Zpravodaj
obce

Ovčáry

č.1/19

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
dostáváte do rukou první letošní vydání našeho Zpravodaje.
V závěru loňského roku jsme
si vychutnali kulturní program,
který souvisel s oslavou adventu a vánočních svátků. Rozsvěcení stromečku a tradiční Zpívánky v kostele nám vykouzlily
tu pravou vánoční atmosféru. Rád bych poděkoval našim dětem a kolektivu pedagogů naší školy pod vedením paní ředitelky Adamcové za jejich zodpovědnou
přípravu na tyto akce.
Vstup do nového roku jsme pak společně oslavili ve
Spolkovém domě Silvestrovskou zábavou, která se
velmi vydařila a zúčastnil se jí velký počet občanů
naší obce. Také pochod k Foltýnově lípě na Nový rok
byl z obou vsí hojně zastoupen.
Nový rok přinesl také mnoho změn. Svou činnost
ukončili někteří předsedové spolků. Chtěl bych jim vyjádřit své poděkování za jejich dlouholetou činnost ve
spolcích i pro naši obec. Také z úřadu obce odchází
po mnoha letech paní Bourková a paní Drahovzalová. I jim patří mé velké díky za jejich práci pro obec.
Novým tvářím ve vedení spolků i novým pracovníkům
obecního úřadu přeji mnoho zdaru při jejich náročné
práci.
Nastávající zimní období a čekání na jaro si zkrátíme
dalšími kulturními, společenskými a sportovními akcemi. Chystáme pro Vás zájezdy do pražských divadel, přednášky, plesy a další společná setkání.
Těším se na setkání s Vámi při akcích pořádaných
obecním úřadem či spolky.
Bohuslav Machůrka starosta obce

PLÁNOVANÉ AKCE
LEDEN
26.1. Zájezd na hory Benecko
ÚNOR
1.- 3.2.	Spolkový dům Ovčáry - výstava obrazů Oleg Jarolím
5.2. 	Cestovatelská přednáška - kulturní místnost Hasičárna - Ovčárecké ženy

16.2. Ples FC Ovčáry - Spolkový dům
21.2.	Divadlo Palace Praha - V Paříži bych tě nečekala,
tatínku
24.2. 	Hradec Králové - zábavní park Tongo - Dětský
klubík
BŘEZEN
8. 3.
MDŽ - kulturní místnost Hasičárna
23. 3. Dětský karneval od 13:00 h - Spolkový dům
23.3. Ples SDH Ovčáry od 20:00 h - Spolkový dům
Pozn. Všechny akce pořádané spolky ve spolupráci
s Obecním úřadem Ovčáry a kulturní komisí jsou veřejné
a nejsou určeny pouze pro úzkou skupinu občanů. Může
se jich účastnit každý občan, který o akci projeví zájem.
Přijďte tedy podpořit svou účastí konané akce.
Těšíme se na společná setkání.
Mgr. Jiří Pospíšil, Mgr. Lenka Forštová,
Mgr. Šárka Sixtová (Kulturní komise)

ZÁJEZD NA HORY
KDY:		
26.1.2019
CENA:
dospělí 100 Kč, dítě do 15 let zdarma
ČAS ODJEZDU: sraz 6:45 h odjezd 7:00 h od zastávky
autobusu
NÁVRAT:
okolo 18:30 h
MÍSTO:
Skiareál Benecko
		
popř. Horní Mísečky
REZERVACE: Sixta Martin
		
Na Bulánce 240
		
tel.: 775 108 876
		
e-mail: sixta-martin@seznam.cz

PROSBA O PODPORU JSDH OVČÁRY
Hasiči Ovčáry žádají o pomoc. Přihlásili jsme se do projektu pořádaný obchodním řetězcem Tesco, kde můžeme
vyhrát hlavní cenu 30 000,- Kč na nákup dvou zásahových obleků.
Od 21. ledna do 17. února budou mít zákazníci Tesco
možnost podpořit náš projekt v prodejně Kolín. Při každém nákupu zákazníci obdrží žeton, který následně použijí k hlasování ve speciálních hlasovacích zařízeních
u pokladní zóny.
Děkujeme za Vaši podporu.

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 20.12.2018
Usnesení č. 20/3/2018 Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opatření č. 4/2018
Usnesení č. 21/32018 Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s výsledkem z dílčího přezkoumání hospodaření
obce Ovčáry za rok 2018 a přijalo nápravná opatření
Usnesení č. 22/3/2018 Zastupitelstvo obce schválilo
dohody o provedení práce mezi obcí Ovčáry a Hynkem
Tichým a Martinem Sixtou uzavřenou 1.1.2018 a dále dohodu o pracovní činnosti mezi obcí Ovčáry a Václavem
Kupcem uzavřenou 1.1.2018
Usnesení č. 23/3/2018 Zastupitelstvo obce schválilo dohody o provedení práce mezi obcí Ovčáry a Hynkem Tichým a Martinem Sixtou uzavřenou na rok 2019 a dále
dohodu o pracovní činnosti mezi obcí Ovčáry a Václavem
Kupcem uzavřenou na rok 2019
Usnesení č. 24/3/2018 Zastupitelstvo obce schválilo plán
inventur za rok 2018
Usnesení č. 25/3/2018 Zastupitelstvo obce schválilo dodatek č. 3 smlouvy o dílo s firmou Václav Horák stavební
systémy na stavební práce na hasičské zbrojnici v částce
76 455,- Kč + DPH
Usnesení č. 26/3/2018 Zastupitelstvo obce schválilo Dodatek č. 1/2019 ke smlouvě č. 56/2 o nakládání s odpady
s firmou SOP s.r.o.
Usnesení č. 27/3/2018 Zastupitelstvo obce schválilo
kupní smlouvu mezi obcí Ovčáry a ZOD Zálabí a.s. na
prodej pozemku p. č. 1084/14 o výměře 527 m2 a p. č.
1080/11 o výměře 110 m2 za cenu 63 700,- Kč
Usnesení č. 28/3/2018 Zastupitelstvo obce schválilo Přílohu č. 1 k pachtovní smlouvě č. 4703/2018 - ZOD Zálabí

Usnesení č. 29/32018 Zastupitelstvo obce schválilo
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
a dohodu o umístění stavby na parc. č. 1146/5 s firmou
ČEZ
Usnesení č. 30/3/2018 Zastupitelstvo obce schválilo
Smlouvu věcného břemene na vodovodní přípojku s panem Petrem Baloušem na parc. č. 1112 - LV č. 10001
Usnesení č. 31/3/2018 Zastupitelstvo obce schválilo rozpočet ZŠ a MŠ Ovčár na rok 2019
Usnesení č. 32/3/2018 Zastupitelstvo obce schválilo
Střednědobý výhled rozpočtu obce Ovčáry na r. 2019 2021
Usnesení č. 33/3/2018 Zastupitelstvo obce schválilo rozpočet obce Ovčáry na rok 2019
Usnesení č. 34/3/2018 Zastupitelstvo obce schválilo
Střednědobý výhled rozpočtu DSO Mikroregion Kolínské
zálabí na r. 2018 - 2022
Usnesení č. 35/3/2018 Zastupitelstvo obce schválilo rozpočet na rok 2019 DSO Mikroregion Kolínské zálabí
Usnesení č. 36/3/2018 Zastupitelstvo obce schválilo
Střednědobý výhled rozpočtu VHS Kolín na r. 2020 - 2022
Usnesení č. 37/3/2018 Zastupitelstvo obce schválilo rozpočet na rok 2019 VHS Kolín
Usnesení č. 38/3/2018 Zastupitelstvo obce schválilo
částku na ohňostroj 1.1.2019 ve výši 35 000,- Kč
Usnesení č. 39/3/2018 Zastupitelstvo obce schválilo
částku na ples obce Ovčáry 19.1.2019 ve výši 45 000,- Kč
Usnesení č. 40/3/2018 Zastupitelstvo obce schválilo finanční dar pro DDŠ Býchory ve výši 10 000,- Kč
Hynek Tichý místostarosta obce

KRÁTKÉ ZPRÁVY OD HASIČŮ

ZPRÁVY ZE ZÁSAHOVÉ JEDNOTKY

Náš spolek ani v zimě nezahálí. V prosinci roku 2018 jsme
uspořádali Mikulášskou nadílku. Zúčastněným dětem se
akce líbila, a proto bychom chtěli v této tradici pokračovat
i nadále. Mladí hasiči i v zimních měsících trénují v hale
v Býchorech a přípravka se schází v místním Spolkovém
domě. I během vánočních prázdnin jsme nezaháleli a zúčastnili se
soutěže 60 m překážek
v Českém Brodě.
Dne 5.1.2019 od 17.00
h proběhla Výroční
valná hromada SDH
Ovčáry ve Spolkovém
domě, kam byli pozvaní dospělí, děti a hosté. Zhodnotili jsme předcházející rok
2018.
Co nás čeká v nejbližší době? Dne 23.3.2019, jako už
každoročně, pořádá SDH Ovčáry Dětský karneval plný
odměn pro děti a večer Hasičský ples s bohatou tombolou a kapelou „TOX“.
To určitě není všechno, co nás letos čeká. Další zprávy
přineseme v dalším Zpravodaji nebo na facebooku SDH
Ovčáry.
Za SDH Ovčáry Gabriela Hovorková

Shrnutí roku 2018 - Jednotka na začátku roku měla
13 členů, později se rozrostla o další 3 členy. V současné době tedy máme 16 členů, z toho 3 velitele, 3 strojníky, 2 techniky ochrany obyvatelstva, 1 technika jednotky
a technika strojní služby, další 4 členové mají splněn kurz
práce s motorovou pilou a 6 členů má dokončen kurz nositele dýchací techniky. V letošním roce jednotka vyjela k 25
událostem. Jednalo se o 12 požárů, 9 technických pomocí,
2 ostatní pomoce a 2 plané poplachy. Pro naši jednotku
byly nejzajímavější tyto 2 zásahy: Požár elektroodpadu
v Kutné Hoře a nedávný požár rodinného domu v Ovčárech. Pro zpestření uvedeme ještě několik informací týkajících se zásahů: Čas dojezdu jednotky od vyhlášení poplachu činila necelých 7 minut a doba strávená na zásahu
dosáhla 13 hodin.
V současné době disponujeme třemi vozidly a to AVIA Furgon, kterou využíváme především pro požární sport, dále
pak CAS 706 MATES a Ford Tranzit.
V roce 2018 se nám podařilo získat dotaci od Agrofertu.
Z této dotace jsme zakoupili zásahový tablet do automobilu CAS 706 MATES.
Nejzásadnější událostí loňského roku byl přesun do nově
vybudované hasičské zbrojnice, za což bychom rádi poděkovali zastupitelům obce Ovčáry.
Za JSDH Ovčáry Velitel Josef Tuláček

OSLAVA 100 LET OD ZALOŽENÍ REPUBLIKY
Stejně jako na jiných místech naší vlasti jsme si i v naší
obci připomněli 27.10.2018 významné výročí, a to 100
let od založení republiky. Oslavy se v Ovčárech nesly
ve slavnostním duchu a vyplnily celé sobotní odpoledne.
Oslav se kromě vedení obce v čele se starostou panem
Machůrkou účastnili další významní hosté. Proslovem
nás tak poctili farář Ján Halama i prezident TPCA pan
Koreatsu Aoki, který proslov pronesl v češtině, čímž si
získal obdiv všech přihlížejících. Zástupci obce i všichni
hosté společně s námi uctili památku zesnulých během
světových válek položením věnce k pomníku u kostela
sv. Jakuba Většího. Ceremonii doplnil pan Jaroslav Šedina dojemnou písní Hoši od Zborova. Slavnostní program v parku byl završen zasazením našeho národního stromu lípy a odhalením pamětního štítku, který má
oslavy připomínat i všem dalším generacím.
Slavností program poté pokračoval ve Spolkovém domě,
kde byl pro návštěvníky všech věkových kategorií připraven bohatý program. Děti ocenily balónkovou show,
vystoupení kouzelníka, malování na obličej, balónkovou dílničku i pohádkové představení. Nejen dospělí

se mohli těšit na výstavu prvorepublikových předmětů,
historických kočárků i pokojíčků pro panenky, ukázku
historických vozidel a vojenské techniky či retro módní přehlídku, kdy nás manekýny provedly hned několika
minulými dekádami československé módy. Malí i velcí
určitě ocenili praktickou ukázku zásahu jednotky našich
dobrovolných hasičů v porovnání s hašením požáru
pomocí historické hasičské stříkačky. Obě jednotky si
samozřejmě vysloužily odměnu v podobě nadšeného
potlesku všech přítomných. Krásně strávené odpoledne jsme společně zakončili poslechem kapely ŠMRNC,
která nás, v rámci celého odpoledne již stylově, naladila
na prvorepublikovou notu.
100 leté výročí je opravdu významná událost a doufám,
že se mnou budete souhlasit, když napíši, že Ovčáry se
tohoto výročí zhostily s jistou noblesou a pokorou k historii. Společně tak můžeme doufat, že až se za 100 let
u lípy na návsi sejdou naši potomci, stráví spolu tak příjemný čas jako nyní my a že ta další stovka přinese více
těch pozitivních událostí, historických i lidských.
Lenka Forštová

VÝLET DO VÁNOČNÍHO KOLÍNA

VÁNOČNÍ TURNAJ 29.12.2018

Ve středu 19.12. kulturní komise obce Ovčáry ve spolupráci s Obecním úřadem Ovčáry uspořádala autobusový
zájezd do vánočního Kolína. Součástí výletu byla i návštěva Regionálního muzea Kolín.
Ve 2. patře Veigertovského domu probíhala výstava pod
názvem Josef Lada jak ho neznáte. Byly zde k vidění ilustrace, časopisecké, politické a sociální karikatury, návrhy
divadelních scénografíí a kostýmů tohoto známého malíře.
V 1.patře Veigertovského domu návštěvníci zhlédli stálou
expozici s názvem Bitva u Kolína.
Nedílnou součástí návštěvy muzea byla i prohlídka gotického sklepení domu, kde jsou vystaveny archeologické
nálezy spjaté s historií Veigertovského domu, které byly
nalezeny v rámci výzkumu v letech 2014 - 2015.
A protože se jednalo o výlet vánoční, nesměla chybět příjemná procházka po vánočně vyzdobeném a svařákem
či punčem provoněném Karlově náměstí, kde byla i možnost ochutnávky těchto aromatických nápojů.
Za kulturní komisi Šárka Sixtová

Ve spolupráci TJ ASPV Ovčáry a Obecního úřadu Ovčáry proběhl na konci roku tradiční turnaj ve stolním tenise
v prostorách Spolkového domu. Před zahájením turnaje
starosta obce Bohuslav Machůrka poděkoval za dlouholetou činnost předsedovi oddílu Jaromíru Podneckému,
který již předem avizoval ukončení činnosti. Soutěžilo se
ve třech kategoriích za účasti 9 dětí (vítěz P. Bolek), 5
žen (vítězka M. Hermanová) a 16 mužů (vítěz R. Matiáš).
K výborné sportovní atmosféře celkově odehraných 76
zápasů přispělo i nově využité průběžné zpracování výsledků na projektoru v sále SD.
Za TJ ASPV Ovčáry Hynek Tichý

SCHVÁLENÝ ROZPOČET PRO ROK 2019
A POROVNÁNÍ SE SCHVÁLENÝM ROZPOČTEM 2018
PŘÍJMY

Rozpočet 2018

Rozpočet 2019

Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti

2 500 000,00 Kč

2 600 000,00 Kč

Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výdělečné činnosti

50 000,00 Kč

50 000,00 Kč

Daň z příjmů fyz. osob z kapitálové činnosti

210 000,00 Kč

210 000,00 Kč

Daň z příjmů právnických osob

2 200 000,00 Kč

2 200 000,00 Kč

Daň z přidané hodnoty

4 500 000,00 Kč

4 700 000,00 Kč

Poplatek za likvidaci odpadů

400 000,00 Kč

400 000,00 Kč

Poplatek ze psů

14 000,00 Kč

14 000,00 Kč

Správní poplatky

9 000,00 Kč

9 000,00 Kč

Daň z hazardních her

242 000,00 Kč

242 000,00 Kč

Daň z nemovitosti

7 400 000,00 Kč

7 400 000,00 Kč

Splátky půjček od obyvatelstva

200 000,00 Kč

200 000,00 Kč

Ostatní záležitosti kultury a církve

40 000,00 Kč

70 000,00 Kč

Hřbitovní poplatky

5 000,00 Kč

2 000,00 Kč

Sběr a svoz komunálního odpadu

135 000,00 Kč

100 000,00 Kč

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

330 000,00 Kč

330 000,00 Kč

Požární ochrana

10 000,00 Kč

10 000,00 Kč

Činnost místní správa

266 000,00 Kč

400 000,00 Kč

Celkem

18 511 000,00 Kč

18 937 000,00 Kč

VÝDAJE

Rozpočet 2018

Rozpočet 2019

Ostatní záležitosti pozemních komunikací

1 500 000,00 Kč

435 000,00 Kč

Provoz veřejné silniční dopravy

330 000,00 Kč

330 000,00 Kč

Odvádění a čištění odpadních vod

4 800 000,00 Kč

3 200 000,00 Kč

Základní školy

200 000,00 Kč

0,00 Kč

První stupeň základních škol

800 000,00 Kč

800 000,00 Kč

Školní stravování

150 000,00 Kč

150 000,00 Kč

Činnosti knihovnické

50 000,00 Kč

50 000,00 Kč

Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostř.

500 000,00 Kč

310 000,00 Kč

Sportovní zařízení v majetku obce

160 000,00 Kč

50 000,00 Kč

Využití volného času dětí a mládeže

30 000,00 Kč

50 000,00 Kč

Ostatní zájmová činnost a rekreace

280 000,00 Kč

250 000,00 Kč

Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství

100 000,00 Kč

100 000,00 Kč

Veřejné osvětlení

250 000,00 Kč

200 000,00 Kč

Pohřebnictví

50 000,00 Kč

50 000,00 Kč

Sběr a svoz nebezpečných odpadů

35 000,00 Kč

32 000,00 Kč

Sběr a svoz komunálních odpadů

1 020 000,00 Kč

1 020 000,00 Kč

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

1 000 000,00 Kč

870 000,00 Kč

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

520 000,00 Kč

520 000,00 Kč

Požární ochrana

1 000 000,00 Kč

150 000,00 Kč

Zastupitelstva obcí

1 000 000,00 Kč

1 360 000,00 Kč

Činnosti místní správy

4 500 000,00 Kč

5 110 000,00 Kč

Celkem

18 275 000,00 Kč

15 037 000,00 Kč

Financování - dorovnání rozpočtu
Splátka úvěru

3 900 000,00 Kč
Hynek Tichý místostarosta obce
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