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SLOVO MÍSTOSTAROSTY

Vážení spoluobčané,
konečně dorazilo jaro v plné své
kráse a i práce na Spolkovém
domě se chýlí ke konci. Do poloviny měsíce června by měla být
stavba dokončena a předána
k užívání. Vzhledem k mírnému
opoždění prací se nám posunulo
i slavnostní otevření, které plánujeme na 1. týden v září. V současné době probíhá výběrové řízení na snížení energetické náročnosti Spolkového
domu (zateplení 1. patra). Rád bych touto cestou poděkoval všem provozním pracovníkům ubytovny, kterým
rekonstrukce Spolkového domu velmi ztížila jejich práci.
Během měsíce by měla být také zahájena rekonstrukce
pouličního osvětlení. Prosím tímto spoluobčany o schovívavost a spolupráci, bez kterých se po dobu oprav neobejdeme.
Máme za sebou i některá společná setkání. Rád bych
poděkoval všem, kteří přišli na tradiční úklid Horky. Účast
občanů se rok od roku zvyšuje i proto, že tato akce bývá
prvním společným setkáním po dlouhé zimě. Před námi
jsou tradiční Staročeské máje, oslava jara a mládí. Letošní rok tuto akci podpořila finanční částkou 5 000 Kč automobilka TPCA. Začátek akce je 30.5.2015 ve 13 h. Od 20
h se pak společně pobavíme na Májové zábavě.
V měsíci červnu uspořádáme tradiční Dětský den na Horce. Těšíme se na naše nejmenší občánky a věříme, že se
pobaví stejně dobře jako každý rok.
Dovolte mi, abych Vám popřál krásné léto a vydařenou
dovolenou.
Bohuslav Machůrka
starosta obce

Tradiční úklid Horky

Jak již bylo řečno v předchozím článku starosty, hlavní
akce roku 2015 - Spolkový dům Ovčáry, se s menším
zpožděním dokončuje. Slavnostním otevřením získáme
nejenom nové prostory pro spolky, ale i kompletní vnitřní
vybavení těchto místností. Finanční prostředky z dotace
nám umožnily na základě výběrového řízení oslovit firmu
Hoka interiér z Čáslavi - na vybavení těchto prostor v celkové částce 720 865 Kč. Sponzorskou částku v hodnotě
10 000 Kč věnovala na vybavení a slavnostní otevření automobilka TPCA.
Na měsíc červen se připravuje též tradiční vítání nových
občánků Ovčár. Do evidence nám zatím od začátku roku
přibyli čtyři nový občánkové.
Nepříjemnou událostí koncem dubna bylo vypuštění
kontaminované látky do kanalizace navazující na místní
ČOV neznámou osobou, která zahubila veškeré bakterie.
Ve spolupráci s firmou Vodos se situace postupně dostává do původního stavu. Právě provoz a údržba ČOV
stojí obec ročně cca 750 000 Kč a jako jedna z mála obcí
neuplatňujeme poplatek za stočné.
Hynek Tichý
místostarosta obce

PLÁNOVANÉ AKCE 2015
30.5. - Staročeské máje
6.6. - Dětský den
25.7. - Pouťová zábava

SETKÁNÍ U PŘÍLEŽITOSTI 150. VÝROČÍ NAR. JANA SOUČKA V OVČÁRECH
Prvním podnětem k uspořádání této akce byla informace, že v Ovčárech v č.p. 12 se narodil před 150. lety Jan
Souček rodičům Matyáši Součkovi z č.p. 15 a Anně Novákové. V roce 1875, když bylo Janovi 10 let, celá rodina včetně šesti dětí odešla do USA. Janovi se cesta lodí
velmi líbila a když plul s rodiči do Baltimore, míjeli město Annapolis s proslulou Americkou námořní akademií
v krásných parcích. Romanticky založeného Jana pohled
zaujal a on zatoužil se stát námořním důstojníkem. Když
mu tato touha nemohla být splněna, přenesl ji později
na svého syna Apolla.
Rodina se dostala do Oklahomy, kde osídlovali půdu
po Indiánech. Byla to velmi tvrdá práce, půdu do té doby
nikdo neobdělával. Matěj a celá jeho rodina využili znalostí z domova, byli ochotni těžce pracovat pro lepší zítřek, pro který šli do Ameriky a postupně se z nich stávali
vůdčí osobnosti. Přinesli si z domova mnoho schopností
- pracovní etiku, kulturu, spolehlivost, vysokou inteligenci, lidskost a skromnost. Tím přinesli užitek také Americe
a stali se úspěšnými lidmi.
Jan Souček měl zálibu v řecké mytologii, a proto dal svým
dětem jména: Apollo, Zeus, Myrha, Venus, Romus.
Apollo Souček vstoupil do Námořní akademie a později byl přidělen k námořnímu letectvu. V 1. světové válce
sloužil na bitevní lodi Missouri. Proslavil se v roce 1929,
kdy získal světové výškové rekordy jak pro pozemní letadla, tak pro hydroplány. Tento rekord držel 15 let a byl
překonán až tryskovými letadly. Nebylo divu, že Apollo byl
oslavován jako národní hrdina USA. Za 2. světové války,
to už byl viceadmirálem, byl velitelem několika letadlových lodí. Za korejské války se stal velitelem slavné flotily
číslo 77. V roce 1951 byl admirál Souček přidělen jako námořní atašé velvyslanectví USA v Londýně. O jeho smrti
v roce 1955 přinesl zprávu veškerý tisk USA. Všechny
nekrology zdůraznily, že tento admirál námořnictva USA
dělal čest nejen Námořní akademii, ale i své rodině a celému českému národu, z něhož jeho rod vzešel.
V době, kdy jsme začali připravovat výstavku dokumentů

Dne 25.4.2015 se uskutečnil 2. ročník nohejbalového turnaje trojic „Ovčárecká šupina 2015“, který pořádal místní
spolek rybářů za vydatné podpory obecního úřadu a starosty obce. Na tomto turnaji jsme se opět sešli v hojném
počtu a počasí nám také přálo. Startovalo 10 trojčlenných
mužstev. Rozlosování do skupin:
skupina A: Los Amigos, Srdcaři, Vodní psi, PMC, Rybáři
skupina B: Tornádo, Kingovi, Necycha, Makoši, MKV.
Turnaj probíhal v přátelském duchu se spoustou občerstvení a dobré nálady. Na medailových místech se umístily
týmy:
1. místo - LOS AMIGOS - Mikita P., Hruška D., Hruška M.
2. místo - VODNÍ PSI - Herman M., Husák L., Šátek Z.
3. místo - SRDCAŘI - Tuček R., Krupička V., Jukl, jako
náhradník Mráček P.
V 17 h proběhlo předání cen a ukončení turnaje. Děkujeme všem zúčastněným týmům a těšíme se na příští rok.

na obecním úřadě, netušili jsme, že shodou náhod získáme kontakt na potomky rodu Součků, kteří mají právě naplánovanou cestu do České republiky za poznáním míst,
kde se jejich předkové narodili a žili. Pozvali jsme na neděli 24. května do naší obce pana Howie Soucka a jeho
sestřenici Victorii Soucek - Barres, která v sobotu večer
přicestovala do Prahy poté, co se zúčastnila Světového
vzdělávacího fóra 2015 v korejském Incheonu. Oba tito
milí a vzdělaní lidé nešetřili chválou na Ovčáry, na přijetí,
kterého se jim zde dostalo. Podle jejich slov to byl doslova dojemný okamžik, velká čest pro oba, neboť celá jejich rodina dodnes má hluboký zájem a obdiv k předkům,
od kterých získali skvělé vlastnosti, počestnost a morální
zásadovost – po krvi, jež má svůj původ v této krásné
vlasti. “ Ano, budu ji nazývat vlastí, cítím se, jako bych se
vrátil domů” říká pan Howie Soucek, který byl ve svých
68. letech poprvé v životě nejen v České republice, ale
i v Evropě.
Za OÚ Ovčáry Hana Drahovzalová

SPOLEK RYBÁŘŮ OVČÁRY
Spolek rybářů Ovčáry uspořádal dne 8.5.2015 další ročník rybářských závodů pro dospělé. Závodů se zúčastnilo
14 startujících, kteří se skládali z místních i přespolních
(Vejsada, Horníček, Svoboda, Tichý, Krupka, Tuček R.,
Kubánek, Slavík, Foršt, Puchner, Kopecký M. ml., Kopec-

OVČÁRECKÁ ŠUPINA 2015

ký st., Maláček, Nekvapilová). Závodníci si nalosovali čísla míst, obsadili své pozice a začalo se lovit.
Od 11 do 12 h bylo občerstvení - klobásky z udírny, gulášová polévka, alkoholické i nealkoholické nápoje. Po
občerstvení se pokračovalo v rybolovu. V 15 h bylo ukončení závodů, spočítaly se body a proběhlo vyhodnocení.
První tři místa byla ohodnocena poháry. Hodnoceno bylo
ještě místo za největší ulovenou rybu.
1. místo - Tichý, Kolín - 653 bodů
2. místo - Maláček, Ovčáry - 406 bodů
3. místo - Horníček, Kolín - 130 bodů
Největší ulovená ryba - Maláček, Ovčáry - kapr 58 cm.
Těšíme se na Vaši účast při dalších akcích.
Za Spolek rybářů - výbor

Doufejme, že ve stejném počtu a za krásného počasí.
Také bych chtěl poděkovat všem členům Rybářského
spolku, kteří se aktivně podíleli na zabezpečení a zdárném průběhu tohoto klání. Děkuji mládeži Ovčár, která
nám postavila stan a tím připravila přístřeší a zázemí při
nepřízni počasí. Na závěr ještě jednou velký dík zastupitelům a starostovi za jejich podporu.
Za Spolek rybářů - Hrončiak J.

KRÁTKÉ ZPRÁVY OD HASIČŮ
SDH Ovčáry se plně zapojilo do sezony 2015. V dubnu
se naše družstva přípravky, ml. žáků, st. žáku a dorostu,
zúčastnila Kosteleckých útoků a poprvé si z této soutěže
odváželi poháry za první místo ml. žáci a přípravka druhé
a třetí místo. V měsíci květnu jsme poprvé vyrazili na Podlipanskou Ligu jako řádný člen ligy do Horních Krůt a změřili jsme síly s družstvy, které před patnácti lety ligu zakládala i s nováčky jako jsme my. Letos na zahájení dorazilo
74 družstev. Naše družstva se v obrovské konkurenci
neztratila a obsadila i stupně vítězů. Hned druhý týden
jsme vyrazili do Kšel na druhé kolo ligy. I na této soutěží
jsme se neztratili, když se družstvům žen a mužů moc
nedařilo, starší žáci a přípravka se nám dostala na stupně vítězů. Hned druhý den se naše přípravka zúčastnila
celorepublikového setkání přípravek v Čelákovicích, kde
vyhrála putovní pohár města Čelákovice. O víkendu 16. 17.5. se uskutečnily jako už každoročně okresní kola hry
Plamen a okresní soutěž v požárním sportu na atletickém stadionu v Kolíně, kde změřila síly družstva okresu
Kolín. V sobotu děti, v neděli dorost a dospělí. Letos se
naše družstvo starších umístilo na druhém místě, na což
jsme náležitě pyšní, ale stále je co zlepšovat. Mladším se
závod nevydařil a umístili se na 6. místě z deseti. Druhý
den jsme dorazili s družstvy dorostu, mužů a žen. Naše
družstvo dorostenců je velmi mladé a jelo sbírat zkušenosti, ale i přesto se neztratilo a bylo konkurence schopno. V útocích byli nejlepší. Jen škoda, že v této kategorii
máme tak málo mládeže. V tomto věku má mnoho dětí
jiné zájmy než sport. Muži a ženy se potýkali s nemoci,
ale i přesto muži předvedli standardní výkon. Co nás čeká
do prázdnin. I nadále budou tréninky, kde je pořád co
zlepšovat. Zúčastníme se několika závodů a budeme se
připravovat na pohár starosty Obce, který bude 1.8.2015.
Na konec přejeme všem spoluobčanům krásné počasí
a pohodu v době dovolených a odpočinku.
Za SDH Ovčáry Josef Tuláček

ZPRÁVY ZE ŠKOLY
REGIONÁLNÍ OLYMPIÁDA MŠ
Již 3. rokem se MŠ Ovčáry účastnila Olympiády mateřských škol „Sportování nejen pro radost“, tentokrát v sobotu 23.5.2015 na hřišti v Jestřabí Lhotě. Sešly se tu děti
ze 13 mateřských škol. Již v ranních hodinách nebe bez
mráčků slibovalo příznivé podmínky pro sportování. Děti
si vyzkoušely nejrůznější disciplíny: skákání v pytlích,
překážkovou dráhu, skok do dálky, hody a další. Krátce
před polednem se začalo soutěžit v těchto disciplínách:
běh na 40 m, smíšená štafeta 4x40 m, hod do dálky. Nejlépe se zadařilo Martinovi Mejstříkovi, který v hodu do
dálky mezi chlapci vybojoval zlatou medaili. Za celou MŠ
Ovčáry mu srdečně blahopřejeme. Děkujeme všem zúčastněným dětem (Viktorka Košnarová, Martin Prášek,
Veronika Gojná, Martin Mejstřík, Kristýnka Vokounová)
za skvělé výsledky a úžasnou sportovní atmosféru. Těšíme se zase na příště.

PUTOVNÍ OLYMPIÁDA
V pondělí jsme v MŠ převzali na 14 dní drobné náčiní na
sportování v rámci projektu Putovní olympiády MŠ. Jde
o pestrou škálu sportovních a herních prvků, které putují
po MŠ v okolí pod záštitou MAS Zálabí. Koloběžky, autíčka a posilovací stroje jednoznačně zaujaly.
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