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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
vypadá to, že zima je definitivně
za námi a za dveřmi již netrpělivě přešlapuje jaro.
Pro pracovníky našich technických služeb je toto období vždy
spojeno s generálním úklidem
obce. Tradičně jim v této práci pomáháme při úklidu Horky,
který letos proběhne 6. dubna. Doufám, že nám bude
přát počasí a první jarní akci si všichni užijeme. Občerstvení brigádníků je po skončení akce zajištěno.
Další velkou úklidovou akcí bude sběr velkoplošného
a nebezpečného odpadu a železného šrotu.
Jaro patří k období, kdy pro Vás se spolky pořádáme
mnoho akcí. Jsem rád, že je tomu tak i letos, i když
začátek roku byl napjatý.
Jak jsme vás již informovali v minulém vydání Zpravodaje, ukončili začátkem roku své funkce někteří
dlouholetí představitelé spolků. Nyní je vše v pořádku
a všechny spolky mají nové vedení.
Rád bych popřál všem novým předsedům spolků mnoho zdaru a elánu při jejich práci pro spolky a pro obec.
Jsem přesvědčen, že naše vzájemná spolupráce povede ke spokojenosti nás všech a především občanů
naší obce.
Chtěl bych poděkovat paní Adámkové, která SDH Ovčáry darovala hasičskou uniformu.
Těším se na další setkání při akcích pořádaných obcí
či spolky.
Bohuslav Machůrka starosta obce

PLÁNOVANÉ AKCE
4. 4.

- Nejkrásnější trek světa pod nejvyšší horu Mount
Everest 17,30 h SD
6. 4.
- Úklid Horky
6. 4.
- Jarní prodejní výstava a tvoření ve velikonočním
duchu od 13 h SD
12. a 13. 4. - Sběr velkoplošného a nebezpečného odpadu
13. 4. - Sběr železného šrotu SDH Ovčáry
27. 4. - Nohejbalový turnaj
27. 4. - Zájezd do divadla Palace

30. 4. - Pálení čarodějnic a zábava na Horce
4. 5.
- Rybářské závody
18. 5. - Prezentace vinařství s řízenou degustací
od 14 h SD
25. 5. - Staročeské máje

SDH OVČÁRY
PODĚKOVÁNÍ
Je nám potěšením oznámit, že jsme se umístili na krásném 2. místě v programu Vy rozhodujete, my pomáháme společnosti Tesco. Moc děkujeme všem, kteří nás
podpořili. Za výhru bude zakoupen jeden zásahový oblek
a 2 páry rukavic v celkové hodnotě 16 000,- Kč.
VÝZVA
Sbor dobrovolných hasičů Ovčáry v letošním roce oslaví
140 let od svého historického založení. Prosíme spoluobčany, kteří by měli jakékoliv písemné či fotografické dokumenty týkající se historie SDH Ovčáry o jejich zapůjčení.
Vše si okopírujeme či oskenujeme a ihned vrátíme.
Pátráme také po kronice a praporu, který hasiči kdysi
vlastnili. Je možné, že je po desetiletí dobře uschován někde na půdě. Pokud tedy doma objevíte nějaké předměty
či písemnosti, které jsou spjaty s SDH Ovčáry, prosím,
kontaktujte starostu sboru Josefa Tuláčka na tel. 777 073
746 nebo na adrese Na Bulánce 269, Ovčáry.
Děkujeme za každou informaci.
Za SDH Ovčáry Josef Tuláček

UBYTOVNA

ZÁJEZD NA HORY

Loňský provoz a hospodaření ubytovacího zařízení
Na Františku skončilo v mírném schodku.
Výnosy ubytovny za rok 2018 byly celkem 3 540 530,- Kč.
Náklady na provoz ubytovny byly 3 591 823,- Kč. Největší položky ve výdajích tvoří mzdy zaměstnanců, opravy
a údržba vnitřních prostor ubytovny i celého objektu Spolkového domu. Z výnosů ubytovny je dále splácen úvěr na
rekonstrukci Spolkového domu.
Plán obsazenosti ubytovny pro letošní rok plně pokrývá maximální kapacitu ubytovny. A to nejen na základě potvrzené
dohody o ubytování s naším hlavním partnerem TPCA.
Hynek Tichý místostarosta obce

Dne 26.1.2019 jsme
uskutečnili již tradiční
zájezd na hory. Letos
jsme zamířili, jako již
v minulosti, do velmi
oblíbeného skiareálu
Benecko. Autobus byl
naplněn téměř do posledního místa, a tak
jsme si mohli plně užívat zimních sportů a radovánek. Někteří z nás se vydali na túru na běžkách a jiní plně využili
nabídku místních sjezdovek a zábavných parků. Podmínky
pro lyžování byly opravdu vynikající.
Po náročném dni jsme se opět všichni sešli u autobusu bez
úrazu a se spoustou zážitků vyrazili zpět k domovu.
Sixta Martin

Z MÍSTNÍ MATRIKY
V naší obci bylo k 1.1. 2019 přihlášeno k trvalému pobytu
749 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 8 nových občánků
- 2 chlapci a 6 dívek. Zemřelo sedm spoluobčanů, 2 muži
a 5 žen. Do naší obce se v minulém roce přistěhovalo
33 občanů a naopak se z obce odstěhovalo 33 občanů,
v rámci obce změnilo trvalý pobyt 8 občanů.
I v roce 2018 navštívil starosta obce se zástupci sociální
komise 27 občanů - jubilantů. V letošním roce je plánováno celkem 50 návštěv - 7 jubilantů ve věku 70 let, 10
jubilantů ve věku 75 let, 6 jubilantů ve věku 80 let a 27
jubilantů starších 80 let. Nejstarším občanem Ovčár je
paní Marie Šilerová, která v loňském roce oslavila úctyhodných 102 let, nejstarším mužem je pan Jaroslav Šedina, jenž v loňském roce oslavil 90 let.
Hynek Tichý místostarosta obce

ZÁBAVNÍ PARK TONGO
S Dětským klubíkem za podpory Obecního úřadu Ovčáry
jsme se vydali dne 24.2.2019 do zábavního parku TONGO v Hradci Králové. Mezi občany byl o zájezd velký zájem a kapacita autobusu byla zcela využita. Po příchodu
do parku nás zcela ohromila velikost a rozmanitost jednotlivých atrakcí. Každý z nás si tak mohl vyzkoušet zaskákat
si na trampolíně či skákacím hradu, proplést se labiryntem,
zajezdit si autíčkem nebo se sklouznout po skluzavce ze
sopky. Po námaze jsme všichni s radostí využili místní občersvení. Děti byly plné energie a tak využívaly atrakce do
posledních chvil.
Při zpáteční cestě děti plné dojmů vymýšlely, kam by se
rády podívaly příště.
Šárka a Martin Sixtovi

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 2019
Zasedání zastupitelstva obce 23.1.2019
Usnesení č. 41/1/2019 - Zastupitelstvo obce schválilo
návrh na spoluúčast financování výroby praporu pro SDH
ve výši 45 000,- Kč.
Usnesení č. 42/1/2019 - Zastupitelstvo obce schválilo
podání žádosti SDH o dotaci z rozpočtu ze Středočeského kraje na spolufinancování vybavení jednotky SDH
věcnými prostředky.
Usnesení č. 43/1/2019 - Zastupitelstvo obce schválilo financování spolků na základě Žádosti o poskytnutí dotace
z rozpočtu obce Ovčáry na rok 2019.
Zasedání zastupitelstva obce 6.2.2019
Usnesení č. 44/2/2019 - Zastupitelstvo obce schválilo
Darovací smlouvu mezi obcí Ovčáry a Městem Kolín na
finanční dar ve výši 5 000,- Kč na pořádání výstavy o životním prostředí v roce 2019.
Usnesení č. 45/2/2019 - Zastupitelstvo obce schválilo
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na zřízení vodovodní přípojky pro parcelu č. st. 369,
ul. Pod Horkou č. p. 246, Ovčáry
Zasedání zastupitelstva obce 6.3.2019
Usnesení č. 47/3/2019 - Zastupitelstvo obce schválilo

žádost o napojení na místní komunikaci v ulici Na Ohrádkách ke garáži u domu č. p. 89, p. č. st. 96/1.
Usnesení č. 48/3/2019 - Zastupitelstvo obce schválilo
žádost MÚ Kolín odboru životního prostředí o rekultivaci
cesty na pozemcích 549/18 a 549/19.
Usnesení č. 49/3/2019 - Zastupitelstvo obce schválilo
Smlouvu o závazku veřejné služby ve vnitrostátní linkové
osobní dopravě na rok 2019 mezi Obcí Ovčáry a OAD
Kolín s.r.o.
Usnesení č. 50/3/2019 - Zastupitelstvo obce schválilo
výsledek hospodaření v roce 2018 ZŠ a MŠ Ovčáry.
V dalších usneseních na zasedání zastupitelstvo schválilo poskytnutí dotace pro spolky na rok 2019:
Ovčárecké ženy - 35 000,- Kč
SDH Ovčáry - 35 000,- Kč
Český svaz včelařů - 10 000,- Kč
Mládež Ovčáry - 45 000,- Kč
Spolek myslivců a přátel myslivosti - 10 000,- Kč
Myslivecké sdružení - 35 000,- Kč
SK FC Ovčáry - 35 000,- Kč
Chataři Mlýnek - 30 000,- Kč
TJ ASPV Ovčáry - 15 000,- Kč
Hynek Tichý místostarosta obce

ZPRÁVY OD HASIČŮ
Ani v zimě děti nezahálí. Již
9.3.2019 se zúčastnily Halové soutěže v běhu na 60 m
s překážkami v Ostravě. Sešlo se tam plno mladých hasičů z celé ČR. Za své výkony se stydět nemusí, vždyť
je začátek sezóny. V kategorii mladších chlapců soutěžilo cca 120 závodníků a naši
chlapci se umístili na 55.,
70. a 90. místě. Příště prý
budou lepší :-)
PLÁN AKCÍ A SOUTĚŽÍ SDH OVČÁRY NA ROK 2019
16.3.		 Rostoklaty - Zimní halová soutěž
23.3. Maškarní pro děti - od 13 h
23.3.		 Hasičský ples - od 20 h
24.3.		Jablonec nad Nisou - Halová soutěž překážky
na 60 m
20.4.		 Kostelec n. Č. l. - Kostelecké útoky
27.4.		 Klučov - běh na 60 m a 100 m s překážkami
4.5.		 Liga - SDH Horní Kruty fotbalové hřiště
11.5.		 Liga - SDH Ratenice fotbalové hřiště

18.5.		 Kolín - Okresní kolo Hry Plamen
19.5.		 Kolín - Okresní kolo v požárním sportu
25.5.		 Liga - SDH Kšely sportovní areál
1.6.		 Liga - SDH Křížkový Újezdec sportovní areál
8.6.		 Liga - SDH Ovčáry fotbalové hřiště
22.6.		 Liga - SDH Třebovle fotbalové hřiště
31.8.		 Železný hasič - od 8 h
31.8. 	Oslavy 140 let založení SDH Ovčáry a 10 let
		 obnovení sboru - od 14 h
31.8.		 Posvícenská zábava - 20 h
7.9. 		 O Pohár starostky OSH Kolín
8.9. 		Český Brod - Setkání přípravek nejen okresu
Kolín
14.9. Liga - SDH Bulánka sportovní areál
15.9.		Okres Mělník - Krajské setkání přípravek
Středočeského kraje
21.9. Liga - SDH Kostelec n. Č. l. fotbalové hřiště
5.10.		Ovčáry - ZPV Okresní kolo Hry Plamen
		 - v jednání
12.10. Drakiáda
5.11.		 Praha - Halová soutěž 60 m s překážkami
24.11. Ostrava - Halová soutěž 60 m s překážkami
8.12. Mikulášská

OVČÁRECKÉ ŽENY
Spolek OŽ započal rok 2019 přednáškou s panem kaplanem Marianem Brudnym, který působil 15 let na misi
v africkém Kongu. Zajímavé vyprávění přiblížilo běžný
život obyvatel této země, které člověku z Evropy narovná hodnoty, protože mnoho věcí, které považujeme za
normální a běžné, nejsou normální ani běžné ve všech
zemích světa.
V měsíci březnu
se v kulturní místnosti Hasičárna
uskutečnila oslava Mezinárodního dne žen, kde
jsme se sešly v hojném počtu. K dobré náladě nám svojí
hudební produkcí přispěl pan Alexander Zinzer.
Dále bychom s příchodem jara chtěly začít podnikat
pěší procházky po okolí obce a nastartovat tak svůj metabolismus po dlouhém zimním období. Procházky nebudou nikterak fyzicky náročné, a tak je vítán kdokoliv,
kdo má rád pohyb.
V následujících dvou měsících nás čekají tyto akce, které se obě uskuteční ve Spolkovém domě:
• 4. 4. 2019 přednáška na téma Nejkrásnější trek světa
pod nejvyšší horu Mount Everest
• 18. 5. 2019 prezentace vinařství Korber s řízenou degustací
Tímto bych vás chtěla pozvat na připravované akce
a v případě zájmu o jarní vycházky mne neváhejte kontaktovat. Kontakt je možné získat na OÚ Ovčáry.
Krásné jarní dny plné pohody přeje za Spolek OŽ Pavla Březinová

PODĚKOVÁNÍ ZA SPOLUPRÁCI
Dne 9. ledna tohoto roku proběhla členská schůze
spolku Ovčárecké ženy. Na uvolněné místo po odstupující předsedkyni byla do čela spolku jednomyslně zvolena paní Pavla Březinová.
Touto cestou chci poděkovat všem členkám spolku
za spolupráci, vstřícnost, porozumění a ochotu během 10 let, po které jsme se snažily obohatit sobě
i ostatním občanům dění ve vesnici. Mé poděkování se týká i spolupráce s ostatními spolky a sdruženími v naší obci. A nové předsedkyni přeji mnoho
úspěchů v práci pro spolek Ovčárecké ženy.
Mgr. Renata Podnecká

ZPRÁVY ZE ŠKOLY
Basket s Méďou
Že basketbal není sportem jen pro dospěláky, ukázali dětem z mateřské školy zástupci BC Kolín. Spolu
s Méďou seznámili děti se základy basketbalu. Cvičení
děti velmi bavilo.

Zápis
do 1. ročníku
2019 / 2020
ZŠ Ovčáry
4.4.2019 od

15.00 do 17.00 h

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

SBĚR STARÉHO PAPÍRU
proběhne ve škole
Bruslení
První krůčky na ledě děti z mateřské školy zvládly pod
vedením kolínských trenérů hokeje. Veškerá výstroj
včetně bruslí byla dětem zapůjčena díky projektu „Učíme děti bruslit“. I přes počáteční obavy byly děti statečné a na led se vždy těšily.
Na bruslení se vydali i žáci základní školy v rámci hodin tělesné výchovy. Vyzkoušeli si jízdu vpřed, zastavování, rovnovážná cvičení, slalomovou dráhu i závodivé
hry. Bruslení dětem nabídlo novou příležitost ke sportování.

pondělí 29.4.
do čtvrtka
2.5.2019
odvoz bude
v pátek 3.5.2018

I za malé množství děkujeme.

Zápis do MŠ
v Ovčárech
Zápis se uskuteční v úterý

7.5.2019

od 11.00 h do 15.00 h

K zápisu: Přijďte s dítětem, rodný list dítěte, občanský průkaz žadatele.
Žádáme rodiče, aby respektovali daný termín.
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