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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
skončily prázdniny, děti se vrátily zpět do školních lavic a my se
odpočatí po dovolených vracíme
ke své práci.
S prázdninami jsme se společně
rozloučili při dětském dnu na návsi. Děti si užily aktrakcí, které
jsme pro ně přichystali. K dobré
náladě přispělo i vystoupení pana Jaroslava Šediny, který nám zpříjemnil odpoledne hraním na harmoniku. Panu
Šedinovi patří naše velké díky.
I v době letních prázdnin probíhaly stavební práce v naší
obci. U Spolkového domu vzniká venkovní zastřešený
prostor pro kulturní akce. Jeho slavnostní otevření plánujeme v průběhu měsíce října. O jeho termínu Vás budeme s dostatečným předstihem informovat. Rekonstrukcí
prošly také hasičská zbrojnice a škola, o které se postaral
pan Musil.
Svou konečnou podobu také získává projekt cyklostezky,
o kterém jsme informovali v minulém čísle Zpravodaje.
Jeho realizace se pozdržela, protože v projektu došlo
ke změně. Do projektu musela být zahrnuta výstavba mimoúrovňového nadchodu. Tento nadchod zajistí bezpečnost nás všech.
Dále informujeme občany o možnosti objednání si popelnice na papír. Barva této popelnice je modrá a dodává se
ve dvou velikostech.
Rád bych Vás také upozornil na sběr velkoplošného odpadu, jehož termín naleznete níže.
Těším se na setkání s Vámi při akcích pořádaných OÚ či
spolky.
Bohuslav Machůrka starosta obce

SLOVO MÍSTOSTAROSTY
Po letních prázdninách se v naší obci rozeběhlo hned
několik stavebních akcí najednou. V ulici Lhotecké byl
vybudován po celé levé straně nový chodník včetně parkovacích stání pro auta. Zahájena byla také výstavba
Hasičské zbrojnice, kdy v letošním roce bude postavena
hrubá stavba a upraveny vnitřní prostory budovy, zbytek
stavebních úprav je naplánován v následujícím roce. Be-

tonové základy se též začaly budovat před Spolkovým
domem pro venkovní zastřešený prostor na kulturní akce
spolků.
Další významnou stavbou s podílem obce je příprava
stavebních pozemků v lokalitě na Františku, vlastníci pozemků p. Barcal a p. Andrejovský chtějí celý projekt již
brzy zpřístupnit k nahlédnutí na webových stránkách.
Hynek Tichý místostarosta obce

VELKOOBJEMOVÉ, NEBEZPEČNÉ
A ELEKTRO ODPADY
Z DOMÁCNOSTÍ
Velkoobjemové, nebezpečné a elektro odpady nepatří
do popelnice.
K jejich odložení využijte přistavených velkoobjemových
kontejnerů.
Sběr odpadu dne:
29.9.2017 12 - 17 h
30.9.2017 8 - 12 h
Na 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.
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

FC OVČÁRY

PLÁNOVANÉ AKCE
SDH Ovčáry pořádá

14.10.2017
DRAKIÁDU
TJ ASPV OVČÁRY
TJ ASPV OVČÁRY pořádá každé úterý a čtvrtek od 19 h
cvičení žen ve Spolkovém domě.

Foto ze zájezdu žen ze dne 2.června 2017 do Bad Schandau lodí.

III. ročník fotbalového turnaje O POHÁR STAROSTY:
1. FC Ovčáry
2. SK Krakovany
3. FC Němčice
4. SK Tři Dvory
Výsledky:
FC Ovčáry - FC Němčice			
7:3
SK Krakovany - SK Tři Dvory			
3:2
O 3. místo: FC Němčice - SK Tři Dvory
7:1
Finále: FC Ovčáry - SK Krakovany		
5:0

KRÁTKÉ ZPRÁVY OD HASIČŮ
Od posledního zpravodaje se stala spousta věcí. Několik závodů, kde neustále mladší žáci bojují o obhajobu
titulu v Podlipanské Lize. Přípravka také obhajuje titul,
kde neutrpěla v celé sezoně porážku. Dále obhájila titul
v Českém Brodě Sportovní den hasičských přípravek.

hů jsme měli. Pomáhali jsme občanům, které ohrožoval bodavý hmyz. Čeká nás cvičení na zóně ve firmě
Gefco. Dále čekáme dýchací techniku - 4 kusy, které
dostaneme z dotací. A akce které nás čekají - Drakiáda, Mikulášská. Nakonec přejeme občanům krásné
podzimní počasí.
Za SDH Ovčáry Josef Tuláček

Oprava Hasičárny

FC Ovčáry zakládá s novou sezónou přípravku pod
vedením Slávka Machůrky. Tréninky jsou každé úterý
od 15.15 hodin na hřišti FC na Horce.

Přístřešek u ubytovny

Dále nám držte palce v závěrečném kole Podlipanské
Ligy tuto sobotu a 7.10. na branném závodu, kde budou
naše děti bojovat o výchozí pozici na jarní kolo celostátní soutěže Plamen, která letos slaví 45 let existence. A nakonec Železný hasič a večerní zábava, počasí
nás trápilo celý den, ale větší déšť přišel až po konci
závodu. Někteří závodníci si sáhli až na dno svých sil.
A favorité předvedli krásné sportovní výkony, ke kterým gratulujeme. Večer dopadl nad očekávání. Kapela
Na Plech, která byla nová, měla obrovský úspěch. Lidí
přišlo na místní poměry dost, za to všem děkuji. Dále
bych poděkoval všem organizátorům za práci, která
začala v pátek a skončila v neděli. Něco k jednotce
- 6 členů se zúčastnilo školení na dýchací techniku.
Všichni osvědčení získali. Dále už začala stavba hasičárny a přivezli jsme z Poděbrad od HZS Ford Tranzit,
který jsme získali jako vyřazenou techniku. I pár zása-

AKCE VE FOTOGRAFIÍCH

Parkování v ul. Lhotecká

ŽÁDOST
Jednotka sboru dobrovolných hasičů postoupila do finále celostátní
soutěže dobrovolní hasiči roku a žádá občany o hlasy na stránkách
www.adhr.cz, kde se dozvíte více informaci a jednu sms z každého
telefonního čísla ve tvaru HASICI(mezera)JSSC5 na číslo 9007706.
Za každý hlas předem děkujeme a doufáme, že nás podpoříte.
Za Jednotku Dobrovolných Hasičů Ovčáry Velitel Jednotky Josef Tuláček
Oprava školy

Dětský den na Horce 4.6.2017

ZPRÁVY ZE ŠKOLY
4.9. Zahájení školního roku
Celá škola se sešla po letních prázdninách v tělocvičně
školy. Starší žáci se těšili na shledání se svými kamarády, ale největší pozornost byla věnovaná prvňáčkům.
Ti si svoji roli náležitě užívali, zejména promenádu
s aktovkami. Na cestu domů pak dostal každý kornout
se sladkostmi.

12.9. Poznávání Kolína
V letošním školním roce se naše pozornost zaměří
na zajímavá místa v Kolíně. S poznáváním začali žáci
1. a 2. ročníku a děti z MŠ1. Navštívili rozhlednu Práchovna, sledovali tok řeky Labe, v Borkách si prohlédli
„Medvědy“ (... co se potkali u Kolína) a putování ukončili na Kmochově ostrově.

8.9. Den s myslivci
Každoroční Den s myslivci připadl letos na pátek. Krátce po deváté hodině jsme se shromáždili před školou
a zamířili na Horku. Školáci se vydali po stezce, na které si ověřili své všeobecné znalosti. Ani děti ze
školky nezůstaly pozadu. Při plnění úkolů zpívaly, počítaly a po barevných fáborkách došly
až do cíle. Na závěr
pro nás Spolek myslivců připravil střílení ze
vzduchovky a opékání
špekáčků.
Děkujeme
p. Bourkové, p. Bourkovi
a za dohled nad ohněm
p. Chadrabovi.
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