Zpravodaj
obce

Ovčáry
Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
zima je definitivně za námi a svou
vládu převzalo jaro, na které jsme
se všichni těšili. Za zimou jsme
zavřeli vrátka společným výletem
do Janských Lázní, kde jsme si
užili poslední letošní sněhové radovánky.
Sluníčko nás láká z domovů
na zahrádky a do ulic. Spousta z Vás se vrhla na úpravu prostranství před svým domem. Také obec provádí
v současné době jarní úklid a úpravu zeleně. Velmi děkuji
všem, kteří svou prací pomáhají pracovníkům obecního
úřadu, neboť mají v tyto dny plné ruce práce.
Jistě jste si všimlí, že práce na Spolkovém domě jsou
v plném proudu. Pracuje se od rána do večera a to i o víkendech. Podrobnější informace o průběhu rekonstrukce
Spolkového domu najdete níže. Nyní pro Vás připravujeme program k slavnostnímu otevření, které plánujeme již
na polovinu měsíce června. Program bude bohatý a jistě
si přijdou na své všechny generace od dětí po seniory.
Byli bychom rádi, kdyby se Spolkový dům v budoucnu
stal centrem společenského dění v obci.
Další náročnou plánovanou akcí je rekonstrukce veřejného osvětlení.
Renkonstrukce se dotkne všech obyvatel Ovčár. Prosím
všechny spoluobčany o spolupráci a pochopení.
Přeji Vám hezké jarní dny plné sluníčka a těším se na další společná setkání.
Bohuslav Machůrka
starosta obce

SLOVO MÍSTOSTAROSTY
Vážení spoluobčané,
v tomto měsíci začala jedna z nejdůležitějších akcí z hlediska investic v letošním roce a to rekonstrukce „Spolkového domu Ovčáry“. Jen pro připomenutí, na projekt naše
obec získala dotaci ve výši 11 748 051,41 Kč a z rozpočtu obce jde 2 073 185,55 Kč jako spolufinancování projektu. Po různých administrativních přípravách na konci minulého roku se mohlo uskutečnit výběrové řízení
na dodavatele a zhotovitele těchto prací. Vítězná firma

č.2/15

BFK SERVIS ze Zásmuk podala z hlediska parametrů
nejvýhodnější nabídku a proto v polovině března začala
s přípravnými a bouracími prácemi. Celková rekonstrukce včetně kolaudačního řízení má být hotova do konce
května 2015. Všichni proto doufáme, že se to firmě BFK
SERVIS podaří.
Další změna se v této budově týká recepce ubytovny,
která z důvodu rekonstrukce musela být přestěhována
na jiné místo v objektu. Proto prosíme o trpělivost a shovívavost ubytované a hlavně zaměstnance ubytovny
ohledně jejich problémů s přestěhováním. Právě provoz
ubytovny nám od začátku zahájení její činnosti (červenec
2014) pomohl významně snížit počáteční náklady na rozjezd ubytovacího zařízení. Nynější snížení stavu pracovníků v TPCA se nám projevilo i v počtu ubytovaných, nyní
se pohybuje mezi 40 až 50 ubytovaných.
Další plánovanou akcí obecního úřadu je výměna 48 ks
světel na stožárech veřejného osvětlení. Jedná se o nejmodernější LED technologii osvětlení, která nejen výrazně zlepší světelné podmínky v obci, ale také významně
sníží finanční nároky na provoz veřejného osvětlení. Na
několika místech obce jsou již světla instalována na testování parametrů této technologie. Celkové náklady se
budou pohybovat kolem 500 000,- Kč.
Hynek Tichý
místostarosta obce

PLÁNOVANÉ AKCE 2015
11.4. - o
 d 9 hod nás čeká tradiční úklid Horky, sraz
účastníků brigády na hřišti na Horce
17.- 18. 4. - velkoplošný odpad (info na zadní straně)
18.4. - sběr železa - SDH
25.4. - nohejbalový turnaj - Rybáři
30.4. - pálení čarodejnic

Zápis do MŠ
v Ovčárech
Zápis se uskuteční v úterý

5.5.2015

13 - 16 h

K zápisu: Přijďte s dítětem, rodný list dítěte, občanský průkaz žadatele.
Žádáme rodiče, aby respektovali daný termín.

LYŽAŘSKÝ ZÁJEZD - SKI RESORT JANSKÉ LÁZNĚ 28.2.2015
Stejně jako každý rok tak i v letošním roce byl mezi ovčáreckými občany velký zájem o jednodenní lyžařský zájezd.
Po dlouhém rozhodování mezi různými lyžařskými středisky
byly nakonec vybrány Janské Lázně z toho důvodu, aby si
každý z účastníků zájezdu vybral právě to, co mu vyhovuje.
Svá srdíčka tu potěšili jak sjezdaři, tak i běžkaři, ba dokonce
i ti, kteří se vydali jen po svých, vyzbrojeni zimním náčiním
jako jsou sáňky a boby.
Ski resort Janské Lázně je propojen s dalšími lyžařskými
středisky jako je Pec pod Sněžkou, Černý Důl, Velká Úpa,
Svoboda nad Úpou a Černá hora. Mezi těmito středisky
funguje kyvadlová autobusová doprava. Někteří lyžaři využili i možnost projet se sněžnou rolbou právě do Pece pod
Sněžkou.
Dle ohlasů členů výpravy hodnotíme zájezd jako velmi zdařilý a těšíme se na další sezónu 2016.
Šárka Sixtová

KRÁTKÉ ZPRÁVY OD HASIČŮ
Začíná jaro a hasičům začíná sezona. Ani v uplynulých
měsících hasiči nelenili. Zorganizovali dětský karneval,
který byl pro nás příjemným překvapením. Účast byla

PODLIPANSKÁ LIGA
2. květen
- Horní Kruty - zahájení
9. květen
- Kšely
6. červen
- Rostoklaty
13. červen - Bulánka
28. červen - Horní Měcholupy
29. srpen
- Třebovle
5. září
- Ratenice
19. září
- Kostelec nad Černými lesy - závěr

VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ 2.4.2015
Ve čtvrtek 2.4. se v místní Hasičárně uskutečnila akce
s názvem Velikonoční tvoření.
Byla určena především pro děti a rodiče. Cílem naší společné snahy bylo s dětmi vyrobit velikonoční výzdobu
a udělat si radost časem stráveným pospolu.
I přes velikou nemocnost se nás sešlo opravdu mnoho.
Velice jsme ocenili, že mezi pravidelné členy Dětského
klubíku zavítaly i nové tváře jak z Ovčár, tak z Kolína.
Tímto bych ráda poděkovala všem zúčastněným za jejich
snahu, píli, pevnou vůli a za přátelskou pohodovou atmosféru, která ve čtvrtek v klubíku panovala.
Společnými silami se nám podařilo vytvořit opravdu krásné dekorační předměty s tématikou Velikonoc. Musím
říci, že děti jsou velmi šikovné a chtivé po tvoření.
Chci také poděkovat Obecnímu úřadu Ovčáry za finanční
pomoc při koupi potřebných pomůcek. Bez jejich podpory
by tato tvořeníčka nemohla být uskutečněna.
Šárka Sixtová

mohli posílat hlasy pro náš sbor. Všem, kteří nás podpořili, moc děkujeme. Výsledky této soutěže se dozvíme
12.6. na rádiu Český rohlas Region ve 14 h. Všem spoluobčanům přejeme krásné jarní počasí a pohodu.
Za SDH Ovčáry Josef Tuláček

velká a podle výrazu dětí
si karneval užily a všichni
si odnesly malý dárek. Tři
nejkrásnější masky dostaly dort. Večer, po karnevalovém klání, proběhl
ples, který se vydařil. Byla
bohatá tombola, hrála
osvědčená hudba a přestávky byly vyplněny vystoupením
mažoretek
a obrnických žen, které
si pro nás připravily dvě
vystoupení. Jedno bylo
s hasičskou tématikou
a druhé na téma lidožroutky. Dle potlesku se vystoupení moc líbila.
Děti se nadále připravovaly na trénincích. Soutěž v Kšelech byla třikrát zrušena. Další soutěž proběhne bude
v Kostelci Nad Černými Lesy 25.4. Letos nám liga začíná
2.5. Budeme upřednostňovat Podlipanskou ligu a ostatní soutěže a Polabskou ligu dle možností. Nemůžeme
zapomenout na soutěž Dobráci Roku, kde jsme byli vylosováni s 1300 sborů jako třicátí ze čtyřiceti. Ve středu
25.3. proběhlo natáčení a hned v pátek byl náš příspěvek
odvysílán na rádiu Český rozhlas Region. Celý týden jste

POLABSKÁ HASIČSKÁ LIGA
9. květen
- Lžovice
13. červen - Býchory
18. červenec - Krakovany
1. srpen
- Ovčáry - O pohár starosty obce
8. srpen
- Němčice
29. srpen
- Vrbčany
MEMORIÁLY, OKRESNÍ SOUTĚŽE, OSLAVY
16. květen - Okresní soutěž hry Plamen, Kolín
17. květen - Okresní soutěž v PS, Kolín
6. červen
- Ohaře Memoriál
20. červen - Krajské kolo hry Plamen, Kolín
27. červen - Veltruby - Oslavy výročí
4. červenec - Sendražice - Sranda závody
5. září
- Tři Dvory - O pohár starostky
		
(vyhlášení výsledků PHL)
12. září
- Pohár starostky OSH Kolín
26. září
- Poslední sání, Pňov
3. říjen
- Železný Hasič (Ovčáry)
SDH Ovčáry organizuje

SBĚR STARÉHO ŽELEZA,
který se bude konat v sobotu 18.4.2015.
Hasiči od 9 h budou projíždět obcí. Železo
dejte až v sobotu před dům. Předem děkujeme.

V OVČÁRECH BYLA ZAHÁJENA REALIZACE PROJEKTU „SPOLKOVÝ DŮM OVČÁRY“
V polovině března byla zahájena dlouho očekávaná realizace projektu „Spolkový dům Ovčáry“
(CZ.1.15/3.3.00/83.01903), který je spolufinancován
z operačního programu ROP NUTS II Střední Čechy
(z Evropského fondu pro regionální rozvoj).
Projekt reaguje na současnou nabídku volnočasových
aktivit v obci Ovčáry, která nemůže být zejména z důvodu
nedostatečné infrastruktury rozvíjena a rozšiřována. Projekt tak chce realizovat jednu z priorit obce a rozšířit její
občanskou vybavenost. Cílem projektu je vybudování nového spolkového domu v obci Ovčáry, který vytvoří vhod-

nou infrastrukturu (zejména prostory sálu a kluboven) pro
realizaci a rozvoj volnočasových aktivit v obci.
Hlavním výstupem projektu bude rekonstrukce nevyužívané a chátrající budovy ve vlastnictví obce a její přeměna na multifunkční spolkový dům, který budou využívat
místní organizace, spolky, zájmové skupiny, vzdělávací
zařízení a veřejnost. Díky projektu tak dojde ke zkvalitnění poskytovaných volnočasových služeb v obci a k uspokojení poptávky všech cílových skupin po těchto aktivitách.

VELKOOBJEMOVÝ ODPAD

VÝSADBA NOVÉ ZELENĚ

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

O velikonočních svátcích ve spolupráci Ekologického
sdružení, MS Ovčáry, spolku Starousedlých a za finanční podpory OÚ byla, provedena výsadba nových stromů
v katastru obce Ovčáry. Bylo vysázeno 125 ks nových
stromů v oblastech polní cesty k Výrovně, kolem myslivecké chaty, v polních vodotečích a v lese. Skladba stromů je 60 ks jeřabin, 25 ks hrušní a 40 ks jabloní, jde hlavně o zpestření nabídky pro naši zvěř a ptactvo.
Chci poprosit naše spoluobčany, kteří zde venčí své čtyřnohé miláčky, aby je drželi na vodítkách, neb psí značení
poničí mladé stromy a ty brzo zaschnou. Věřím, že jednou
až spočinete, v odpočinku pod vzrostlými stromy, si vzpomenete na to, že je dobré se starat o životní prostředí,
ve kterém žijeme.
Navrátil Jaroslav

Sběr odpadu dne:
17.4.2015 8 - 17 h
18.4.2015 8 - 12 h
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 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.

Poděkování

Škola Ovčáry

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

moc děkuje všem účastníkům
sběru starého papíru
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