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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
Máme za sebou volby do zastupitelstev měst a obcí. Rád bych
Vám touto cestou poděkoval za
vysokou volební účast a především za vyslovení důvěry do
dalšího volebního období. Atmosféra před volbami byla tradičně
vypjatá, ale věřím, že se všechny emoce postupně zklidní. I když každý z nás má na
spoustu věcí jiné názory, všichni máme společný cíl
a tím je vytvoření krásné a fungující obce.
Naším úkolem je nyní splnit volební program, se kterým
jsme do voleb vstupovali. Prioritou je dokončení výstavby cyklostezky do Kolína, uskutečnění referenda o využití farních pozemků a vybudování domu pro seniory.
Před námi je nejkrásnější období v roce. Již tuto sobotu
společně rozsvítíme vánoční stromeček na návsi. Tradičně program doprovodí vystoupení dětí z naší mateřské a základní školy. 11. prosince nás opět děti potěší
svým vystoupením při Zpívánkách v kostele. Rád bych
poděkoval dětem a učitelskému sboru naší školy pod
vedením paní ředitelky Adamcové za elán a nadšení,
s jakým svá vystoupení každoročně připravují.
Dovoluji si Vás pozvat také na každoroční oslavu Silvestra a Nového roku do Spolkového domu.
1. ledna 2019 se společně vypravíme na novoroční pochod k Foltýnově lípě, kde se setkáme s našimi sousedy
z Býchor. Odtud pak zamíříme na slavnostní ohňostroj
na Horce.
19. ledna pro Vás pořádáme již 3. ples obce Ovčáry
s bohatou tombolou.
Dovolte, abych Vám všem popřál krásné a klidné Vánoce, dětem spoustu dárků a splněných přání a do nového
roku především pevné zdraví.
Těším se na setkání s Vámi při akcích pořádaných obecním úřadem či spolky.
Bohuslav Machůrka starosta obce

PLÁNOVANÉ AKCE
1.12.2018 v 16.45 h - ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO
STROMU

7.12.2018 v
 17 h - MIKULÁŠSKÁ VE SPOLKOVÉM
DOMĚ
11.12.2018 v
 17 h - ZPÍVÁNKY V KOSTELE SV. JAKUBA VĚTŠÍHO
31.1.2018 o
 d 20 h - SILVESTR VE SPOLKOVÉM
DOMĚ
1.1.2019 v 15 h - OD OÚ NOVOROČNÍ POCHOD
K FOLTÝNOVĚ LÍPĚ
1.1.2019 v
 17 h - OHŇOSTROJ NA HORCE
19.1.2019 o
 d 20 h - 3. PLES OBCE OVČÁRY
VE SPOLKOVÉM DOMĚ
Obecní úřad Ovčáry ve spolupráci se spolky
zve všechny občany na slavnostní

ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO
STROMU
v sobotu 1.12.
v 16.45 hodin
sraz před Hasičárnou
• Pro děti teplý čaj a cukroví • Pro dospělé punč
• Lampionový průvod obcí • Vystoupení žáků ZŠ a MŠ
• Stánkový prodej na návsi

Sbor dobrovolných hasičů
vás zve zve na

MIKULÁŠSKOU
NADÍLKU
V PÁTEK 7.12. OD 17.00 HODIN
ve Spolkovém domě
• pro každé dítě malý dárek • diskotéka
• balíčky od rodičů přijímáme hodinu předem

KROUŽEK MLADÝCH MYSLIVCŮ
Od 11. 10. 2018 opět probíhá kroužek Mladých myslivců za bohaté účasti dětí, s nimiž chodíme na procházky do přírody a za nepříznivého počasí si v Hasičárně
povídáme o zvěři a kreslíme.

INFORMACE K PŘIPRAVOVANÝM STAVEBNÍM POZEMKŮM
V LOKALITĚ NA FRANTIŠKU
Postup prací na pozemcích v lokalitě na Františku pokročil za poslední období zase o kus dále.
Dle nové Plánovací smlouvy se bude obec podílet na
přípravě pozemků vybudováním dešťové a splaškové
kanalizace včetně přípojek. Na základě výběrového řízení na dodavatele stavby zakázku získala firma Zepra
stavby s.r.o. v ceně 4 325 235,- Kč. Tyto práce jsou už
prakticky hotové po celém plánovaném území. Spolu
s kanalizací se podílí obec také částečně na položení
vodovodního řádu.

Majitelem a správcem budoucího vodovodu je Vodohospodářské sdružení Kolín, kde v tomto sdružení je
obec členem. Proto se na základě podepsané Veřejnoprávní smlouvy se sdružením a po dohodě s majiteli
pozemků bude obec podílet částkou cca 416 000,- Kč
i na této akci.
V současné době už majitelé pozemků realizují pokládku plynu a elektrických přípojek k budoucím parcelám.
Tichý Hynek místostarosta obce

ZPRÁVY OD HASIČŮ

Za celý spolek přeji příjemně prožité vánoční svátky
a v novém roce spoustu štěstí a zdraví.
S pozdravem Iveta Kopišťová, předseda spolku

ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Ovčáry
dne 2.11.2018
• Po zahájení zasedání a složení slibu všech 9 nově
zvolených členů zastupitelstva byl schválen program zasedání.
Volba starosty a místostarosty
• Na návrh usnesení č. 5/1/2018 zastupitelé zvolili
starostou obce Ovčáry Bohuslava Machůrku.
• Na návrh usnesení č. 6/1/2018 zastupitelé zvolili
místostarostou obce Ovčáry Hynka Tichého.
• Dalším bodem na programu jednání bylo zřízení finančního a kontrolního výboru a určení jejich počtu
členů.
Volba předsedy finančního a kontrolního výboru
• Na návrh usnesení č. 8/1/2018 zastupitelé zvolili
předsedou finančního výboru Karla Roseckého.
• Na návrh usnesení č. 9/1/2018 zastupitelé zvolili
předsedou kontrolního výboru Martina Sixtu.
• Dále proběhla volba 2 členů finančního výboru
a 2 členů kontrolního výboru.
• Na návrh předsedajícího Bohuslava Machůrky byly
schváleny zastupitelstvem měsíční odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněným členům zastupitelstva.
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Ovčáry dne
15.11.2018
• Zastupitelstvo obce odložilo na příští zasedání navržené rozpočtové opatření č. 4/2018.
Usnesení 13/2/2018 - zastupitelstvo obce schválilo
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břeme-

ne - služebnosti na pozemku p. č. 1108/23 na zřízení
vodovodní přípojky pro p. č. 10, v k. ú. Ovčáry u Kolína
Usnesení 14/2/2018 - zastupitelstvo obce schválilo
smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi
Obcí Ovčáry a ČEZ Distribuce na pozemku p. č. 1112,
v k. ú. Ovčáry u Kolína na právo umístění Zařízení distribuční soustavy.
Usnesení 15/2/2018 - zastupitelstvo obce schválilo kupní smlouvu mezi ZOD Zálabí a.s. (prodávající)
a obcí Ovčáry (kupující) na oddělenou část z pozemku
p. č. 1239/4 o výměře 549 m2 - za nově vzniklý pozemek p. č.1239/18 o výměře zaplatí obec dohodnutou
kupní cenu 16 400,- Kč, vše v k. ú. Ovčáry u Kolína.
Usnesení 16/2/2018 - zastupitelstvo obce schválilo záměr na prodej části p. č. 1080/4 a p. č. 1084/3 vedené
jako ostatní plocha. Záměrem prodeje nově vzniknou
pozemky p. č. 1080/11 o výměře 110 m2 a p. č. 1084/14
o výměře 527 m2, vše v k. ú. Ovčáry u Kolína.
Usnesení 17/2/2018 - zastupitelstvo obce schválilo dodatek č. 11 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění dopravní obslužnosti
mezi Obcí Ovčáry a dopravcem ARRIVA VÝCHODNÍ
ČECHY a.s.
Usnesení 18/2/2018 - zastupitelstvo obce schválilo vánoční balíčky pro jubilanty od 80 let v částce 20 000,- Kč.
Usnesení 19/2/2018 - zastupitelstvo obce schválilo
částku 50 000,- Kč na oslavu Silvestra ve Spolkovém
domě Ovčáry.
Tichý Hynek místostarosta obce

Před námi jsou nejkrásnější svátky roku, a proto bychom rádi shrnuli poslední měsíce naší aktivity. Konec
Podlipanské ligy, kde naše družstva bojovala o co nejlepší výsledky v celkovém umístění, byl pro náš sbor
velmi pestrý. Přípravka obhájila již potřetí putovní pohár a zůstává jim doma. Mladší žáci „A“ vytvořili rekord
ligy s časem 16,80 s, za což jim patří velká gratulace.
Tímto výkonem si pojistili již potřetí výhru v lize a putovní pohár za mladší žáky jim zůstává také doma. Ale
i ostatní družstva se nemají za co stydět. Mladší žáci“B“ se umístili na 6. místě, mladší žáci „C“ na 5. místě,
starší žáci na 5. místě, ženy“A“ na 8. místě, ženy „B“
na 9. místě a muži na 8. místě. Všem družstvům a jejich
trenérům gratulujeme k dosaženým výsledkům.
Na začátku října proběhl branný závod „podzimní kolo
Hry Plamen“ v Zibohlavech, kterého se zúčastnilo
25 hlídek mladších žáků a 19 hlídek starších žáků. Celkem jsme postavili tři hlídky. Mladší žáci „A“ obsadili
8. místo, mladší žáci „B“ 14. místo a starší žáci 5. místo.
Dále se mladí hasiči zúčastnili jako jednotlivci na celorepublikové soutěži 60 m překážek „Memoriál Marty
Habadové“ v Praze:
Andrea Jirovcová obsadila 152. místo s časem 24,00 s
a Adéla Havlíková 29. místo s časem 16,59 s z celkového počtu 240 mladších dívek.
Jakub Hofierka obsadil 100. místo s časem 18,43 s,
Matěj Hofierka 115. místo s časem 19,11 s, Radek
Hovorka 178. místo s časem 24,13 s a Marek Su-

chý 194. místo s časem 26,52 s z celkového počtu
260 mladších chlapců.
Kristýna Ernygerová obsadila 198. místo s časem
16,94 s z celkového počtu 248 starších dívek a Matěj
Vodička 172. místo s časem 16,40 s z celkového počtu
302 starších chlapců. Za výkon a reprezentaci v hlavním městě všem gratulujeme.
Na závěr sezóny SDH uspořádal výlet pro děti do Národního technického muzea v Praze, který se vydařil. Někteří členové i přes nepřízeň počasí zavítali na
Letenskou pláň, kde probíhala výstava záchranářské
a vojenské techniky k 100. výročí založení republiky.
Jako už každoročně jsme uspořádali Drakiádu, počasí
nám konečně přálo a vítr byl super. Na ukončení prázdnin JSDH Ovčáry pro děti připravila ukázku hašení pěnou s kolegy z HZS a potom jsme připravili pěnu pro
děti, kde se všichni vyřádili. Dále jednotka vyrazila na
cvičení jednotek do Poříčan, které je na velmi výborné
úrovni. Letos jednotka vyjela k 21 zásahům evidovaných k 15.11.2018, které byly různorodé: požáry, vyhledávání osob, nebezpečný hmyz, odstranění vozidla
z komunikace atd. Při oslavách 100 let republiky jednotka zabezpečovala dopravu a ukázku zásahu.
A co nás čeká? Mikulášská 7.12.2018 od 17.00 h ve
Spolkovém domě Ovčáry a VVH SDH Ovčáry 5.1.2019
od 17.00 h ve Spolkovém domě Ovčáry, kde shrneme
uplynulý rok.
Za SDH a JSDH Ovčáry Josef Tuláček

ZPRÁVIČKY Z DĚTSKÉHO KLUBÍKU OVČÁRY
V uplynulých třech měsících se pod záštitou klubíku
a Obecního úřadu Ovčáry konalo několik akcí věnovaných dětem a jejich rodičům. První takovou akcí byl
autobusový zájezd do zábavního parku Mirakulum
(16.9.2018). Počasí této akci přálo, a tak se děti mohly
vyřádit v bludištích, na hřištích, v podzemních chodbách a dokonce některé z dětí využily i vodní atrakce.

Další událostí byl již 6. ročník tradičního Dýňování
(20.10.2018). V letošním roce tuto akci navštívil rekordní počet dětí a rodičů. Děti se opět dostavily v hrůzostrašných maskách, rodiče doma připravili dýně, které
financoval Obecní úřad Ovčáry. Vzhledem k tomu, že
nám děti za těch šest let trochu povyrostly, byly pro ně
připraveny nové soutěže a tvoření. Každý si domů odnesl originální ručně malovaný hrníček, dále pak perníčky, které dětem upekla maminka Tereza Stříbrná.
Samozřejmě nemohl chybět halloweenský dort od maminky Romany Čapkové. Tímto maminkám děkujeme
za spolupráci, která se již také stala tradicí. Nemohla
samozřejmě chybět diskotéka strašidel a písničky na
přání, která plnil, jako každoročně, DJ Martin Sixta.

Poslední akcí, která se konala v sobotu 24.11.2018,
bylo Vánoční tvoření pro děti a Lidové zvyky. Tato akce
vznikla spontánně a velmi narychlo na přání maminek.
Během týdne jsme dokázali opět ve spolupráci s Obecním úřadem Ovčáry a maminkou Simonou Machůrkovou, která to v podstatě vše měla „na svědomí“, připravit poměrně velké množství materiálu na tvoření.

nakonec z technických důvodů nedošlo. Rádi bychom,
aby se i tato akce stala tradicí v naší obci.
Závěrem bych ráda poděkovala Obecnímu úřadu Ovčáry, který se velkou mírou podílí na financování těchto
akcí. Bez jeho podpory bychom tyto akce nemohli pořádat. Dále děkujeme za zapůjčení prostor ve Spolkovém domě Ovčáry a za technickou podporu, co se týká
ozvučení a osvětlení panu Martinu Sixtovi a samozřejmě všem maminkám a tatínkům, které se těchto akcí
pravidelně účastní a připravují pro ostatní rodiče a děti
něco dobrého na zub.
Závěrem bychom vám všem chtěli popřát pohodové
a klidné Vánoce, mnoho štěstí a zdraví v novém nadcházejícím roce.
P.S. Těšíme se na další společná setkání v roce 2019.
Za Dětský klubík Šárka a Martin Sixtovi

Radostné Vánoce a úspěšný rok 2019
přeje svým hráčům, příznivcům
a spoluobčanům
FC OVČÁRY

Děti tvořily čertíky z květináčů a zápich andělíčka. Pro
maminky byl připraven náročnější vánoční svícen ze
sklenice na víno, ale vzhledem k tomu, že zde v Ovčárech máme opravdové šikulky, tak si na svícen troufly
i děti. Po tvoření jsme si s dětmi povídali o vánočních
zvycích a tradicích a některé z nich jsme si dokonce
i vyzkoušeli např. házení střevícem, rozkrajování jablíčka (všechny děti měly samozřejmě hvězdičku), pouštění lodiček a v plánu jsme měli i lití olova, ke kterému

ZPRÁVY ZE ŠKOLY
7.9. Řepařská drážka
Letošní školní rok jsme přivítali s mašinkou. Čekala
nás projížďka vláčkem na Řepařské drážce. Z vagonků jsme pozorovali zvířata na poli, nádhernou přírodu
v okolí i zeleného hastrmana, kterému děti zamávaly.
Jízda se všem moc líbila.

Bruslení MŠ
V listopadu si děti z mateřské školky obuly brusličky
a sklouzly se na ledě. V Kolíně na zimním stadionu je
trenéři učili základům bruslení. Někdo nesměle cupital,
další se odvážně vydaly na led i bez hrazdičky. Bruslení je prima sport.

25.9. Šel tudy, měl dudy
Jak vypadá klarinet, saxofon, flétna ukázali dětem učitelé ZUŠ Leoš Drahotský a Miroslava Smekalová. Veselými a známými písničkami dětem přiblížili hudební
nástroje, mnohé z nich děti doposud ani neznaly. Představení nám přineslo nové poznatky.
23.10. Den strašidel
„Já budu strašidlo“, „a já chci být čarodějnice“ znělo
třídou. Blížil se Den strašidel. Děti se rázem díky převlekům proměnily na duchy, čarodějnice a další strašidelné bytosti. Ve třídě poté tančily, dováděly a užily si
spoustu zábavy. Žáci ve škole popustili uzdu své fantazii při tvoření strašidelných luceren. Hotové lucerny
nám ozdobily třídy a po té si je žáci odnesli domů.

Příjemné vánoční svátky a ničím
nerušený vstup do nového roku 2019
přejí všem čtenářům
Zpravodaje děti, žáci
a pracovníci školy
v Ovčárech
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