zpravodaj
obce

Ovčáry
Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
dostáváte do ruky poslední
číslo zpravodaje v tomto volebním období. Vzhledem k tomu,
že se volby do zastupitelstva
obcí a do Senátu Parlamentu
ČR rychle blíží, chceme vám
v tomto čísle nabídnout nejzákladnější informace k jejich
Bohuslav Machůrka
zdárnému průběhu.		
starosta

SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU
provede oddíl kopané - FC OVČÁRY v sobotu dne
18. října 2014. Železo připravte ráno před dům, děkuje
výbor FC Ovčáry.

č.6/14

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 - info o třídění a recyklaci odpadů

sběr odpadu

Informace k volbám

Velkoobjemové, nebezpečné a elektro odpady
nepatří do popelnice.
K jejich odložení využijte přistavených
velkoobjemových kontejnerů.

Volby do zastupitelstev obcí a I.kolo do Senátu
Parlamentu ČR se konají na území České republiky
v pátek 10. října 2014 od 14,00 hodin do 22,00 hodin
a v sobotu 11. října 2014 od 8,00 hodin do 14,00
hodin.
Hlasování probíhá ve stálých volebních okrscích.

Sběr odpadu dne:
10.10.2014 8.00 – 17.00 hod.
11.10.2014 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, čisticích
prostředků atd.,
• sorbenty, hadry od oleje, olejové filtry atd.,
• upotřebené oleje: motorové, převodové
a hydraulické oleje, brzdové kapaliny,
• pesticidy, herbicidy: nespotřebované prostředky

• Počet volebních okrsků: 1
• Sídlo volebního okrsku č. 1: Vrchlického 39, 280 02
Ovčáry
• Okrsková volební komise pro volební okrsek č.1 je
šestičlenná
• Počet volených členů zastupitelstva obce Ovčáry pro
následující volební období je 9.
• Počet kandidátů na kandidátní listině je limitován
počtem členů volených do příslušného zastupitelstva
obce.
Voličem do zastupitelstva obce je státní občan České
republiky, který
• alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let
• je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu

Úprava hlasovacího lístku a způsob hlasování – volby do zastupitelstva obce
Volič může hlasovací lístek upravit jedním z uvedených
způsobů: (hlasovací lístek je oboustranný)
• Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před
názvem volební strany pouze jednu volební stranu.
Tím je dán hlas všem kandidátům této strany.
• Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem
toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to z kterékoli
volební strany. Nejvýše však devět kandidátů.
• Kombinovat oba předchozí způsoby-označit jednu

volební stranu a jednotlivé kandidáty z ostatních volebních stran. V tomto případě je dán hlas jednotlivě
označeným kandidátům a zbylý počet hlasů do devíti patří hlasům z označené volební strany dle pořadí
na kandidátce.
Hlasovací lístek vloží do šedé úřední obálky, určené
pro volby do zastupitelstev obcí.

Úprava hlasovacího lístku a způsob hlasování – volby do Senátu Parlamentu ČR
Volič si vybere hlasovací lístek jednoho z kandidátů,
který nijak neupravuje.

Hlasovací lístek vloží do žluté úřední obálky, určené
pro volby do Senátu Parlamentu ČR (1. kolo).

Hlasování je platné pouze, jsou-li lístky ve správných obálkách
– zastupitelstvo obce šedá úřední obálka, Senát žlutá úřední obálka.
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů obecní úřad a okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost

(doma) do přenosné volební schránky. Máte-li o tento
způsob hlasování zájem, oznamte to včas na telefon
321 720 022.

Kandidáti do Senátu

Oblast životního prostředí a celkového vzhledu
obce
• zajistíme výsadbu stromů a zeleně v obci
• stávající zeleň budeme řádně udržovat
Oblast investic, výstavby, bydlení
• pokusíme se dokončit umístění elektrického vedení do země
• prosadíme vybudování nového rozhlasového vedení v obci a v osadách Výrovna a Mlýnek
• prosadíme zpevnění komunikace k osadě Výrovna a Mlýnek a opravu mostku v osadě Mlýnek
• dokončíme povrchové úpravy ulic Polní a K Jasánku
• dokončíme opravu chodníků v ulicích Býchorská
a Lhotecká, zajistíme zde i vznik parkovacích
míst

Péče o seniory
• budeme organizovat akce, zájezdy do divadel, výstavy
• v obecních prostorech zajistíme pedikúru, manikúru
apod.
Péče o děti
• b
 udeme se snažit najít způsob motivace dětí k většímu využití dětského hřiště a pohybu obecně
• budeme nadále pořádat akce pro děti – dětský den,
karneval, soutěže apod.
• na dětském hřišti umístíme nové hrací a sportovní
prvky
Oblast zájmové činnosti
• budeme spolupracovat a podporovat (nejen finančně) všechny zájmové spolky a sdružení v obci, přivítáme zájem, chuť a nápady všech, kteří mají zájem
pro obec něco udělat

2. Ovčáry pro všechny
1. Mgr. Renata Podnecká
2. Lenka Maláčková		
3. Růžena Vokřálová		
4. Pavla Březinová		
5. Václav Karafiát		
6. Antonín Vejsada		
7. Drahomíra Klepalová
8. Gabriela Hovorková
9. Přemysl Podnecký		

59 let
43 let
59 let
63 let
42 let
36 let
59 let
42 let
31 let

učitelka
správce budov
důchodce
OSVČ
konstruktér
OSVČ
dělnice
úřednice
vedoucí

Volební program
Jak už název našeho sdružení kandidátů „Ovčáry pro
všechny“ napovídá, chceme zkvalitnit život v Ovčárech
všem občanům bez rozdílu věku a pohlaví. Více se však
dozvíte ve volebním programu naší kandidátky, který dostanete do domovních schránek v 1. týdnu měsíce října.
Chci poděkovat všem,kteří umožnili svým podpisem
na petiční listině sestavit tuto kandidátku. Všem voličům Ovčár přeji dobrou volbu.

3. ZA OBEC OVČÁRY
Kandidát
číslo

příjmení, jméno, tituly

věk

Volební
strana

Navrhující
strana

Politická
příslušnost

Povolání

Bydliště

1

Třísková Emilie

52

ČSSD

ČSSD

ČSSD

ředitelka Centra soc.a
Poděbrady
zdrav.služeb Poděbrady

2

Lebeda Pavel MUDr.

74

Republika

Republika

BEZPP

senátor Parlamentu
ČR

Kolín

3

Kárník Pavel Mgr.

54

TOP+STAN TOP 09

TOP 09

ředitel knihovny

Kolín

4

Škrabánek Roman Ing. 47

Úsvit

Úsvit

BEZPP

ekonom, prezident
Asociace cestovních
kanc.a ag.

Kolín

5

Davídková Regina Ing. 64

ANO 2011

ANO 2011

ANO 2011

ekonomka

Dolní Chvatliny

6

Rak Milan MUDr.

57

ODS

ODS

BEZPP

lékař

Kolín

7

Švarc František

62

KSČM

KSČM

KSČM

strojní zámečník, předseda OV KSČM

Radim

Kandidátní listiny pro volby do Obecního zastupitelstva obce Ovčáry
1. Lidi lidem
1. Rosecký Karel
2. Nekvapil Roman
3. Tichá Eva		
4. Forštová Lenka
5. Bílý Jan		
6. Janstová Jaroslava
7. Chadraba Jiří
8. Hrončiak Juraj
9. Cyrus Milan		

51 let
35 let
68 let
26 let
34 let
41 let
51 let
52 let
51 let

soustružník
vedoucí provozu
kadeřnice
studentka
truhlář
OSVČ
zaměstnanec OÚ
OSVČ
živnostník

Volební program
Práce zastupitelstva obce a obecního úřadu
• budeme spolupracovat s občany, povedeme diskusi
nejen mezi zastupiteli, ale také s občany
• na webových stránkách obce budeme zveřejňovat
akce pořádané nejen obcí, ale i ostatními organizacemi a spolky v obci
• zájmovým spolkům a sdružením zpřístupníme prostory obce za výhodných podmínek

1. Machůrka Bohuslav
54 let starosta
2. Šašma Pavel Mgr.		49 let učitel,
místostarosta obce
3. Kupec Václav		
50 let živnostník
4. Sixta Martin			
32 let technolog
5. Tichý Hynek			
47 let skladník
6. Drahovzal Jiří		
63 let živnostník
7. Kopecký Milan		54 let obsluha
zařízení a strojů
8. Nesládek Petr		
46 let OSVČ
9. Kosík Luboš			
46 let živnostník

Volební program
Vážení spoluobčané, dovolujeme si Vás pozvat ke komunálním volbám. Naše kandidátka vychází z vítězné kandidátky minulých voleb a nabízí řadu schopných lidí, kteří
se již podíleli na řízení obce, mají zájem o dění v obci
a chtějí, aby se naše obec nadále rozvíjela. Z velké většiny se jedná o ovčárecké rodáky, patrioty obce, u kterých
je záruka práce v zastupitelstvu ve prospěch všech občanů. Jsme připraveni akceptovat Vaše náměty a připomínky. Víme také, v jakých finančních objemech se můžeme
pohybovat a co je při současné daňové výtěžnosti v obci
reálné vybudovat.

1. Budeme spolupracovat se všemi zvolenými zastupiteli ostatních kandidujících seskupení. Nejsme zde pro politiku,
ale pro vedení obce. Navážeme spolupráci s vedením města Kolín a okolních obcí, která by mohla vést k rozvoji
zálabského regionu. Budeme podporovat práci mikroregionu Zálabí i MAS Zálabí.
2. V investiční oblasti jsou před námi důležité úkoly. Chceme co nejefektivněji využít získané finanční prostředky
z fondů EU na vybudování „Spolkového domu“ v přízemí ubytovny Na Františku 272. Tyto prostory budou sloužit
k užívání všem občanům – vznikne společenský sál s možností využití pro kulturní akce, ale i pro sportování. Budou vytvořeny klubovny pro potřeby spolků a zájmových sdružení v obci.
Další prostory v této budově, které nejsou využívány pro potřeby ubytovny, se pokusíme pronájmem využít pro potřeby obce a jejich občanů (služby, sklady apod.).
Musíme se však připravit i na dobu, kdy ubytovna nebude tak obsazena jako nyní a vytvořit záměr na budoucí využití
stávajících prostor pokojů.
Další důležitou investicí následujících let bude vytvoření podmínek pro vznik stavebních parcel pro výstavbu rodinných domů. Obec nevlastní vhodné pozemky, proto budeme spolupracovat s jejich vlastníky při vytváření inženýrských sítí (kanalizace, místní komunikace, veřejné osvětlení…), aby se obec mohla rozvíjet i v tomto směru. Tyto
první kroky již nastaly v lokalitě za bytovkami ZD, ulicí Růžová a dále.
Pokračování na zadní straně...

3. J sme si také vědomi nutnosti dokončit drobnější investice, např. opravy veřejného rozhlasu a veřejného osvětlení, nedokončené povrchy některých ulic a chodníků. Podpoříme vznik parkovacích stání, upravíme povrch cesty
ke hřišti na Horce.
4. Ve svém středu máme kandidáty schopné vypracovat žádosti na získání projektových peněz – viz minulé volební
období, kdy byly takto získány nemalé prostředky pro rozvoj obce. Proto se budeme snažit nadále o maximální
využívání mimorozpočtových prostředků formou získávání grantů z EU, Středočeského kraje (FROM-Fond rozvoje
obcí a měst), TPCA (Partnerství pro Kolínsko) apod. Tyto prostředky využijeme na konkrétní akce, které se špatně
financují z rozpočtu obce (např. cyklostezka směrem ke Kolínu).
5. Zachováme současný stav školství v obci, zajistíme, aby kapacita mateřské i základní školy byla využita především
pro děti s trvalým pobytem v obci. V případě zájmu rodičů budeme jednat s ředitelkou školy o úpravě provozu MŠ
v době školních prázdnin.
6. Budeme podporovat veškeré zájmové organizace a spolky v obci, nebudeme bránit vzniku nových spolků. Tradiční
společenské akce podpoříme, uvítáme i vznik nových akcí, zvláště v návaznosti na vznik Spolkového domu. Podpoříme nové aktivity pro důchodce i matky s dětmi. Podpoříme projekty, které povedou k obnově památek v obci.
7. Péče o vzhled obce bude nadále prioritou, máme zájem o vybudování obce s maximem zeleně i odpočinkových
míst pro spoluobčany. Pokusíme se vybudovat další sběrné místo pro tříděný odpad. Třídění odpadu rozšíříme
o další komodity např. sběr použitého oleje a tuku z domácností, hliníkové plechovky od nápojů apod. Ponecháme
současný stav provozu ČOV – bez hrazení stočného občany obce.
8. S
 péčí správného hospodáře se budeme starat o obecní majetek, zajistíme jeho smysluplné využívání (sportoviště,
hřiště, hasičárna, myslivecká chata, budova obecního úřadu, ubytovna). Podpoříme stávající i nové aktivity v těchto
prostorech.
Pokud Vás tento program oslovil , nezbývá než přijít ke komunálním volbám ve dnech 10. a 11. října 2014 a VOLIT
č.3 KANDIDÁTKU „SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ“ ZA OBEC OVČÁRY.

4. PATRIOTI OVČÁR
1. Josef Tuláček
41 let směnový mistr
2. Jaroslav Navrátil 57 let včelař
3. Jaroslav Zinzer
43 let hudebník
4. Radek Vodička
34 let řidič
5. Jan Růžička		
30 let stavbyvedoucí
6. Gabriela Nekvapilová 36 let v domácnosti
7. Jan Foršt		
24 let student
8. Václava Podnecká 31 let v domácnosti
9. Květoslav Dostál 57 let OSVČ

Vzpomínky na akce v minulém
období ve fotografiích

Kandidující strana nevyužila možnosti uveřejnit svůj volební program

Karneval v roce 2014

Rozloučení s prázdninami 2012

O pohár starosty 2013

Revitalizace návsi v roce 2011
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