zpravodaj
obce

Ovčáry
Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
nastal prázdninový čas, který
je plný očekávání zážitků z léta
a dovolených. Nás však i v tomto období čeká řada úkolů a povinností. Jak jste si asi všimli,
probíhá dlouho očekávaná rekonstrukce chodníku v ulici Lhotecké. Poprosím vás o dodržování nutných pravidel, která částečně omezují provoz
v této části obce. Obyvatele této ulice pak, aby po dokončení díla svá vozidla na nově vybudovaném chodníku neparkovali.
Patrně jste také zaznamenali, že od poloviny června
je v provozu ubytovna. V současné době je zde ubytováno cca 50 lidí a další místa se postupně připravují.
Provozovatelem je obec, bylo vytvořeno několik pracovních míst, které z velké části obsadili naši spoluobčané. Po prvotních nákladech spojených s rozjezdem
ubytovny se tak konečně postupně začnou vracet investované prostředky.
Přeji vám příjemný prázdninový čas, hodně sluníčka,
zkrátka pohodové léto.
Bohuslav Machůrka
starosta

Řepařská drážka
Zastupitelstvo obce se na svém posledním zasedání
rozhodlo přispět částkou 100 000,-Kč na dokončení
Řepařské drážky. Po Středočeském kraji s příspěvkem
1 000 000,-Kč a městu Kolínu s částkou 300 000,-Kč,
jsme se tak stali dalším významným subjektem, který
přispěl na dokončení této turistické atrakce. Nutno
však podotknout, že náš příspěvek poslouží především
na přeložení polní cesty v našem katastru, která vede
z osady Mlýnek do Býchor. Tato cesta je v současné
době mimo původní místo na pozemcích soukromníků
a v případě sporů bychom ji museli přeložit na vlastní
náklady. Takto vše zajistí investor celé akce. Pro
vaši informaci ještě uvádíme, že prázdninový provoz
na Řepařské drážce je kromě víkendu i každou středu.

č.4/14

Místní organizace Českého zahrádkářského
svazu uspořádá v sobotu 30. srpna 2014

zájezd do Českých Budějovic
na výstavu Země živitelka

Přihlásit se můžete již nyní u pana Jaroslava
Nesládka, čp. 153. Příspěvek na autobus bude
100,-Kč na osobu.

Foto ze zájezdu do Hluku

Úpravy na obecní chatě
V pátek 13. června proběhlo slavnostní otevření
zrekonstruovaných prostor obecní chaty na Mlýnku,
která je v pronájmu místního Mysliveckého sdružení.
A právě členové tohoto sdružení se brigádní formou
postarali o zhodnocení obecního majetku.
U chaty byla vybudována nová pergola, která poslouží
pro posezení nejen členům mysliveckého sdružení,
ale bude k dispozici k využití i dalším spolkům
v případě jejich zájmu.

Od jara 2013 spolupracuje místní akční skupina
MAS Zálabí z.s. s partnerskou místní akční skupinou Lípa pro venkov z.s. na projektu „Putovní olympiáda mateřských škol – sportování nejen pro radost
(12/017/4210a/000057)“.
Projekt spolupráce je zaměřen na zapojení mateřských škol z obou regionů a směřuje k rozvíjení pohybových schopností předškolních dětí. Poutavou
formou se snaží o zlepšení jejich fyzické kondice a
vstřícného vztahu ke sportu. V neposlední řadě dochází v důsledku projektu k navázání a upevnění
vztahů mezi obcemi, školkami a účastníky za účelem
výměny zkušeností.

24. května 2014 proběhlo již třetí „regionální kolo“
tohoto projektu v Jestřábí Lhotě. Akce se zúčastnilo
13 mateřských škol z regionu Místní akční skupiny
Zálabí. Jako každý rok tato akce zaznamenala vysokou účast nejen rodičů dětí či přátel sportu, ale také
obyvatel účastnících se obcí a jejich starostů.
Akci zahájil Jan Svoboda, který je „duší“ projektu, ale
své pozvání přidal také Oldřich Novotný místostarosta obce Dobšice, která si vzala pod záštitu další plánovanou akci projektu „Setkání regionů“ jež je plánována na 4. října 2014.
Děti po celodenním sportovním zápolení byly odměněny medailemi a diplomy, které jim předala kolínská
rodačka, atletka a mistryně v hodu kladivem Kateřina
Šafránková.

Ovčárečtí občané na Jízdě králů v Hluku
5. a 6.července se konaly v Hluku u Uherského Hradiště Dolňácké slavnosti spojené s Jízdou králů. Naše
sdružení Ovčárecké ženy pořádalo na tyto slavnosti
dvoudenní zájezd. Měla jsem největší strach z počasí, ale to vyšlo velmi pěkně. Možná v neděli až příliš,
neboť teplota vzduchu se šplhala ke třicítce. V so-

Den pro více generací se vydařil
botu, když jsme dorazili do Hluku, jsme se ubytovali
a pak si každý podle programu vybral, co mu nejvíce
vyhovovalo. Z doprovodných akcí byl velmi příjemný
košt vín, hlavně pro milovníky vína. Ochutnali jsme
několik druhů vín, přikusovali domácí škvarky nebo
sýr a slaninu. K tomu nám hrála cimbálovka s mlaďounkým zpěvákem, který má v krku zlato spojené
se zesilovačem. No prostě hlas hodný pověsti moravských hudebníků. Také jsme navštívili místní Tvrz,
ve které je sklípek, obřadní síň, informační centrum
a muzeum. Mezi další doprovodné akce patřila vý-

Setkání spoluobčanů všech generací se uskutečnilo
v sobotu 7. června v upravených prostorech na fotbalovém hřišti na Horce. Přes vysoké teploty si cestu
na tuto akci našla spousta dětí se svými rodiči. Děti
měly na výběr mnoho soutěží a úkolů. Jejich splnění však znamenalo zisk odměny, která byla velkou
motivací. Rovněž představení „Vodnické pohádky“

stava krojů, obrazů, včelařských výrobků, prohlídka
historických domků. Jedním ze silných dojmů byla návštěva místního kostela a nedělní mše. Kostel je nádherně vyzdobený, sedí se na polstrovaných lavicích
a v chladných měsících je vytápěný. Při mši byl kostel
zaplněný dospělými, malými dětmi a mládeží.
Hlavní program začal v neděli dopoledne jízdou třiceti chlapců na nádherně vyzdobených koních. Ti jeli
žádat rodiče krále, aby s nimi mohl jet Jízdu králů. Letos byl za krále vybrán 12letý hoch. Potom se všichni
odebrali k Tvrzi, kde žádali o povolení Jízdy králů starostu Hluku. To vše za stálého doprovodu hudby Šárovec. Všechny texty, které říkali hoši na koních, začínaly a končily pokřikem „Hýlom“. Mimochodem vše
bylo ozvučené, takže jsme dobře rozuměli. Po obědě začal průvod městem. Průvod zahajovala jízda
chlapců na koních s králem, který celou dobu měl
v ústech růži na znamení, že nesmí promluvit, aby
se neprozradil. Potom následovali muzikanti různých
skupin, dětské soubory a pěvecké soubory. Průvod
došel na místní stadion, kde probíhal dvouhodinový
program. My jsme odjeli v neděli, ale v pondělí ještě
probíhalo promítání filmu Slovácko sa nesúdí, který
se v Hluku natáčel před 40lety a má ještě pamětníky
z natáčení, kteří si v něm zahráli.
V Hluku mě oslovilo nadšení místních pro dodržování
tradic, informace, že zde stále přibývají včelaři a samozřejmě poznatek, že na Moravě se pořád rodí nejlepší vína.
Na závěr musím dodat, že mám radost, že i u nás
v Ovčárech dodržujeme tradice a některé ještě chceme obnovit. Všem přeji krásné léto.
Zapsala Renata Podnecká

FC Ovčáry – oddíl kopané informuje
doplněné o písničky a básničky se muselo malým návštěvníkům líbit. Podvečer pak patřil další generaci,
která si nejprve zazpívala, ale poté i zatančila při řízné dechovce v provedení malé dechovky Kmochovky
z Kolína. Celá akce posloužila k příjemnému setkání
spoluobčanů, které by mělo přispět ke zklidnění současného uspěchaného stylu života.
Pavel Šašma

místostarosta obce

Další fotbalová sezóna je za námi a pohled na konečné tabulky i samotný průběh jarní části není
důvodem k optimismu a radosti. První tým dospělých se opět pohyboval v záchranářských vodách
a znovu se potvrdilo to, že bez pravidelných tréninků se hraje velmi špatně, zvláště když věkový
průměr mužstva byl dost vysoký. Druhé mužstvo
dospělých mělo ve svých zápasech značné výky-

vy ve výkonnosti – dokázalo odehrát velmi slušná utkání, ale naopak mělo problémy i s tím dát
dohromady jedenáct mužů a utkání odehrát. I z
těchto důvodů jsme došli k názoru, že pro příští
rok bude optimální přihlásit pouze jeden tým dospělých. Uvidíme v dalších letech, zda bude především zájem a chuť pro to, aby byl do soutěží
přihlášen i rezervní tým.

Snad pohled na tabulku žáků je líbivější. Chlapci
odehráli všechna utkání s velkou chutí a elánem a
byli důstojným soupeřem i pro suverénního vítěze
z Polep. Silný ročník 1999 přechází do kategorie
dorostu, která byla pro další sezónu přihlášena.
Věříme, že se podaří stabilizovat i mužstvo žáků,
které naváže na předchozí úspěšné sezóny.
Všem přejeme příjemný čas prázdnin a dovolených a již se těšíme na setkání na fotbalovém hřišti na Horce v závěru srpna, kdy budou zahájeny
mistrovské zápasy další sezóny 2014/15.
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Zprávy od hasičů
Úspěšně u nás proběhly závody O pohár starosty
obce a večerní zábava. Jsou to akce, které jsou
organizačně náročné. Příprava na ně začíná už
několik týdnů před závody. V pátek, den před závody, se připravují tratě, občerstvení pro diváky i
soutěžící. Večer, jako už každoročně, přijíždějí na
naši akci SDH Obrnice od Mostu a následuje posezení do pozdních nočních hodin. V sobotu ráno
se musí doladit přípravy na soutěž.
Letos se soutěže zúčastnila 3 družstva přípravky, 5 družstev mladších žáků, 3 družstva starších
žáků, 5 družstev žen, 14 družstev mužů. Po ukončení soutěže, která proběhla bez větších problémů
Gabriela Hovorková a bez úrazů s velkým úspěchem našich družstev,
večer zahrála skupina Nová Míza. Konec zábavy
byl o půl čtvrté ráno.
Ale to ještě není konec, trochu se prospat a zase
do práce. Uklidit, rozloučit se kamarády z Obrnic
a domů odpočívat. Letos jsme to stihli do 14 hod.
Všem, kdo se podíleli na chodu této akce, velké
díky.
A co nás čeká v nejbližší době? Soutěže: 19.7. Tři Dvory, 3.8. - 8.8. soustředění mladých hasičů
v Hryzelých, 9.8. - Němčice, 30.8. - Býchory.
Nakonec přejeme všem spoluobčanům krásné
počasí a příjemné prožití prázdnin a čas dovolených.

Naše přípravka malých hasičů začala fungovat na začátku dubna 2014. Máme celkem 17 šikovných dětí,
které moc baví si hrát a hlavně běhat hasičské útoky. Trénujeme jednou týdně a pokaždé máme hojnou
účast:-). Poprvé se naše děti ukázaly na pálení čarodějnic. Od té doby jsou jako draci.
První závody pro přípravku proběhly 21.6.2014 O pohár starosty obce Ovčáry. Sice soutěžily mezi sebou,
protože nemají zatím žádného soupeře ve své kategorii. Ale i tak ukázaly, jak jsou to děti šikovné a snaživé.
Jejich odměnou byly medaile, sladkosti a pochvala od
přihlížejících diváků.
Další akce, které se zúčastníme, budou závody ve Veltrubech 5.7.2014. Tak nám držte palce, ať se nám daří.

Josef Tuláček

Za SDH Ovčáry
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