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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
rok utekl jako voda a máme tu
opět nejkrásnější svátky v roce
Vánoce. Děti se těší na dárky
a my dospělí bilancujeme, co nám
uplynulý rok přinesl. Dovoluji si
tvrdit, že pro naši obec to byl rok
úspěšný. Během roku se uklidnily
rozbouřené emoce z výsledků voleb a situace se postupně stabilizovala. Dokončili jsme
to, co jsme si předsevzali a naplánovali. To vše by nebylo
možné bez Vaší podpory a spolupráce, které si velmi vážím a za kterou Vám děkuji. Rád bych touto cestou poděkoval zaměstnankyním našeho úřadu paní Bourkové
a paní Drahovzalové za příkladnou a obětavou práci pro
naši obec. Dále pak řediteli technických služeb panu Jiřímu Chadrabovi za jeho nadšení a elán při údržbě naší
obce, která pod jeho dohledem neustále vzkvétá. Mé
velké díky patří všem členům zastupitelstva, kteří svou
prací pro obec dokazují, že jim budoucnost naší obce
není lhostejná. Poděkování patří také zástupcům všech
spolků, kteří vždy ochotně a svědomitě organizují kulturní a sportovní akce pro všechny věkové skupiny našich
spoluobčanů. V neposlední řadě chci také poděkovat zaměstnacům školy pod vedením paní ředitelky Mgr. Ivany
Adamcové a také našim dětem, bez kterých si kulturní
dění v obci ani neumíme představit. Dovolte mi, abych
Vám popřál klidné Vánoce plné pohody. Dětem, aby pod
stromečkem našly vše, co si přály. Do nového roku pak
především pevné zdraví.
Bohuslav Machůrka

energetickým požadavkům moderní doby. Jistě, ne vždy
všechna jednání byla tak jednoduchá, rychlá a adekvátní
svému vývoji a postupu, ale ve většině případech byla
konstrutivní.
Příští rok nás čeká více úsilí v naplnění akcí (příprava
pozemku ke stav. parcelám, chodník ve Lhotecké ulici,
dětské hřiště a pod.), na které se letos časově i finančně
nedostalo.
V tomto směru bych chtěl proto poděkovat všem spolkům
za činnost v obci, zaměstnacům Obecního úřadu a ubytovny a členům zastupitelstva za pracovní úsilí a trpělivost v této odpovědné celoroční práci.
Přeji krásné prožití svátků vánočních a pohodový nový
rok 2016.
Hynek Tichý
místostarosta obce

PLÁNOVANÉ AKCE
AKCE V OBCI
1.1.2016 v 14,30 h - Novoroční pochod, cíl Foltýnova lípa
1.1.2016 v 17 h - Ohňostroj na Horce
MŠE
25.12.2015 v 11 h - Mše svatá Ovčáry
26.12.2015 v 11 h - Mše svatá Býchory
27.12.2015 v 11 h - Mše svatá Ovčáry
1.1.2016 v 11 h - Mše svatá Ovčáry
ADVENT KOLÍN
17.12.2015 - Vánoční trh

starosta obce

SLOVO MÍSTOSTAROSTY
Vážení spoluobčané,
nastává vánoční čas, ve kterém pomalu můžeme zhodnotit uplynulý rok 2015. V tomto povolebním roce převážily hlavně stavební a technické práce na Spolkovém domě
a ubytovně Ovčáry. Právě tyto viditelné akce se nám celkově postupně, ne vždy ideálně, dařilo převést (zateplení
zbývající části SD - ubytovny teprve začíná) z myšlenkových plánů na skutečný stav, odpovídající dnešním

PLESOVÁ SEZÓNA KOLÍN
15.1.2016 - Myslivecký bál
23.1.2016 - Ples města Kolína
26.2.2016 - Ples nosatých
4.3.2016 - Rybářský ples
19.3.2016 - Ples Oblastní
nemocnice Kolín
2.4.2016 - Jarní bál drobných
podnikatelů
a živnostníků

OBECNÍ KNIHOVNA
Vážení spoluobčané,
v nově zrekonstruovaných prostorách Spolkového
Domu se nachází též nová knihovna, která mi před
několika týdny byla oficiálně předána do užívání. Je to
nádherná prosvětlená místnost odpovídající tomu, jak
by měla ovčárecká knihovna v 21. století vypadat. Je
třeba ji ještě dovybavit řadou regálů, které dodá firma
TEKRO interier, která se skvěle zhostila i úkolu dovybavení Hasičárny užitkovým nábytkem. Proto bych chtěl
ještě poprosit o trpělivost, protože regály budou dodány do konce ledna nadcházejícího nového roku. Pak
již jenom vyrovnat knihy do polic podle žánrů a budu
otevírat. Předběžná otevírací doba je každé pondělí
od 15 do 18 hodin. Velmi mě potěšila schůzka s ředitelkou naší školy paní Mgr. Adamcovou, která se rozhodla
vypravit postupně každou třídu do těchto nových pro-

stor knihovny na exkurzi, aby se naše knihovna stala
pro naše školáky místem, kde najdou svoji zájmovou
i školní literaturu. Panem starostou bylo přislíbeno, že
obec dle návrhu paní ředitelky nakoupí právě pro tyto
naše školáky vhodnou literaturu, protože se od doby,
kdy jsem knihovnu převzal, takřka žádná literatura obcí
nenakupovala. Zatím jsme si vystačili s dosavadními
fondy a spoluprací s Městskou knihovnou Kolín a jsem
toho názoru, že v obecní knihovně jako je ta naše by
kvalitní literatura pro školáky (a nejen pro ně) měla být
zastoupena i přímým nákupem do našich obecních fondů. Takže přeji všem občanům obce krásné prožití svátků vánočních a v novém roce se na setkání s těmi, kdo
dávají přednost regálovému výběru literatury ke čtení,
těší v nových prostorách Obecní knihovny.
správce MIC a knihovník Aleš Tichý

MAS ZÁLABÍ
O MAS Zálabí
MAS Zálabí je nezisková organizace založená s cílem
rozvíjet region. Sdružuje představitele obcí, neziskových organizací, firem a drobné podnikatele působící
na Kolínsku. Jejich společným cílem je zlepšit čerpání
prostředků z národních a evropských zdrojů a koordinovat společné projekty v regionu. Od svého založení
v červenci roku 2006 již realizovala řadu projektů. MAS
Zálabí zahrnuje území 27 obcí a přibližně 17 tisíc obyvatel - od Veltrub na západě po Kladruby nad Labem
na východě a na severu od Žehuně po Záboří nad Labem na jižní straně. MAS Zálabí zahrnuje 2 mikroregiony, 14 samostatných obcí, 14 neziskových organizací, 7
podnikatelských subjektů a 4 zemědělské podniky.

Na základě poskytnutí mimořádné účelové neinvestiční
dotace, kterou Středočeský kraj poskytl MAS k dopracování Strategie, byla Strategie dne 30. listopadu 2015
předložena na Odbor regionálního rozvoje Středočeského kraje.
Během měsíce prosince bude Strategie vyplněna do aplikace MS2014+ a následně bude podána Žádost o podporu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje
území MAS Zálabí. Poté proběhne na MMR kontrola
formálních náležitostí a přijatelnosti a věcné hodnocení, které budou provádět řídící orgány relevantních programů. Dále budeme vyčkávat, zda získá MAS Zálabí
rozhodnutí o schválení Strategie komunitně vedeného
místního rozvoje území MAS Zálabí na programové období 2014 – 2020.

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Zálabí

Standardizace MAS

Komunitně vedený místní rozvoj je metoda pro zapojení
partnerů na místní úrovni, včetně občanské společnosti
a místních ekonomických subjektů při vytváření a provádění místních integrovaných strategií, které pomáhají
v daném území a společenství vytvořit přechod k udržitelnější budoucnosti. Může být velmi účinným nástrojem k novým, efektivnějším a udržitelnějším, formám
hospodářského i sociálního rozvoje a ochrany životního
prostředí. Postupy by měly být v souladu se Strategií
Evropa 2020.
Ministerstvo pro místní rozvoj si na hodnocení Strategií pozvalo externí firmu, která ohodnotila naši strategii
průměrnou známkou 3,06 z možného stupnice 0 - 4. Při
setkání manažerky MAS s hodnotitelskou firmou, kde
ústně probírali obsah strategie MAS Zálabí, byla strategie hodnocena jako velmi dobrá ve srovnání s ostatními
předanými strategiemi.
Nyní po dvou a půl letech úsilí a vytrvalé práce se chýlí
strategie MAS Zálabí ke svému závěru.

Pro nové programové období 2014-2020 budou muset
MAS splnit požadované standardy, díky kterým prokážou, že jsou schopny se podílet na implementaci programů financovaných z evropských strukturálních a investičních fondů. MAS Zálabí, z. s. podala dne 12. 3.
2015 žádost o tzv. Standardizaci. Za nastavení těchto
standardů je dle Dohody o partnerství zodpovědné Ministerstvo zemědělství. MAS, které získají „Osvědčení
o splnění standardů“ budou moci předkládat žádosti
o podporu svých SCLLD Ministerstvu pro místní rozvoj,
které bude zodpovědné za tuto část výběru MAS. Při
nastavování standardů byl kladen důraz na to, aby MAS
byla otevřeným místním partnerstvím a aby všechny
činnosti MAS vykonávané vůči platební agentuře, Řídicím orgánům, žadatelům i široké veřejnosti v území byly
maximálně transparentní a nediskriminační. Standardy
jsou rozděleny do pěti tematických okruhů - územní působnost, místní akční skupina, orgány MAS, kancelář
MAS a institucionalizace MAS.
Tereza Benešová, manažerka MAS

KRÁTKÉ ZHODNOCENÍ ROKU 2015 TJ ASPV OVČÁRY
Naše organizace nepatří v obci mezi největší, máme pouze 8 členů, ale přesto naše činnost není zanedbatelná
svojí aktivitou v rámci obce, okresu či reprezentace naší
země v zahraničí na světové worldgymnaestrade. Náplní
organizace je především cvičení žen, mužů a připravovat
společenské akce pro veřejnost. Pro aktivní činnost je zapotřebí i vhodné zázemí. Rekonstrukcí ubytovny na Spolkový dům jsou tyto prostory vhodné pro naši činnost nejen pro samotné cvičení, ale i pro další aktivní sportování.
Celoroční cvičení žen a dívek pod vedením Terezy Stříbrné přispělo k radosti z pohybu všem zúčastněným. Věřím, že s novými možnostmi využití prostor ve Spokovém
domě se řady cvičenek rozšíří. Největší událostí v letošním roce je vystoupení našich členek paní P. Březinové
a R. Podnecké na WG 2015 v Helsinkách jako cvičenky reprezentující Českou republiku v hromadné skladbě
Nádherný svět. Nácvik skladby trval více než rok ve Třech
Dvorech společně s tamní organizací a TJ Agro Kolín.
Celorepubliková secvičná se konala 3x v Doubí u Třeboně. Skladba byla předvedena v Ovčárech při slavnostním
otevření Spolkového domu. Poděkování patří především
i Obecnímu úřadu Ovčáry za podporu cvičenek. Koncem
listopadu jsme připravili setkání všech cvičenců, kteří se
zúčastnili světových gymnaestrád v roce 1991, 1995,
1999, 2003, 2007, 2011 a 2015 z Ovčár, Třech Dvorů, Ko-

lína, Plaňan, Poříčan a Českého Brodu. Všichni jsme si
společně připomněli hezké chvilky při cvičení shlédnutím
všech DVD záznamu a společně řešili budoucnost účasti
na WG v Dornbirnu /Rakousko/ v roce 2019.
Na závěr setkání vzniklo společné foto. Nemůžeme opomenout ani spolupráci s aktivní organizací ASPV Tři Dvory, kde naši členové se aktivně zúčastnili zápolení seniorů
v boulingu mezi Třemi Dvorami, Konárovicemi a Ovčáry.
Dále jsme se podíleli na nácviku country tanců a vystpoupení na country bále. S našimi členy se mohli setkat
spoluobčané, kteří se zúčastnili okresního kola Medvědí
stezky a krajské soutěže mateřských školek v kolínských
Borkách, jako pořadateli.
Závěrem chceme pozvat všechny zájemce o stolní tenis
na tradiční VÁNOČNI TURNAJ neregistrovaných, který
se bude konat v neděli 27. prosince ve Spolkovém domě
od 13 hodin v kategori mužů, žen a mládeže školou povinné. Je připravené příjemné prostředí s nutností vlastní
sportovní obuvi na přezutí a vlastní pálky. Jsou připraveny zajímavé ceny, občerstvení je zajištěno. Od listopadu
lze trénovat každé úterý a pátek od 18 hodin v sále Spolkového domu.
Krásné Vánoce a hodně zdraví v novém roce přeje všem
občanům Asociace sportu pro všechny Ovčáry.
Jaromír Podnecký

OVČÁRECKÉ ŽENY
Naše sdružení Ovčárecké ženy v závěru roku 2015 pomohlo obecnímu úřadu s organizací rozsvěcení vánočního stromu, a to uvařením vánočního punče. Další naší
akcí bylo předvánoční posezení ve Spolkovém domě
13. prosince v odpoledních hodinách. Posezení nám
zpestřila Sendražanka lidovými písničkami a také country
hudbou. Při tomto posezení jsme poděkovaly naší dlouholeté člence Alence Navrátilové za vynikající cukrářské
výrobky, které pro nás i pro širokou veřejnost léta pekla.
Zároveň jsme jí popřály hodně zdraví při příležitosti životního jubilea. Další naší aktivitou v posledních třech měsících bylo cvičení s paní Mgr. Vlastou Sysalovou ve Spolkovém domě každé pondělí.Také jí bych chtěla poděkovat
za profesionálně odvedné cvičení. A pro další zájemce
z řad našich členek i veřejnosti mám dobrou zprávu, cvi-

čení bude pokračovat i v příštím roce. V říjnu letošního
roku jsme uspořádaly přednášku vedenou Pavlou Kalinovou na téma „Jak jsem cestovala po Kubě“. Zajímavosti,
které jsme se dozvěděly, doplnila Pavlínka krásnými fotografiemi a fundovanými poznatky z této cesty. Také jsme
se s Pavlínkou dohodly na další přednášce z její cesty
po Azorských ostrovech.
Chtěla bych všem našim členkám popřát klidné prožití
vánočních svátků, hodně zdraví do nového roku a radosti
ze života.
Totéž přeje sdružení Ovčárecké ženy všem spoluobčanům Ovčár a těšíme se na další setkávání při akcích
pořádaných Obecním úřadem Ovčáry.
za OŽ Renata Podnecká

SPOLEK MYSLIVCŮ
A PŘÁTEL MYSLIVOSTI OVČÁRY
Dobrý den, vážení spoluobčané,
chtěla bych Vám představit nově založený spolek. Jedná
se o Spolek myslivců a přátel myslivosti Ovčáry. Tento
spolek byl založen pro zachování tradiční české myslivosti
a jejich zvyků včetně ochrany přírody a zvěře. Členy
nejsou jen myslivci, ale i ti, kteří mají zájem o přírodu
a péči o zvěř. Jedná se o současné nebo bývalé občany
Ovčár. Jedním z důvodů založení bylo, že ve stávajícím
Mysliveckém sdružení Ovčáry nastal odklon od tradic
a lidé, kteří o jejich udržení stáli, byli násilně odejiti.
Naším cílem je myslivost přiblížit široké veřejnosti,
zejména mladší generaci a vychovat si nové členy,
kteří se budou o myslivost a přírodu starat s takovým
zaujetím jako my a dále udržovat naše kulturní dědictví
pro další generace. V plánu máme založení kroužku pro
mladé myslivce, pořádání sportovních a kulturních akcí
jako je ples, zvěřinové hody nebo závody ve střelbě
ze vzduchovky. Letos jsme již spolupořádali Dětský
den, účastnili se sběru odpadu na Horce a hodláme se
aktivně zapojovat do dění v obci i nadále. Rádi bychom
byli bráni, ze strany Mysliveckého sdružení Ovčáry, jako
zdravá konkurence, bohužel jsou naši členové a rodinní
příslušníci verbálně napadáni, pomlouváni, naše činnost
je z jejich strany sabotována. Ale každý jednotlivý člověk
má nárok utvořit si vlastní názor sám, podle zkušeností
a činnosti našeho spolku jako takového. Děkujeme, že
nám dáte šanci prezentovat se a tím Vám ukázat, co je
pomluva a co realita.
S pozdravem
Iveta Kopišťová, předseda spolku

SDH OVČÁRY

Radostné Vánoce
a hodně pěkných dní v roce 2016
přejí děti, žáci
a zaměstnanci
ZŠ a MŠ
Ovčáry

Veselé Vánoce a úspěšný rok 2016
přeje svým hráčům, příznivcům
i spoluobčanům výbor
FC OVČÁRY

SDH Ovčáry uspořádal 6.12. Mikulášskou nadílku,
zúčastnilo se přes 40 dětí. Zbytek nadílky jsme předaly
do naší školy. Děti s rodiči si užily příjemné odpoledne.
Do budoucna v této tradici chceme pokračovat.
Za SDH Ovčáry Josef Tuláček
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