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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
jen málokdo z nás si byl ochoten připustit, že by mohl vypuknout v Evropě válečný konflikt.
Invaze ruských vojsk na Ukrajinu tak všechny ochromila. Vlna
solidarity našich občanů s občany utíkajícími před válkou je obrovská. Mnozí z Vás poslali nemalé finanční částky, někteří poskytli hmotnou pomoc
a někteří neváhali nabídnout i střechu nad hlavou. Ale
pomocí je i vlídné slovo, povzbuzení, vyjádření účasti
a milý úsměv. A tak jistě každý pomáhá dle svých sil
a možností. Zároveň všichni doufáme, že se brzy najde
kompromis a boje utichnou.
Po dlouhé covidové pauze se do naší obce pomalu vrací i společenský život. V měsíci dubnu jsme pro naše
děti připravili jarní dílničku ve Spolkovém domě. Pro dospělé pak návštěvu představení v divadle Studio DVA.
Začátkem května organizujeme pro malé i velké diváky
návštěvu muzikálu Tarzan. Letos by také mělo proběhnout tradiční pálení čarodějnic na Horce a i příprava
Staročeských májí je v plném proudu. Doufáme, že
i tyto akce Vám pomohou na chvíli zapomenout a odreagovat se od starostí a nejistot. Také některé naše
projekty začnou brát konkrétní podobu. Obec Ovčáry
zažádala o dotaci na projekt staré fary. O jejím využití
budete moci rozhodnout v podobě místního referenda.
O všem Vás budeme samozřejmě včas informovat.
Dovolte, abych Vám popřál krásné svátky jara, hodně
sluníčka a hlavně klid a mír pro všechny.
Těším se na setkání s Vámi na akcích pořádaných obcí
či spolky.
starosta obce Bohuslav Machůrka

ZAKLÁDÁNÍ ZAHRAD

JSME SPECIALISTÉ
V OBLASTI
ZELENĚ A RÁDI
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ZAHRADY
NERAGREEN
E: info@neragreen.cz
T: +420 739 060 251
w w w. n e rag re e n .c z

• výsadba okrasných rostlin a dřevin
• zakládání záhonů a trávníků
• zakládání skalek a tvorba jezírek
• realizace zahradních staveb…

ÚDRŽBA ZAHRAD
A SEZÓNNÍ PRÁCE
• péče o trávníky
(vertikutace, hnojení, sekání)
• ruční pletí záhonů
• stříhání keřů a živých plotů
• rizikové kácení stromů
• řez ovocných stromů a péče o stromy

SK FC OVČÁRY - JARO 2022
A - mužstvo
FK Libodřice - sobota 26. 3. 15:00
FC Velim - neděle 3. 4. 16:30
Slavoj Ratboř - neděle 10. 4. 16:30
Sokol Plaňany - neděle 17. 4. 17:00
Jestřabí Lhota - sobota 23. 4. 17:00
Sokol Zásmuky - neděle 1. 5. 17:00
TJ Kouřim - neděle 8. 5. 17:00
FK Červené Pečky - Pašinka - neděle 15. 5. 17:00
Bečváry - sobota 21. 5. 17:00
Štítarský SK - neděle 29. 5. 17:00
Čechie Tuklaty - neděle 5. 6. 17:00
SK Krakovany - sobota 11. 6. 17:00
TJ Nučice - neděle 19. 6. 17:00

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 21. 2. 2022
Usnesení č. 326/1/2022 – Zastupitelstvo obce schválilo
návrh rozpočtového opatření č. 1/2022.
Usnesení č. 327/1/2022 – Zastupitelstvo obce schválilo
rozpis zrušených položek z rozpočtu na rok 2022.
Usnesení č. 328/1/2022 – Zastupitelstvo obce schválilo
Smlouvu o spolupráci mezi obcí Ovčáry a městem Kolín.
Účelem této smlouvy je zajištění realizace akce „Cyklostezka Kolín – Ovčáry“ realizované v rámci Smlouvy č. 1391/
C1/2020 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu
SFDI. Akce je realizována na k. ú. Sendražice u Kolína
a Ovčáry u Kolína.
Usnesení č. 329/1/2022 – Zastupitelstvo obce schválilo
Dohodu o ukončení Smlouvy při zajišťování a spolufinancování dopravní obslužnosti mezi Středočeským krajem
a obcí Ovčáry. Předmětem dohody je ukončení Smlouvy schválené usnesením RK č. 024-45/2021/RK ze dne
2. 12. 2021. Smluvní strany se dohodly na ukončení Smlouvy k 31. 12. 2021.
Usnesení č. 330/1/2022 – Zastupitelstvo obce schválilo
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi
obcí Ovčáry a obcí Veltruby. Předmětem této smlouvy je
vybudování a provozování stavby „Vodovod Veltruby a Hradišťko I“ na pozemcích parc. č. 1358, 1307, 1340, 1267
a 1266. Všechny v k. ú. Ovčáry u Kolína.
Usnesení č. 331/1/2022 – Zastupitelstvo obce schválilo
Žádost o měsíční příspěvek na dopravu do speciální školy v Poděbradech 2 dětí. Žádost podala paní I. B. a paní
A. K. z Ovčár. Částka je 1000,- Kč měsíčně na jedno dítě po
dobu od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2022. Příspěvek bude vyplacen
jednorázově.
Usnesení č. 332/1/2022 – Zastupitelstvo obce schválilo
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1/22 mezi obcí Ovčáry
a firmou Dřevokrov, s. r.o., se sídlem: Býchory 172, 280 02
Kolín. Předmětem tohoto dodatku je prodloužení kanalizač-

ního řádu v ulici Na Bulánce a Pod Kaštanem. Cena za
provedení díla je 85 883,- Kč bez DPH.
Usnesení č. 333/1/2022 – Zastupitelstvo obce schválilo
Smlouvu o zápůjčce mezi obcí Ovčáry a panem M. S. Předmětem této smlouvy je poskytnutí úvěru výši 100 000,- Kč
z Fondu na opravy a modernizaci bytů schváleného zastupitelstvem obce dne 12. 6. 2013.
Usnesení č. 334/1/2022 – Zastupitelstvo obce schválilo cenovou nabídku na opravu vodní nádrže požárního vozidla
T 815 antikorozním nátěrem v částce 55 963,- Kč s DPH.
Usnesení č. 335/1/2022 – Zastupitelstvo obce schválilo
Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi
obcí Ovčáry a společností ČEZ Distribuce, a. s. se sídlem:
Teplická 874/8, 405 02 Děčín – Podmokly. Smlouva se týká
pozemků: č. parc. 1083/3, 1098/25, 1098/26 v k. ú. Ovčáry
u Kolína ve vlastnictví obce Ovčáry. Předmětem věcného
břemene je právo umístit, provozovat, opravovat a udržovat
zařízení distribuční soustavy.
Usnesení č. 336/1/2022 – Zastupitelstvo obce schválilo
Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi
obcí Ovčáry a společností ČEZ Distribuce, a. s. se sídlem:
Teplická 874/8, 405 02 Děčín – Podmokly. Smlouva se týká
pozemků: č. parc. 1087 a 1098/26 v k. ú. Ovčáry u Kolína
ve vlastnictví obce Ovčáry. Předmětem věcného břemene
je právo umístit, provozovat, opravovat a udržovat zařízení
distribuční soustavy.
Usnesení č. 337/1/2022 – Zastupitelstvo obce schválilo
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci: „Rekonstrukce ČOV
Ovčáry“ mezi objednatelem obcí Ovčáry a zhotovitelem firmou Stavební huť Slatiňany, s. r. o., se sídlem: Sečská 570,
538 21 Slatiňany. Předmětem dodatku je navýšení prací na
přání objednatele dle seznamu prací uvedeného ve smlouvě. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na
základě nabídky zhotovitele a činí 3 133 650,73 Kč s DPH.
místostarosta obce Ovčáry Hynek Tichý

REKONSTRUKCE ČOV POKRAČUJE
Rekonstrukce druhé etapy ČOV se dostává do finální
fáze – jsou nově zprovozněny jímky hrubého předčištění a vstupní čerpací stanice je osazena novými čerpadly,
automatickými šnekovými česly, manipulačním jeřábkem
včetně zastřešení.
Dále proběhla výměna systému čerpání kalů a úprava systému odtahu plovoucích nečistot, všechny povrchové body
jsou vyměněny za nerezové plechy a rošty.
místostarosta Hynek Tichý

KRÁTKÉ ZPRÁVY OD HASIČŮ
Od začátku roku jsme měli napilno. Do 27. 3. měla naše
jednotka 7 výjezdů. Hned první den v roce jsme vyjížděli
k požáru, 4. a 20. 1. proběhla distribuce rychlotestů, 30. 1.
a 17. 2. jsme odstraňovali stromy, 25. 2. jsme likvidovali
nebezpečné látky na silnici a 5. 3. jsme byli nasazeni na
mimořádnou událost do Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině v Kutné Hoře. Zde jsme pomáhali s chodem

a organizací výše zmíněného centra. Dále jsme pomáhali
na mistrovství cyklokrosu TOI TOI Cup v Kolíně.
Naší jednotce přibylo i nové vybavení. Vše za přispění obce
Ovčáry a díky výhře v soutěži ADHR 2021. Do jednotky se
pořídil přetlakový ventilátor, plovoucí čerpadlo, dvě ruční vysílačky, výstražné vesty a technické přilby od firmy Drager.
Tímto bychom ještě jednou rádi poděkovali obci Ovčáry za
podporu a za zaslané hlasy do soutěže. Pro zajímavost –
od prvního místa nás dělilo 5 hlasů.
Teď něco z kultury: naposled byl hasičský ples a karneval
v roce 2019. Po několikátém odkladu jsme se dočkali. S napětím jsme čekali, jestli po tak dlouhé době někdo dorazí.
Po pátečních přípravách proběhl v sobotu od 14 hodin dětský karneval. Sál spolkového domu byl plný dětí a jejich rodičů. Doufáme, že jste si užili odpoledne plné hudby, zábavy, kostýmů a her. Každé dítě si odneslo malý dárek a první
čtyři masky získaly sladkou odměnu. Po karnevalu proběhl
úklid a příprava na večerní ples. Na ples dorazilo přibližně
80 hostů, kteří se bavili při kapele Unikát. Příští hasičský
ples proběhne opět s kapelou Unikát 18. 3. 2023. Rád bych
na tomto místě poděkoval všem členům, kteří se aktivně
podíleli na přípravě akcí. Doufám, že se konečně do naší
obce navrátí kulturní, společenský a sportovní život. Jaro
už je tu a rádi bychom všem spoluobčanům popřáli hodně
sluníčka a pohody.
za SDH a JSDH Ovčáry Josef Tuláček

STŘEDOČESKÝ KRAJ PODPOŘÍ POTRAVINOVOU BANKU.
TA NABÍZÍ POMOC POTŘEBNÝM UŽ OD ROKU 2009.
Středočeský kraj poskytne v roce 2022 Potravinové bance finanční pomoc ve výši 2 miliony korun. Rozhodli o tom
krajští zastupitelé. Počet klientů, kteří banku využívají, se
stále zvyšuje.
Potravinová banka pro Prahu a Středočeský kraj je pro
mnoho lidí opravdovou záchranou. Banka shromažďuje
jídlo od dárců, jako jsou obchody s potravinami a výrobci
potravin, třídí je a poskytuje potřebným. Ke konci loňského
roku se počet jejích klientů vyšplhal až na 70 000. „Při mé
nedávné návštěvě v Potravinové bance jsem měla možnost
zblízka vidět, jak nesmírně potřebnou pomoc Potravinová
banka poskytuje, jak je odpovědně provozována, jak nakládá s potravinami a drogerií, jak nepřijde vniveč ani zelenina
a ovoce, které jsou čerstvé, a nezvládla by se distribuce
celého množství v syrovém stavu. Zaměstnanci, z nichž je
mnoho bývalých klientů banky, ve vybavené kuchyni připravují marmelády nebo omáčky, které jsou konzervovány pro
další konzumaci. Banka pomáhá lidem bez domova, osamělým matkám s dětmi, seniorům a osobám v azylových
domech, přerozděluje potraviny od řetězců, od výrobců
a soukromých dárců, vydává potravinové balíčky pro jednotlivce i azylové domy. Všem, kteří pomáhají, patří velký
dík,“ řekla hejtmanka Petra Pecková.
Pomoc Potravinové banky vyhledává stále více lidí. Kromě
velkého nárůstu počtu jednotlivců a rodin byl zaznamenán
také velký nárůst počtu organizací, které pomoc odebírají.
V roce 2019 jich bylo 156, v roce 2021 už 264. Jsou mezi

nimi i města a obce, které z Potravinové banky odebírají
potraviny pro své občany v nouzi, osamělé seniory nebo
například matky samoživitelky. Obce se mohou přihlásit
v bance jako odběratelé potravin a pravidelně odebírat potraviny pro své obyvatele, kteří se ocitnou v kritické situaci.
Očekává se, že kvůli pandemii, růstu cen zboží i energií
bude lidí v nouzi dále přibývat.
„Jsme moc rádi, že Středočeský kraj zdvojnásobil příspěvek, který jsme dostali v minulém roce. Je to pro nás velmi
vítaná pomoc. Jsme tu od toho, abychom pomáhali potřebným. Naše potravinová banka byla založena už v roce
2009, ale stále se setkáváme s tím, že ne každý o nás ví.
Pokud by někdo naši pomoc potřeboval, nejlepší je obrátit se na obecní úřad, kde získá další informace, případně
rovnou doporučení. Bez toho jednotlivcům potravinovou
pomoc nevydáváme,“ uvedla ředitelka Potravinové banky
pro Prahu a Středočeský kraj Věra Doušová. Pokud by chtěl
někdo začít pomáhat, může rovněž kontaktovat přímo Potravinovou banku.
Středočeský kraj podpořil Potravinovou banku v roce 2020
dotací 550 000 Kč, v roce 2021 to byl 1 milion korun. Pro
rok 2022 zastupitelé schválili příspěvek ve výši 2 miliony
korun. Potravinová banka Praha a SK byla založena v roce
2009 a je součástí České federace potravinových bank.
V současné době je největší potravinovou bankou v České
republice.

ZPRÁVY ZE ŠKOLY
Karneval ZŠ

Karneval MŠ

Bruslení ZŠ
Na bruslení se všichni školáci už moc těšili. Letos jsme
se na zimní stadion v Kolíně vydali hned čtyřikrát. Někdo
bruslil bez obav, někteří museli své bruslařské dovednosti oprášit a jiní se rozjezdili s hrazdičkou. Trénovali
jsme jízdu vpřed, po jedné noze, otočky, brzdění. Projížděli jsme slalom, překážkovou dráhu, jízdu na vytrvalost
a hráli na ledě hry. Na závěr lekcí žáci projížděli dráhu
na čas a mohli si tak porovnat své dovednosti, obratnost
i rychlost. Každému se podařilo své bruslení zlepšit.
Na čtvrté lekci už bruslili téměř všichni bez hrazdiček
a mnozí si v bruslení našli skvělou zálibu.

mohli bezpečně na led. Děti si nejdříve vyzkoušely led
samostatně pod dohledem trenérů. Za pomocí hrazdiček a molitanových kostek se seznamovaly s ledovou
plochou. Následovala ukázka správné techniky bruslení, kdy každé dítě mělo možnost bruslit s trenérem.
Seznámení s tímto sportem proběhlo úspěšně. Využili
jsme ledové plochy naplno a bruslení děti velmi bavilo.
Těšíme se na příští rok.
Masopustní týden v naší škole
V týdnu od 28. 2. do 4. 3. 2022 se v naší škole uskutečnil
tematický týden s názvem „Masopust“. Žákům a dětem
přiblížil tradice, které se týkají období od Tří králů do Velikonoc. Každý den byly připravené aktivity na toto téma.
Vyráběly se škrabošky, navštívilo nás divadélko Kůzle
s hudební pohádkou „Na kole i přes pole“. Ve středu si
všichni vyzkoušeli pečení masopustních koláčů, které
se povedly a poté i velmi chutnaly. Čtvrtek se nesl v duchu „Karnevalového veselení“. Byly připravené soutěže
a malá diskotéka. Na závěr týdne si děti zacvičily s klaunem Ferdinandem, který si pro ně připravil spoustu her
a cvičení.

Základní škola a Mateřská škola Ovčáry
Tel.: 321 722 429, 731 449 113

Zápis do MŠS
Š
školní rok 2022 - 2023

Zápis se uskuteční v úterý

3. 5. 2022 od 12.00 do 15.30 h
Bruslení MŠ2
V březnu jsme s dětmi z MŠ2 navštívili v rámci dopoledních činností Zimní stadion v Kolíně. Seznámili jsme se
s hokejovým prostředím a měli jsme možnost navštívit
hokejové kabiny a zázemí hráčů. Po prohlídce stadionu jsme se šli obléknout do ochranné výstroje, tak aby
byla dodržena veškerá bezpečnost dětí. Děti dostaly
opravdové hokejové helmy, chrániče a brusle. Než jsme
šli bruslit, tak nás zkušení trenéři seznámili s pravidly
a bezpečnostními pokyny na ledové ploše. Poté jsme

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

SBĚR STARÉHO PAPÍRU
proběhne ve škole

od 25.4. do 28.4. 2022.
Odvoz bude 29.4. v 8.00 h.

I za malé množství děkujeme.
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