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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
jsem rád, že se v naší obci
úspěšně rozvíjí činnost jednotlivých zájmových organizací
a spolků. Naši hasiči si v krátké době dokázali získat velmi
dobré jméno v rámci okresu.
V letošním ročníku Polabské
ligy obsadili řadu předních
umístění a tím i vzorně reprezentovali obec, za což jim patří mé poděkování.
V poslední době se uskutečnila celá řada zájezdů pořádaných např. Českým zahrádkářským svazem do Litoměřic na výstavu Zahrada Čech či Ovčáreckými ženami
do výrobny mýdla. Obecní úřad uspořádal pro zájemce
návštěvu Hudebního divadla Karlín na muzikál AIDA.
Všechny tyto akce napomáhají ke společnému setkávání spoluobčanů, k poznávání různých míst v naší republice. Jsem tomu velmi rád, a proto děkuji i organizátorům těchto akcí. Věřím, že se na podobných akcích
v budoucnu společně setkáme. Přeji vám hezký podzim
letošního roku a těším se na další akce v naší obci.
Bohuslav Machůrka
starosta

Zprávy z obecního úřadu:
▶ Dne 21. 10. 2012 se uskutečnilo další vítání občánků spojené se zápisem do pamětní knihy. Přivítáni
byli noví spoluobčané narození od listopadu roku 2011
do září 2012. Jedná se o tyto občánky: Kateřina Karaﬁátová, Šimon Samek, Viktorie Košnarová, Aneta Husáková, Vojtěch Stříbrný, Tereza Hermanová, Šarlota Sixtová
a Anna Němcová.

▶ Na posledním zasedání zastupitelstva obce bylo
rozhodnuto, že plánované opravy chodníků v ulicích
Býchorská a Lhotecká budou přesunuty do roku 2013.
Důvody jsou především časové a částečně i ﬁnanční.
▶ V úterý dne 6. 11. 2012 proběhne poslední svoz
BIO odpadu. Od dalšího úterý až do jara 2013 bude
probíhat svoz pouze směsného odpadu. O přesném
termínu dalšího svozu BIO odpadu budete včas informováni.
▶ Ve dnech 2. – 3. 11. 2012 se budete moci zbavit nepotřebných věcí z domácností. Kromě velkoobjemových a nebezpečných odpadů (viz dále) se bude konat
i sběr elektrozařízení z domácností (staré pračky, televize, přehrávače, lednice apod.), které bude možné také
odevzdat do sběrného dvora u obecního úřadu. Tento
sběr zajišťuje Sbor dobrovolných hasičů.
▶ V sobotu 3. 11. 2012 provede FC Ovčáry „Sběr železného šrotu“. Železo připravte před dům v ranních
hodinách. Předem děkuje výbor FC Ovčáry.
▶ Již tradičně v předvečer první adventní neděle, tj. v sobotu dne 1. 12. 2012 proběhne „Rozsvěcení vánočního stromu“ s programem žáků Mateřské a Základní
školy Ovčáry. Děti ze školy již tradičně také vystoupí
dne 18. 12. 2012 na předvánočním zpívání v kostele.
Společnost AQUEL
by Vám ráda poskytla výjimečnou nabídku:
Chcete vědět, co pijete? Znáte hodnoty obsažené ve
Vaši pitné vodě jako jsou tvrdost, pH, chlor, dusičnany, dusitany, železo a další? Firma nabízí provedení
orientačního rozboru pitné vody u Vás doma. Ať už
pijete vodu z obecního vodovodu nebo vlastní studny
ﬁrma nabízí tento rozbor zdarma. Test vody zabere
pár minut a přinese Vám důležité odpovědi a možné
řešení. V případě zájmu o tuto službu stačí toto oznámit na obecním úřadě a zanechat telefonní kontakt.
Poté Vás již bude kontaktovat zástupce ﬁrmy AQUEL.

Na Horce vzniká Ekocentrum
– potkáte zde Indiány a Kelty

Činnost Ovčáreckých žen
Výlet do Litoměřic

Výsledky krajských voleb
v obci Ovčáry
ze dne 12. a 13. října 2012
Voleb se zúčastnilo 240 voličů z 627 oprávněných.
Odevzdáno bylo 239 platných hlasů
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Možná jste si všimli při procházkách v okolí naší obce,
že na Horce, v bývalém třešňovém sadě vyrostlo v poslední době něco neobvyklého. Děti z Dětského domova v Býchorách zde budují výchovně – zážitkový areál,
který nebude sloužit pouze jim. Prostředky na budování získal dětský domov z různých grantů. Na investiční
náklady přispěla společnost TPCA v rámci grantového
programu Partnerství pro Kolínsko, ale i nadace Ostravsko-karvinských dolů. Výsadbu dřevin podpořila nadace
Partnerství. Projekt mohl být zahájen teprve v okamžiku, kdy byla z velké hloubky vyvedena užitková voda
a po získání elektrické energie ze solárního systému.
První, co zdálky uvidíte je vysoký indiánský stan – tepee. Je zde umístěna i maringotka správce, kterým je
rodilý Američan Mathew Lowder. S ním máte možnost
se občas setkat i v obci, při jeho procházkách. Maringotka je jeho domovem a zároveň slouží i k úschově cenných věcí před nechtěnými návštěvníky. Mathew působí
jako indián velmi přesvědčivě, vždyť mu prý v těle koluje
opravdová indiánská krev.
Na pozemku byly dále vybudovány stáje pro koně a
polootevřená dřevostavba sloužící jako škola v přírodě.
Ostatní objekty jsou většinou jednoduchá pravěká stavení s rákosem a drny na střeše, příjemná je bylinková
zahrádka ohrazená plůtkem z větví. V plánu je dobudování dřevěného srubu a další doplnění již pořízeného
inventáře. Měl by zde být mlýn na obilí, tkalcovský stav,
hvězdárna, keltská pec apod.
A jaká je představa využití celého areálu? Mimo dětí z
dětského domova poslouží i pro školní třídy, které přijedou Řepařskou drážkou do stanice Mlýnek, odkud se
vydají naučnou stezkou přímo na Horku kolem Foltýnovy lípy. Na cestě potkají naučné tabule s úkoly o přírodě – sami si můžete projít při podzimní procházce. Po
příchodu do Ekocentra jsou děti rozděleny do menších
skupin a vyzkouší si např. jízdu na koni, pečení chleba, střelbu z luku, ražení mincí, rýžování zlata, práci s
přírodními materiály a jiné zážitky. Program je ukončen
„workshopem“ s ukázkou přírodních pokusů a ukázkou
ze života Keltů. Do budoucna je počítáno, že se Ekocentrum stane místem pro turisty, rodiny s dětmi apod.

VELKOOBJEMOVÉ A NEBEZPEČNÉ ODPADY Z DOMÁCNOSTÍ
nepatří do popelnice
K jejich odložení využijte přistavených velkoobjemových kontejnerů na sběrném dvoře
u Obecního úřadu Ovčáry
Do těchto kontejnerů patří:
• starý nábytek – např.: křesla, židle, skříně, válendy
• podlahové krytiny – např.: koberce, linolea
• sanitární keramika – např.: umyvadla, toalety
• znečištěné obaly od barev, ředidel, olejů, čistících prostředků atd.
• sorbenty, hadry od oleje, olejové ﬁltry atd.
• upotřebené oleje: motorové, apod., brzdové kapaliny
• pesticidy, herbicidy: prostředky k hubení hmyzu a ochraně rostlin
• spotřební chemikálie: nespotřebované kyseliny, louhy, fotochemikálie, čisticí prostředky apod.
Do velkoobjemových kontejnerů nelze ukládat zeminy a sutě.

Sběr odpadu
dne 2.11. 2012 8.00 – 17.00 hod.
dne 3.11. 2012 8.00 – 12.00 hod.
Informace, dotazy, připomínky:
• Obecní úřad Ovčáry, tel: 321 720 022
www.ovcary-obec.cz
• www.jaktridit.cz – informace o třídění a recyklaci

SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU v sobotu dne 3. listopadu

pořádá FC OVČÁRY - oddíl kopané. Železo připravte prosím ráno před dům.

V neděli 9. září se několik členek sdružení Ovčárecké
ženy zúčastnilo výletu do Litoměřic a okolí. Tento zájezd pořádalo sdružení Třídvorské ženy. Po Litoměřicích
nás provázela paní profesorka Černá, švagrová předsedy JZD Ovčáry ing. Pavla Černého. Litoměřice jsou
menší město než Kolín, ale náměstí mají rozlehlé, zaujímá plochu dvou hektarů. Jsou zde zajímavé a krásné
domy různých slohů. Dalším nádherným zážitkem byla
návštěva Katedrály sv. Štěpána, kde je biskupem Jan
Baxant. Místním věřícím není toto jméno neznámé, neboť Jan Baxant v 70. letech působil v Kolíně. Pokud se
chcete podívat na tuto katedrálu virtuálně, zadejte si do
vyhledávače www.virtualtravel.cz/katedraly.
Ten den bylo nádherné a slunečné počasí. Toho jsme
využily a na krajinu mezi Litoměřicemi a Ústím nad Labem jsme se podívaly z hradu Střekov a z protější vyhlídky v Bukovičkách. Z obou vyhlídek nám připadalo
Labe jako malý potůček, kolem něhož projíždí vláček ze
stavebnice Lego. Z výletu jsme se vrátily obohaceny o
poznání naší české krajiny.

Mýdlárna Rubens

Když jsem vybírala termín pro výlet s Ovčáreckými ženami, vsadila jsem na dlouhodobou předpověď počasí.
A vyplatilo se. 6.října, kdy jsme vyrazili na exkurzi do
Mýdlárny Rubens v obci Růžová, bylo nádherné podzimní počasí. Cesta do šluknovského výběžku probíhala
hladce. Překvapení nás čekalo až ve vesnici roku 2010
jménem Růžová. Silnice k Mýdlárně byla úzká, lehce
podmáčená. Viděla jsem na panu řidiči, že se mu moc
nechce jezdit po cestě, která je určena pro osobní auta.
Šla jsem se zeptat místního občana, jak se dostaneme
do Mýdlárny. Ten mě uzemnil odpovědí, že tudy projíždí německé autobusy a nedělají s tím cavyky. Pan řidič
se šel sám přesvědčit, zda to projedeme. No a projeli
jsme, ale bylo to celkem napínavé. Musím říct, že v Mýdlárně nás velice příjemně přivítali, paní majitelka nám
přednesla malou přednášku o výrobě mýdel, olejíčků a
jiných výrobků. Potom jsme si nakoupili a zpět tou samou cestou. Opět adrenalin, zda autobus projede či ne.
Tentokrát byla na cestě zaparkovaná dvě auta. Šla jsem
za majiteli aut, zda by odjeli. A teď jsem se dozvěděla,
jak to všem místním vadí, že tu projíždí tolik autobusů
hlavně německých. Ale vše dobře dopadlo a my projeli.
Po obědě v místní restauraci jsme zamířili do Benešova
nad Ploučnicí do zámku na prohlídku. Tam jsem narazila na dvě průvodkyně. Každá nás provázela jednou
částí zámku, na tom by nebylo nic zvláštního. Nicméně přístup průvodkyň byl velmi rozdílný. Ta první byla
legrační, prokládala výklad různými úsměvnými historkami, druhá průvodkyně vše převáděla na současnou
politiku. Její hlas zněl jako by vykouřila 100 cigaret a
zapila to studeným pivem.
Domů jsme dorazili v pořádku, lehce unavení, lehčí o
pár stovek za léčivé olejíčky a mýdla.
Hned večer jsem si připravila vanu s mátovou esencí
z Mýdlárny Rubens a bylo mi fajn.
Renata Podnecká

Za sdružení Ovčárecké ženy

INZERCE:
Nabízím soukromou výuku hry na klavír.
Bližší informace na telefonním čísle
737 904 362, nebo přímo na adrese
Irena ŠTELOVÁ, Na Bulánce 74, Ovčáry.

Sbor dobrovolných hasičů Ovčáry
... úspěšná sezona 2012 je u konce. Družstva SDH
Ovčáry se mohou pochlubit výsledky v dalším ročníku
Polabské ligy. Děti „A“ se umístily na 1. místě, děti „B“
na 4. místě, ženy na 1. místě, muži „A“ na 3. místě a
muži „B“ na 1. místě. Všichni jsme si přivezli Putovní poháry za rok 2012.
Ale liga není to jediné, čemu se náš spolek věnuje. Naši
muži se zúčastnili závodu o Pohár starostky OSDH
Kolín v Zibohlavech (15.9.2012), kde ve velké konkurenci obsadili 7. místo. Ani letos nechybělo okrskové cvičení
jednotek, které proběhlo 28.9.2012 v Končicích. Ve spolupráci s obecním úřadem jsme uspořádali 6.10.2012
Drakiádu.
Děti, naši malí hasiči, se pravidelně účastní okresní soutěže hry „Plamen“, a proto jsme o prázdninách uspořádali pro ně víkend plný her a příprav na tuto hru. Tentokrát připadlo pořadatelství soutěže „Plamen“ na náš
sbor. V neděli, 7.10.2012, se na Horce sešla více jak
stovka malých hasičů z celého okresu, aby ukázali své
znalosti a dovednosti z oblasti zdravovědy, topograﬁe,
střelby a vázání uzlů. Bohužel jim počasí vůbec nepřálo,
pršelo jako z konve.
SDH Ovčáry přeje všem spoluobčanům, členům a našim příznivcům krásný podzim.
Poděkování
Tímto děkuji všem členům, kteří se aktivně podíleli na velmi úspěšné sezoně, kdy reprezentovali náš
spolek a obec. Ještě jednou velký dík. Těším se na
další spolupráci v nadcházející sezoně.
Josef Tuláček

Starosta SDH Ovčáry

ŠKOLNÍ VÝPRAVY ZA ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVOU
V letošním školním roce jsme vyhlásili projekt „Poznáváme okolí Ovčár“,
protože učit se, poznávat a tvořit nemusíme jen ve škole. Co jsme už od září stihli, popsali a nakreslili sami žáci.

Den s myslivci
Nejdříve jsme se sešli ve škole. Pak jsme šli po polní
cestě k lesíku za Ovčáry, kde byl nejprve start závodu. Vytvořili jsme dvojice a na trať jsme vybíhali po pěti
minutách. Když nás paní učitelky vyslaly ze startu, tak
jsme běželi po cestě vyznačené fáborky a plnili úkoly.
Správné odpovědi jsme zapisovali na kartičku, kterou
jsme v cíli odevzdali paní učitelce. Hodnotil se čas a
správnost odpovědí. Závod končil hledáním pokladu,
který nám připravily paní učitelky. Poklad našli naši spolužáci a byly v něm dobrůtky pro každého. Potom se
nám věnovali myslivci a mohli jsme jít buď opékat buřty
nebo střílet ze vzduchovky. Tři spolužáci opékali marshmelou a pár spolužáků si opékalo topinku. Já si topinku teda spálila. Na střílení na terč jsme se těšili. Když
jsme si všichni střelili, střílela i paní ředitelka s panem
starostou. Nakonec jsme nemohli jít ani do školy, dokud
paní ředitelka netreﬁla střed. Ale štěstí nám pomohlo,
protože střed brzo treﬁla a na památku dostala svůj terč,
a tím vyhrála nad panem starostou. Den se nám moc
líbil, protože byl plný zážitků. Děkujeme myslivcům: p.
Bourkovi, p. Navrátilovi ml. a p. Navrátilovi st.
Napsali: Kryštof Podhora, Matěj Hladík, Veronika Fejtová

Ekologie v T.P.C.A. – recyklace elektroodpadu
Tato akce se konala dne 20.9. Vyráběli jsme, běhali a
třídili. Vyráběli jsme ze součástek třeba starých telefonů nebo vyřazených počítačů. Na běhání jsme si měli
vybrat jeden telefon, kterým jsme se měli na konci trasy
treﬁt do sběrné krabice. Třídili jsme podle kartiček. Pak
jsme měli hodit do sběrného kontejneru jeden nebo více
elektrospotřebičů. Každý z nás přinesl alespoň dva. Můj
výrobek se mi moc líbil. Vytvořila jsem kočku. Pojmenovala jsem ji Mourinka, protože máme doma kocourka
Mourka. Také ostatní si něco vytvořili. Třeba robota, náměstí, zvířátko nebo panáčka. Matěj, Kryštof a Páris se-

stavili továrnu K.M.H.P. gril, Verča vyrobila robota s názvem IX15, Lucka robotku a medvěda To jsme si mohli
odnést domů. A na závěr jsme dostali odměnu. Bylo to
Napsala: Bára Masopustová
tam moc hezké.

Vigvam
V pátek 5.10. jsme jeli celá škola do Vigvamu v Němčicích. Moc mě překvapilo, že pro nás přijela silniční mašinka. Ve Vigvamu to bylo hezké. Nejdříve jsme šli do
Vigvamu a nasvačili jsme se. Zjistili jsme, že Vigvam je
stavěný ze čtyř druhů dřeva, a že měří 23 metrů. Potom
pro nás přijelo koňské spřežení s kočárem a jeli jsme
na okružní jízdu až k lesu. Krmili jsme také ryby v rybníčku, a potom jsme šli do mini ZOO. Tady měli velké
slepice, několik koz a mohutného králíka Maxe. Dobrá
byla i prohlídka dlouhé limuzíny, kam se vejde 8 – 9
lidí. Když jsme měli chvilku času, hráli jsme si na velké
pirátské lodi. Na závěr jsme ve skupinách dostali za úkol
malovat na dýně. Moc se nám povedly a mohli jsme si je
odvézt do školy na výstavu. Dopoledne se nám líbilo, byl
Napsala: Lucie Blechová
to pěkný výlet.
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