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Místní matrika k 1.1. 2009
Obec Ovčáry je obcí, o kterou je zájem, což naznačují čísla ze statistiky.

Vážení spoluobčané,
jak je vám jistě dobře známo,
Místní informační centrum
s knihovnou se v současné
době nachází v pronajatých
prostorách .
Na posledním veřejném zasedání zastupitelstva obce bylo
rozhodnuto, že toto centrum
bude z důvodu snížení nákladů na provoz přemístěno v nejbližší době do objektu bývalé Hasičárny,
která je majetkem obce.
Chtěl bych touto cestou poděkovat panu Hábovi za
to, že nám v době, kdy Informační centrum vznikalo,
poskytl k pronájmu svoje prostory a vyšel vstříc našim požadavkům.
Prosím opět všechny spoluobčany, aby při venčení psů udržovali pořádek a po svých čtyřnohých
kamarádech uklízeli.
Někteří naši spoluobčané se na mě v poslední
době obraceli s dotazem na webové stránky naší
obce. Připomínám tedy, že obec Ovčáry má webovou adresu: www.ovcary-obec.cz, kde najdete
mimo jiné aktuální údaje o dění v obci, veškeré kontakty, zprávy z radnice, zápisy a usnesení ze zasedání zastupitelstva, zajímavosti z historie, sportu,
fotogalerii a Ovčárecký zpravodaj.
Bohuslav Machůrka
starosta

Místní poplatky:
Od začátku měsíce února je možno zaplatit
na obecním úřadě v úředních hodinách tyto
poplatky:
Likvidace odpadu - 450,- Kč
Poplatek za psa - 70,- Kč, další pes 130,- Kč
Všechny poplatky zůstaly ve stejné výši jako
v loňském roce. Vedení obce žádá spoluobčany
o včasnou úhradu těchto poplatků

K 1.1. 2009 má naše obec 285 čísel popisných. Dalších 65 čísel evidenčních se nachází v chatové oblasti Mlýnek a Výrovna. Počet nemovitostí se nezvýšil, ale díky obnově a rekonstrukci starších objektů
se naše obec rozvíjela.
Trvale žijících obyvatel v obci je 749, což znamená
navýšení proti loňskému roku o 29 spoluobčanů.
Nejstarším občanem je žena ve věku 92 let, nejstarší muž oslavil 85. narozeniny. Nejmladším občánkem je dívka, které jsou 2 měsíce.
V průběhu roku se narodilo 9 dětí, z toho 7 dívek
a 2 chlapci. K méně radostným skutečnostem patří,
že jsme se rozloučili na poslední cestě s 5 spoluobčany.
V roce 2008 se přistěhovalo do obce 43 občanů
a odstěhovalo 18 spoluobčanů.

Věkové složení občanů obce:
Děti do 15 let
Dospělí od 16 do 65 let
Senioři od 66 do 92 let
Celkem

dívky
67
ženy
287
ženy
49
403

chlapci
46
muži
260
muži
40
346

celkem
113
celkem
547
celkem
89
749

Mezi spoluobčany, kteří nemají v obci trvalý pobyt, patří i nájemníci v pronajatých domech
a bytech a ubytovaní na ubytovně v ZD.
Statistickými údaji se vám snažíme přiblížit, jak
se obec rozrůstá a jak se zvyšuje zájem
o Ovčáry.

Sbor dobrovolných hasičů

Zprávy z mysliveckého sdružení

Dne 23. ledna 2009 byl založen Sbor dobrovolných hasičů v naší obci. Mnozí si jistě pamatují, že zde už v minulosti tato organizace byla,
ale časem se rozpadla. Našli jsme podporu od
obecního úřadu, který přislíbil pomoc. Proto se
po důkladném uvážení naši spoluobčané Petr
Pazderka a Hana Varadyová rozhodli, že tuto
organizaci znovu opráší a zároveň i povedou.
Chtěli bychom tímto krátkým článkem upoutat pozornost našich spoluobčanů, kteří by měli zájem
s námi spolupracovat, aby se přihlásili a pomohli
nám v provozu této jednotky. Chceme se zabývat sportovní činností a to zejména v soutěžích
na okrese a do budoucna bychom chtěli založit
Kolínskou hasičskou ligu. Zároveň do budoucna
plánujeme i spousty společenských akcí jak pro
ty malé, tak pro dospělé ve formě plesů a zábav.
Velice rádi přivítáme každého občana, který má
chuť něco dělat. Jakékoliv dotazy vám velice
rádi zodpovíme na další schůzce, která se koná
13. února 2009 od 18 hodin v budově hasičárny.
Zároveň své dotazy můžete i psát na emailovou
adresu: SDH.Ovcary@seznam.cz.
Dále pátráme po kronice již neexistujících „hasičů“ v Ovčárech. Za jakékoliv informace budeme
vděčni.

Po krásném loňském podzimu se po dlouhých letech přihlásila krásná, ale mrazivá zima.
Ke konci roku 2008 proběhlo několik úspěšných
honů v našem revíru, ale teď přišla zima a s tím
spojené povinnosti pro členy mysliveckého sdružení se o zvěř náležitě postarat, aby netrpěla
hlady a nedostatkem potravy z důvodů souvislé
sněhové pokrývky.
Hned v prvních dnech Nového roku 2009 bylo
zavezeno senem, jablky i obilninami několik
krmelců. Seno naši členové rozvezli i po polích,
kde přezimuje poměrně slušné množství zajíců. I zvěři spárkaté bylo přidáno do krmelců soli
a léčiv. V současnosti se možnost krmení zvěře
zlepšila neb souvislá vrstva sněhu ustoupila a ta
se lépe dostane k potravě na zemi.
Chtěli bychom požádat naše občany, kteří
chodí na procházku se svými miláčky /psy/, aby
v zimním období dbali na to, mít psa na vodítku
a nedocházelo ke štvaní zvěře. V zimním období
je u zvěře zcela jiný metabolismus a jakýkoliv
nadměrný pohyb zvěře je nežádoucí z důvodů
fyzického vyčerpávání. Zimní období je velmi
náročné pro zvěř a ta by měla být maximálně
v klidu.
V jarních měsících myslivecké sdružení uspořádá pro žáky MŠ a ZŠ v Ovčárech návštěvu
zoologické zahrady poblíž Nymburka, která se
specializuje na péči o postižená či jinak zraněná
zvířata.

OMLUVA
Dovolte mi, abych se zpožděním, ale přece
se omluvil, že se nekonala poslední procházka do okolí loňského roku dne 29.12.2008.
Velmi mne mrzí, že můj zdravotní stav nedovolil moji účast na procházce. Věřím, že
jakmile mi zdravotní stav umožní aktivní
činnost, opět si Vás v letošním roce dovolím
pozvat na procházky do okolí. Když vše půjde dobře, sejdeme se v únorovém termínu.

Lovu Zdar
Josef Kosprt - předseda mysliveckého sdružení

Děkuji a zůstávám s pozdravem
Jaroslav Navrátil - člen zastupitelstva obce.

Nabídka masáží:
Jana Hollerová - masérka nabízí masáže celého
těla, ale i částečné (záda, nohy, krk, krční páteř)
v různých kombinacích a po dohodě. Cena se liší
od náročnosti, délky a zvolené kombinace
(cca 100 – 400 Kč). Obecní úřad bude přispívat
důchodcům a zdravotně postiženým spoluobčanům a to na maximálně 10 masáží 50% ceny,
maximálně 100 Kč na osobu a jednu masáž.
Zájemci se mohou hlásit na obecním úřadě.

ZÁJEZD NA HORY
Sportovní komise pro Vás připravila na sobotu 14.2. 2009 zájezd na hory do zimního střediska Horní Mísečky (jeho poloha
zaručuje dostatek sněhu a skvělé podmínky
pro malé i velké lyžaře). Odjezd bude v 7,00
hodin od autobusové zastávky. Příspěvek na
autobus je 100,- Kč pro dospělé účastníky,
děti do 15 let mají zájezd zdarma.
Přihlášky přijímá pan Milan Kopecký č.p. 265
a to v týdnu od 2. 2. do 7. 2. vždy po 16 h.

BIOODPAD JE SUROVINA
Každý má dnes u svého domu nádobu (popelnici) na směsný odpad. Mimo popelnici určitě
většina z nás třídí další odpad - plasty, sklo, nápojové kartony, papír atd. Přijde jaro a začneme
uklízet na našich zahrádkách nebo záhonech
a co se zbytky trávy, spadaného ovoce, zeleniny,
plevele, listí i hobliny pilin a to není vše, co s kuchyňským odpadem, zbytky jídel a pečiva i to je
bioodpad.
Jak v nadpise uvedeno jedná se o další využití
tohoto velmi cenného odpadu. Přišla doba, kdy
každý z nás by měl přemýšlet o tom, že u domu
budou dvě nádoby na odpad jedna na směsný
odpad a druhá na bioodpad.
Je zde i další důvod pro obec k zavedení dvou
odpadových nádob. jsou to ﬁnance. Dnes nás
jako obec stojí tuna směsného odpadu 2400 Kč
a cena se bude progresivně zvyšovat neb je státní zájem o co největší množství tříděného odpadu a snížení množství směsného /netříděného/
odpadu. Cena bioodpadu je levnější o 700 Kč
na tunu a při určitém množství, odebraného
bioodpadu se cena bude snižovat. Při dnešních
cenách obec doplácí za své občany za vyprodukovaný směsný odpad ročně částku 300 000 Kč
a to nejsou zanedbatelné ﬁnanční prostředky pro
obec.
V současné době vedení obce spolu se zastupitelstvem diskutuje o tom, jak nejlépe vysvětlit
význam třídění bioodpadu občanům a jak nejlépe
zorganizovat sběr obou odpadů v obci. Prosíme
občany, aby přispěli se svými náměty, názory či
doporučeními k uvedenému tématu.

3. ročník vánočního turnaje
ve stolním tenisu
Dne 26.12. 2008 uspořádala TJ ASPV Ovčáry ve
spolupráci se sportovní komisí obecního úřadu již
3. ročník Vánočního turnaje ve stolním tenisu. Sešlo
se celkem 22 sportu chtivých účastníků, mezi kterými
bylo i 5 dívek, které svým výkonem mnohdy předčily
své mužské protějšky. Pořadatelé přítomné rozdělili do čtyřech skupin. Z každé skupiny postoupili dva
nejlepší do čtvrtﬁnále, odkud soutěž pokračovala vyřazovacím způsobem. Celá akce byla velmi zdařilá
a stává se z ní jedna z tradičních možností trávení
volného času v době vánočních svátků.

Jaroslav Navráti

komise životního prostředí

Pořadí dívek:
1. Novotná Karolína
2. Cepková Michaela
3. Valášková Martina

Co nás čeká v měsíci březnu:
Kulturní komise při obecním úřadě připravila pro
nejmenší spoluobčany „Dětský maškarní karneval“. Datum konání bude včas oznámeno, masky
si již můžete připravovat.
V sobotu dne 28.3. 2009 uspořádá obecní úřad
ve spolupráci s ČČK Ovčáry zájezd do Prahy.
Navštívíme výstavu Inkové a shlédneme ﬁlmové
představení v trojrozměrném kině IMAX.
Zájemci se mohou hlásit na obecním úřadě.

1. čtvrtﬁnále: R. Matiáš - K. Novotná
2. čtvrtﬁnále: R. Tuček - D. Hruška
3. čtvrtﬁnále: M. Kopecký - P. Podnecký
4. čtvrtﬁnále: K. Koubek - L. Vašek
semiﬁnále:
R. Matiáš - D. Hruška
M. Kopecký - L. Vašek

3-0
0-3

o 3.místo:
D. Hruška - M. Kopecký

1-3

ﬁnále:
Ladislav Vašek - Radek Matiáš

3-0

3-0
2-3
3-1
0-3

Úspěch naší spoluobčanky

BLAHOPŘEJEME!!!
SOUTĚŽ O VÁNOČNÍ POCHOUTKU
ROKU 2008 MÁ SVOU VÍTĚZKU!
Na Výstavišti v Lysé nad Labem proběhlo ﬁnále
soutěže o Vánoční pochoutku roku 2008. Porota
v čele se specialistkou na výživu, MUDr. Kateřinou Cajthamlovou, rozhodla o tom, že horkovzdušnou troubu v hodnotě 20 tisíc korun si pod
stromeček nadělí paní Alena Jurčíková z Ovčár
u Kolína...
Každý z porotců se rozhodl hodnotit soutěžní
cukroví z jiného hlediska - Kateřina Cajthamlová se nemohla nezaměřit na výživové hodnoty
a šetrnost k organismu, herečka a moderátorka
Pochoutek Naďa Konvalinková si vzala na starost
estetickou stránku cukroví a Václav Bartoš ze
společnosti Karma se stal vrchním ochutnávačem.

Součet hodnocení od poroty nakonec na první
místo vynesl Alenu Jurčíkovou, stříbro si z Lysé
odvezla do Brodců nad Jizerou paní Jaroslava
Paulová a bronz patří Heleně Bukovské
z Kutné Hory.

1. Alena Jurčíková, Ovčáry u Kolína autorka

VÁNOČNÍ POCHOUTKY ROKU 2008
Vanilkové rohlíčky DIA

Perníčky DIA

Ingredience:
400 g hladké mouky, 350 g Hery, 100 g fruktozy,
300 g vlašských ořechů mletých, 40 g mírně
opražených pšeničných klíčků, 2 vejce, 1 kávová lžička citronové kůry

Ingredience:
250 g fruktozy, 650 g celozrnné pšeničné mouky, 3 vejce, 2 lžíce kakaa, 2 lžičky perníkového
koření, 1 lžička sody, 50 g másla, 5 lžic medu;
Poleva na zdobení: 1 bílek, 100 -150 g sypkého DIA cukru, 1 lžička citronové šťávy, trochu
solamylu

Postup:
Z uvedených surovin vypracujeme těsto, které
necháme v chladu 24 hodin odležet. Rohlíčky
tvarujeme na masovém strojku s ozdobným
nástavcem a pokládáme je na plech s pečícím
papírem. Pečeme v předehřáté troubě na 180
stupňů. Rohlíčky necháme chvilku vystydnout
a balíme v dia cukru, do kterého můžeme asi
měsíc před použitím vložit vanilkový lusk.

Postup:
Máslo rozpustíme s medem, nalijeme do sypké
směsi, zpracujeme těsto, necháme odležet do
druhého dne. Potom vykrajujeme různé tvary
a pomalu pečeme v troubě na 150 °C.
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