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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
všichni netrpělivě vyhlížíme jarní
počasí, ale zdá se, že paní zima
se nechce vzdát své vlády. Byl
jsem proto rád, že alespoň při našem tradičním úklidu Horky, jsme
se dočkali krásného počasí. Udržovací a úklidové práce probíhají
dál. Proběhla oprava komunikace
z Ovčár k Výrovně. Tato oprava bude dále pokračovat
od Výrovny, přes osadu Mlýnek, až k hranici našeho katastrálního území u Býchor. Rád bych touto cestou poděkoval panu Petru Dočkalovi, který společně s pracovníky
našich technických služeb, celou rekonstrukci prováděl.
Dále byl zastupitelstvem obce schválen projekt na výstavbu cyklostezky vedoucí až ke Kolínu. Cyklostezka by
měla zajistit především bezpečnou přepravu cyklistů i pěších do Kolína a zpět. Zároveň bude propojena se stávající sítí cyklostezek. I když hlasování nebylo jednohlasné,
věřím, že existenci stezky v budoucnu všichni doceníme.
Výstavba stezky by měla být realizována v průběhu roku
2018. O rozkvět naší obce se zajímají také společnosti
působící v Průmyslové zóně Ovčáry. Společnost Ingersoll
Rand CZ se rozhodla věnovat naší obci 25 stromů. Rád
přivítám Vaše návrhy, kam darované stromy vysadit.
Obec Ovčáry se také může pyšnit úspěchem v soutěži „STAVBA ROKU“, kde se náš Spolkový dům umístil
na krásném třetím místě. První místo obsadila budova
kolínského muzea.
Těším se na další setkání s Vámi při akcích pořádaných
obcí či spolky.
Bohuslav Machůrka starosta obce
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PLÁNOVANÉ AKCE
7.5.
13.5.
18.5.
27.5.

Rybářské závody
Střelecký den - Myslivecký spolek
Jarní koncert ve Spolkovém domě od 17 h
Staročeské máje

SLOVO MÍSTOSTAROSTY
Informace ze zasedání zastupitelstva
Na posledních veřejných zasedáních zastupitelstva
obce se schválilo několik pro obec důležitých návrhů.
Předně jde o schválení a finacování výkupu pozemků
farního areálu a navazující pozemky soukromých osob
(p.Pauknerová, p.Bělský). Jedná se o cca 6500m2
v centrální části obce.
Schválením investice ve výši 140 000,- Kč se
vybudovala podlaha v suterénu Spolkového domu.
Prostory, dříve využívané původním majitelem jako
tělocvična, se tak po rekonstrukci opět mohou
brzy používat ke sportovním účelům.
Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu na připravovaný
projekt cyklostezky Ovčáry - Kolín (Sendražice) s firmou
LK Advisory s.r.o. pro rok 2018. Zde je možno využít až
90% dotace z regionálního operačního programu kraje.
Na posledním zasedání byla schválena výzva
na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce
„Přístavba a nástavba hasičské zbrojnice“, na kterou
již všichni příznivci SDH netrpělivě čekají.
místostarosta obce Hynek Tichý

Úklid lesa - 1.4.2017

ZPRÁVY Z NÁDRŽKY
Letošní rok jsme zahájili 1.4. a to vypuštěním a vyčištěním nádržky. V minulých letech jsme pro čištění
a vyčerpání kalů používali fekální vůz, který již bohužel
nemáme k dispozici, a proto jsme požádali obecní úřad
o pomoc. Za finanční podpory O.Ú. jsme zapůjčili speciální kalové čerpadlo od firmy HIDROSTAL, se kterým
se nám podařilo odčerpat všechny kaly a zdárně vyčistit celou nádržku, za což také děkujeme našim hasičům, kteří nám v tomto velice pomohli. Počasí nám
velice přálo. Chtěli bychom poděkovat všem členům,
kteří se zůčastnili této akce a samozřejmě také obecnímu úřadu, který nám vyšel vstříc.

O víkendu 22.4.proběhla další akce a to již tradiční
čtvrtý ročník nohejbalového turnaje OVČARECKÁ ŠUPINA. Sešlo se deset mužstev z plánovaných dvanácti.
Turnaj začal v 8h za nepřízně počasí, které vydrželo
pomalu po celý den. Na prvním místě se umístil tým
NO NAME - Chadraba st., Hruška Dan, Lev. Druhé
místo obsadil tým P.Z.P. - Nesládek Petr, Šátek Zdeněk, Mikyta Pavol. Na třetím místě tým KOPEČÁCI
- Kopecký Milan, Kopecký Martin, Kopecký Ondřej,
Matiáš Radek a vynikající bramborovou medaili získal
tým M.K.S. Moulis Bronislav, Kašpar Josef, Sedláček.
Skončili jsme v pozdních odpoledních hodinách. Děkujeme velice mládeži Ovčár za postavení stanu, všem
členům, kteří se zúčastnili zabezpečení chodu akce
a Martinu Hermanovi za vedení turnaje.

KRÁTKÉ ZPRÁVY OD HASIČŮ
Jako už každoročně máme za sebou hasičský ples
i dětský karneval. Účast na obou akcích byla slušná.
Doufáme, že se akce líbila a vládla spokojenost. Dále
jsme se zúčastnili úklidu Horky a čištění nádržky.

I nadále se připravujeme na sezonu roku 2017 na sále
Spolkového domu Ovčáry a ve sportovní hale v Býchorech. Počasí nám zatím moc nepřeje k tréninkům
na hřišti FC, ale i přesto se snažíme se s těmito problémy poprat a připravit se na první závody v Horních

Krutech. Za což děkuji kolektivu, který se stará o děti.
Z iniciativy paní Hovorkové jsme spojili síly s kolektivem dorostenců a dorostenek ze Kšel a připravují se
společně na okresní kolo v Požárním sportu.
Co nového v jednotce? Začátek roku prověřil naši jednotku několikrát. Poprvé 24.1.2017 - požár rodinného
domu - Tři Dvory, 4.2.2017 - prověřovací cvičení - Pašinka, 8.2.2017 - spolupráce se složkami IZS - pátrání
po pohřešované osobě - Kolín, 4.3.2017 - požár louky
- Tři Dvory,17.3.2017 - požár rodinného domu - Veltruby. Dále jsme s obcí zažádali o darování vyřazené
techniky od HZS, kde naší žádosti bylo vyhověno a dostaneme Ford Tranzit devítimístný, který budeme využívat při akcích, kde nebude potřeba cisterna. Dále
obec podala žádost o dotaci na nákup čtyř dýchacích
přístrojů Dräger. A další důležitou akcí letošního roku
bude výstavba a rekonstrukce hasičské zbrojnice, která se plánovala již několik let a na kterou se moc těšíme. Věříme, že bude vyhovující potřebám jak jednotky,
tak i SDH Ovčáry.
Nakonec přeji všem spoluobčanům krásné slunečné
jarní dny a plno pohody.
Za SDH a JSDH Ovčáry Josef Tuláček

ČARODĚJNICE

Další akcí, která nás čeká v měsíci květnu, jsou rybářské závody dospělých. Závody se konají 7.5. a zveme na ně všechny místní i přespolní. Občerstvení jako
vždy zajištěno. Těšíme se na vaši účast. Pro děti máme
připravené rybářské závody na měsíc červen. Doufáme, že bude přát počasí. Závody se budou konat 10.6.
Těšíme se na hojnou účast našich dětí na tomto rybářském klání.
Za spolek rybářů Výbor

MYSLIVECKÝ SPOLEK SÁZÍ STROMKY
I v letošním roce o velikonočních svátcích, tak jak
v loňském jsme vysázeli nových 20 ks vysokokmenných ovocných stromků ve vodoteči Hlubokého potoka.
Pokračovali jsme v loňské řadové výsadbě. Jedná se
o švestky a hrušně. Máme radost, že z loňské výsadby
vše zakořenilo, vzešlo a nedošlo k usychání nových
výsadeb.
Provedli jsme i obnovu výsadby stromků v počtu 25 ks
na cestě Pod Horkou k Výrovně, kde bohužel došlo naopak v loňském roce k velkému prosychu stromkové
výsadby. Zde jsme nahradili zaschlé jedince za nové

švestkové krsky. Chtěli bychom požádat naše spoluobčany, aby byli všímaví k nové a obnovené výsadbě a nedocházelo ke krádežím jak zajišťujících kůlů,
tak i ochrany proti okusu zvěři. Velkou prosbu máme
na náš spolek v obci SDH, aby při návratech ze soutěží a přehlídek zajeli na polní cestu a trochu odlehčili
vodním zásobám při zalití nové výsadby stromů – děkujeme.
S pozdravem Zdar české myslivosti.
Za myslivecký spolek Ovčáry Navrátil Pavel

I když při letošním pálení čarodějnic bylo opravdu
chladno, sešli jsme se v hojném počtu a hezky se pobavili. K tanci a poslechu zahráli Jarda a Martin. Starosta obce děkuje za přípravu mládeži a především
členům SDH Ovčáry. Dále děkuje všem organizátorům
a obsluhujícím.

ZPRÁVY ZE ŠKOLY

ZA FINANČNÍ PODPORY SRDEČNĚ ZVE DĚTI A RODIČE NA

OLYMPIÁDU MATEŘSKÝCH ŠKOL 2017

V SOBOTU 20.KVĚTNA 2017 V 8,45 HOD VE SPORTOVNÍM AREÁLU TJ SOKOL JESTŘABÍ LHOTA
POZVANÉ MŠ :

MŠ BÝCHORY, MŠ JESTŘABÍ LHOTA, MŠ KRAKOVANY, MŠ OVČÁRY, MŠ TÝNEC NAD LABEM, MŠ VELKÝ OSEK, MŠ
ŽIŽELICE, MŠ STARÝ KOLÍN, MŠ VELTRUBY, MŠ ŽEHUŇ, MŠ OHAŘE, MŠ OPOLANY, MŠ HLAVEČNÍK

SPORTOVNÍ DISCIPLÍNY :

Skok do dálky z místa, Překážková dráha, Hod míčkem do dálky, Střelba na přesnost, Běh na 20 m, Slalomový běh s míčem,
Skákání na míčích, Skákání v pytlích, Hod na přesnost a štafeta družstev

AKCI PODPOŘÍ ÚČASTÍ :
JARMILA KRATOCHVÍLOVÁ bývalá československá atletka, držitelka současného světového rekordu na 800 m. Dále KATEŘINA
ŠAFRÁNKOVÁ účastnice olympijských her v Londýně, reprezentantka ČR v hodu kladivem a ZDENĚK ŠAFRÁNEK kapitán české sledgehokejové reprezentace

Zápis do MŠ v Ovčárech

Zápis se uskuteční ve čtvrtek

11.5.2017

Program v Městské knihovně v Kolíně - MŠ

od 11.00 h do 15.30 h

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

Poděkování

Škola Ovčáry
moc děkuje všem
účastníkům sběru
starého papíru

Bruslení - Zimním stadion Kolín - ZŠ
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