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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
uteklo to jako voda a máme před
sebou poslední měsíc v roce.
Jistě jste zaznamenali, že ani
v chladnějších měsících roku
neustávají práce v obci. Hned
při příjezdu do obce si každý
z vás určitě všimnul, jak se začíná v terénu rýsovat naše nová
cyklostezka.
Také pracovníci našich technických služeb nezahálí
a připravují obec na adventní čas. Na návsi se objeví vánoční stromek, pouliční osvětlení osvítí vánoční
světla a všichni se ponoříme do krásné vánoční atmosféry.
Jako každý rok je toto období spojeno s řadou kulturních akcí. Adventní čas zahájíme již tento víkend rozsvícením vánočního stromku s doprovodným programem, o který se tradičně postarají děti z naší základní
a mateřské školy. V polovině měsíce nás pak čekají
oblíbené Zpívánky v kostele.
V závěru měsíce bude pořádán ve Spolkovém domě
turnaj ve stolním tenise.
Na silvestrovské zábavě pořádané ve Spolkovém domě
se rozloučíme se starým rokem a přivítáme ten nový.
Těším se na Vás také na slavnostním ohňostroji na
Horce na Nový rok.
Přeji Vám všem veselé Vánoce a hodně zdraví do nového roku.
Bohuslav Machůrka starosta obce

PLÁNOVANÉ AKCE
Akce na prosinec 2019 a leden 2020:
12. 12. 2019 - Zpívánky v kostele sv. Jakuba většího
		
od 17 h
14. 12. 2019 - Poslední leč ve Spolkovém domě
29. 12. 2019 - Turnaj ve stolním tenise ve Spolkovém
		
domě od 13 h
31. 12. 2019 - Silvestr ve Spolkovém domě od 20 h
1. 1. 2020
- Novoroční ohňostroj na Horce od 17 h
18. 1. 2020
- Obecní ples ve Spolkovém domě od 20 h

Přejeme Vám příjemné prožití
vánočních svátků a
mnoho úspěchů v roce 2020
JSDH a SDH Ovčáry

POLOŽENÍ VĚNCE KE 30. VÝROČÍ
SAMETOVÉ REVOLUCE

AKCE SPOLKŮ POŘÁDANÉ V OVČÁRECH A OKOLÍ
Existuje mnoho zajímavých internetových stránek, na
kterých lze hledat nejrůznější spolkové aktivity. Na sportovní aktivity jsou zaměřené například projekty Sportuj
s námi od České unie sportu nebo Sport v okolí. Tipy na
aktivity pro rodiny s dětmi a mladé lidi pak nabízí třeba
Kam s dětmi.
Moderní aplikace MojeSpolky (www.mojespolky.cz) je
určena pro všechny aktivity bez omezení. Na stránce
je mapa spolků a zároveň kalendář akcí, které pro veřejnost pořádají. Snadno a rychle tak získáte přehled
o všech zajímavých spolcích a jejich aktivitách ve svém
okolí. MojeSpolky si můžete otevřít jak na počítači, tak
v mobilním zařízení. A pak už jen stačí na mapě vyhledat Ovčáry.
Registrované spolky mohou na MojeSpolky vkládat
události. Těm, které již mají kalendář událostí na svých
stránkách nabízíme nově vkládání automatizované. Na

druhé straně si obce mohou mapu nebo kalendář vložit
na své stránky, takže budou mít vždy aktuální informace
přímo od spolků.
spolutvůrce MojeSpolky Pavel Otta, Velký Osek

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

ZPRÁVY OD HASIČŮ
Schyluje se ke konci roku 2019. S dětmi jsme začali zimní přípravu ve sportovní hale DDŠ Býchory na sezonu
2020. Trénujeme každý pátek a scházíme se v hojném
počtu. Na rozloučení se sezonou jsme pro děti uspořádali výlet do Dětenic, kde si děti prohlédly zámek, muzeum pivovarnictví, zámeckou zahradu a poobědvaly
ve středověké krčmě. Počasí bylo nádherné.
Ani v tomto období nezahálíme se soutěžemi. Hned na
začátku listopadu jsme s dětmi vyrazili na halovou soutěž Memoriál Marty Habadové do Prahy, která spadá do
Českého halového poháru a účastní se jí mladí hasiči

z celé České republiky. Závodilo se na 60 m s překážkami a děti z Ovčár se na startovním poli rozhodně neztratily. Posledním závodem Českého halového poháru
je Ostrava, která se konala 23.11.2019, rovněž za účasti
zástupců SDH Ovčáry.
S dětmi plánujeme vánoční tvoření s přespáním na hasičárně, což bude poslední akce tohoto roku.
Tímto přeji všem krásné svátky vánoční a do nového
roku 2020 přeji hodně zdraví, štěstí a úspěchů.
Za kolektiv mladých hasičů Gábina Hovorková

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 16.10.2019
Na začátku zasedání vystoupil host z TPCA p. Paroubek, který podal zastupitelům informaci o možnosti
získat auto pro jednotku SDH. Sdělil podmínky, které
musí obec splňovat, aby mohla podat žádost o dotaci.
Usnesení č. 99/10/2019 - Zastupitelstvo obce schválilo
Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IE12-6500395/VB01 mezi obcí Ovčáry a ČEZ Distribuce,
a.s. zastoupenou na základě plné moci společností GEZ
spol. s r.o.
Usnesení č. 100/10/2019 - Zastupitelstvo obce schválilo cenovou nabídku prací na výkon technického dozoru
investora a koordinátora BOZP od pana Ing. Sklenaříka
na akci „Cyklostezka Kolín - Ovčáry“ v ceně 116 160,Kč s DPH.
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 13.11.2019
Usnesení č. 101/11/2019 - Zastupitelstvo obce schválilo finanční Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí investiční dotace mezi Obcí Ovčáry a Vodohospodářským

sdružením Kolín v celkové částce 787 120,- Kč. Částka
byla použita jako příspěvek na rozvoj vodovodní infrastruktury v obci Ovčáry.
Usnesení č. 102/11/2019 - Zastupitelstvo obce schválilo plán inventur za rok 2019.
Usnesení č. 103/11/2019 - Zastupitelstvo obce zamítlo
žádost o příspěvek z rozpočtu obce Ovčáry na zarybnění rybářského revíru Cidlina.
Usnesení č. 104/11/2019 - Zastupitelstvo obce schválilo finanční částku na oslavu Silvestra 2019 ve výši
40 000,- Kč.
Usnesení č. 105/11/2019 - Zastupitelstvo obce schválilo
finanční částku na novoroční ohňostroj ve výši 35 000,- Kč.
Usnesení č. 106/11/2019 - Zastupitelstvo obce schválilo
finanční částku na Obecní ples 2020 ve výši 50 000,- Kč.
Usnesení č. 107/11/2019 - Zastupitelstvo obce schválilo 33 ks vánočních balíčků pro jubilanty nad 80 let.
Hynek Tichý místostarosta obce

VÁNOČNÍ JARMARK VE SPOLKOVÉM DOMĚ

Jménem Ovčáreckých žen bych ráda popřála všem našim spoluobčanům spokojené a ve zdraví
prožité svátky vánoční. Do nového roku 2020 co víc popřát než štěstí, zdraví, spokojenost a lásku.
Za OŽ Pavla Březinová

ZPRÁVY ZE ŠKOLY
Soutěž „O nejkrásnější dýni“
Konec října patřil soutěži „O nejkrásnější dýni“. Školní
zahradu obsadila velká spousta dýní - strašidelné, roztomilé, zvířátkové, zdobené přírodninami i zahalené pavučinou. Bylo jich tolik a přitom každá jiná. Celý týden
jsme je mohli pozorovat z okna, abychom v pátek vyhlásili těch pět nejlepších. Rozhodování nebylo vůbec
snadné. Všechny dýně se velmi povedly a celou školu
naladily na podzimní náladu.

dalších nadpřirozených bytostí. Dopoledne si užily děti
z mateřské školy zábavu při hrách a tanci v tělocvičně.
Žáci ZŠ I se zase přenesli na strašidelný hrad, kde počítali duchy a s loutkami tvořili strašidelný příběh z hradu.
Školní družina se rozdělila do čarodějných týmů a kromě tance žáky čekaly i soutěže - nošení dýní, hledání
strašidelných symbolů, přenášení pavoučků a létali také
duchové. Celý den si všichni příjemně prožili a užili.

Atletická školička
Je středa a naši malí sportovci z mateřské školy jsou
převlečeni ve svých cvičebních úborech. „Co nás čeká?“
Do školy za námi přijeli trenéři a budeme sportovat! Běháme, skáčeme, hrajeme s míči a dalším sportovním
náčiním. Nechybí ani hry, a proto nás atletická školička
tak baví.

Den se strašidly a skřítky
Již od rána se školou pohybovala spousta strašidel,
čarodějnic, skřítků, kostlivců, netopýrů a všelijakých

Příjemné vánoční svátky
a ničím nerušený vstup
do nového roku 2020
přejí všem čtenářům
Zpravodaje děti, žáci
a pracovníci školy
v Ovčárech
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