.

MAS Zálabí vyhlásila v březnu tréninkovou výzvu
k předkládání žádostí o dotace v rámci projektu „Zálabí
táhne za jeden provaz“ z Programu rozvoje venkova
ČR, opatření III. 4. 1. Získávání dovedností, animace
a provádění. Předmětem musela být společenská,
kulturní, sportovní, či jiná obdobná akce realizována
subjektem sídlícím na území MAS.
V rámci této výzvy jsme se rozhodli předložit žádost
o dotaci na uspořádání tzv. Dne pro více generací.
Pozvánka je součástí tohoto zpravodaje. Naše
představa, je taková, že v den pravidelné oslavy Dne
dětí proběhne i setkání dalších generací spoluobčanů.
Naše žádost byla vyhodnocena na 2. místě mezi
předloženými žádostmi a bude podpořena 18 000,Kč. Kromě soutěží a atrakcí je pro děti připraveno
i divadelní představení. Podvečerní posezení při
dechové hudbě bude patřit již spíše dospělým. Všichni
jste srdečně zváni, získané finanční prostředky pokryjí
i malé občerstvení pro účastníky setkání.

Bohuslav Machůrka

Pavel Šašma

starosta

předkladatel žádosti

Brigáda na úklid Horky 12.4.

Pálení čarodějnic 30.4.

Volby do Evrop. parlamentu

Očkování psů

Hlasování probíhá ve volební místnosti na obecním
úřadě a to v pátek dne 23. května 2014 od 14,00
hodin do 22,00 hodin a v sobotu dne 24. května
2014 od 8,00 hodin do 14,00 hodin.

Jako každý rok můžete i letos využít možnosti nechat
přeočkovat svého psa přímo v naší obci. Očkování se
uskuteční v sobotu dne 14. června 2014 v době mezi
9,00 – 9,30 hodin před obecním úřadem.

Vítání občánků
Pravidelná společenská událost pro nejmladší spoluobčany se uskutečnila v neděli 18. května. Po vystoupení žáků školy a projevu pana starosty byli slavnostně přivítáni a do pamětní knihy zapsáni naši nejmenší
– Linda Opatová, Kristýna Svobodová, Lukáš Kratochvíl, Daniel Hyrš a Miluše Marie Gažíková. Přejeme
jim spokojený život v naší obci.

Nohejbalový turnaj trojic „Ovčárecká šupina 2014“
Spolek rybářů Ovčáry za podpory obecního úřadu
uspořádal dne 19. dubna 2014 I. ročník turnaje v nohejbalu. Akce se konala v prostorách dětského hřiště
za účasti 10 týmů a to: Ovčáry MKS (Kašpar, Moulis,
Sedláček), Káčka (Kuta, Kuta, Čapek), Kopečáci (Kopecký Mil., Kopecký Mar., Kopecký Luk.), FC – Umur
(Krupička, Vejsada), Vodní psi (Husák, Herman, Kubíček), Nešvacha (Nesládek, Švanda, Chadraba), Selata (Růžička, Matiáš, Foršt), Pumpa (Cyrus, Moravák,
Vlčák), Tornádo (Mráček, Krupička, Zadražil) a B – 1
(Tichý, Šotola, Šotola). Po dopoledních bojích ve skupinách se osm nejlepších probojovalo do čtvrtfinálového pavouka, kde již prohra znamenala vyřazení ze
soutěže. Průběh vyřazovacích zápasů byl následující:
Čtvrtfinále:
Kopečáci – Káčka 			
2-0
Selata – MKS				
2-0
B-1 – Nešvacha			
2-0
Vodní psi – Pumpa			
2-0

Semifinále:
Kopečáci – Selata			
Nešvacha – Vodní psi			

2-0
2-0

Finále:
Kopečáci – Nešvacha		

2-1

Celkové pořadí:
1. místo		
2. místo		
3. místo 		
Kopyto turnaje:

Kopečáci
Nešvacha
Vodní psi
FC – Umur

Celý turnaj byl velice zdařilý, přilákal kromě hráčů
a jejich rodinných příslušníků i diváky. Všichni využili
možnosti bohatého občerstvení. Věříme, že se v dalších letech stane v obci tradicí a bude patřit mezi pravidelné sportovní akce.

Rybářské závody dospělých
V sobotu 3. května 2014 se uskutečnily letošní první
rybářské závody na Nádržce. Menší účast oproti minulým letům byla patrně z důvodu velice chladného
počasí a občasného deště. Proto se asi také rybám
příliš „nechtělo na udice“ závodníků a úlovky nebyly
nijak obrovské. Bodový systém určil následující pořadí:
1. místo
Nekvapil Rom. 755 bodů
2. místo
Salaba			
588 bodů
3. místo
Novák			
249 bodů
Cenu za největší rybu délky 49 cm získal Puchner.
Spolek rybářů děkuje za finanční podporu obecnímu
úřadu, která umožnila ocenit nejlepší závodníky hodnotnými cenami. Věříme, že se v letošním roce sejdeme na Nádržce na dalších akcích, kterým bude přát
Výbor Spolku rybářů
i počasí. 			

Pozvánka - RYBÁŘSKÉ ZÁVODY PRO DĚTI
Spolek rybářů ve spolupráci s obecním úřadem pořádají
v sobotu 24.května 2014 Rybářské závody pro děti.

Sraz účastníků je 7,30 hodin na Nádržce. Pro účastníky
je připraveno občerstvení a pro nejlepší hodnotné ceny.

Hasiči na jaře
Jaro je tu, rozmary počasí jsou jak na houpačce, hasiči
jsou v plném závodním tempu. Začaly tréninky i první
závody. Jako už každoročně jsme vyrazili na Kostelecké
útoky, kde jsme po odchodu starších skládali nová
družstva a je plno věcí ke zlepšování. První ligové závody
se uskutečnily ve Lžovicích, naše družstva se umístila:
děti 1. a 3., muži 2. a 4. a velké vítězství měly ženy,
obsadily 1.místo. Před uzávěrkou tohoto zpravodaje
se chystáme na okresní kolo v požárním sportu, které
proběhne 17. a 18.5. v Kolíně na atletickém stadionu.
Zúčastníme se s družstvy mladších žáků, starších
žáků, dorostu, žen a mužů. Musíme zmínit naši novou
přípravku. Do našich řad se postupně začleňuje velké
množství malých šikovných dětí, které dělají radost
nejenom nám, ale i svým rodičům. Závěrem bychom
upozornili, že 21.6. proběhne 6.ročník závodů o Pohár
Starosty Obce. Srdečně zveme všechny spoluobčany.
Večer, jako každoročně, zahraje kapela Nová
Josef Tuláček a Gabriela Hovorková
Míza(Faust).
Za SDH Ovčáry

Omluva
Rád bych se omluvil Ovčárecké Mládeži za článek
v kolínském deníku, který vyšel měsíci Březnu.
Jedná se o rozhovor o dětském karnevalu a o spolku
Hasičů. Redaktor do článku smotal více věcí
dohromady a výsledně napsal, že hasiči pořádají
Staročeské Máje, co se vůbec nezakládá na pravdě.
V rozhovoru jsem řekl, že pořádáme hasičské
závody dětský karneval hasičský ples a podílíme se
na akcích jako je dětský den Staročeské Máje atd.
Tímto se ještě jednou omlouvám. Josef Tuláček

Zájezd do divadla
V neděli 11. května pořádala kulturní komise obecního
úřadu návštěvu divadla Hybernia v Praze na odpolední
představení pohádkového muzikálu KAPKA MEDU
PRO VERUNKU. Zájem o vstupenky byl, jak už je
poslední dobou pravidlem, opět značný a na některé
zájemce se bohužel nedostalo. Tentokrát si ale
kulturní zážitek a kouzelnou pohádkovou podívanou
mohly užít v doprovodu dospělých i děti. Příběh se
odehrává na pohádkovém ostrově, kde vedle sebe žijí
tři království známá z pohádek a království Královny
přírodních sil. Vládne tu tajemná královna a obyvateli
jsou víly, skřítci, vodníci, čerti, ježibaby a bludičky.
Dětem, rodičům i prarodičům se líbily písničky, výkony
herců i nádherné kostýmy a na zpáteční cestě už se
hlásili zájemci o příští zájezd do divadla.
Hana Drahovzalová
OÚ Ovčáry

Obec Ovčáry Vás zve na jedinečnou akci,
organizovanou za finanční podpory MAS Zálabí, z. s.
v rámci projektu „Zálabí táhne za jeden provaz“

Den pro více generací
sobotu 7.6.2014 od 14.00 hodin na Horce
14.00 – 17.00 Soutěže a atrakce pro děti, skákací hrady
15.00 Loutkové divadlo „Vodnická pohádka“ v podání Přátelského divadla
17.00 – 21.00 Posezení pro všechny generace,
k tanci a poslechu hraje dechová hudba Kmochovka

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
Zpravodaj obce Ovčáry - Obec Ovčáry, Vrchlického 39, 280 02 Ovčáry - IČ 00235628 - Aktuální informace pro občany - Vychází dle potřeby - E.č.: MK ČR E 17632

