Zpravodaj
obce

Ovčáry

č.1/18

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
zima nás pomalu opouští a všichni nedočkavě vyhlížíme jaro. Společně jej přivítáme tradičním úklidem Horky, kterého se účastní
každý rok ve velkém počtu všechny spolky.
I zimní měsíce byly bohaté na kulturní a společenské akce v naší
obci. V tomto vydání Zpravodaje naleznete mimo jiné i fotografie z letošního 2. plesu obce Ovčáry.
Podařilo se nám také obnovit zájezdy do divadel. V této
tradici chceme i nadále pokračovat a poskládat pro Vás
pestrou paletu představení od činoher, muzikálů až po
dětská představení. Pokud bude zájem ze strany spoluobčanů, nebude problém organizovat také zájezdy na
koncerty nebo i sportovní akce. V březnu jsme navštívili
představení Její pastorkyňa s výborným hereckým výkonem Olgy Havlové a v dubnu nás čeká návštěva divadla
Palace. Vybrali jsme pro Vás činohru Africká královna,
v hlavní roli s Lindou Rybovou a Hynkem Čermákem.
Dále si přijdou na své naše děti. V souvislosti s otevřením
„Přístřešku Na Františku“ u Spolkového domu, chystáme
na víkend 2. - 3.6.2018 trochu jiný Den dětí než obvykle.
V sobotu 2.6.2018 vystoupí děti z mateřské a základní
školy se svým programem a v neděli 3.6.2018 vyrazíme
s dětmi do Prahy na představení Královna Kapeska. Program bude po oba dny poskládán tak, aby si přišli na své
malí i velcí.
Všechny organizační záležitosti a informace Vám budou ještě připomenuty a naleznete je také na webových
stránkách obce a nově také na facebooku, který pro Vás
v současné době připravujeme.
Přeji Vám krásné jarní dny plné sluníčka a těším se na
další setkání s Vámi.
Bohuslav Machůrka starosta obce

KRÁTKÉ ZPRÁVY
• Vítání občánků připravujeme na konec měsíce dubna
do Spolkového domu. Pozvánky obdrží rodiče dětí včas.
• Tříkrálová sbírka v Ovčárech vynesla 3 061 Kč. Děkuje
charita.

PLÁNOVANÉ AKCE
17.3.2018
		
14.4.2018
30.4.2018
26.5.2018

Dětský karneval
Hasičský ples
úklid Horky
Čarodějnice
Staročeské máje

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:
20.4.2018 12 - 17 h
21.4.2018 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

POZVÁNKY

Z MÍSTNÍ MATRIKY

UBYTOVNA OVČÁRY

V naší obci k 1.1.2018 bylo přihlášeno k trvalému pobytu
755 občanů. Z tohoto počtu je 27 obyvatel přihlášeno na
,,ohlašovně“ (budova obecního úřadu). Jedná se o občany, kterým byl zrušen trvalý pobyt a jinde nejsou přihlášeni.
V loňském roce se v naší obci narodilo 9 nových občánků
- 5 chlapců a 4 dívky. Zemřeli dva spoluobčané, 1 muž
a 1 žena. Do naší obce se v minulém roce přistěhovalo
26 občanů a naopak se z obce odstěhovalo 44 občanů,
v rámci obce změnili trvalý pobyt 3 občané.
I v roce 2017 navštívil starosta obce se zástupci sociální
komise 36 občanů – jubilantů. V letošním roce je plánováno celkem 42 návštěv – 5 jubilantů ve věku 70 let, 8 jubilantů ve věku 75 let, 5 jubilantů ve věku 80 let a 24 jubilantů starších 80 let. Nejstarším občanem Ovčár je paní
Marie Šilerová, která v loňském roce oslavila úctyhodných 101 let, nejstarším mužem je pan Jaroslav Šedina,
jenž v loňském roce oslavil 89 let.
Hynek Tichý místostarosta obce

V loňském roce se nám začala naplňovat smlouva o ubytování s partnerem z TPCA. Proto naplnění kapacity ubytovny celoročně vzrostlo přes 90% a výrazně se omezila
fluktuace ubytovaných a problémy s ní spojené. Investice
do zateplení budovy a nových systémů topení nám pomohly snížit roční náklady přibližně o 40% oproti předchozím rokům.
Hospodářská činnost Ubytovny Ovčáry za rok 2018 skončila přebytkem 272 935,50Kč, kdy výnosy v tomto období
činily 2 971 085,47Kč a náklady byly 2 698 122,97Kč.
K přebytkové částce je nutno přičíst další pozitiva, jako je
možnost zaměstnání našich občanů na ubytovně.
Hynek Tichý místostarosta obce

PROBÍHAJÍCÍ STAVEBNÍ
AKCE OBECNÍHO ÚŘADU

OVČÁRECKÉ ŽENY
Činnost spolku Ovčáreckých žen v letošním roce byla
zahájena přednáškou paní Heleny Vorlíčkové o její
cestě po Indii a Nepálu. Přednáška byla obohacena
o autentické zážitky z cesty a doplněna zajímavými fotografiemi. Další velkou akcí, která nás čeká 24.března,
je prodejní výstava zaměřená na velikonoční výzdobu.
Zároveň jsme připravily pro veřejnost vystoupení klubu
Dantes z Brna, kde nám budou předvedeny klobouky
z první republiky, na závěr zhlédneme i prvorepublikové spodní prádlo, dále vystoupí Belly dance Kolín břišní tanečnice a skupina 3D zatancuje country tanec.
Občerstvení a hudba jsou zajištěny /viz pozvánka/.
Náš spolek v dubnu navštíví Werichovu vilu v Praze
a k tomu ještě přidáme procházku po Kampě a Karlově mostu. Také navštívíme Karlínské divadlo, kde si
poslechneme písně Karla Gotta v muzikálu Čas růží.
Tato návštěva divadla se uskuteční 20. května. Chci
poděkovat obecnímu úřadu za dotaci na nákup celkem
drahých vstupenek pro naše členky. V tomto pololetí se
naše členky zúčastní ještě úklidu Horky a organizace
Dne dětí.
Za Ovčárecké ženy Renata Podnecká

Ovčárecké ženy ve spolupráci
s Obecním úřadem Ovčáry
zvou na prodejní

VELIKONOČNÍ VÝSTAVU
dne 24.března 2018 od 14 hodin
ve Spolkovém domě v Ovčárech

Na posledním zasedání zastupitelstva se schválilo poptávkové řízení na zhotovitele místní komunikace k připravovaným stavebním parcelám v lokalitě Na Františku.
Vlastníci pozemků p. Barcal a p. Andrejovský oznámili
na zastupitelstvu informace o zahájení prodeje pozemků
v této lokalitě, které budou dostupné na OÚ, v místním
Zpravodaji a prezentovány na webových stránkách.
Nečekané mrazy ke konci února a zpoždění výroby stropních panelů a dřevěných krovů zapříčinily mírné pozdržení dokončování hrubé stavby hasičské zbrojnice, včetně
položení střešní krytiny. Podobné problémy s počasím
nám neumožnily zastřešení ,,Přístřešku Na Františku“,
což by v příštích dnech už neměl být problém. Na základě vypsaných dotací byly podány dvě žádosti - na
úpravu pozemků před
budovou Spolkového
domu navazujících na
stavbu ,,Přístřešku Na
Františku“ a připravované cyklostezky Ovčáry - Kolín.
Hynek Tichý
místostarosta obce

Program:
• vystoupení Dantes Brno - retro klobouky
a dámské spodní prádlo za 1.republiky
• vystoupení Belly dance - břišní tance
• vystoupení 3D - country tanec
• hudba Saša Zinzer
Občerstvení zajištěno. Zveme všechny, kteří se
chtějí pobavit, zazpívat a nakoupit předměty na
velikonoční výzdobu.

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA ASPV
Je začátek roku 2018 a naším příspěvkem se organizace
TJ ASPV Ovčáry představuje krátkým zhodnocením své
činnosti za loňský rok a nástin aktivit na letošní rok. Z výčtu akcí loňského roku musím vyzvednout především zahájení nácviku hromadné skladby ASPV pro Všesokolský
slet 2018 v Praze. Nacvičují 4 naši členové, kteří se zúčastnili prvého nácviku v Doubí u Třeboně a dále zdokonalují nácvik ve Třech Dvorech a Kolíně. V dubnu a červnu 2018 nás čeká celorepublikový nácvik opět v Doubí.
Naši skladbu představíme na župním sletu v Pečkách,
ale i v Ovčárech a Třech Dvorech .
Po úpravě sklepních prostor ve Spolkovém domě bylo zahájeno cvičení aerobiku 2x týdně pro dívky a ženy pod
vedením Terezy Stříbrné a Adély Tiché pravidelně v úterý
a čtvrtek večer. Dále pod vedením Vlasty Sysalové začalo kondiční cvičení 1x týdně v pondělí pro ženy. Cvičení
bude pokračovat i letošní rok.
Vánoční turnaj ve stolním
tenisu
proběhl
26. prosince 2017 za
menšího zájmu účastníků v kategorii žen
a mužů celkem 14 hrajících. Viz přidané foto.
I s malým počtem členů
je možno se v obci prezentovat a dělat velké
věci za podpory a zájmu
spoluobčanů.
Jaromír Podnecký

KRÁTKÉ ZPRÁVY OD HASIČŮ
Jaro klepe na dveře a přípravy na sezonu jsou v plném
proudu. Děti celou zimu chodily do haly v Býchorech
a do tělocvičny ve Spolkovém domě. Co nás čeká v letošní sezoně: 9 ligových závodů, jarní a podzimní kolo
Plamen, atd. Něco k jednotce: od začátku roku jednotka vyjela ke dvěma událostem. První byla na žádost
starosty - odstranění vozidla z chodníku po nehodě
v obci. Po druhé to bylo pátrání po pohřešované osobě

v obci Veltruby. Toto pátrání skončilo tragicky.
Práce na hasičárně pokračují: střecha, elektřina, voda,
topení, izolace podkroví. Tyto práce jsou v plném proudu. Do konce května by stavba měla být hotová. Přejeme všem spoluobčanům krásné jarní počasí a těšíme
se na společná setkání u sportovních a kulturních akcí
obce Ovčáry.
Za SDH a JSDH Ovčáry Josef Tuláček

POPLATKY ZA ODPAD A PSY ZA ROK 2018
Sazba poplatku za odpad činí 500,- Kč za osobu, která má v obci trvalý pobyt, nebo za stavbu, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k trvalému pobytu
žádná fyzická osoba. Sazba poplatku za prvního psa činí
70,- Kč, za druhého a každého dalšího psa 130,- Kč.

Poplatky jsou splatné do 30.4.2018.
Poplatek je možné zaplatit hotově na obecním úřadě,
nebo převodem na účet obce 0420461399/0800. Jako variabilní symbol uveďte číslo popisné nebo číslo evidenční.

ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ

SDH OVČÁRY POŘÁDÁ

A-mužstvo

v sobotu 21.4.2018
Staré železo připravte ráno před dům. Děkuje SDH

2. PLES OBCE OVČÁRY
19. LEDNA 2018

Dorost
Stříbrná Skalice - doma
Sobota 17.3. 10,15

VOLNO
Veletov - doma
Sobota 26.5 17,00
Velký Osek B - venku
Neděle 3.6. 17,00
Týnec B - venku
Neděle 10.6.17,00
Bělušice - venku
Neděle 17.6. 17,00

VOLNO
Tuchoraz - venku
Neděle 1.4. 10,15
Konárovice - doma
Sobota 7.4. 10,15
Kouřim - venku
Neděle 15.4. 10,15
Cerhenice- doma
Sobota 21.4. 10,15
Zásmuky - venku
Neděle 29.4. 10,15
Radim - doma
Sobota 5.5. 10,15
Štítary - venku
Sobota 12.5. 10,15
Sendražice - doma
Sobota 19.5. 10,15
Křečhoř-venku
Neděle 27.5. 10,15
Vrdy - doma
Sobota 2.6.10,15
Chotusice - venku
Neděle-10.6. 10,15
Louňovice - doma
Sobota 16.6. 10,15

www.ovcaryukolina.cz

Němčice - doma
Sobota 24.3. 15,00
Krakovany B - venku
Neděle 1.4. 16,00
Ohaře - doma
Sobota 7.4. 16,30
Radovesnice - venku
Neděle 15.4. 16,30
Volárna - doma
Sobota 21.4. 17,00
Hradištko B . doma
Sobota 28.4. 17,00
Býchory B - venku
Neděle 6.5. 17,00
Tři Dvory B - doma
Sobota 12.5. 17,00

 Pozemky přímo od majitele bez dalších poplatků RK
 Elektř ina, voda, plyn, kanalizace splašková na okraji
pozemku, dešťová kanalizace pak v ulici
 Bydlení v přírodě a zároveň 4,5 km od centra Kolína
 Pozemek do tvaru U oplocen
 V Ovčárech je nová škola a školka, sportoviště, obchod
 Zastávka MHD + linkový spoj pouze 200 m od pozemků,
cca od 04:50 do 01:00, ve špičkách jezdí každých 10 min.
 Autem po D11 pouze 40 minut na okraj Pardubic,
Hradce Králové nebo Prahy

FC OVČÁRY - JARO 2018

SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU

 Pozemky v klidné části dynamicky se rozvíjející obce

Zveme všechny členy zahrádkářského spolku na výroční
členskou schůzi, která se bude konat 22.3.2018 v 18 h
v hospodě „Na Kopečku“. Občerstvení zajištěno (guláš,
nápoj, káva).

ZPRÁVY ZE ŠKOLY
21.2. Karneval (ZŠ)
Ve středu po vyučování se žáci proměnili v pohádkové, filmové a další zajímavé postavy. Návštěvou nás
překvapil i pan Babiš (v podání Matěje V.). Do rytmu
hudby se všichni vlnili v bocích, při soutěžích procvičili svůj postřeh i vědomosti. Karneval jsme zakončili
přehlídkou masek a užili si spoustu zábavy. Těšíme se
zase na příště.

23.2. Karneval (MŠ)
„Kdy už bude karneval?“ Děti z mateřské školy se těšily
na pátek. Do školky přišly v kostýmech. Převleky byly
opravdu nápadité: hroch, strašidlo, malá mořská víla,
ovšem nejvíce všechny pobavil Michael Jackson, který
předvedl i taneční prvky. Děti se dobře bavily, akce se
vydařila.

Učíme děti bruslit (MŠ)
Na led se tentokrát vypravily i děti z mateřské školy.
V rámci projektu „Učíme děti bruslit“ se jich ujali trenéři Kozlů SC Kolín a zapůjčili nám potřebnou výstroj.
Některé děti se na ledě ocitly vůbec poprvé a všem se
bruslení moc líbilo.

SBĚR STARÉHO PAPÍRU

Zápis

proběhne ve škole

do 1. ročníku
2018 / 2019
ZŠ Ovčáry
6.4.2018 od

Bruslení (ZŠ)
I letos se školáci vydali sklouznout na Zimní stadion
v Kolíně. Někteří oprášili svůj bruslařský um, jiní se
rádi přidrželi hrazdičky. Ovčárečtí školáci se bruslení
nebojí a tak brzy hravě zvládali i jízdu po jedné brusli,
slalom mezi kužely a užili si prima chvilky při hrách
a závodech.

pondělí 23.4.
do čtvrtka
26.4.2018

14.00 do 17.00 h

S sebou vezměte:
rodný list dítěte, občanský průkaz (zákonný zástupce)

Zápis do MŠ

odvoz bude v pátek
27.4.2018 v 8.00h

pro školní rok 2018/19 se uskuteční

I za malé množství děkujeme.

v měsíci květnu
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