Zpravodaj
obce

Ovčáry
Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
léto je za námi a své vlády se ujal
podzim. Děti se vrátily do škol,
skončila doba dovolených a my
se opět naplno vracíme ke svým
každodenním
povinnostem.
V letních měsících jsme se setkávali na řadě akcí, které pro
Vás tradičně pořádáme se spolky. Většina setkání probíhala ve Spolkovém domě, který
už „oslavil“ rok svého fungování.
Ani podzim nebude chudý na společenské akce. Již tuto
sobotu se jistě uvidíme před obecním úřadem při akci
Železný hasič a večer si zatančíme ve Spolkovém domě.
Další víkend nás čekají volby do Krajského zastupitelstva. Doufám, že přijdete svým hlasem podpořit své favority.
V současné době probíhají v naší obci stavební úpravy, rekonstrukce ulic apod. Rád bych Vám touto cestou
poděkoval za shovívavost s jakou snášíte různá omezení související s probíhajícími pracemi. Odměnou nám
všem pak bude krásná a vzkvétající obec, kterou se
snažíme pro Vás vybudovat.
Také bych Vám rád poděkoval za Vaši spolupráci při
údržbě veřejných prostor, která je v období podzimu
a padajícíího listí náročnější. Velký dík patří také pracovníkům našich technických služeb pod vedením Jiřího
Chadraby, kteří se snaží udražovat naši obec v bezvadném pořádku.
Bohuslav Machůrka
starosta obce

UPOZORNĚNÍ
V dubnu uplynula lhůta k úhradě poplatku za svoz
domovního odpadu. Někteří z Vás stále ještě nemají
uhrazeno. Dlužnou částku ve výši 500 Kč na osobu
přihlášenou k trvalému pobytu v obci můžete uhradit
v hotovosti na OÚ nebo převodem z účtu. Stejnou
částku je povinnen uhradit také majitel nemovitosti,
kterou vlastní např. k rekreačním účelům, bez ohledu
na to, zda nemovitost k rekreaci využívá.

č.3/16

NEJBLIŽŠÍ AKCE
1.10.2016
22.10.2016

Železný hasič a Zavírák
Drakiáda na Horce

PLÁNOVANÉ STAVEBNÍ AKCE
OBECNÍHO ÚŘADU
Po letních prázdninách se pomalu začínají rozbíhat
naplánované akce obecním úřadem, jedná se většinou
o přípravy a opravy místních komunikací a chodníků.
Jednou z dokončených oprav během prázdnin jsou
sklepní prostory budovy ZŠ a MŠ, kde se vzlínající
spodní voda dostávala až do přízemních částí budovy.
Počátkem září se začala opravovat místní komunikace
v ulici k Jasánku , na kterou naváže v té samé části
obce kanalizační a vodovodní přípojka. Podobné zemní
práce na kanalizaci a vodě nás ve větší míře do konce
podzimu ještě čekají v připravované zóně stavebních
parcel za ulicí na Františku.
Další plánovanou stavební akcí ve spolupráci s místními
hasiči je příprava rekonstrukce Hasičské zbrojnice, její
výstavba je rozložena vzhledem k finančním možnostem
obce do tří let, letos by měla být vybudována základová
deska.
místostarosta obce Hynek Tichý

VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
Velkoobjemové a nebezpečné odpady nepatří do popelnice.K jejich odložení využijte přistavených velkoobjemových kontejnerů.
Sběr odpadu dne:
21.10.2016 8 - 17 h
22.10.2016 8 - 12 h
Na sběrném dvoře u Obecního úřadu Ovčáry
Informace, dotazy, připomínky: Obecní úřad Ovčáry
tel: 321 720 022, www.ovcary-obec.cz
www.jaktridit.cz - informace o třídění a recyklaci odpadů

ZPRÁVY OD HASIČŮ
Od posledního zpravodaje jsme se zúčastnili
dalších akcí, vyjmenujme jenom některé. Jako
už každoročně proběhl 7.ročník O pohár starosty
obce, který letos byl součástí Podlipanské ligy.
Kdo jste se zúčastnili jako pořadatelé nebo diváci, děkujeme všem za podporu. Nebudeme jmenovat všechny výsledky našich družstev, ale celkové vyhodnocení určitě stojí zato. Dne 4.9.2016
se naše družstvo přípravky zúčastnilo krajského
kola Plamínku v Kolíně, kde se z 16 družstev
umístilo na 6.místě. Další týden jela družstva přípravky obhajovat první místo do Českého Brodu
na Setkání přípravek nejen okresu Kolín. První
místo hasičata obhájila a na další rok mají putovní pohár sami pro sebe. Tímto moc gratulujeme. Dále musím vyzvednout celkové výsledky
Podlipanské ligy 2016. Začneme od nejmenších:
Přípravka družstvo A 1.místo, družstvo B 2.místo. Mladší žáci družstvo A 1.místo, družstvo B
7.místo, starší žáci 7.místo, dorost 6.místo, ženy
8.místo, muži 7.místo. Celkově se zúčastnilo 71
družstev z 22 SDH. Zastoupené okresy: Kolín,
Nymburk, Praha - východ, Praha - západ a hl. m.
Praha. Všem zúčastněným gratulujeme.
Dále stojí za zmínku soustředění o prázdninách
v Hryzelích u Zásmuk, kde se 5 vedoucích,
1 zdravotnice a 2 kuchařky starali o 29 dětí. Dou-

fáme, že si to děti užily, i když počasí nám nepřálo. Bez obětavosti zúčastněných by se tato akce nemohla uspořádat,
za což jim patří velké díky.
Zásahová jednotka se v poslední době zúčastnila cvičení
na průmyslové zóně a několika likvidací bodavého hmyzu
(sršně).
A co nás do konce roku čeká? 1.10.2016 Třetí ročník Železného hasiče, 9.10.2016 Branný závod v Lipanech, 15.10.2016
ples Podlipanské ligy, 22.10.2016 Drakiáda na Horce,
4.12.2016 Mikulášská nadílka, 30.12.2016 Výroční valná
hromada SDH Ovčáry.
Tímto přejeme všem spoluobčanům krásný a pohodový podzim a těšíme se na setkání na námi pořádaných akcích.
Za SDH Ovčáry Josef Tuláček

NÁBOR MALÝCH HASIČŮ

ZPRÁVY Z ODDÍLU KOPANÉ

Oznamujeme, že od listopadu 2016 bude probíhat nábor malých hasičů a hasiček od tří let (rok narození
2013, 2012, 2011…). Pokud se Vaše dítě chce stát malým hasičem, ať si přijde zaběhat, zahrát si a v teplém
počasí se nechat pokropit vodou, přijďte mezi nás.
Za přípravku SDH Ovčáry Gabriela a Radek Hovorkovi

Po letní přestávce je již v plném proudu podzimní část
další fotbalové sezóny. Náš oddíl reprezentují družstva
starších žáků, dorostu a dospělých. Zvláště A mužstvo
začalo velmi zdařile. V srpnu jsme uspořádali Fotbalový turnaj o pohár starosty, ve kterém jsme obsadili
1.místo. V semifinále jsme porazili FC Němčice 4 - 2
(branky 3x Kubeš, 1x Chadraba) a ve finále zvítězili
nad Úsvitem Kořenice 5-1 (branky 3x Chadraba, 1x
Kubeš a O.Kopecký). I úvodní kola mistrovských zápasů jsou pro naše mužstvo vcelku úspěšná - po čtyřech vítězstvích v Týnci n. Labem, Němčicích a doma
s Konárovicemi a Radovesnicemi, prohráli až uplynulý
víkend v Krakovanech. Horší situace je u mládežnických mužstev - dorost zatím pouze prohrává a mužstvo
žáků třikrát prohrálo a jednou zvítězilo. Zvláště u žáků
se projevuje nedostatek místních hráčů a při neúčasti
žáků z DDŠ Býchory je mnohdy těžký úkol postavit 11
hráčů. Proto uvítáme všechny zájemce o fotbal ročníků
2002 a mladších. Rovněž tak pomoc ze strany rodičů
a dalších dospělých by byla pro náš oddíl přínosem.
Hlásit se můžete u pana B. Machůrky nebo P. Šašmy.
Pavel Šašma

OD 20:00
V Ovčárech ve Spolkovém domě
Vstupné: 100 Kč
K tanci a poslechu hrají Jarda & Martin
Pořádá SDH Ovčáry za přispění OÚ Ovčáry

ZPRÁVIČKY Z DĚTSKÉHO KLUBÍKU
V neděli 25.9. se uskutečnil plánovaný výlet pro rodiče
s dětmi do Farmaparku Soběhrdy. I přes komorní účast
se výlet velmi povedl. Děti si plnými doušky užívaly krmení a hlazení zvířátek, vyřádily se na vzdušných trampolínách a dalších atrakcích, dokonce některé z dětí
nechtěně okusily i sílu elektrických ohradníků. Nebojte, při zpáteční cestě byl počet účastníků nezměněn:-).
Plánované akce: Podzimní dýňování 27.10.2016, dýni
nutno objednat předem na tel. 775 108 876.
Rádi bychom zajistili výlet mezi čertíky do Pekla Čertovina, předpokládaný termín výletu je 3.12.2016 (výlet
je nejprve nutno schválit zastupitelstvem obce Ovčáry).
Za Dětský klubík Ovčáry Martin Sixta

Rozpis zbývajících zápasů podzimní sezóny
A mužstvo
Býchory B doma
So 1.10. 16,30
Kořenice venku
Ne 9.10. 16,00
Hradčany doma
So 15.10. 16,00
Tři Dvory B venku
So 22.10. 15,30
Ohaře doma
So 29.10. 15,30
Vel. Osek B venku
Ne 6.11. 14,00
Hradištko B venku
Ne 13.11. 14,00

Dorost
Cerhenice doma
So 1.10. 10,15
Tuchoraz doma
So 8.10. 10,15
Chotusice venku
So 15.10. 10,15
Zásmuky doma
So 22.10. 10,15
Radim venku
So 29.10. 10,15
Suchdol doma
So 5.11. 10,15
Vrdy venku
Ne 13.11. 10,15

Žáci
Žíželice doma
So 1.10. 14,30
Suchdol venku
So 8.10. 13,30
Velký Osek doma
So 15.10. 14,00
Sendražice venku
So 22.10. 13,30
Krakovany doma
Pá 7.10. 16,30

ZPRÁVY ZE ŠKOLY
Vigvam Němčice

Dopravní hřiště

První zářijovou středu 7.9.2016 žáci základní školy opustili ještě alespoň na chvíli školní lavice a vydali se za dobrodružstvím do Vigvamu v Němčicích. Na místě na ně čekalo plnění úkolů a jako odvážní a zvídaví indiáni si dobře
poradili s rýžováním zlata, projeli se kočárem a zdobili látkové čelenky. Na ohni si poté opekli vuřty, atmosféra byla
úžasná. Do této akce se zapojily i děti z mateřské školy.
Děkujeme obecnímu úřadu za financování celé akce.

Sluníčko se usmálo na děti z mateřské školy, když
v pondělí 12.9.2016 navštívily Dopravní hřiště v Kolíně.
K čemu slouží dopravní značky a semafory dětem vysvětlila lektorka zábavnou a srozumitelnou formou. Děti
se velmi rády projely na motokárách a nové informace si
tak řádně vyzkoušely i v terénu (a že došlo i na bouračku). Odnesli jsme si hezké zážitky a děti nové informace.

Vigvam - MŠ v indiánských čelenkách

Dopravní hřiště - MŠ

Školní hřiště v novém

Zahájení školního roku 2016/17 - žáci 1. roč.

Školní hřiště pro děti představuje místo,
kde si mohou nejen hrát, ale také trávit
společné chvíle odpočinku s přáteli. Jedno takové hřiště na pozemku MŠ a ZŠ
Ovčáry vzniklo již před deseti lety za podpory společnosti Yusen Logistics (Czech) s.r.o. v rámci aktivit
společenské odpovědnosti. Nyní po letech užívání
bylo z důvodu bezpečnosti dětí potřeba část hřiště
odstranit a zrenovovat. Yusen Logistics (Czech) s.r.o.
se tak rozhodl opět zapojit a přispěl škole na nákup
nového herního prvku s lezeckou stěnou.

Realizace o prázdninách
úspěšně proběhla a vy
můžete sami posoudit,
zda se obnova povedla.
Věříme, že nová podoba
hřiště se bude dětem líbit a podpoří přátelské setkávání dětí nejen o přestávkách.
Yusen Logistics (Czech) s.r.o.
WLB tým
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