zpravodaj
obce

Ovčáry
Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
prázdniny a čas dovolených jsou
nenávratně pryč a my se musíme
opět soustředit na práci. Všem
dětem a studentům přeji pohodový školní rok, který se právě
rozjíždí a ostatním ještě trochu
sluníčka a babího léta před podzimem, který nebývá příliš vlídný.
Zavzpomínat na prázdniny a dovolené si můžete i při
prohlížení tohoto čísla zpravodaje. Jsem rád, že vám
mohu oznámit příjemnou zprávu, že naše obec uspěla
v dotačním řízení na Spolkový dům – dočtete se níže.
Rovněž se můžete seznámit s novými, upravenými
jízdními řády linky číslo 6.
Bohuslav Machůrka
starosta

Zprávy z obecního úřadu
Se začátkem školního roku a provedenými úpravami
ve škole se opět vrací do původního režimu provoz
Hasičárny (informační centrum, knihovna, klubík…).
Chcete-li využívat, sledujte rozvrhy, které budou
k dispozici v Hasičárně nebo na vývěskách obecního
úřadu. Do tělocvičny školy se jistě vrátí i pravidelné
cvičení.
Na podzim v obci proběhne i sběr železného šrotu
a sběr velkoplošného a nebezpečného odpadu.
O termínech budete včas informováni.
Autobusová linka číslo 6 opět zajíždí do obce
i ve večerních hodinách. Jedná se úpravu díky iniciativě
TPCA, která chce umožnit snadnou dopravu do práce
pracovníkům ubytovaným v naší ubytovně.
Vzhledem k tomu, že se v říjnu konají volby do obecního
zastupitelstva, vyjde poslední číslo zpravodaje tohoto
volebního období začátkem října, kde se dozvíte
k volbám vše potřebné. Jednotlivá volební uskupení
mají možnost své prezentace - představení kandidátek,
volebních programů apod. Příspěvky prosíme zaslat
elektronicky nejpozději do pátku 27. září 2014
na mailovou adresu: místostarosta@ovcary-obec.cz.

č.5/14

Grantový program TPCA
Partnerství pro Kolínsko
„Okolo TPCA bezpečně
na kole i na bruslích“
Jak jsme vás již dříve informovali byl výše uvedený
projekt podpořen částkou 700 000,-Kč. Při jeho
realizaci však nastaly skutečnosti, které celou
akci zpozdí. Naše obec využila svou část dotace
na vykoupení pozemků potřebných k výstavbě
asfaltové polní cesty a k opravě mostku přes
náhon. V současné době je již hotový i úsek v části
cyklotrasy 4348 TPCA-Volárna „cyklisto sesedni
z kola“. Obec Volárna provedla úpravy ve stráni, kde
jsou postaveny jednak schody pro pěší, ale i asfaltový
úsek pro cyklisty. Dále byl vybudován asfaltový úsek
na bývalé polní cestě, který však končí na křížení
cest směr Veltruby a Volárna. Zbývá dokončit úseky
(polní cesty), které bude realizovat Pozemkový
úřad. Bohužel město Kolín, které má na realizaci
přidělené finanční prostředky, se rozhodlo využít
možnosti zatím stavbu neprovádět a počkat na její
provedení až v dalším období. Memorandum, které
bylo podepsáno mezi státem a městem při přípravách
celé průmyslové zóny ukládá provést realizaci těchto
cest do roku 2016. Vzhledem k tomu, že již byl vybrán
i dodavatel stavby, doufáme, že nová rada města
Kolína se k provedení stavby postaví kladně již dříve,
než až v roce 2016.

Zprávy od hasičů
Skončily nám prázdniny a dětem začíná další školní
rok. I nám se závodní sezona chýlí ke konci. Letošní sezona nám přinesla několik organizačních změn.
Po založení přípravky se vedoucími stali manželé
Hovorkovi - tréninky probíhají většinou každý čtvrtek.
V pátek trénují mladší a starší žáci - vedoucí jsou Gabriela Nekvapilová a Jan Foršt. Dohromady máme cca
40 dětí. Po nich trénují družstva žen a mužů. Ale ne
jenom vedoucí jsou potřeba k tréninkům. Je spousta
členů, kteří pomáhají. I těm musíme poděkovat.
Během prázdnin proběhlo několik akcí. Zúčastnili jsme
se několika závodů: okrskového cvičení ve Veltrubech,
soustředění pro děti v Hryzelích u Zásmuk a dětských
závodů pro nejmenší.
Pár informací o soustředění. SDH Ovčáry připravilo pro
děti 6 denní soustředění na táboře Hryzely, který nám

pronajal Tábornický klub Oregon Kolín. Dětem se dle
ohlasů tábor velmi líbil. Účastnili se ho dvě kuchařky,
zdravotník, čtyři vedoucí a čtrnáct dětí. Do budoucna
plánujeme, že se budeme každoročně vracet.
Dětské závody na odrážedlech, tříkolkách a kolech
proběhly 23.8. Hlavní organizátorkou byla Tereza Stříbrná z dětského Klubíku a Hasiči. Finančně se podílel
OÚ Ovčáry. Akce se vydařila a doufáme, že spolupráce se bude i nadále rozvíjet a závody se stanou tradicí.
Do Polabské Ligy jsme letos nasadili 6 družstev, která se celou sezonou umísťovala
na předních místech. Soutěž je však
velmi vyrovnaná. Poslední kolo ligy
bylo v Býchorech. Do poslední chvíle se nevědělo, jak letošní výsledky
dopadnou. Dopoledne nastupovaly
děti mladší - v této kategorii máme
dvě družstva. V konečném zúčtování se umístila na 1. a 2. místě,
ve starší kategorii jsme si posledním útokem zajistili 1. místo v lize.
V kategorii žen v konečném zúčtování byl počet bodů stejný s družstvem ze Lžovic, ale rozhodl lepší
čas v Býchorech. V lize se umístily
na 2. místě. V kategorii mužů jsme
měli také dvě družstva. Po velkém
boji, kde rozhodovaly setiny vteřiny,
se družstvo B v konečném zúčtova-

Vzpomínky na prázdniny slovem i fotografií

ní umístilo na 1. místě a družstvo A na 3. místě. Tímto všem, co letos reprezentovali obec Ovčáry a naše
SDH, děkujeme a gratulujeme ke krásným výsledkům.
Letos poprvé vyjela přípravka mimo zálabskou stranu,
aby poměřila síly s dětmi jiných přípravek. Vydali jsme
se soutěžit do Podlipanské ligy. Dne 30.8. 2014 jsme se
zúčastnili soutěže v Třebovli, kde v konkurenci sedmi
družstev naše hasičata obsadila krásné 2. a 4.místo.
Děti předvedly, že jsou soutěživé a proto se chystáme
na další soutěž do Ratenic 6.9. 2014 a do Kostelce nad
Černými lesy 13.9. 2014, odkud bychom rádi přivezli
další medaile.
Co nás čeká
na podzim. Děti
se zúčastní branného
závodu
Plamen. Uspořádáme ve spolupráci s druhým
okrskem
první
ročník
soutěže o železného hasiče,
který proběhne
27.9. 2014 naproti OÚ Ovčáry v ulici Vrchlického a večer
bude
taneční
zábava (Hasičský
Zavírák).
Dále plánujeme Drakiádu a Mikulášskou nadílku.
Na konec děkujeme všem, kdo nás v letošní sezoně
podporovali a fandili. A všem spoluobčanům krásné
Josef Tuláček
babí léto a poklidný podzim.		

Během uplynulých prázdnin se v naší obci konaly
již tradiční akce, ale přibyly i akce nové. V srpnu se
uskutečnily „Dětské závody na dvou a více kolech“
s těmito výsledky:
Odrážedlo 3 kola: 1. místo Vojta Stříbrný
Odrážedlo:		
1. místo Nela Machůrková
			
2. místo Vít Štěrba
			
3. místo Kačenka Karafiátová
Kolo s kolečky:
1. místo Vít Sysala
			
2. místo Adéla Hollerová
			
3. místo Barunka Hollerová
Kola – menší děti: 1. místo Tomáš Kučera
			
2. místo Aneta Vejsadová
			
3. místo Fanda Nekvapil
Kola – větší děti:
1. místo Šimon Petrtyl
			
2. místo Matěj Hofierka
			
3. místo Matěj Petrtýl,
Kuba Hofierka
			
4. místo Eliška Malenovská

za SDH Ovčáry

První ročník Bastilla Festu, aneb Ovčáreckého večeru pod hvězdami se uskutečnil v prostorech fotbalového hřiště 22. srpna. Vystoupilo celkem šest kapel
a zúčastnilo se okolo stovky platících diváků.
Každoroční zájezd pořádaný „Zahrádkáři“ se letos
uskutečnil na výstavu Země živitelka v Českých Budějovicích. Téměř plný autobus návštěvníků byl spokojen s vystavenými zemědělskými a zahradními exponáty i doprovodným programem. Obecní úřad se
podílel na spolufinancování dopravy.

Plánované rozloučení s prázdninami se mělo uskutečnit poslední prázdninový den na Horce. Bohužel
počasí celé akci nepřálo a déšť dovolil pouze odehrát

pohádky Přátelského divadla v Hasičárně. Přes menší účast dětí bylo představení velmi pěkné a všem se
líbilo.

V obci bude Spolkový dům, aneb sen se stal skutečností
Dovolte mi, abych se s vámi podělil o zprávu, kterou jsme se dozvěděli dne 19. srpna 2014. Naše
obec získala dotaci ve výši 11 748 051,41 Kč na projekt „Spolkový dům Ovčáry“. Peněžní částku ve výši
2 073 185,55 Kč vyčlení obec ze svého rozpočtu jako
spolufinancování projektu. Bude dobré si připomenout,
co vše tomu předcházelo. Téměř celý rok 2013 byla
nemovitost Na Františku 266 uzavřena, neboť s bývalým majitelem probíhalo exekuční řízení. To, jaký byl
provoz před tím, si asi všichni pamatujeme, zvláště
pak poslední období, kdy se obcí procházeli méně přizpůsobiví spoluobčané z vytvořených sociálních bytů.
V říjnu roku 2013 se v opakovaném výběrovém řízení stala obec novým majitelem nemovitosti za cenu
5,310 milionu Kč. Znamenalo to však pro obec další
úvěr, neboť jsme tuto částku na svém účtu neměli. V té
době se zastupitelé domnívali, že v koupené nemovitosti budou uloženy peníze a v nejbližší době zůstane
zavřena. Brzy však došlo k první změně v rozhodování - TPCA počítá s novým náborem pracovníků, které
bude potřeba ubytovat. Rozhodnutí je vcelku rychlé první a druhé patro bude sloužit jako ubytovna. Dnes
obec sama tyto prostory jako ubytovnu provozuje a pomalu se začínají vracet vložené prostředky. Počet ubytovaných se začíná blížit k číslu 100. Dokonce několik
spoluobčanů zde našlo své nové zaměstnání.
Další změna nastala v období Vánoc 2013. Podařilo se
mi objevit, že je vyhlášena na ROP Střední Čechy výzva č.83 „Rozvoj venkova“ - Volnočasové aktivity. V tu
chvíli se v mé hlavě zrodil plán na využití prostor bývalé kuchyně a jídelny v přízemí objektu - vždyť nemáme
prostory pro konání společenských akcí (plesy, zábavy, akce pro děti pod střechou...), máme aktivní Klubík
a další spolky, které potřebují pro svou činnost lepší

prostory, než je Hasičárna. Proč nezřídit klubovny s odpovídajícím zázemím? Zastupitelé s návrhy souhlasili
a sázka na zpracovatele žádosti - firmu LK Advisory se
později ukázala jako ta nejlepší varianta řešení. Stavební projektovou dokumentaci zpracovala firma AZ
Project Ing. Jiřího Kadlečka. Vše však probíhalo v časovém presu. Bylo potřeba připravit veškeré podklady
pro zpracování žádosti. Zde děkuji všem zástupcům
spolků a organizací, kteří mi v tomto pomohli a mají
tak na úspěchu svůj podíl. V některých chvílích jsem si
říkal, zda to má vůbec cenu, vždyť naděje na přidělení
dotace není zas tak velká. Rovněž částky za vypracování žádosti a projektovou dokumentaci nebyly malé
a v případě neúspěchu by zbytečně zatížily rozpočet
obce. Vše se v termínu 31. 3. 2014 stihlo a my čekali, co bude dál. První šok nastal po zveřejnění počtu
přijatých žádostí do této výzvy - 57. Tomu odpovídaly
i požadované prostředky - přes 900 mil. Kč. V tu chvíli
jsem byl absolutní pesimista a nevěřil, že by to vyšlo.
Vždyť na projekty se předpokládalo uvolnit 40 mil. Kč.
Vzhledem k velkému počtu předložených žádostí se
postupně odsouvaly předběžné termíny rozhodování
na pozdější dobu. Až přišel druhý šok. 19. srpna zasedala Rada ROP, která rozhodovala o přijatých žádostech a schvalovala dotace. Celkem bylo schváleno 35
žádostí za 250 mil. Kč, avšak z toho byly v tuto chvíli
uvolněny prostředky ve výši 56 mil. Kč pro 7 žádostí.
A věřte nebo ne, ta naše je uvedena jako první. Neboli
sportovní terminologií - máme zlatou medaili!! Podařilo
se nám do obce tak opět získat výrazné mimorozpočtové prostředky z fondů EU, které zcela určitě pomohou k dalšímu rozvoji obce. O dalších krocích vás budeme průběžně informovat.		
Pavel Šašma
místostarosta obce, spoluautor předkládané žádosti
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