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Přehled spolků a sdružení obce

Vážení spoluobčané,
jsem velice rád, že v naší
obci se do veřejného života
zapojuje řada spoluobčanů
pracujících v různých spolcích
a organizacích. Zastupitelstvo obce se i v letošním roce
rozhodlo ﬁnančně přispět na
jejich činnost stejnou částkou 15 000,- Kč. Bylo také
rozhodnuto, že v roce příštím dojde k rozlišení této
ﬁnanční pomoci podle aktivit a činnosti, kterou letos
tyto spolky vykonají.
Po dlouhé zimě se opět přiblížilo jaro, které nám určitě dokáže zlepšit náladu. Věřím, že pomůžete vylepšit vzhled naší obce úklidem veřejných prostranství
v okolí svých domů. Za to vám předem všem děkuji.
Přeji nám všem krásné jarní dny plné sluníčka.
Bohuslav Machůrka
starosta

Krátké zprávy z radnice
- prosíme občany, kteří ještě nemají zaplaceny
místní poplatky, aby tak učinili co nejdříve
- již tradiční úklid lesa a prostranství Horky se
uskuteční začátkem května
- stejně tak sběr velkoplošného a nebezpečného
odpadu proběhne v květnu (budete včas informováni
o přesných datumech)
- na květen je rovněž připraveno zábavné odpoledne
u příležitosti Dne matek
- obec neuspěla s žádostí o dotaci na prodloužení
kanalizace v ulici Obecní, zastupitelstvo přesto
rozhodlo letos akci provést
- do grantového řízení Partnerství pro Kolínsko
vyhlášené TPCA bude podána žádost v oblasti
životního prostředí, kdy by mělo dojít k úpravě
prostor hřbitova a blízkého okolí, včetně opravy
vstupu na hřbitov

V naší obci pracuje řada zájmových spolků a sdružení. Uvádíme jejich přehled včetně kontaktních
osob tak, aby jste měli možnost získání případných
informací.
Centrum pro zdrav. postižené Středočeského kraje
Organizační forma: Občanské sdružení
Statutární zástupci: Mgr. Vlasta Sysalová - ved. pob. Kolín
Český červený kříž MS Ovčáry
Organizační forma: Občanské humanitární sdružení
Statutární zástupci: Mgr.Vlasta Sysalová – předseda,
Mgr. Renata Podnecká – místopřed.
Český zahrádkářský svaz
Organizační forma: Základní organizace
Statutární zástupci: Václav Karaﬁát - předseda, Jaroslav Nesládek - hospodář, Jaroslav Holan - jednatel
Ekologické sdružení Lhotecká
Organizační forma: Občanské sdružení
Statutární zástupci: Jaroslav Navrátil
FC Ovčáry
Organizační forma: Občanské sdružení
Statutární zástupci: Mgr. Pavel Šašma - předseda,
Bohuslav Machůrka – místopředseda
Mládež Ovčáry
Statutární zástupci: Petr Dostál, Pavel Navrátil, Petra
Nesládková
Myslivecké sdružení Ovčáry
Statutární zástupci: Josef Kosprt – předseda,
Ing.František Bourek – hospodář
Sbor dobrovolných hasičů
http://www.sdh-ovcary.websnadno.cz
Statutární zástupci: Petr Pazderka – starosta, Ladislav
Kosprt – zástupce, Hana Varadyová – jednatelka,
hospodářka, kronikářka
Spolek rybářů Ovčáry
Organizační forma: spolek
Statutární zástupci: Miloslav Hurtík – předseda,Václav
Nouzák – pokladník, Pavel Kolínský - hospodář
ŠELA
Organizační forma: občanské sdružení
Statutární zástupci: Eva Tichá - předseda
Tělovýchovná jednota ASPV Ovčáry
Statutární zástupci: Jaromír Podnecký - předseda

POZVÁNKA PRO RODIČE

SBĚR STARÉHO PAPÍRU

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
A MATEŘSKÁ ŠKOLA
OVČÁRY

proběhne ve škole od 14.4. do 17.4. 2009.
Odvoz bude v pondělí 20.4. v 8:00 hod.
I za malé množství děkujeme.

Tel.: 321 722 429, 731 449 113
zve na informační schůzku
všechny rodiče, kteří uvažují
o umístění dítěte do MŠ
ve šk. roce 2009/10
• uskuteční se v pondělí
6. 4. 2009 v 17.00 h,
v budově školy 1. patro
• s sebou: rodný list
dítěte, občanský průkaz
(zákonní zástupci)

Turistický závěr školního roku
Čas nám ukrajuje poslední chvíle strávené v naší
škole. Budovu čeká tolik potřebná rekonstrukce spojená s modernizací celého objektu.
V květnu a v červnu bude vzdělávací a výchovná
činnost probíhat v náhradních prostorách v obci. Kulturní místnost poslouží pro MŠ, ZŠ se bude učit na
Horce. Společně se budeme těšit na „novou“ školu.
Mgr. Ivana Adamcová
ředitelka školy

Nahlédnutí do tvůrčí dílny našich dětí – recepty plné vitamínů

Činnost SDH Ovčáry
Tak už nám uběhl zase další měsíc a opět se hlásíme s zážitky a novinkami z SDH. Naše činnost se doufám našim občanům již vryla do paměti a v dnešní době již máme okolo 25 členů a doufám, že se i nadále
budou hlásit noví, jenom si musím trošku povzdechnout nad tím, že je v obci dost malých dětí, které by rády
mezi nás, ale rodiče je nechtějí pustit a vlastně je brzdí, což je velká chyba.
V sobotu 28. února jsme byli na exkurzi u jednotky profesionálních hasičů u provozu TPCA. I když nám
počasí moc nepřálo, vyrazili jsme v plném počtu. Přivítali nás velice mile a ukázali nám svou techniku
a vybavení a musím říci, že z naší řady to bylo hodně pozitivní, jelikož jsme se pořádně vyptávali a dokonce
jsme živě diskutovali. Na členech bylo vidět, že je to opravdu zajímá a odnesli si spousty nových informací.
Domů jsme dorazili prokřehlí, ale plni něčeho nového, co nám pomůže v naší další činnosti.
Jinak jsou již v provozu internetové stránky: www.SDH-Ovcary.websnadno.cz, kde se dozvíte ještě jiné
informace o tom, co plánujeme do budoucna.
Byl zvolen výbor z našich členů a pozvolna se seznamují s tím, co je v letošním roce čeká.
Výbor SDH
Starosta - Petr Pazderka
Zástupce velitele - Jiří Pospíšil
Náměstek starosty - Ladislav Kosprt
Hospodářka - Hana Varadyová
Jednatelka - Hana Varadyová
Strojník - Pavel Navrátil
Velitel - Karel Zábrodský
Kronikářka - Hana Varadyová

Český zahrádkářský svaz Ovčáry pořádá výroční členskou schůzi, která se koná v pátek

dne 27. března 2009 od 17,00 hodin v kulturní místnosti obce (bývalé hasičárně). Po schůzi následuje
přednáška přítele Materny na téma „Pnoucí muškáty - okrasa oken a balkónů“. Na přednášku jsou
zváni i nečlenové ČZS.
Srdečně zve výbor

Kam na výlet?
Naší obcí prochází značená cyklotrasa, která vás
zavede až do obce Dobšice. Při jarním putování
můžete v této obci navštívit mnoho zajímavého:
Muzeum Keltů v Dobšicích
Muzeum Keltů v Dobšicích bylo slavnostně otevřeno
v červnu 2008. Nabízí stálou expozici připomínající
tento národ všem, kteří mají rádi naši historii.
Vzniklo na základě archeologického výzkumu prováděného v letech 1899 - 1927 zakladatelem Polabského muzea v Poděbradech Janem Hellichem. Na
pohřebišti dlouhém téměř 300 m bylo nalezeno 27
hrobů, jejichž stáří se odhaduje na 4. a 3. stol. př.n.
l. - tzv. doba laténská.
Jsou zde vystaveny originály různých předmětů
běžné denní potřeby, jako jsou náramky, nádoby,
zbraně a jiné.
Seznámíte se: světem žen, světem mužů, pohřebními zvyklostmi a základními zemědělskymi činnostmi. Součástí prohlídky je krátký výukový ﬁlm
s názvem: “ Ze života Keltské osady“.
Muzeum se nachází v budově Obecního úřadu a
jeho součástí je i místní knihovna a kulturněturistické
informační centrum. Další zajímavostí se stane nově
vznikající dětské hřiště ve stylu Keltského oppida.

Ostatními zajímavostmi obce jsou:
cykloturistické odpočívadlo s naučnými tabulemi
o okolních přírodních zajímavostech, Žehuňský
rybník a vrch Oškobrh, nově zrekonstruovaná Boží
muka, informační tabule o různých místně významných zajímavostech
Obec Dobšice nad Cidlinou najdete 2 km od Žehuně.
Spojení:
Autobusové: z Kolína, Poděbrad, Městce Králové.
Železniční trať: Praha - Nymburk - Velký Osek - Hradec Králové.
Pro cyklisty: cyklotrasy Labsko-cidlinské oblasti.
Otevřeno:
Denně od 10 – 16,00 nebo kdykoliv po předchozí
telefonické domluvě na: 723 364 350,
e-mail: hellino@seznam.cz
Větší skupiny, prosím vždy domluvit předem.
Připravujeme program pro školy: „Hrajeme si s Kelty“.
Na stránkách obce si můžete stáhnout pracovní listy
pro: 1 st. ZŠ, 2 st. ZŠ a SŠ.
Další informace i na internetových stránkách obce:
www.obcecr.cz/dobsice

Kulturní komise obecního úřadu uspořádala 14.3. dětský karneval v sále Postřižinské hospody. Velké
množství masek mělo možnost získat sladké odměny v různých soutěžích, probíhala diskotéka a nejkrásnější masky byly odměněny.

Obecní úřad Ovčáry ve spolupráci s Komisí pro životní prostředí
pořádá březnovou procházku do okolí
Kdy jdeme: v neděli 29.3.2009
Kde se sejdeme: před Obecním úřadem v 13.00 hod.
Kam jdeme: kolem nádržky na Vinice směrem ke Včelínu přes Salaš
a zpět do Ovčár
Trasa vhodná i pro seniory - lze se poměrně snadno vrátit do Ovčár
Jdeme za každého počasí. Dobrou obuv, malé občerstvení do batůžků, pláštěnku a dobrou náladu s sebou.
Za Komisi životního prostředí Vás zve
Jaroslav Navrátil

Rozpočet obce na rok 2009 schválený zastupitelstvem dne 18.3.2009
Výdaje
Kanalizace

4 200 000 Kč

Zelený pás pod valem

500 000 Kč

Rekonstrukce ZŠ a MŠ

3 000 000 Kč

Veřejné osvětlení

1 150 000 Kč

Dotace autobusy

200 000 Kč

Čistička odpadních vod

623 000 Kč

Základní vzdělávání

869 500 Kč

Mzdy zastup. a odvody soc.a zdr.poj.

910 000 Kč

Nákup pozemků

400 000 Kč

Místní správa

1 356 000 Kč

Výdaje celkem

15 083 500 Kč

Příjmy

Knihovna

40 000 Kč

Daň z příjmů fyz.osob

2 970 000 Kč

Tělovýchova - provoz Horka

50 000 Kč

Daň z příjmů právnických osob

1 690 000 Kč

Vánoční balíčky pro seniory

20 000 Kč

DPH

2 400 000 Kč

Zájmová činnost

165 000 Kč

Poplatky

862 000 Kč

Rozvoj bydlení

300 000 Kč

Daň z nemovitosti

Nakládání s odpady

700 000 Kč

Stočné

Péče o vzhled obce a veř. zeleň

600 000 Kč

Příjmy celkem

4 100 000 Kč
600 000 Kč
12 622 000 Kč

Rozpis zápasů FC Ovčáry
FC Ovčáry oddíl kopané zve všechny své příznivce na své jarní zápasy. Věříme, že si najdete cestu
na naše zápasy a povzbudíte jednotlivá mužstva.

A - mužstvo

B - mužstvo

Dorost

Žáci

Přípravka

Tři Dvory B-venku
Sobota 28.3. - 15,00

Němčice-venku
Sobota 28.3. - 15,00

Říčany-venku
Neděle 29.3. - 10,15

Č. Pečky B-doma
Sobota 4.4. - 16,30

VOLNO

Boh.Poděb.-doma
Sobota 4.4. - 10,30

Hradištko-venku
Sobota 11.4. - 16,30

Žíželice-venku
Sobota 11.4. - 16,30

Mirošovice-venku
Neděle 12.4. - 10,15

Polepy B-doma
Sobota 18.4. - 17,00

Volárna-doma
Neděle 19.4. - 17.00

Sl.Poděbrady-venku
Sobota 18.4. - 10,15

Volárna-doma
Sobota 18.4. - 15,00

Nebovidy-venku
Pondělí 20.4. - 17,00

Pašinka-venku
Sobota 25.4. - 17,00

Býchory B-venku
Neděle 26.4. - 17,00

Veltruby-doma
Sobota 25.4. - 10,30

Žíželice-venku
Sobota 25.4. - 15,00

VOLNO

Radovesnice-venku
Neděle 3.5. - 17,00

Ohaře-venku
Neděle 3.5. - 17,00

Kouřim-venku
Neděle 3.5. - 10,15

Radovesnice-venku
Neděle 3.5. - 15,00

Velký Osek-venku
Pondělí 4.5. - 17,00

Týnec n.L-doma
Sobota 9.5. - 17,00

Týnec n.L B-doma
Neděle 10.5. - 17,00

Kunice-doma
Sobota 9.5. - 10,30

Týnec n.L-doma
Sobota 9.5. - 15,00

AFK Kolín-doma
Pondělí 11.5. - 17,00

Nebovidy-venku
Neděle 17.5. - 17.00

Konárovice B-venku
Neděle 17.5. - 10,15

D.Kralovice-venku
Sobota 16.5. - 10,15

Konárovice-venku
Sobota 16.5. - 15,00

FK Kolín B-venku
Pondělí 18.5. - 17,00

Veletov-doma
Sobota 23.5. - 17,00

St. Kolín B-doma
Neděle 24.5. - 17,00

Kluky-doma
Sobota 23.5. - 10,30

Velký Osek-doma
Sobota 23.5. - 15,00

Č. Pečky-doma
Pondělí 25.5. - 17,00

Veltruby-venku
Neděle 31.5. - 17,00

Bělušice-venku
Neděle 31.5. - 17,00

Paběnice-venku
Neděle 31.5. - 10,15

Jestř. Lhota-venku
Sobota 30.5. - 10,15

Jestř.Lhota-venku
Pondělí 1.6. - 17,00

Vel.Osek B-doma
Sobota 6.6. - 17,00

Sendražice-doma
Neděle 7.6. - 17,00

Libodřice-doma
Sobota 6.6. - 10,30

Krakovany-doma
Sobota 6.6. - 15,00

Libodřice B-venku
Sobota 13.6. - 17,00

Jestř. Lhota-venku
Neděle 14.6. - 17,00

Český Brod-venku
Neděle 14.6. - 10,15

Býchory-venku
Sobota 13.6. - 10,15

Krakovany-doma
Sobota 20.6. - 17,00

Krakovany B-doma
Neděle 21.6. - 17,00

Pečky-doma
Sobota 20.6. - 10,30
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