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Slovo starosty

PLÁNOVANÉ AKCE

Vážení spoluobčané,
dostáváte do rukou první letošní vydání našeho zpravodaje. Je za námi
událostmi nabitý rok 2014.
Na jeho začátku jsme se potýkali
s havárií vody ve škole a s následnou rozsáhlou opravou, která si vyžádala velkou trpělivost ze strany
dětí, rodičů i personálu školy. Na jaře
pak byla obci přidělena dotace na vybudování „Spolkového
domu“. V říjnu proběhly tolik diskutované volby do zastupitelstva a konec roku byl ve znamení kulturních a společenských
setkání spojených s adventem.
Nový rok jsme zahájili tradiční novoroční procházkou k Foltýnově lípě, které se zúčastnili nejen občané naší obce, ale
dorazili také turisté z Býchor, Jestřabí Lhoty a Třech Dvor.
Společně jsme přivítali nový rok slavnostním ohňostrojem
na Horce.
I rok 2015 nám přinese spousty kulturních, společenských
i sportovních událostí. Např. v únoru pojedeme na jednodenní výlet na hory, v březnu oslavíme MDŽ a především slavnostně uvedeme do provozu „Spolkový dům“. Tuto akci plánujeme na polovinu měsíce června.
Čeká nás tedy spousta zábavy, ale také spousta náročné
práce. Dovolte mi, abych touto cestou poděkoval všem členům zastupitelsta za jejich práci. Velmi si vážím toho, jakým
způsobem se této nelehké úlohy zhostili i nově zvolení členové zastupitelstva, kteří své úkoly plní zodpovědně a mnohdy
i nad rámec svých povinností.
Doufám, že všechny naše plány uskutečníme bez větších
problémů a rok 2015 bude pro naši obec patřit k těm, na které
budeme rádi a s nadšením vzpomínat.
Bohuslav Machůrka

28.2.2015 - zájezd na hory, cena 100 Kč za dospělou
osobu, děti zdarma. Přihlásit se a zaplatit můžete
v PO, ČT a NE 18-20 h. na adrese: Martin Sixta,
Na Bulánce 240, Ovčáry, tel.: 775 108 876
7.3.2015 - oslava MDŽ
11.4.2015 - úklid Horky

starosta obce

REKONSTRUKCE ROZHLASU
Jak jste jistě zaregistrovali, proběhla v naší obci rekonstrukce místního rozhlasu. Po dobu nastávajích třech měsíců probíhá zkušební provoz. Žádáme občany o trpělivost a toleranci. Případné nedostaky (hlasitost apod.) budou odstraněny
po uplynutí této lhůty.

PLESOVÁ SEZÓNA V KOLÍNĚ
20.2.2015 - Ples Nosatých
27.2.2015 - Rybářský ples
20.3.2015 - Fialkový ples
28.3.2015 - Ples Oblastní nemocnice Kolín
4.4.2015 - Ples drobných podnikatelů a živnostníků

POPLATKY ZA ODPAD
Od měsíce února můžete zaplatit na obecním úřadě místní
poplatky.
Likvidace odpadu: 500 Kč
Poplatek za psa: 70 Kč, další pes 130 Kč
Poplatky lze zaslat přímo na účet obce: 420461399/0800,
jako variabilní symbol uveďte číslo popisné vašeho domu.
Přípomínáme, že plátcem poplatku za likvidaci odpadu je:
- každá fyzická osoba s trvalým pobytem v obci
- majitel stavby k individuální rekreaci
- majitel bytu nebo rodinného domu, ve kterých není hlášena
k trvalému pobytu žádná fyzická osoba a to ve výši 500 Kč
Splatnost poplatku je do 30.4.2015.
V případě nedodržení tohoto termínu má obec ze zákona
povinnost na neplatiče uvalit sankce vedoucí ke zvýšení poplatku až na trojnásobek či přistoupit k zákonnému vymáhání poplatku.

DĚTSKÝ KLUBÍK
Předvánoční čas v dětském klubíku byl plný akcí, které byly
spojené s čekáním na Ježíška. Velkou výzvou pro nás maminky a děti byla akce Rozsvícení vánočního stromu v Ovčárech. Na tuto událost maminky společně s dětmi vytvořily
výrobky, které byly určeny k prodeji ve stánku
na vánočním trhu. Je
třeba říci, že výrobky
se maminkám a dětem
velmi povedly a měly
obrovský úspěch. Tímto
bych všem ráda poděkovala za účast na tvoření, jmenovitě pak Vendulce Podnecké,
Janě Němcové, Mgr. Tereze Stříbrné a Martině Husákové.
Dále také děkuji paní Lence Valáškové, která se ujala role
prodavačky. Právě díky paní Valáškové se prodaly všechny
výrobky a příspěvek do dětského klubíku byl opravdu vysoký. Utržené peníze budou použity na nákup Montessori pomůcek pro rozvoj psychomotorických funkcí dětí v dětském
klubíku.
5.12. k nám do hasičárny zavítala známá trojice sv. Mikuláš,
anděl a čerti. Děti byly „vyzbrojeny“ naučenými básničkami,
za které dostaly malou sladkou odměnu. Čerti si došlápli
i na některé přítomné tatínky, přeci jenom mají ve své knize
hříchů přehled.
Ve čtvrtek 17.12. proběhlo již tradiční zdobení svícnu z jablíček a také nechyběl ani ozdobený stromeček, který jsme
obdrželi jako dar od obce. A jak už to bývá, že ke každému
ozdobenému stromku chodívá Ježíšek s dárky, tak jinak
tomu nebylo ani u nás. Děti se dočkaly vánočních dárečků, měly z nadělených hraček obrovskou radost a nemohly

se hraní nabažit, proto jsme
o něco prodloužili „otevírací
dobu“ klubíku.
V úterý 29.12. maminky využily prostory místní hasičárny k příjemnému večernímu
posezení a k bilancování
nad uplynulým rokem 2014.
Tímto děkujeme za poskytnutí prostor hasičárny.
V novém roce jsme začali provoz dětského klubíku
trochu netradičně. Ve čtvrtek
8.1. maminky s dětmi navštívily solnou jeskyni ve Vodním
světě v Kolíně. Návštěvu jsme si nesmírně užily. Tuto akci
bychom chtěli pravidelně zařadit do programu dětského
klubíku, aby děti měly změnu.

V novém roce, kdy ten starý je již pomalu zapomenut,
končí i rok myslivecký (15.1.). My na něj však zapomenout nechceme, protože nám přinesl mnoho radosti
a mysliveckých i loveckých zážitků. Pro řádné myslivce
je celoroční péče o zvěř a přírodu přirozenou a nedílnou
součástí myslivosti a my jsme se snažili těmto zásadám
dostát v co nejširší míře, například zbudování krmelců,
opravy krmných zařízení apod. Odměnou za naši péči je
pak podzimní a zimní doba honů a naháněk, které jsme
letos zorganizovali 3. Přesně tolik, abychom splnili své
zákonné povinnosti a při tom zachovali pestrost zvěře
v revíru do dalších let. Velmi se nám vydařila poslední leč
a to jak v lovu, tak i v zábavě. Ta se konala v místním pohostinství, kde jsme se mohli pochlubit svými loveckými
úspěchy i zazpívat myslivecké písně při harmonice pana
Šediny do pozdních hodin. V našem MS došlo v minulém
roce i ke změně ve vedení spolku. Ve funkci mysliveckého hospodáře byl panem Janem Kabátem vystřídán pan
ing. František Bourek, kterému bychom za jeho činnost

v této funkci chtěli poděkovat přesto, že ne zcela pochopil a přijal důvody tohoto našeho rozhodnutí a jeho komentáře této skutečnosti, jak se z mnoha zdrojů dozvídáme, nejsou mnohdy pravdivé ani vhodné. I tak děkujeme
za proběhlá léta spolupráce.
Poděkovat chceme panu starostovi a obci za jejich podporu, která nám pomáhá v daleko větší míře lépe pečovat
o zvěř a přírodu.
Děkujeme a zachovejte nám prosím přízeň i nadále.
MS Ovčáry

ZPRÁVY ZE ŠKOLY
Školní aktivity - Zdravý životní styl ve škole

I v roce 2015 pokračuje každé pondělí od 17:00. cvičení pro
děti ve věku od 3 do 6 let. Přijďte mezi nás, jste srdečně
vítáni. S přáním všeho dobrého v novém roce 2015 Šárka
a Martin Sixtovi

KRÁTKÉ ZPRÁVY OD HASIČŮ
Náš spolek i přes vánoční svátky nezahálel. Děti trénovaly do 19.12.2014 a od 9.1.2015 se opět sešly na prvním
tréninku. Starší děti jezdí do haly v Býchorech a přípravka se schází v místní Základní škole v tělocvičně, tímto
děkujeme paní ředitelce za vstřícnost. Ještě k roku 2014,
dne 6.12. proběhla Mikulášská nadílka, kterou uspořádal náš spolek. Zúčastněným
dětem se akce líbila, proto
bychom chtěli akci pořádat
i v dalších letech. Doufáme,
že přijde i více dětí. Po svátcích 27.12. proběhla Výroční Valná Hromada SDH Ovčáry. Z důvodu malých prostor v kulturním centru „Hasičárna“ se Výroční schůze
uskutečnila na dvě etapy. Od 16.00 hodin se sešly děti
a od 18.00 hodin byli pozvaní dospělí a hosté, kde jsme
zhodnotili rok 2014.
V novém roce jsme obdrželi pozvánku na turnaj ve florbale v Klučově. Po vzájemné dohodě jsme vyslali družstvo
složené jak z členů SDH, tak z místní mládeže, jmenovitě: Foršt Jan, Maláček Tomáš, Radoměřský Zdeněk,
Kopecký Martin, Tuláček Tomáš, Šátek Zdeněk (trenér

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ OVČÁRY INFORMUJE

Matyáš Radek). Družstvo z Ovčár se umístilo na 3. místě
a v celém turnaji poznalo jenom dvě porážky.
Co nás čeká v nejbližší době? Dne 21.2.2015 pořádá
SDH Kšely II. ročník Útoků na sucho, kde minulý rok děti
obsadily dvě druhá místa. Dne 21.3.2015, jako už každoročně, pořádá SDH Ovčáry Dětský Karneval plný odměn pro děti a večer Hasičský Ples s bohatou tombolou
a osvědčenou kapelou „Nová Míza“.
To určitě není všechno, co nás letos čeká. Další zprávy
přineseme v dalším zpravodaji nebo na webových stránkách (www.sdhovcary.cz) a facebooku SDH Ovčáry.
Nakonec přejeme všem spoluobčanům hodně zdraví
a štěstí v roce 2015.
Za SDH Ovčáry Josef Tuláček

Pro letošní školní rok jsme ve škole připravili projekt „Zdravý
životní styl“, který je realizován ve škole i ve školce. Jeho
cílem je vést děti k všestrannému rozvoji ducha i těla, se
zaměřením na správnou životosprávu a rozvoj pohybových
dovedností.
K naplňování nám slouží aktivity jako např. vzdělávací program „Zdravá Pětka“ s 5 základními zásadami zdravého
stravování. V MŠ je plný chytlavých písniček a praktických
úkolů o zdravé výživě, v ZŠ poučuje žáky zábavnou formou plnou her a soutěží s využitím
potravinové pyramidy a návodu na zdravý životní styl.
Žáky od 1. do 5. ročníku jsme přihlásili do „Sazka Olympijského víceboje“, který představuje jeden z klíčových projektů Českého olympijského výboru v rámci dlouhodobé
kampaně na podporu sportu a zdravého životního stylu –
Česko sportuje. Jeho hlavním cílem není soutěžit o nejlepší
výkony, ale v průběhu běžných hodin tělesné výchovy zapojit co nejvíce žáků základních škol do 8 měřitelných disciplín
a zároveň děti motivovat k tomu, aby sportovaly i ve svém
volném čase.
V mateřské škole se těšíme na třetí ročník „Olympiády mateřských škol – sportování nejen pro radost“, která je organizována MAS Zálabí a MAS Lípa pro venkov. Projekt si jako
hlavní cíl klade vést malé děti k pohybu formou hry. Děti
si každý rok vyzkoušejí různé sportovní disciplíny a také si
zasoutěží.
Nedílnou součástí našeho projektu je i bruslení, plavání
a nebude chybět ani školní atletická olympiáda. A protože
do konce školního roku zbývá ještě hodně času, určitě projekt obohatíme o další nápady a aktivity.

ZE ŠKOLNÍCH LAVIC - ŽÁCI NAPSALI
Překvapení na ledu
Ve čtvrtek 22.1. jsme jeli bruslit do Kolína na zimní stadion.
Nejdřív jsme si mysleli, že s námi budou bruslit paní učitelky,
ale spletli jsme se. Najednou zapískala píšťala a uprostřed
stáli trenéři z hokeje. Bylo to překvapení. Nejdřív se s námi
rozcvičovali a pak nás rozdělili na bruslaře a nebruslaře.
Bruslaře učili trenéři a nebruslaře paní učitelky. Já jsem
byla v bruslařích. Tam jsme třeba jezdili po jedné noze nebo
jsme kopali bruslemi do tenisového míčku. Nebo jsme hráli
na babu a na takového hada. Taky jsme zkoušeli bruslit jako
Martina Sáblíková. Když trenéři odešli, tak kdo měl hokejky,
tak mu paní učitelky dovolily hrát hokej. (K.M., D.B., B.M.)

Já i ostatní nebruslaři dostali hrazdičky a šli jsme se učit
s panem trenérem, jak se zvedat, když spadnu, jak se držet na ledě, když padám. Zkoušeli jsme se odrážet jednou
nohou a nakonec všemi, jezdili jsme do kolečka. Nakonec
jsme se nasvačili a jeli do školy. (N.M.)

Zápis do MŠ

pro školní rok
2015/16
se uskuteční

v měsíci
dubnu / květnu

SBĚR STARÉHO PAPÍRU
proběhne ve škole

na konci března
I za malé množství
děkujeme.

VÝSLEDKY KOMUNÁLNÍCH
VOLEB V NAŠÍ OBCI
Minulý rok nám říjnové volby přinesly několik změn v obecním zastupitelstvu. Po prvním zveřejnění volebních výsledků
se šířily mezi některými občany spekulace o ovlivnění při
předvolební agitaci voličů a o špatném průběhu samotného
sčítání hlasů výsledků voleb. Proto se na konci roku za účasti členů volební komise a některých zastupitelů domluvenou
schůzkou a následnou kontrolou hlasů vyřešily tyto nepravdivé informace. Na závěr schůzky bylo konstatováno, že
volební komise v čele s p. Karbanem odvedla velmi dobrou
práci a vyvrátila tak veškeré pochybnosti ohledně platnosti
výsledků voleb.

V. ROČNÍK
MIC AVÁNOČNÍHO
OBECNÍ KNIHOVNA
TURNAJE
VE STOLNÍM TENISU
Dne 26.12. 2014 uspořádala TJ ASPV Ovčáry ve spolupráci s obecním úřadem již VIII. ročník Vánočního turnaje
ve stolním tenisu. Po roční odmlce se hrálo v prostorách
ubytovny (Spolkového domu). Oproti předchozím ročníkům byl trochu menší zájem - sešlo se 16 chlapců a mužů
ve věku 11 – 73 let za účasti 4 hostů z ASPV Tři Dvory
a 4 žen. Pořadatelé přítomné muže rozdělili do čtyř skupin. Z každé skupiny postoupili dva nejlepší do čtvrtfinále,
odkud soutěž pokračovala vyřazovacím způsobem. Ženy
si zahrály v jedné skupině systémem „každý s každým“.
Bylo odehráno celkem 63 utkání na 3 hracích stolech.
Vítězové byli oceněni poháry. Celá akce byla velmi zdařilá a pomohla řešit možnost jak trávit volný čas v době
vánočních svátků. TJ ASPV Ovčáry se těší na další akce
za účasti širší veřejnosti.
Jaromír Podnecký
Pořadí dívek:
		
		
Muži:
1. čtvrtfinále:
2. čtvrtfinále:
3. čtvrtfinále:
4. čtvrtfinále:
semifinále:
		
O 3. místo:
Finále:		

1. Hermanová Michala
2. Husáková Martina
3. Bolková Lenka
Milan Kopecký - Tomáš Tuláček
Radek Matiáš - Ladislav Vašek
Karel Koubek - Padyrád
Karel Polický - Martin Kopecký
Milan Kopecký - Ladislav Vašek
Karel Koubek - Karel Polický
Milan Kopecký - Karel Koubek
Ladislav Vašek - Karel Polický

3-0
2-3
3-1
3-0
2-3
2-3
3-1
3-2

BESEDA S IVANKOU DEVÁTOU

Beseda
s herečkou
a spisovatelkou
Ivankou Devátou
na obecním
úřadě
17. prosince se
setkala s velkým
zájmem.
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