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Slovo starosty

Dotační tituly Středočeského kraje

Vážení spoluobčané,
konečně se nám začíná probouzet jaro a my se můžeme
těšit na sluneční dny. Věřím, že
při jarním úklidu nezapomenete ani na veřejná prostranství v
okolí svých domů a naše obec
bude po dlouhé zimě pěkně
upravena. Při této příležitosti
připomínám všem majitelům psů, kteří své miláčky venčí na obecním prostranství, aby nezapomínali na úklid
exkrementů.
Dále znovu upozorňuji všechny návštěvníky dětského
hřiště na povinnost dodržování provozního řádu tak,
aby nedocházelo ke zbytečným stížnostem na chování. Jestliže naopak budete svědky něčeho, co se neslučuje se slušným chováním, upozorněte nás a my to
budeme řešit.
Těším se na setkání s vámi na připravovaných
akcích, o kterých se můžete dočíst níže.

Jak jsme vás informovali v minulém čísle zpravodaje
podala naše obec několik žádostí v rámci grantových
řízení. V tomto roce jsme byli vcelku úspěšní a získali
jsme do rozpočtu obce celkem 215 000,-Kč navíc.
Ze Středočeského fondu podpory dobrovolných hasičů nám byla přiznána částka 130 000,-Kč na dovybavení jednotky SDH.
Ve fondu životního prostředí a zemědělství jsme obdrželi částku 55 000,-Kč na projekt „Čisté lesy v okolí
obce“.
A opět jsme uspěli i ve fondu kultury na obnovu počítačové techniky v místní knihovně částkou 30 000,-Kč.
Věříme, že se nám tyto finanční prostředky podaří
smysluplně využít a poslouží k dobré věci v naší obci.

Bohuslav Machůrka
starosta

Den Země

U příležitosti letošního Dne Země se sejdeme
v sobotu 21. 4. 2012 v 8,30 hodin na
fotbalovém hřišti na Horce.
Zjistíme, v jakém stavu jsou lesy v našem okolí
a již tradičně provedeme i likvidaci černých
skládek a nepořádku, který se zde po roce opět
objevuje. Věříme, že instalace závor na lesních
přístupových cestách přispěje k tomu, že
nepořádku v okolních lesích bude ubývat a snad
se i dočkáme toho, že tyto brigády nebude třeba
pořádat. Zveme členy jednotlivých organizací a
spolků a další spoluobčany ke společné brigádě.
Obecní úřad pro vás na ukončení brigády
připraví občerstvení.

Pavel Šašma

autor jednotlivých žádostí

Krátké zprávy
Upozorňujeme spoluobčany, kteří ještě nemají
zaplaceny místní poplatky (odvoz odpadu, pes) na
tento rok, aby tak učinili do 30. dubna 2012 a předešli
tak zbytečným nepříjemnostem, které mohou nastat.
Mládež Ovčáry připravila tradiční pálení Čarodějnic
na 30. dubna 2012 na Horce.
Tradiční Staročeské máje se letos uskuteční
v sobotu 26. května 2012. Průvod obcí začne
ve 13,00 hodin, májová zábava na dětském hřišti ve
20,00 hodin.
V rámci oslavy Dne dětí připravuje obecní úřad
zájezd pro děti a rodiče do Liberce. Přesný termín a
podrobnosti budou včas oznámeny.
V naší obci vznikla nová organizace „Ovčárecké
ženy“. Bližší informace k její činnosti vám poskytne
předsedkyně paní Renata Podnecká.

INFORMACE ZE ŠKOLY V OVČÁRECH

Zprávy z obecního úřadu
INFORMACE PRO CHOVATELE DROBNÉHO ZVÍŘECTVA
Chovatelé koz, ovcí, prasat, koní a skotu mají povinnost
nahlásit zvířectvo do ústřední evidence a označit.
V případě nesplnění povinností hrozí pokuta
až do výše 50 000,- Kč.
Informace a formuláře na www.cmsch.cz

Hudební divadlo Karlín
Celkem 44 zájemců o kulturu využilo možnost navštívit představení Noc na Karlštejně v Hudebním divadle
Karlín, aniž by se museli starat o dopravu do Prahy.
Autobus nás dovezl pohodlně a včas před divadlo a po
představení byl připraven na cestu zpět.
Noc na Karlštejně napsal Jaroslav Vrchlický v roce
1883 ve věku 29 let. Ač mlád, dovedl velmi dobře pochopit vztah staršího krále Karla IV k mladičké manželce.
Začátkem sedmdesátých let režisér Zdeněk Podskalský napsal scénář k Noci na Karlštejně a ke spolupráci
přizval hudebního skladatele Karla Svobodu a textaře
Jiřího Štaidla. Vznikl film, který je možno dnes označit
za „kultovní“. Nové vedení Hudebního divadla Karlín
se rozhodlo uvést Noc na Karlštejně jako přepis tohoto
filmu v roce 2004 v prostorách nádvoří Nosticova paláce. Pro velký úspěch se tento muzikál hraje dodnes.
My jsme měli možnost obdivovat v hlavních rolích Petra Štěpánka, Kateřinu Brožovou, Radoslava Brzobohatého, Václava Vydru a další skvělé umělce.
Protože zúčastnění byli spokojeni a vraceli se domů
s dobrou náladou, obecní úřad plánuje Vás opět v budoucnosti pozvat na pěkný kulturní zážitek.

Fotografie z karnevalu 10. března
který pořádal 10. března SDH Ovčáry

POuťOVÉ SLAVNOSTI
spojené se setkáním rodáků.
O letošní pouti – ve dnech 27.-29.července připravuje obecní úřad Pouťové slavnosti spojené
se setkáním ovčárských rodáků. Přípravný výbor,
který je tvořen některými zastupiteli obce, zástupci
jednotlivých spolků a organizací, se již několikrát
sešel a začíná vytvářet celkový rámec oslav a podrobný program.
V pátek 27. 7. se bude konat slavnostní zasedání zastupitelstva obce, po kterém bude následovat posezení při hudbě. Sobota 28. 7. se ponese
v pouťovém duchu s atrakcemi, stánky apod. Na
odpoledne je naplánován koncert dechové hudby v parku pod kostelem. Celý den bude otevřena
škola k prohlídce a ke shlédnutí výstavy. Večer je
plánována pouťová zábava. V neděli bude celý program na fotbalovém hřišti na Horce se sportovními
vystoupeními, programem pro děti a přátelským
fotbalovým utkáním gardy Ovčár a bývalých reprezentantů - internacionálů.
Budeme rádi, když se do příprav zapojíte i vy,
spoluobčané a to především pozváním svých příbuzných, známých, rodáků. Včas vám budou doručeny oficiální pozvánky. V případě zájmu o větší
množství budou pozvánky dále volně k dispozici na
obecním úřadě tak, abyste je mohli včas rozeslat.
Rovněž uvítáme další zájemce, kteří se chtějí do
příprav oslav zapojit pomocí, nápadem, doporučením k programu apod. V tomto případě se kdykoliv
hlaste u paní Hany Drahovzalové na obecním úřadě, která vám předá konkrétnější informace.
Máte-li doma filmové záběry (historické či novodobé na VHS, DVD apod.) z akcí a života v obci v minulých letech a můžete je zapůjčit, budeme rovněž
rádi. Stejně tak fotografie pro připravovanou výstavu, která bude o historii školy, jejích žácích apod.
Pavel Šašma

za přípravný výbor

Recyklační hlídka – ekologie v praxi
„Ukliďme si svět“ je ekologický projekt pro základní a střední školy v ČR. Pořádá ji kolektivní systém
ELEKTROWIN.
Naši školu v březnu navštívila RECYKLAČNÍ HLÍDKA, která se ve svém programu zabývala recyklací
eletroodpadu. Žáci se v teoretické části seznámili
s principy recyklace, dozvěděli se o úsporách materiálů a energií, kterých lze recyklací dosáhnout. Poté
následovaly soutěže smíšených týmů zaměřené na
vědomosti nebo na tvůrčí doplnění příběhu zaměřeného na téma recyklace. Na závěr byla zařazena
sportovní disciplína hod „elektrospotřebičem“ do
sběrného koše.
Po přestávce bylo připraveno 12 hlavolamů z libereckého IQ parku. Děti se s nadšením vrhly na řešení
matematických a fyzikálních úkolů. Celé dopoledne
týmy sbíraly body a na závěr je čekaly pěkné ceny.
Mgr. Ivana Adamcová, ředitelka školy

SBĚR STARÉHO PAPÍRu
proběhne ve škole
od pondělí 14.5.
do čtvrtka 17.5.
odvoz v pátek
18.5. v 8.00 h
I za malé množství
děkujeme.

Základní škola a Mateřská škola Ovčáry
www.zsmsovcary.cz

Zápis
do
MŠ
2012 - 2013

Zápis se uskuteční
ve čtvrtek 10.5. a v pátek 11.5. 2012
od 13.00 h do 16.00 h

S sebou vezměte:
rodný list, občanský průkaz (zákonný zástupce).
Žádáme rodiče, aby respektovali daný čas.

VELKOOBJEMOVÉ A NEBEZPEČNÉ ODPADY
Z DOMÁCNOSTÍ
Velkoobjemové a nebezpečné odpady nepatří do popelnice.
K jejich odložení využijte přistavených velkoobjemových kontejnerů.

Informace, dotazy, připomínky:
Obecní úřad Ovčáry
tel: 321 720 022, www.ovcary-obec.cz
www.jaktridit.cz
– informace o třídění a recyklaci odpadů

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, převodové a hydraulické oleje, brzdové kapaliny
• pesticidy, herbicidy: nespotřebované prostředky
k hubení hmyzu a ochraně rostlin
• spotřební chemikálie: nespotřebované kyseliny,
louhy, fotochemikálie, čisticí prostředky apod.

Svoz BIO odpadu

Evidence pálení prostřednictvím internetu

Sběr odpadu dne:
27. 4. 2012 8.00 – 17.00 hod.
28. 4. 2012 8.00 – 12.00 hod.
Na sběrném dvoře
u Obecního úřadu Ovčáry.
Do velkoobjemových kontejnerů nelze ukládat
zeminy a sutě.

v naší obci začíná v úterý 24.4. 2012. Následně každý
lichý týden v úterý až do 6.11.2012.

Hasičská záchranný sbor Středočeského kraje
informuje občany, že od roku 2009 poskytuje službu
pro veřejnost – evidence pálení – kterou je vhodné
využívat při sezonním spalování rostlinného materiálu
nebo u akcí typu „pálení čarodějnic“. (Netýká se zákazu
vypalování porostů – ten trvá nadále). Na www.hzssk.
cz najdete v pravé části odkaz „Evidence pálení“, kde
se zobrazí formulář. Odesláním formuláře bude Vaše
pálení zaregistrováno do evidence.

Sběr elektrozařízení
dne 27. a 28.4. 2012 se bude konat na dvoře za obecním
úřadem. Zdarma lze převzít pouze kompletní vysloužilé
eloktrospotřebiče – pračky, mikrovlnky, ledničky, vrtačky,
vysavače, žehličky, sekačky atd.
Sběr pořádá Sbor dobrovolných hasičů.

ROZPIS ZÁPASů FC OVČÁRY
Jarní sezóna fotbalistů byla zahájena.
Naše mužstva vstoupila do jarních fotbalových bojů se střídavými úspěchy.
A mužstvo dospělých nejprve porazilo SK Krakovany 3-1, poté ale prohrálo v Hradištku 1-2 a doma s vedoucím
týmem tabulky Červenými Pečkami B
1-3.
B mužstvo má za sebou pouze porážku s Bělušicemi 1-9.
Dorost prohrál doma s mužstvem
Krakovan 1-3 v Tuchorazi 1-9 a poté
doma porazil Nučice 6-2.
Žáci zvítězili v Krakovanech 3-0 a
prohráli doma s Červenými Pečkami
0-4
Stav v tabulkách
aktuální k 12. 4.

A - mužstvo
Volárna - doma
Sobota 21.4. - 17,00
Veletov - venku
Neděle 29.4. - 17,00
Starý Kolín - doma
Sobota 5.5. - 17,00
Tři Dvory A - venku
Neděle 13.5. - 17,00
Vrbová Lhota - doma
Sobota 19.5. - 17,00
Sendražice - doma
Sobota 26.5. - 17,00
Týnec n.L. B - venku
Neděle 3.6. - 17,00
Nebovidy - doma
Sobota 9.6. - 17,00
Veltruby - venku
Sobota 16.6. - 17,00

Z

A dospělí
7. 16
B dospělí
10. 12
Dorost
11. 15
Žáci
3. 13

B - mužstvo
Radovesnice - doma
Neděle 22.4. - 17,00
Býchory B - venku
Neděle 29.4. - 17,00
Jestř.LhotaB - doma
Neděle 6.5. - 17,00
Tři Dvory B - venku
Sobota 12.5. - 17,00
Vel. Osek B - doma
Neděle 20.5. - 17,00
Němčice - doma
Neděle 27.5. - 17,00
Ohaře - venku
Neděle 3.6. - 17,00
Žiželice - doma
Neděle 10.6. - 17,00
Krakovany B - venku
Sobota 17.6. - 17,00

Dorost
Žáci
Bečváry - doma
Radovesnice - doma
Neděle 22.4. - 14,30 Sobota 21.4. - 17,00
Dobřichov - venku
Volárna - venku
Sobota 28.4. - 10,15 Sobota 28.4. - 15,00
Štítary - doma
Sobota 5.5. - 15,00
Tři Dvory - venku
Polepy - venku
Neděle 13.5. - 10,15 Neděle 13.5. - 10,15
Vel. Osek - doma
Vel. Osek - doma
Neděle 20.5. - 14,30 Sobota 19.5. - 15,00
Sendražice - doma
Sendražice - doma
Neděle 27.5. - 14,30 Sobota 26.5. - 15,00
Týnec n.L. - venku
Týnec n.L. - venku
Neděle 3.6. - 10,15 Sobota 2.6. - 15,00
Cerhenice - doma
Žiželice - doma
Neděle 10.6. - 14,30 Sobota 9.6. - 15,00
Veltruby - venku
Sobota 16.6. - 14,30
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