Zpravodaj
obce

Ovčáry
Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
konečně je tu jaro v plném proudu
a my si společně užíváme slunečných dnů.
V nadcházejících letních měsících
nás čekají další plánované rekonstrukce v naší obci. Na nejbližší
období je plánované vybudování
kanalizační a vodovodní přípojky
v ulici K Jasánku a následně oprava dlažby. Ve Lhotecké
ulici bude vybudován nový chodník.
Jistě jste si povšimli, že stroje pro zemní práce se přesunuly také před naší školu. Úkolem je prověřit stav
kanalizace u školy a vyřešit tím problém se spodní vodou ve sklepních prostorách školy. Práce pokračují také
na Spolkovém domě, podrobnější informace naleznete
uvnitř Zpravodaje.
Máme za sebou tradiční úklid Horky. Rád bych touto cestou poděkoval všem účastníkům. Přestože nebylo pěkné
počasí, sešli jsme se v hojném počtu.
Naplánovány jsou také kulturní a společenské akce. Minulý víkend proběhly tradiční Staročeské máje s večerní
zábavou na dětském hřišti. Následující akcí bude dětský den na Horce, kterou pro naše děti organizují spolky. V červenci nás čeká již 8.ročník soutěže v požárním
sportu „O pohár starosty obce“.
Na všech akcích pořádaných obcí či spolky se těším
na viděnou. Přeji Vám všem krásné letní měsíce, příjemně prožité dovolené a dětem hezké vysvědčení a fantastické prázdniny.
Bohuslav Machůrka
starosta obce

SPOLKOVÝ DŮM
Akce na Spolkovém domě - Snížení energetické
náročnosti víceúčelové budovy v obci Ovčáry byla
ukončena firmou V.P.Procházka s.r.o. v polovině dubna
a proběhla následná kolaudace.
Z důvodů nepředvídatených okolností, a to zejména při
úpravě ukončení střechy pro výměnu žlabů a navýšení
poddimenzované ocelové konstrukce se konečná cena
díla včetně víceprací dostala na částku 10 225 094,- Kč.

č.2/16

Po rekonstrukci výčepu u sálu Spolkového domu obecní
zastupitelstvo schválilo Rámcovou kupní smlouvu
s firmou Bernard na vybavení zařízení výčepu a dodávek
zboží ze sortimentu Rodinného pivovaru.
V provozu jsou také nově otevřené prostory obecní
knihovny ve Spolkovém domě. Na Vaši návštěvu se vždy
ve středu a v sobotu od 14,30 - 17,30h těší knihovník
Aleš Tichý.
Pro přístup prosím použijte zvonek vlevo od hlavních dveří
do budovy z prostranství u bytovek v lokalitě Na Františku.
Přijďte si tedy vybrat pro vás vhodnou literaturu jen tak
pro potěšení nebo poučení nebo ke studiu problematiky,
která vás zajímá.
knihovník Aleš Tichý
tel.: 603 854 173, e-mail:TichyAles@seznam.cz
www.facebook.com/ales.tichy.14

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Vítání občánků se bude konat v sobotu 25.6.2016
v zasedací místnosti obecního úřadu.

Poděkování

Škola Ovčáry
moc děkuje všem
účastníkům sběru
starého papíru

ZPRÁVY OD HASIČŮ
Shrnutí začátku letošního roku:
Jako již každý rok jsme uspořádali dětský karneval, účast byla veliká. Přišlo cca 60 dětí s rodiči a sál byl zaplněn do posledního místa. Děti
měly o zábavu postaráno a cen bylo také dost,
na každého se dostalo. Večer náš sbor pořádal
Hasičský ples, účast byla dostačující, aby vyplnila prostory nového sálu. Nová kapela, která si
získala svoje příznivce, hlavně kvůli kvalitní dechovce, uměla zahrát i pro mladé.
Celou zimu se naše děti připravovaly na nadcházející sezonu. 16.4. se uskutečnila soutěž
Klučovská ulice (60m,100m překážek), která
byla určena pro všechny kategorie (od přípravky po muže). Náš sbor reprezentoval v kategorii přípravka Radek Hovorka ml. a umístil se
na krásném 7. místě z 21 dětí, v kategorii dorostenek nás reprezentovaly Kristýna Jirovcová
a Kamila Schwarzmannová. První zkouška v požárním útoku přišla 23.4. v Kostelci nad Černými Lesy. Přípravka se umístila na 1. a 2. místě,
mladší a starší žáci se umístili ve středu pole,
dorost na 6. místě. Na víkend 29.4. - 1.5. jsem
byl vyslán na školení vedoucích táborů do Přibyslavi, kde se nás setkalo 17 nadšenců z celé
republiky, kteří pořádají vícedenní akce pro děti.
Školení bylo zakončeno závěrečnou zkouškou.
První kolo Podlipanské ligy proběhlo 7.5. v Horních Krutech. Přípravka obsadila 1. a 2. místo,
mladší žáci 1. a 3. místo, starší žáci 9. místo, dorost 6. místo, ženám a mužům se bohužel zatím
nedaří. 14.5. jsme vyrazili na druhé kolo Podlipanské ligy, které se konalo v obci Kšely. Dopoledne soutěžila dětská družstva. Přípravka opět
nezklamala a obsadila 1. a 2. místo, mladší žáci
1. a 10. místo, starší žáci 6. místo, ženy 6. a 10.
místo a muži také 10. místo. 15.5. se naše přípravka zúčastnila soutěže Kutnohorská 60, což
je soutěž 60m s překážkami. Zúčastnilo se 5 dětí
a z celkového počtu 45 soutěžících se všichni umístili v první polovině startovního pole. 21.
- 22.5. nás čekal důležitý víkend, Okresní kolo
celostátní hry Plamen a Okresní soutěž v Požárním sportu pro dospělé a dorostence. Naše
družstva, hlavně děti, vyrazila plná očekávání
na toto klání družstev z celého okresu. Nasadili
jsme dvě družstva mladších žáků a jedno družstvo starších. Starší žáky, kterých je letos velmi
málo, jsme doplňovali mladšími žáky. Této soutěže se účastníme od roku 2011, skládá se ze
dvou částí: podzim branný závod a jaro atletické
disciplíny a požární útok. Mladší žáci A obsadili
1. místo, mladší žáci B 10. místo a starší žáci 6.
místo. Tímto všem zúčastněným dětem gratuluji.
To byla sobota, v neděli jsme vyrazili s dospělými
a dorostenci. Dorostenci soutěžili v kategorii jednotlivců. Přihlásily se dvě dívky a jeden chlapec.

Děvčata, Kristýna Jirovcová a Kamila Schwarzmannová, se
umístila na 4. a 5. místě a Jan Víšek na 13. místě. Ženy v kategorii družstev vybojovaly 3. místo, což je historický úspěch
a muži obsadili pátou příčku. Rád bych tímto všem závodníkům, trenérům, pomocníkům, rodičům a samozřejmě i rozhodčím, kteří reprezentovali naše SDH, poděkoval.
Závěrem přeji všem krásné prožití prázdnin a času dovolených.
Za SDH Ovčáry Josef Tuláček

SPOLEK MYSLIVCŮ A PŘÁTEL MYSLIVOSTI OVČÁRY
Spolek vznikl v loňském roce za účelem sdružování lidí,
kteří mají zájem o myslivost, to znamená o faunu i flóru našeho kraje. Proto spolek založil kroužek pro děti,
abychom jim ukázali, že život není jen sezení u počítače, ale kolik krás jim může poskytnout les vzdálený jen
pár kroků od jejich domova - stačí jen otevřít oči. Každý
týden se scházíme a chodíme do přírody, kdy máme
pokaždé připravenou zajímavou přednášku o tom, co
zrovna můžou v přírodě potkat.
Naše aktivita ale není jen o procházení se v přírodě.

budou pohazovat odpadky všude okolo sebe, a pro které nebude myslivec jen ten, který bezhlavě střílí vše,
co se kolem něj pohne. Protože o tom pravá myslivost
opravdu není.
Za spolek myslivců Iveta Kopišťová

Zúčastnili jsme s dětmi například úklidu Horky, zorganizovali jsme ve škole 14.4.2016 přednášku z Ekocentra Huslík o ochraně přírody na kterou 29.4.2016 navázala navštěva Základní školy a Mateřské školy Ovčáry
v Ekocentru Huslík.
Pokud můžeme soudit - děti tyto aktivity baví a doufáme, že z nich jednou vyrostou dospělí lidé, kteří se ne-

STAROČESKÉ MÁJE 2016
V sobotu 28.5. proběhli v naší obci již tradiční Staročeské máje. Po část dne nám sice počasí přálo, ale
po část dne se na nás pěkně kabonilo a dokonce uronilo i nějakou tu kapku vody. Ukázalo se však, že Ovčáráci nejsou z cukru a přepršku malí, velcí, staří, mladí

ve zdraví přestáli či přetančili. Za všechny mládežníky Vám proto chci poděkovat za Vaši podporu a účast
na této krásné tradici, kterou chceme zachovat i nadále. Bez Vás by to nešlo! Je to chvíle, kdy se můžeme
všichni sejít, pobavit se, zatančit si, či jen pozdravit
sousedy…a takových příjemných chvil není v životě
nikdy dost. Proto další „Děkuji“ patří všem, kteří se
na této události podíleli a pomohli tak letošní ročník
Staročeských májí v Ovčárech realizovat, ať již jde
o tanečníky, dráby, kata, krále, kecala, děti s kasičkou,
muzikanty, kočího s koňmi, obec, sponzory, pohostinství či mnoho lidí, kteří pomáhají s přípravou této akce
v jejím zázemí. DĚKUJEME VÁM a těšíme se na další
akce, které spolu s obcí a dalšími spolky budeme v letošním roce realizovat.
Za Mládež Ovčáry Tomáš Tuláček

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ

ÚKLID HORKY 9.4.2016

V rámci plánované rekonstrukce - Obnova ochranných
sítí dětského hřiště a sportovního areálu vypsala obec
veřejnou zakázku na tuto akci. Na návrh hodnotící
komise a následné schválení obecním zastupitelstvem
vyhrála zakázku firma Berger-Huck s.r.o. z Horního Jelení
v celkové částce 126 612,- Kč. Jak jste možná postřehli,
firma provedla výměnu sítí na fotbalovém hřišti na Horce
a v těchto dnech probíhá obnova sítí na dětském hřišti.

ZPRÁVY ZE ŠKOLY
Celá škola na exkurzi
Dne 29.4.2016 jsme navštívili Ekocentrum a záchrannou
stanici pro zraněná zvířata v Huslíku u Poděbrad. V nových prostorách stanice byl pro děti připravený bohatý
program. Děti z MŠ se seznamovaly se záchrannou zvířat, žáci ZŠ poznávali lužní lesy. Poté proběhla komentovaná prohlídka po areálu stanice a poznávání zvířat. Byla
radost se dívat, jak se zotavují ze svých zranění.
Následně jsme se přesunuli do středověké vesnice Botanicus v Ostré u Lysé nad Labem. Zde jsme se vrátili
do dob dávných časů. Na děti čekaly rukodělné činnosti
jako je pletení provazů, ražba mincí, rýžování zlata, tvo-

ření přírodních mýdel, výroba svíček. Součástí návštěvy
byla i prohlídka bylinkových zahrad s bludišti. Všichni si
z exkurze odnesli nejen krásné výrobky, ale i mnoho poznatků a vědomostí.
Děkujeme zastupitelům obce Ovčáry za úhradu autobusové dopravy.

Olympiáda mateřských škol - sportování nejen pro radost
V sobotu 21.5.2016 se naše mateřská škola se zúčastnila čtvrtého ročníku regionálního kola Olympiády mateřských škol pořádané místní akční skupinou MAS Zálabí
z. s. Po slavnostním zahájení na hřišti v Jestřabí Lhotě
a vztyčení olympijské vlajky, odstartovala naše olympijská reprezentantka Kateřina Šafránková sportovní dopoledne. Děti si vyzkoušely své dovednosti na dvanácti

stanovištích. Předškoláci se pak zúčastnili hlavního závodu v hodu do dálky, běhu na 40 m a štafety. Na závěr
byly děti po celodenním sportovním zápolení odměněny
medailemi, diplomy a drobnými dárečky, které jim předala atletická mistryně světa Jarmila Kratochvílová. Počasí nám přálo, a tak jsme si všichni sportovní dopoledne užili. Děkujeme všem závodníkům a jejich rodičům
za účast a vzornou reprezentaci naší mateřské školy.

ZPRÁVY OD TJ ASPV
Velikonoční turnaj ve stolním tenisu.
Pro zpestření svátku jara Velikonoc připravila TJ ASPV
Ovčáry bleskový turnaj ve stolním tenisu pro mládež
do 18ti let, který se konal v sobotu 26.3. 2016 ve Spolkovém domě v Ovčárech.
Zúčastnilo se patnáct hráčů z Ovčár a Třech Dvor.
Soutěž byla rozdělena do dvou skupin, do patnácti let
a osmnácti let. Nejúspěšnější hráči ve skupině do 15ti
let jsou: 1. místo Vojtěch Nehasil ze Třech Dvor, 2. místo Michal Vašek z Ovčár a 3. místo Vít Plachý ze Třech

Dvor.
Ve skupině do 18ti let bylo pořadí následující :1. místo
David Kuta z Ovčár, 2. místo David Nehasil ze Třech
Dvor a 3. místo Dan Sýkora ze Třech Dvor.
Hrálo se na třech stolech a bylo odehráno 32 zápasů
a 81 setů, vždy na 2 vítězné.
Spokojenost s turnajem panovala mezi hráči, ale především to byla radost z pohybu a výzva pro pořadatele
v této tradici pokračovat.
Za TJ ASPV Ovčáry Jaromír Podnecký
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