Zpravodaj
obce

Ovčáry
Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
léto a prázdniny jsou u konce,
děti se vrátily do školních lavic
a my, odpočinutí a plni sil, ke
svým pracovním povinnostem.
Také naše mateřská a základní
škola přivítala s nástupem školního roku nejen nové předškoláčky a prvňáčky, ale také nové
pedagogy. Doufám, že se jim bude v naší škole i obci
líbit. Určitě se s nimi brzy setkáte na některé z kulturních akcí, pro které naše škola vždy připraví krásné
a milé vystoupení.
I v době letních prázdnin probíhala jednání, která mají
pro naši obec zásadní význam. V červenci bylo úspěšně završeno naše snažení a obec získala dotaci na
vybudování cyklostezky do Kolína. Cyklostezka bude
napojena na kolínskou cyklostezku od Řepařské drážky. Občané naší obce, ale i turisté, kteří obcí projíždí,
se tak bezpečně dostanou přes frekventovanou silnici
vedoucí do průmyslové zóny Ovčáry. Její výstavba by
měla být zahájena ještě v tomto roce.
S velkým zájmem veřejnosti se také setkala prezentace Obchodního centra Ovčáry v průmyslové zóně, na
které nám pan Mgr. Kukačka předvedl videoprojekci.
Výstavba obchodního centra by měla být dokončena
na podzim roku 2020.
Čeká nás do konce roku ještě spousta práce, ale také
milých setkání s Vámi při akcích pořádaných spolky
a obecním úřadem.
Přeji Vám krásné podzimní dny.
Bohuslav Machůrka starosta obce

ZÁJEZD DO POLSKA - Kudowa - Zdrój na trhy
Obec Ovčáry pořádá

ve středu 23. října zájezd do Polska
Odjezd autobudem od autobusové zastávky
v Ovčárech v 7,30 h.
Cena 100,- Kč za autobus.
Přihlásit se můžete na Obecním úřadě
v Ovčárech v úředních hodinách
nebo na telefonním čísle 321 720 022.

č.4/19

SVOZ ODPADU 2019
Rozpis svozu odpadu naleznete na Obecním úřadu v Ovčárech nebo na internetových stránkách www.ovcary-obec.cz.

KRÁTKÉ ZPRÁVY OD HASIČŮ
Co se za poslední měsíce přihodilo: tábor pro děti, liga
Železný hasič, oslavy SDH Ovčáry.
Něco k poslednímu víkendu o prázdninách - už v pátek
začaly velké přípravy na sobotní den. Postavit lešení,
které nám už po šesté zapůjčila firma Mefr, a které nám
pomáhá postavit majitel firmy Libor Mejstřík. Moc a moc
děkujeme. Dále připravit občerstvení na sobotu a soutěž
Železný hasič.
V sobotu už od ranních hodin začali najíždět závodníci,
nejdelší cestu měla závodnice z Brna - venkov.
Na šestý ročník dorazilo 34 závodníku, naše SDH reprezentovali dva závodnici Jan Víšek a Jan Syrovátko.
Za reprezentaci děkujeme. Po skončení soutěže hned
navazovaly oslavy 140 let SDH. Na oslavy dorazila
spousta hasičské techniky, nejvíce se líbila nová hasičská cisterna na podvozku Scanie. Naším členům jednot-

ky bylo umožněno si vyzkoušet vyprošťovací techniku.
Další hojně využívaná atrakce byla plošina od továrních
hasičů Paramo. Nejstarší technika byla koňská stříkačka
od SDH Polní Chrčice a 90 letá Andulka SDH Český
Brod. Celý den byl k dispozici dětský skákací hrad a dětské vystoupení taneční skupiny z Kolína a samozřejmě
ukázky našich dětí. Na závěr proběhlo křtění praporu,
který byl zakoupen za přispění obce a SDH. Děkujeme i dárci, který si nepřeje být jmenován. Po skončení
denního programu proběhla navečer posvícenská zábava. Těm pár zúčastněným se zábava moc líbila a velký
úspěch mělo vystoupení Chrčických Chrtek. Všem, kteří se přišli podívat a podpořili naši akci moc děkujeme.
Samozřejmě musím poděkovat všem, kteří pomohli tuto
akci zorganizovat.
Za SDH Ovčáry Josef Tuláček

NOVÁ (TERÉNNÍ) SLUŽBA V NAŠÍ OBCI
Stalo se vám v průběhu roku, že vás na ulici oslovili dva
pracovníci organizace Prostor plus o.p.s. z Kolína? Jmenují se Jitka a Ondřej a pravidelně každý týden navštěvují naši obec / město, aby zmapovali, jak se vám žije, co
vás trápí, čeho se vám nedostává, nebo co vás naopak
těší. Jsou ochotni naslouchat, popovídat si a nabídnout
pomoc v situaci, kdy si sami nevíte rady. Zaměřují se
především na pomoc s dluhy, hledáním bydlení nebo
zaměstnání, sociálními dávkami, doklady, komunikací
s úřady a institucemi, vyplněním úředních dokumentů
a porozuměním úřednímu jazyku, vztahy (sousedskými,
partnerskými, mezi-lidskými), pomohou najít odborníka

v případě zdravotních obtíží.
Zároveň si uvědomují, že jsou pro vás některé služby
hůře dostupné. A proto se svými pravidelnými návštěvami budou snažit některé služby zpřístupnit.
Spolupráce s terénními pracovníky je anonymní, bezplatná a dobrovolná.
K zastižení jsou jednou týdně přímo v obci / městě
nebo každý pracovní den od 9 do 17 hodin na telefonu:
733 738 347 (Jitka) nebo 720 992 124 (Ondřej), případně na e-mailu: tsp@prostor-plus.cz, a Facebooku: Terén
MAS Zálabí. Následně si s vámi domluví individuální
schůzku.

ZPRÁVY OD HASIČŮ
Prázdniny plné zážitků jsou za námi. S dětmi jsme se
zúčastnili soustředění v Rejdicích na horské chatě Panorama. Byl to pro ně nádherný zážitek, aspoň co se
ohlasů týče. Trénovali jsme všechny disciplíny, které děti
potřebují v soutěžích hasičského sportu - běh s překážkami, požární útok, branný závod (zdravověda, požární
ochrana, topografie, uzlování a šplh po laně). Byli jsme
se podívat v Příchovicích na rozhledně, v Liberci u HZS
Liberec, kde nám ukázali veškerou techniku a zákulisí
tísňové linky, podívali jsme se na leteckou záchrannou
stanici v Liberci, kde nám opět předvedli veškeré zařízení potřebné k záchraně života. Dalším zážitkem pro děti
byla návštěva ZOO v Liberci.
Po prázdninách naši nejmenší hasiči byli obhajovat putovní pohár z Přeboru přípravek (ne)jen okresu Kolín
v Českém Brodě. Již po šesté ho přivezli domů, za což
jim moc gratulujeme. Dne 14.9.2019 jsme navázali na
další kolo Podlipanské ligy, které se uskutečnilo na Bulánce, kde starší žáci obsadili 2. místo s časem 16,18 s,
mladší žáci A 3. místo s časem 17,50 s a mladší žáci
B 6. místo s časem 20,18 s, přípravka A na 2. místě
s časem 26,09 s. Týden poté, 21.9.2019, se uskutečnilo
poslední kolo Podlipanské ligy v Kostelci nad Černými
lesy. Toto kolo rozhodovalo o celkovém pořadí. Starší
žáci obsadili 5. místo s časem 19,06 s , mladší žáci A
2. místo s časem 16,98 s, mladší žáci B 6. místo s čase,

20,73 s, přípravka A 1. místo s časem 25,18 s a přípravka B 2. místo s časem 26,07 s. V celkovém pořadí ligy
jsme se umístili následovně: starší žáci 4. místo, mladší žáci A 3. místo, mladší žáci B 5. místo a přípravka
1. místo. Všem moc děkuji a gratuluji k výsledkům.
Dne 15.9.2019 jsme jeli soutěžit na 60 m s překážkami do nedaleké Velimi na atletický ovál, kde SDH Vítězov tuto soutěž pořádal. I zde se děti neztratily, všichni se umístily do 20. místa, což jsou krásné výsledky.
28.9.2019 nás čekalo další šedesátkování a to v Uhlířských Janovicích. I zde všichni předvedli super výsledky.
Nejlepší umístění bylo 5.místo ve starších žácích - Matěj Vodička a 5.místo v mladších dívkách - Klára Matyášová. Všem zúčastněným patří velký dík.
V sobotu dne 5.10.2019 proběhl tradiční branný závod
všestrannosti, který se letos přesunul do Červeného
Hrádku. Zde jsme postavili na start 2 družstva starších
žáků a 2 družstva mladších žáků.
V neděli dne 13.10.2019 se poprvé uskuteční branný
závod pro dorost a dospělé. Místem konání jsou Poříčany. I zde náš SDH bude mít své zastoupení.
A co nás ještě čeká a nemine? Tréninky i v zimě, vánoční tvoření, nějaký ten výlet a třeba i přespání dětí na
hasičárně. Všem přeji krásný podzim .
Za kolektiv mladých hasičů Gábina Hovorková

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 19.9.2019
Usnesení č. 92/9/2019 - Zastupitelstvo obce schválilo
návrh rozpočtového opatření č. 4/2019.
Usnesení č. 93/9/2019 - Zastupitelstvo obce schválilo
Kupní smlouvu o koupi nemovité věci mezi panem L.Š.
a obcí Ovčáry. Předmětem této kupní smlouvy je pozemek č. 960/79 o výměře 2787 m2, dle geometrického
plánu č. 2512-101/2018 a pozemek č. 955/2 o výměře
1940 m2 vše v k.ú. Sendražice u Kolína za vzájemně dohodnutou celkovou kupní cenu 990 000,- Kč.
Usnesení č. 94/9/2019 - Zastupitelstvo obce schválilo
Smlouvu o umožnění realizovat stavbu mezi Krajskou
správou a údržbou silnic Středočeského kraje a Obcí
Ovčáry. Předmětem smlouvy je umožnění realizovat stavebníkem na dotčených pozemcích stavbu v rámci akce
,,Cyklostezka Kolín - Ovčáry“. Stavba bude provedena
na dotčených pozemcích v rozsahu parc. č. 1142/35 cca

93 m2 a parc. č. 1142/21 cca 103 m2.
Usnesení č. 95/9/2019 - Zastupitelstvo obce schválilo
přidělení mandátu panu starostovi Bohuslavu Machůrkovi k podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene s městem Kolín a obcí Ovčáry, kde předmětem této smlouvy
budou pozemky na výstavbu cyklostezky Kolín - Ovčáry.
Usnesení č. 96/9/2019 - Zastupitelstvo obce schválilo
návrh smlouvy o dílo s firmou Zepra stavby s.r.o. a obcí
Ovčáry, kde předmětem této smlouvy je provedení stavebních prací v rámci stavby ,,Cyklostezka Kolín - Ovčáry“.
Usnesení č. 97/9/2019 - Zastupitelstvo obce schválilo
proplacení čerpadla na čeření vody v ceně 5466,- Kč pro
Spolek rybářů Ovčáry.
Usnesení č. 98/9/2019 - Zastupitelstvo obce schválilo
záměr koupě auta pro JSDH Ovčáry.
Hynek Tichý místostarosta obce

OVČÁRECKÉ ŽENY - ZÁJEZD ZÁPADNÍ ČECHY
Po prázdninové odmlce bych ráda napsala o aktivitách
našeho sdružení. Ve státní svátek 28.9.2019 uspořádal
náš spolek ve spolupráci s obecním úřadem jednodenní
zájezd do západních Čech. Navštívili jsme zámek Bečov nad Teplou, kde je uložen Relikviář sv. Maura. Jedná
se o jeden z mála dochovaných domečkových relikviářů,
kde jsou uloženy ostatky svatých. Relikviář byl vytvořen
ve 13. století na území dnešní Belgie. Jedná se o zcela
unikátní památku nevyčíslitelné hodnoty a je srovnatelný s korunovačními klenoty českých králů. Tato prohlídka byla pro nás nevšedním zážitkem.
Naší další zastávkou byl zámek a zámecký pivovar
v Chýši. S historií i současností celého zámeckého areálu a pivovaru nás seznámil sám pan majitel Ing. Vladimír
Lažanský. Poutavé vyprávění zahrnovalo příběh o ob-

nově pivovaru a vaření piva dle staročeských receptur.
Následovala degustace piva a společný oběd v zámecké restauraci. Poslední zastávkou byla malá vesnička
Libyně, kde se v kostele sv. Jiljí nachází muzeum vitráží.
Za záchranu této památky a opravu vitráží se zasloužili manželé Kantovi. Traduje se, že kostelík navštěvoval
sám císař Karel IV. a to při svých cestách z Prahy do
Karlových Varů.
Myslím si, že tento výlet byl pro všechny účastníky příjemně stráveným dnem. Doprovázelo nás sluníčko i déšť
a při zpáteční cestě kouzelná duha. Podzimní příroda,
jako když kouzlí malíř svojí paletou barev.
Přeji všem občanům krásné podzimní dny.
Za OŽ Pavla Březinová

PREZENTACE OBCHODNÍHO CENTRA
Dne 23. září se uskutečnila ve Spolkovém domě prezentace obchodního centra, které vyrůstá v průmyslové
zóně při obchvatu obce. Prezentaci vedl pan Mgr. Jindřich Kukačka, který informoval o probíhajících terénních
pracích. Obchodní centrum má být stavebně dokončeno
v září 2020 a otevřeno v říjnu 2020 tak, aby se stihla
hlavní obchodní sezóna. Pan Kukačka dále informoval
o dostatečném počtu parkovacích míst, chystaném napojení centra pomocí kruhového objezdu na obchvat

obce a nájemcích obchodních jednotek. Přímé napojení
obchodního centra na obec zatím není v plánu. Přímo
v nákupním centru budou zastávky městské dopravy. Četnost a způsob obsluhy veřejnou dopravou bude
předmětem jednání. Největším nájemcem bude obchod
Lidl, řetězec s rychlým občerstvením zatím nebyl potvrzen, zato jednoznačně bylo potvrzeno, že zamýšlené
kasino v obchodním centru nebude.
Mgr. Bc. Jiří Pospíšil

ZPRÁVY ZE ŠKOLY
6.9. Vigvam Němčice
Zahájení školního roku proběhlo ve Vigvamu v Němčicích. Paní učitelky tu pro děti z mateřské i základní
školy připravily akci s názvem: Zábavný dětský parkur.
„Na čem ale budeme závodit?“ zajímalo děti. Koníčci
byli papíroví a děti si je ve Vigvamu nejdříve poctivě
vyrobily. A o to lépe se všem závodilo. Soutěžící s koníky
překonávali připravené překážky a mohli se tak radovat

z úspěchů v závodu. Aby se nejezdilo jen na papírových
koních, byla pro všechny připravena také projížďka po
okolí v kočáře taženým opravdovými koňmi. Po závodech a projížďce všem vyhládlo, a proto byl čas jít opékat „buřty“. Všichni jsme si užili pestré dopoledne a dobře se bavili. Závodní koně můžeme každý den potkávat
na školní chodbě. Akci finančně podpořila obec Ovčáry,
škola přispěla prostředky získanými ze sběru.
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