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ADVENT V OBCI

Vážení spoluobčané,
dostáváte do rukou první povolební vydání našeho zpravodaje. Volby do zastupitelstva obce proběhly
za poměrně velkého zájmu voličů,
kterým bych chtěl touto cestou poděkovat za účast a za projevenou
důvěru. Jsem velmi rád, že Vám budocnost naší obce není lhostejná.
Výsledky voleb najdete v přehledných tabulkách níže. Dovolte mi, abych poděkoval všem zastupitelům obce, kteří byli
zvoleni v minulém volebním období a vykonávali tuto nelehkou funkci, za jejich houževnatost, píli, nadšení a obětavost.
Všem nově zvoleným zastupitelům přeji mnoho zdaru při plnění úkolů spojených s prací zastupitelů. Věřím, že společnými silami úspěšně zvládneme další náročné volební období.
Máme před sebou spoustu úkolů. Především je před námi
vybudování „Spolkového domu“ v prostorách ubytovny
Na Františku, který bude sloužit k užívání všem občanům
a spolkům v obci. Dále pak podpora výstavby rodinných
domů v obci a dalších činností spojených s chodem obce,
ke kterým jsme se zavázali v našem volebním programu.
Přichází nejkrásnější období v roce, čas Vánoc. Toto období
je v naší obci tradičně spojeno s konáním řady kulturních
akcí, jako je například rozsvícení stromečku, zpívání v kostele apod. Při jejich pořádání úzce spolupracujeme s naší
základní a mateřskou školou. Mé poděkování patří paní
ředitelce a celému pedagogickému sboru a především našim dětem za nadšení a elán, s nímž se každoročně pouští
do příprav těchto vystoupení. Přehledný rozpis akcí najdete
ve zpravodaji a na webových stránkách obce.
Dovolte mi, abych Vám popřál krásné Vánoce plné klidu
a pohody, do nového roku především hodně zdraví a spokojenosti.
Bohuslav Machůrka
starosta obce

ADVENT V KOLÍNĚ
28.11.	Adventní řemeslný trh na Karlově náměstí
a rozsvěcení vánoční stromku
10.12.	Česká mše vánoční
J. J. Ryby - Chrám
sv. Bartoloměje

29.11.	Lampionový průvod a rozsvěcení vánočního
stromu - sraz účastníků v 16,30h u hasičárny,
občerstvení zajištěno
6.12.	Mikulášská nadílka v pohostinství u Zastávky
od 17h
9.12.	Zpívánky v kostele - 17h
9.12.	Povídání s Ivankou Devátou - 18h v zasedací
místnosti obecního úřadu, přihlášky na OÚ,
tel.: 321 720 022, vstupné ZDARMA
17.12.	Pán z Prasečkova, Stavovské divadlo Praha,
odjezd v 16,30h z autobusové zastávky Ovčáry,
cena vstupenky 225 Kč, přihlášky na OÚ nebo
na tel. 321 720 022
24.12. Půlnoční mše - 24h
25.12. Mše svatá - 11h
1.1.2015 Novoroční mše svatá - 11h
1.1.2015 Novoroční pochod - 14h
1.1.2015 Ohňostroj na Horce - 17h

Vážení spoluobčané
Jak jistě víte v měsíci říjnu proběhly komunální volby do zastupitelstva obcí České republiky. Konkrétně v naší obci se
jeho složení v několika případech proměnilo. Minulé čtyřleté období bylo velmi úspěšné pro obec co se týče získávání peněz z různých dotačních fondů. Jedním z klíčových
iniciátorů těchto akcí, hlavně v technické přípravě projektů
byl kromě starosty Bohuslava Machůrky i místostarosta
obce Mgr. Pavel Šašma. Na základě povolebního vývoje
a hlavně jeho osobního rozhodnutí nepodílet se na dalším
vedení obce na postu místostarosty se projevilo na obsazení a složení kontrolního a finančního výboru a funkci
místostarosty obce.
Navázat na tuto zdařilou práci současných a dnes již minulých členů zastupitestva (p. Podnecký, p. Navrátil, p. Kopecký, ve fukci finančního výboru p. Maláčková) bude velice
těžké a proto si zaslouží za dosavadní činnost a obětavost
pro obec veliké poděkování. Pro nás zastupitele v nově
zvolených funkcí nebude snadné udržet dosavadní nastolený směr vývoje obce a zároveň tím vyvstává velká výzva
pro další funkční období. 		
Hynek Tichý
místostarosta obce

ZE ŽIVOTA ŠKOLY – ZE ŠKOLNÍCH LAVIC
To nám to utíká
Začátek školního roku jsme zahajovali setkáním s Mysliveckým spolkem Ovčáry. Počasí nám přálo a tak jsme
mohli hned ráno vyrazit směrem k chatové osadě Mlýnek.
Děti se zúčastnily lesního závodu, kde musely ukázat nejen rychlost, ale i znalosti a důvtip při plnění jednotlivých
úkolů. Po závodech následovalo hledání pokladu se sladkou odměnou. Nejlepší závodníci byli navíc odměněni
srnčími parůžky. Myslivci nám připravili stanoviště s terči
a všechny děti si mohly vyzkoušet střelbu ze vzduchovky.
Plno bylo také u opékání buřtíků, které si děti mohly samy
opéct. Ještě před návratem do školy nás myslivci pozvali

Letošní ročník Putovní olympiády MŠ byl zakončen
v sobotu 4. října společným setkáním regionů v Dobšicích. Pro děti i rodiče byl připraven bohatý program (divadelní představení, keltská stezka malého Dobše, ukázka
hasičského útoku, vystoupení dětské taneční skupiny).
Na závěr byly vyhodnoceny dětské kresby ze všech MŠ
na téma: Putovní olympiáda 2014.
VODOS ve škole
6.11. navštívili naši školu ZŠ a MŠ Ovčáry zástupci společnosti Vodos Kolín se vzdělávacím programem „Toaleta
není odpadkový koš!“ aneb „Co do kanalizace nepatří.“
Pro žáky prvního stupně připravili výukovou hodinu na interaktivní tabuli a zábavnou formou je seznámili s tím, co
se stane s odpadní vodou, než se vrátí opět do přírody.
Výuku doprovázela animovaná postavička kocoura Agiho.

Den strašidel

Dýňování

Základní škola a Mateřská škola Ovčáry
zve všechny předškoláky na

NEVŠEDNÍ VYUČOVÁNÍ
pro děti, které se chystají letos k zápisu
do 1. ročníku ZŠ
Přijďte si i s rodiči vyzkoušet opravdové vyučování
do třídy ZŠ (2. patro):

do chaty, kde nám ukázali vycpaniny některých lesních
zvířat. Ke každému živočichovi přidali také nějakou zajímavost. Všem se program moc líbil. Děkujeme myslivcům
za příjemné a poučné dopoledne.

vždy od 15,00 h do 15,30 h

čtvrtek 13.11., 20.11., 27.11.
čtvrtek 4.12., 11.12., 18.12.

si v běhu, hodu do dálky a štafetovém běhu. Odměnou
pro děti je nejen zážitek ze soutěže, ale i hodnotné ceny.
Součástí je Putovní olympiáda mateřských škol
Organizace MAS Zálabí a MAS Lípa pro venkov z projektu zakoupila sportovní prvky, které putují po jednotlivých školkách, takže děti mají možnost vyzkoušet si své
dovednosti a schopnosti s nejrůznějším sportovním náčiním. Naše děti se tak mohly už potěšit z horolezecké
stěny, koloběžek, míčů, rovnovážných prvků a dalšího
netradičního náčiní.
Olympiáda mateřských škol – sportování
nejen pro radost
Naše školka je již druhým rokem aktivně zapojena
do Olympiády mateřských škol, která je organizována
MAS Zálabí a MAS Lípa pro venkov. Projekt si jako hlavní
cíl klade vést malé děti k pohybu formou hry. Děti si každý rok vyzkoušejí různé sportovní disciplíny a zasoutěží

Na závěr každého ročníku je vždy společné setkání regionů – letos – „Dobšice aneb s malým Dobšem
za kelty“

(v lednu pokračujeme)
Těšíme se na Vás

Abychom to všechno viděli na vlastní oči, domluvili
jsme si návštěvu na čističce odpadních vod v Ovčárech.
Za ukázku a výklad děkujeme panu Roseckému.
Žáci napsali
Lektoři z firmy VODOS nám říkali, že do toalety nepatří
například olej z pánvičky, prošlé léky, zátky, hadry, barvy,
chemie a jídlo. Chemie a léky zabijí bakterie, které čistí
vodu. Jídlo a hadry prospívají krysám. (D. B.)
Taky se může stát, že se rozbije čerpadlo a někdo ho
potom musí vyndat, očistit od nečistot, které jsme tam
naházeli a potom opravit. To by se asi nikomu z nás dělat
nechtělo. Proto bychom do kanalizace neměli házet, co
tam nepatří. (B. M.)
Do WC se neleje olej z řízků. Také se tam nehází staré
oblečení, protože by se mohly ucpat trubky nebo si z hadrů dělají pelech krysy nebo potkani a pak se přemnožují.
Velmi se mi to líbilo a bylo to poučné. U nás doma nic
do záchodu nelijeme. (M. Č.)
Ponaučení: do záchodu se smí dávat jenom věci z našeho těla a toaletní papír. (E. P.)
Pro všechny vyplynulo ponaučení, že s ochranou přírody
a vody musí začít každý sám u sebe, protože příroda je
nezbytnou součástí našeho života a je třeba ji ochraňovat. Cílem tohoto projektu bylo pomyslnou kapkou přispět
k tomu, aby nám tato problematika nebyla lhostejná, což
se určitě podařilo.

Ze školy přejeme všem čtenářům Zpravodaje
poklidný adventní čas a pěkné vánoční svátky.

vítání občánků
Dne 23.11.2014 proběhlo tradiční vítání občánků. Mezi
nové občany Ovčáry byli přivítáni:
Jakub Čapek, Sabina Soukupová, Kateřina Formánková,
Přemysl Podnecký, Matyáš Herman

Dětský klubík

Cvičení dětí

Pravidelná činnost Dětského klubíku v Ovčárech odstartovala začátkem října. Po delší odmlce způsobené havárií
ve škole a letními prázdninami, kdy jsme neměli k dispozici
hasičárnu, jsme pojali setkání dětí, maminek a tatínků trochu odlišněji než v minulém roce.
Vzhledem k tomu, že jsou děti větší a zároveň šikovnější,
zaměřili jsme se na rozvoj psychomotorických dovedností.
Díky finančnímu příspěvku Obecního úřadu v Ovčárech
jsme pořídili výtvarné a pracovní pomůcky. Takto vyzbrojeni jsme se vrhli na první tvoření.
Prvním výrobkem, který děti zvládly vyrobit za pomoci svých
rodičů, byl drak, následovala práce s přírodním materiálem,
vytvořili jsme zvířátka z kaštanů, ježečka z listí atd.
Za finanční podpory obce jsme uskutečnili akci pod názvem Podzimní dýňové tvoření. Do tvorby jsme samozřejmě zapojili i tatínky. Dýňová strašidýlka se nám velice povedla.
Jelikož se blíží adventní čas a obec ve spolupráci s místními spolky plánuje akci Vánoční rozsvěcení stromu, do které se chceme aktivně zapojit, čeká nás tedy spousta práce.
Rádi bychom prezentovali činnost dětského klubíku pomocí výrobků, na jejichž výrobě se samozřejmně budou podílet děti a jejich rodiče. Výrobky s vánoční tématikou budou
samozřejmě prodejné na této tradiční vánoční akci.
Tímto vás všechny samozřejmě srdečně zveme na vánoční tvoření v místní hasičárně.
Scházíme se každý čtvrtek od 15,30 – 17,30 h.
Najdete nás také na facebooku www.facebook.com\Dětský Klubík

Stejně jako dětský klubík, tak i cvičení dětí v tělocvičně
ZŠ začalo svou činnost až začátkem října.
Tímto bych ráda poděkovala paní ředitelce Adamcové,
že nám opětovně poskytla prostory pro společné cvičení.
Děti jsou velice šikovné a pohybově nadané. Cvičením
rozvíjíme, jak pohybové dovednosti tak i sociální kompetence, a tím usnadňuje snazší začlenění dětí do sociálních skupin.
Při pohybových aktivitách využíváme náčiní dostupné
v tělocvičně jako jsou žíněnky, lavičky, koberec atd. Máme
též k dispozici psychomotorický padák, který využíváme
ve spojení s říkankami.
Cvičíme každé pondělí od 17,00 do 17,30 h. Jste srdečně zváni.
Šárka a Martin Sixtovi

Zprávy od hasičů
Od září proběhlo několik akcí. Tou hlavní akcí pro děti bylo
podzimní okresní kolo hry Plamen v kategorii mladší a starší žáci. Soutěž proběhla ve Starém Kolíně. V silné konkurenci v obouch kategoriích (18 družstev starších i mladších žáků) se naše děti mladší umístily na 4. místě a starší
na krásném 2. místě. Za letošní krásné výsledky jsme děti
vzali do Vigvamu na Bowling. S přípravkou se také nezahálelo. Zúčastnili jsme se dalších závodů Podlipanské ligy
v Ratenicích, Kostelci nad Černými lesy a Sportovního dne
v Českém Brodě. Musíme se pochlubit výsledky našich nejmenších. Dne 6.9.2014 jsme vyrazili na soutěž v požárním
útoku v Ratenicích. Odtud si naše děti přivezly 1. a 5. místo

ze sedmi zúčastněných družstev s časy 29,84s (což byl rekord Podlipanské ligy) a 39,15s. Následující týden v sobotu 14.9.2014 náš sbor mířil do Kostelce nad Černými lesy.
Konaly se tam noční útoky. Naši nejmenší opět zabodovali.
Tentokrát poměřili síly se šesti družstvy a jak jinak, než že
si přivezli 1. a 2. místo (časy 31,04s a 33,59s). SDH Český Brod pořádal dne 28.9.2014 Sportovní den hasičských

přípravek (nejen) okresu Kolín (okr. Kutná Hora, Nymburk,
Praha východ). Postavili jsme dvě družstva a v konkurenci
devíti družstev jsme si přivezli 1. a 2. místo (časy 27,81s opět vylepšený rekord a 34,50s). Nejsme jenom hasiči, ale
i výletníci. Byli jsme se podívat v ZOO Jihlava. Počasí nám
krásně vyšlo, byla super nálada a dětem i rodičům se tam
moc líbilo. Prostě krásné celodenní vyžití. Ani v zimě nebudeme zahálet. Už nyní máme pravidelné tréninky v místní
škole v tělocvičně a to každou středu od 17.30 h.
Dále se pořádal Železný Hasič. Tato soutěž je málo známá,
ale velmi náročná pro soutěžící. Na první ročník se přihlásilo do soutěže 20 mužů a 8 žen. Naši členové se v soutěži

neztratili a umístili se na prvních příčkách. Dále proběhla
Drakiáda. Letos nám počasí na pouštění draků nepřálo, ale
setkalo se na Horce dost dětí i rodičů, kteří prožili příjemné
odpoledne. Jednotka se v září zúčastnila cvičení na zóně
a v říjnu pomáhala s technikou na čistění nádržky. Před námi
jsou další akce jako je Mikulášská pro děti, která proběhne
6.12.2014 v pohostinství u Zastávky od 17h. Balíčky pro děti
s cedulkou (jméno dítěte) mohou rodiče přinášet od 15,30
do 16h. Každé dítě dostane od Mikuláše malou odměnu. Co
dalšího nás čeká? Výroční Valná Hromada, která proběhne
27.12.2014, kde shrneme, co se v letošním roce povedlo
a kde máme rezervy a je co zlepšovat. Tímto bychom rádi
oslovili i nové zájemce, kteří by chtěli rozšířit řady hasičů, jak
děti tak i dospělí. Jako novinka pro náš sbor, ale i pro širokou
veřejnost, jsou naše nové webové stránky www.sdhovcary.cz.
Na konec přejeme spoluobčanům poklidné prožití svátků,
bohatého ježíška, hodně zdraví a štěstí do roku 2015.
Josef Tuláček a Gabriela Hovorková
Za SDH Ovčáry

Chataři Mlýnek
Dne 18.10. 2014 proběhla v mylivně na Výrovně schůze
občanského sdružení „Chataři Mlýnek“. Dle stanov sdružení bylo zvoleno nové vedení sdružení. Bylo projednáno
umístění popelnic pro svoz odpadu v zimních měsících.
Dále byly stanoveny předběžné termíny brigád. Jedná se
především o úpravu příjezdových cest do osad, hrabání
listí a úklid odpadků.

PF 2015

Designed by Radek Netík

VÝSLEDKY KOMUNÁLNÍCH
VOLEB V NAŠÍ OBCI
Voleb se zúčastnilo 400 občanů. Odevzdáno bylo 399 platných hlasů.
Do zastupitelstva obce byli zvoleni tito kandidáti:
Bohuslav Machůrka			
322 hlasů
Václav Kupec				
285 hlasů
Pavel Šašma Mgr. 			
281 hlasů
Milan Kopecký				
274 hlasů
Hynek Tichý				
207 hlasů
Jiří Drahovzal				
179 hlasů
Martin Sixta				
177 hlasů
Karel Rosecký				
98 hlasů
Lenka Maláčková			
92 hlasů
Milan Kopecký se po volbách vzdal funkce zastupitele a nahradil ho další v pořadí pan Petr Nesládek (182 hlasů).
Výsledky senátních voleb v naší obci, které se konaly současně s volbami do zastupitelstva obce:
1. kolo:
Třísková Emilie (ČSSD) 			
11 111 hlasů
Lebeda Pavel MUDr. (BEZPP)		
1 149 hlasů
Kárník Pavel Mgr. (TOP 09)		
7 143 hlasů
Škrabánek Roman Ing. (BEZPP)		
3 787 hlasů
Davídková Regina Ing. (ANO 2011)
6 779 hlasů
Rak Milan MUDr. (BEZPP)		
7 828 hlasů
Švarc František (KSČM)			
4 750 hlasů
Do 2. kola, které se konalo následující víkend postoupili tito
kandidáti - Emilie Třísková a Mudr. Milan Rak, kteří obdrželi
následující počet hlasů:
2. kolo:
Třísková Emilie				
10 027 hlasů
Rak Milan MUDr.			
7 799 hlasů

zastupitelé obce
Dne 3.11. 2014 se konalo ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce.
Zvolení zastupitelé složili slib a zvolili toto nové vedení obce:
Starosta - Bohuslav Machůrka
Pro byli tito zatupitelé: Václav Kupec, Hynek Tichý, Karel
Rosecký, Petr Nesládek, Bohuslav Machůrka, Martin Sixta
Proti byli: Mgr. Pavel Šašma, Lenka Maláčková
Zdržel se: Jiří Drahovzal
Místostarosta - Hynek Tichý
Zastupitelé hlasovali shodně jako při volbě starosty.
Dále byli zvoleni předsedové kontrolního a finančního výboru.
Kontrolní výbor - Martin Sixta
Finanční výbor - Karel Rosecký

MIC a obecní knihovnA
Vážení spoluobčané, dovoluji si na počátku třetího volebního období podat přehled o dosavadním průběhu činnosti
MIC a knihovny i nastínění mnou předpokládaného vývoje
požadavků zákazníků v nějaké představitelné budoucnosti.
Takže začátek mé práce pro obec spadá do podzimu 2006,
kdy bylo rozhodnuto vybudovat novou knihovnu v soukromých prostorách budovy č.p. 40 u pana Háby. Celkově jsme
v těchto prostorách byli spokojeni, ale obcí pronajímané
prostory byly náročné na vytápění vzhledem ke starým oknům a dveřím a tak jsme po cca 3 letech prostory opustili
a nastěhovali se do kulturní místnosti Hasičárna, kde fungujeme dodnes. Bylo to prozíravé rozhodnutí, protože tento kulturní svatostánek je jako dělaný pro činnost spadající
do mé kompetence. Je třeba zdůraznit, že budova o níž je
řeč, je tak naplno využita pro potřeby zejména ovčárecké
mládeže a to je jistě cíl každého rozumného hospodáře.
Pokud jde o knihovnu, tak občané, kteří chtějí číst a vědí
hlavně co chtějí číst, tak si cestu ke mně do Hasky našli
a spokojenost je doufám oboustranná. Bohužel se musím
omluvit hlavně čtenářům, kteří by si
chtěli knihy vybírat přímo z regálů, kterážto služba bude spuštěna až s otevřením Spolkového domu, kde knihovna najde moderní a důstojné prostory,
kde budou knihy opravdu na výběr
v policích, což je ta nejzákladnější
služba, ke které jakousi časovou oklikou po nezbytné rekonstrukci Spolkového domu konečně dospějeme. Už teď
se na setkání s čtenáři klasického typu, kterým jsem dosud
nemohl úplně vyhovět, velmi těším. Takže díky celému zastupitelstvu minulému za naprosto bezvýhradnou podporu
mého konání a vězte, že investice do lidí a do kultury a prevence kriminality je věc, která ukazuje na míru vyspělosti
toho kterého obecního zastupitelstva.
Vzhledem ke vzornému chování stálých návštěvníků MIC
si dovoluji tvrdit, že jsem přesvědčeným zastáncem teorie
nedělitelných lidských práv a svobod a zapřísáhlým bojovníkem proti jakékoliv formě rasismu. Dále musím s politováním sdělit, že v rámci udržování pořádku a bezpečnosti slušných a seriózních návštěvníků mic, jsem musel udělit již
druhý „Zákaz vstupu“, za zcela bezprecedentní porušování
zásad slušného chování v prostorách Hasičárny. Za osm let
fungování je to teprve druhý zákaz, ale jak se ukazuje nelze
někdy nečinně přihlížet hulvátskému chování v protorách
mic, které ohrožuje samotnou podstatu fungování Hasky.
Vše se dnes přesouvá do počítačů
a na internet a tak jsem jaksi smířen s postupným ubýváním aktivních
čtenářů klasických knih a zároveň
s neutuchajícím zájmem o přístup
k pc a internetu.
Takže zdravím všechny občany obce Ovčáry a na případné
setkání s vámi nebo vašimi ratolestmi v mic se těší Aleš Tichý.
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