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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
prázdniny a doba dovolených je
za námi a začínají všední dny.
Hezké počasí se ale nevzdává
a čeká nás krásné babí léto.
I po dobu prázdnin probíhaly v naší obci různé společenské akce. Mohli jsme se setkat
na Pouťové zábavě, nebo třeba
na hasičských závodech. Chtěl bych poděkovat pracovníkům technických služeb pod vedením Jiřího Chadraby,
pro které jsou tyto akce velmi náročné.
Na začátku prázdnin proběhla také kolaudace „Spolkového domu“. Nebyly shledány žádné větší nedostatky

a tak začal „Spolkový dům“ plnit svou úlohu. V prostorách
domu je již umístěna klubovna pro dětský klubík. Fotografie z rekonstrukce najdete na webových stránkách
naší obce.
V současné době finišují přípravy na slavnostní otevření,
které proběhne dne 5.9.2015. Spolu se spolky jsme pro
Vás připravili bohatý program, který najdete níže. Doufám, že si každý v programu najde to, co ho potěší.
Dovolte, abych žákům naší školy popřál úspěšný školní
rok plný krásných známek a zážitků. Pedagogům a ostatním pracovníkům školy pak přeji pevné nervy při výchově
a vzdělávání našich dětí.
Bohuslav Machůrka
starosta obce

ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU A ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Po prázdninách se do běžného provozu bude postupně
dostávat i využití nově otevřeného Spolkového domu.
Spolky a ostatní zájemci budou moci využívat prostory
zatím však jen po dohodě s obecním úřadem, protože
v září začne další etapa zateplení zbytku vnější fasády
a rekonstrukce dalších prostor. Na tuto akci pod názvem
„Snížení energetické náročnosti víceúčelové budovy
v obci Ovčáry“ jsme dostali z Operačního programu Životního prostředí dotaci. Celkové výdaje na projekt dosáhnou cca 9 650 000,- Kč, z toho spoluúčast obce bude
3 500 000,- Kč.
Do majetku obce byla ze Státního pozemkového úřadu
předána nově zrekonstruovaná polní cesta P1A v celkové hodnotě 6 306 000,- Kč (odbočka z hl. silnice na Jestř.

Lhotu směrem na Veltruby), kterou je možno využívat
hlavně pro pěší, bruslaře i cyklisty jako cyklostezku.
Z programu 2015 pro poskytování dotací ze Středočeského fondu podpory dobrovolných hasičů nám Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo dotaci 100 000,- Kč
(s naší spoluúčastí celkem 112 000,- Kč) na nákup nové
zásahové hasičské techniky, výzbroje a výstroje a komunikační techniky.
Český zahrádkářský svaz, pobočka Ovčáry, organizuje v sobotu 12. září zájezd do Litoměřic na výstavu Zahrada Čech. Závazné přihlášky u Jaroslava Nesládka, číslo popisné 153, tel.: 722 745 752,
cena zájezdu 100,- Kč. (zahrnuje cestu i vstupenku).
Odjezd autobusu v 7.00 h od autobusové zastávky.
Hynek Tichý, místostarosta obce

ZPRÁVY SDH OVČÁRY
Prázdniny uběhly jako voda a před námi je začátek školního roku. Pro děti začíná čas učení a pro dospělé konec dovolených. Poslední zpravodaj byl v květnu, a tak
shrnu, co se stalo za ty tři měsíce. Během letních měsíců se naše družstva zúčastnila několika závodů v Bulánce, Horních Měcholupech, Sendražicích, Němčicích,
Rostoklatech, Vrbčanech a oslav hasičů ve Veltrubech.
Výsledky jsou následující: přípravka bojuje v každém
závodě o první místo v Podlipanské lize, mladší žáci se
drží u bedny, starší žáci se umísťují ve středu pole, do-

rost se seznamuje spíše s atmosférou závodů, ale i tak
dále bojují, ženy se zlepšují každým závodem a muži se
snaží v Podlipanské lize pokořit 20 sekund, zatím nejlepší čas byl 20.81. Přesné výsledky jsou na našem webu
www.sdhovcary.cz. Co nás čeká ještě v letošním roce?
Závody v Třebovli, Ratenicích, Kostelci nad Černými
lesy a Pohár starostky OSH Kolín, který letos budeme
pořádat u nás. Závody proběhnou 12.9.2015 na hřišti
FC Ovčáry. Přijďte se podívat na nejlepší družstva žen
a mužů z okresu Kolín a podpořit naše družstva. Dále
plánujeme 3.10.2015 uspořádat 2. ročník Železného hasiče před obecním úřadem. Zveme všechny spoluobčany na neobvyklou podívanou. Podpořte naše závodníky.
Večer uspořádáme zábavu ve Spolkovém domě Ovčáry,

kde zahraje kapela Nová Míza. V říjnu naše děti vyrazí
na podzimní kolo hry Plamen (branný závod), a to bude
tečka za závodní sezonou 2015. Dále pro děti plánujeme
Drakiádu, Mikulášskou.
Záměrně jsem nezmínil tři akce, které se uskutečnily
během letních měsíců. První akcí byl 7. ročník O Pohár
Starosty Obce Ovčáry. Letos se zúčastnilo 25 družstev
v kategoriích: přípravka, ml. žáci, st. žáci, ženy, muži. Závody proběhly bez problémů a bez úrazu. Diváci se měli
na co koukat, co jíst a pít, za což musím poděkovat všem,
kteří se na akci podíleli. Jak organizačně, tak za pultem
občerstvení. Počasí nám přálo, bylo lehce pod mrakem,
ale teplo, které setrvalo i na večerní zábavu. Zábava se
vydařila. Hrála skupina Domino, která nezklamala a lidé
se bavili až do ranních hodin. Musím zmínit, že nás jako
už každoročně navštívili kamarádi z Obrnic a doufáme,
že si užili pohodový víkend. Další vydařenou akcí bylo
soustředění pro děti, které proběhlo od 8.8. do 15.8.2015
v tábořišti v Hryzelích. Letos se zúčastnilo 26 dětí, 6 vedoucích, 1 zdravotnice a 2 kuchařky. Tábor se vydařil.
Děti si to užily plnými doušky. Počasí nám přálo, děti si
užily plno koupání, her a i něco se naučily. Třeba uvázat
lodní uzel, vědět jak ošetřit ruku nebo koleno při úrazu,
jak donést kamaráda do tábora, když si zlomí nohu, co

čím uhasit a mnoho dalších informací. Na konci tábora
jsme si děti vyzkoušeli a vítězem této zkoušky byla Kamila Schwarzmannová, která neutrpěla žádnou ztrátu bodů
a letos se loučí s dětskou kategorii. Velkou pochvalu bych
rád dal našim kuchařkám, paní Zábrodské Nadě a paní
Navrátilové Haně, obě se o nás staraly jako o vlastní.

Poslední akci, kterou bych rád zmínil, byl výlet do Obrnic.
Letos nás vyrazilo na tuto spřátelenou akci, kterou pořádáme jednou za dva roky, 21 výletníků. V pátek jsme dorazili do Obrnic asi o půl deváté večer na místo, kde nás
čekalo upřímné přivítání a posezení s přáteli. Letos se
grilovala krůta, ale i tak každý přinesl něco na zub. Ráno
pro nás bylo přichystáno překvapení. Nasedáme do hasičských aut a vyrážíme. Přijíždíme k povrchovému dolu
ČSA, který se rozkládá mezi Litvínovem, Mostem a Chomutovem. Máme vyjednanou exkurzi, důl pořádá tyto prohlídky pro širokou veřejnost a nazývá se Uhelné Safari.
Prohlídka trvala 2,5 hod, kde jsme se podívali po celém
dole, prohlédli jsme si těžební stroje a k tomu jako bonus
prohlídku Hasičské stanice. Průvodce byl pán v důchodu,
který tady celý život pracoval. Odpověděl nám na všechny otázky, probral historii lomu, současnost i budoucnost
a přidal i zajímavosti. Prohlídka se všem moc líbila. Při
návratu jsme ještě navštívili nad městem Most hrad Hněvín, odkud je krásný výhled do okolí. Po návratu jsme si
dopřáli trochu odpočinku, česnekovou polévku a koupání
přímo v areálu hasičské zbrojnice, kde mají 50 m bazén.
Ve tři hodiny někteří vyráží na fotbalové utkání, domácí vyhráli 2-1. Při návratu se rozezněla siréna, místní
jednotce byl vyhlášen poplach, požár travního porostu

ve vedlejší vesnici. Po hodině se jednotka vrací. Večer se
grilují čerství pstruzi a bavíme se v příjemné atmosféře
přátel. Ráno pár odvážlivců čeká výstup na místní kopec Zlatník, který se tyčí za vesnicí. Zezdola tento kopec
budí respekt - převýšení je cca 300 m, cesta je dlouhá
5 km. Cesta byla náročná, kopec pokořili všichni a výhled
do okolí nezklamal. Za tu námahu to stálo. Po sestupu se

loučíme a vyrážíme k domovu a už se těšíme, že za dva
roky se znovu sejdeme v Obrnicích. Tímto končím, přejeme všem spoluobčanům krásný podzim a doufám, že se
setkáme na akcích, které pořádáme.
Za SDH Ovčáry Josef Tuláček

ZPRÁVY JEDNOTKY POŽÁRNÍ OCHRANY OVČÁRY
Letošní léto je pro naši jednotku co do počtu zásahů nadprůměrné. Slyšíme to každý den v mediích, co toto léto
přidělává práce hasičům. Pro nás to začalo 5.6.2015 těsně před půlnocí. Z operačního střediska dostávám zprávu, že je potřeba zajistit čerpání vody do cisteren na kyvadlovou dopravu vody mezi obcemi Žehuň a Hradčany,
kde hoří stoh. Naše jednotka okamžitě vyráží, zakládáme
stanoviště u Žehuňského rybníka a cisternou se zapojujeme do kyvadlové dopravy vody. Ráno povolávám další
chlapy z naší jednotky, kteří nás střídají po noční směně. Chvíle spánku přišla vhod. Odpoledne zase proběhlo
střídání, zásah probíhal nepřetržitě. V sobotu doráží těžká technika od Plzně a večer ještě od Ostravy. Zásah byl
velmi náročný, (teploty dosahovaly 35 stupňů) za dobu
zásahu se na místě vystřídalo 42 jednotek a nespočet
lidí. Pro naši jednotku jeden z největších požárů skončil
v neděli po 15.00 hod. Po dobu zásahu jednotka najezdila 200 km. Jednotka prokázala, že i v těžkých situacích
dokáže táhnout za jeden provaz. Samozřejmě musím poděkovat rodinám zasahujících hasičů.
Další výjezdy proběhly 2.7.2015 (taktické cvičení na zóně
TPCA), 9.7.2015 (technický zásah v Ovčárech na odstranění májky), 26.7.2015 (požár strniště u Řepařské drážky). 8.8.2015 jsme vyrazili na závody do Němčic, naše
děti se připravovaly na start prvního útoku a z operačního střediska dostávám zprávu o požáru lesa v Konárovicích. Jednotka se rychle balí a vyráží do místa určení
- Konárovice.
Po ukončení zásahu se jednotka vrací zpět do Němčic
na závody. Muži závody vyhrávají, rychle balí, protože
někteří odjíždí na tábor. Při dokončování balení v Němči-

cích přichází další zpráva z operačního střediska, že hoří
zahradní domek v Konárovicích. Vyrážíme!!! Po ukončení zásahu se vracíme domů, tři členové jednotky odjíždí
na tábor. Před půlnocí dostávám další zprávu z operačního střediska o požáru lesa ve Třech Dvorech. Opět naše
jednotka vyráží, po příjezdu do Třech Dvorů nás obyvatelé navigují, ale cesta je v nepřístupném terénu a moderní
technika se touto cestou k požáru nedostane, musí přes
Kolárovice. Naše auto se touto cestou dostává k místu
požáru, kde okamžitě pomocí dvou proudů začíná hasit
jako první jednotka. Po 4. hodině ranní se jednotka vrací,
byl za námi perný den. Dne 13.8.2015 dostáváme další
zprávu z operačního střediska o požáru lesa a trávy v bývalém vojenském cvičišti u Třech Dvorů, jednotka vyjela
na místo požáru, kam dorazilo 8 dalších jednotek. Posledním zásahem byl požár travního porostu v Ovčárech
u Řepařské drážky 23.8.2015.

A to je výčet našich zásahů za poslední tři měsíce.
Za JPO Ovčáry velitel Josef Tuláček

ZPRÁVY ZE ŠKOLY
Grantový program TPCA 2015
Naše škola se zapojila do grantového programu TPCA
pro Kolínsko 2015 a s projektem „S počítačem se nám
učí lépe“ získala částku 100 000,- Kč.
Nechci připomínat chvíle, kdy nám bylo ve škole dost
smutno. Byla to havárie vody v lednu 2014 v nejvyšším
patře budovy. Rázem jsme přišli o vybavení a pomůcky.
Zároveň sedm místností zasažených vodou si vyžádaly
kompletní stavební úpravy.
Do poškozených místností patřila i pracovna informatiky a její vybavení. Část počítačů jsme pořídili za přispění zřizovatele a část jsme doplnili ze získaného
grantu.
Jsme rádi, že neradostné chvíle jsou už dávnou minulostí, a že získaný grant od TPCA nám pomohl pořídit
zbývající výpočetní techniku. Výrazně se tím zlepšila
kvalita a organizace výuky, aktivity spojené s činnostmi
v zájmovém vzdělávání školní družiny. Žáci mohli pokračovat v tvorbě školního časopisu Ovčáráček a realizovat prezentace v naukových předmětech.
Mgr. Ivana Adamcová
ředitelka školy

FC OVČÁRY - PODZIM 2015
A-mužstvo

Dorost

Mladší žáci

Hradčany - doma
Neděle 6.9. 17,00

Sendražice - doma
Neděle 6.9. 10,15

Týnec n.L - venku
Neděle 6.9. 15,00
hř. Bělušice

Krakovany B - venku
Neděle 13.9. 17,00

Cerhenice - venku
Sobota 12.9. 10,15

Lošany - doma
Neděle 13.9. 15,00

Konárovice B - doma
Sobota 19.9. 16,30

Krakovany - doma
Sobota 19.9. 10,15

Štítary - doma
Sobota 19.9. 14,30

Němčice - venku
Neděle 27.9. 16,30

Křečhoř - venku
Sobota 26.9.10,15

Týnec n.L - doma
Sobota 26.9. 14,30

Býchory B - doma
Sobota 3.10. 16,00

Velký Osek - doma
Sobota 3.10. 10,15

Lošany - venku
Sobota 3.10. 10,15

Tři Dvory B - venku
Sobota 10.10. 16,00

Zásmuky - venku
Neděle 11.10. 10,15

Štítary - venku
Neděle 11.10. 10,15

Radovesnice - doma
Sobota 17.10. 15,30

Tuchoraz - doma
Sobota 17.10. 10,15

Ohaře - venku
Neděle 25.10. 14,30

Kostelec n.Č.l. - venku
Sobota 24.10. 10,15

Bělušice - doma
Sobota 31.10. 14,00

Záboří n.L - doma
Sobota 31.10. 10,15

Týnec n.L B - doma
Sobota 22.8. 17,00
Sendražice - venku
Sobota 29.8. 17,00

Nová pracovna informatiky

Dětský den na Horce 6.6.2015
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