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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
v úvodu bych rád vyjádřil svou
spokojenost nad fungováním
Spolkového domu. Podařilo se
nám dokončit úpravu vnitřních
prostor, především bufetu, který
prošel první zatěžkávací zkouškou při únorovém fotbalovém
plesu. Byl jsem velmi potěšen,
že všichni návštěvníci plesu dodrželi pokyny pořadatelů a přišli ve společenském oděvu. Byl bych velmi rád,
kdyby se používání společenského oděvu stalo, alespoň
při akcích pořadaných ve Spolkovém domě, tradicí. Další
akcí, která proběhne ve Spolkovém domě, bude dětský
karneval a Hasičský ples. Po dohodě s pořadateli bude
i tentokrát vyžadován společenský oděv.
Začátek jara bývá v naší obci tradičně spojen s úklidem
Horky, do kterého se rok od roku zapojuje více obyvatel. Je to především zásluhou spolků, které jsou dobře
organizovány a vždy vyjdou vstříc potřebám obce. Díky
perfektní práci našich technických služeb během celého
roku, bývá úklid Horky méně náročný a stal se tak především prvním jarním setkáním obyvatel Ovčár. Pro účastníky brigády bude samozřejmě připraveno občerstvení
zdarma. Čekají nás další tradiční setkání např. pálení čarodejnic a nohejbalový turnaj. Přeji Vám příjemné prožití
velikonočních svátků a krásné jarní dny. Těším se na Vás
na akcích pořádaných obcí a spolky.
Bohuslav Machůrka
starosta obce

CHATAŘI MLÝNEK
Vážení chataři,
poplatek za svoz odpadu ve výši 500 Kč můžete v průběhu
měsíce dubna (víkendy) zaplatit také v hotovosti - chata
č. 016.
Kontejner bude do osady přistaven od 1.3.2016.
V měsíci březnu nás čeká tradiční brigáda na úpravu
příjezdových komunikací od Ovčár a Býchor.
Přesný termín bude vyvěšen na nástěnce v osadě. Těším
se na Vaši účast. Přeji hezké jarní dny.
Jaroslava Janstová

PLÁNOVANÉ AKCE
19.3.2016 od 14,00 h - Maškarní ples pro děti
19.3.2016 od 20,00 h - Hasičský ples
9.4.2016 od 9,30 h - Úklid Horky

VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
Velkoobjemové a nebezpečné odpady nepatří do popelnice.
K jejich odložení využijte přistavených velkoobjemových
kontejnerů.
Sběr odpadu dne:
15.4.2016 8 - 17 h
16.4.2016 8 - 12 h
Na sběrném dvoře u Obecního úřadu Ovčáry.
Informace, dotazy, připomínky:
Obecní úřad Ovčáry
tel: 321 720 022 | www.ovcary-obec.cz
www.jaktridit.cz - informace o třídění a recyklaci odpadů

Z MÍSTNÍ MATRIKY
V naší obci bylo k 1.1.2016 přihlášeno k trvalému
pobytu 761 občanů. Z tohoto počtu je však 26 obyvatel
přihlášeno na „ohlašovně“ (budova obecního úřadu).
Jedná se občany, kterým byl zrušen trvalý pobyt a jinde
nejsou přihlášeni.
V loňském roce se narodilo celkem 11 nových občánků
- 8 chlapců a 3 dívky. Zemřelo 8 spoluobčanů, 1 muž
a 7 žen. Do obce se přistěhovalo 30 občanů, naopak
z obce se odstěhovalo 23 občanů, v rámci obce změnilo
trvalý pobyt 11 občanů.
V roce 2015 navštívil starosta obce se zástupci sociální
komise 42 jubilantů. Tyto návštěvy jsou plánovány
i v letošním roce - celkem 42 návštěv - 11 jubilantů
ve věku 70 let, 8 jubilantů ve věku 75 let, 3 jubilanti 80 let
a 13 starších 80 let. Nejstarším občanem Ovčár je paní
Marie Šilerová, která v loňském roce oslavila úctyhodných
99 let, nejstarším mužem je pan Jaroslav Šedina jenž
loňském roce oslavil 87 let.
místostarosta obce Hynek Tichý

DĚTSKÝ KLUBÍK

VÁNOČNÍ POHODA VYMĚNĚNÁ ZA AKTIVNÍ ODPOČINEK
TJ ASPV Ovčáry pořádala v neděli 28. prosince 2015
již 9. ročník vánočního turnaje ve stolním tenisu. Akce
se konala ve Spolkovém domě od 13 hodin. Dvacetčtyři
účastníků vyměnilo vánoční pohodu za aktivní odpočinek
v kategorii žen, mužů a dětí školou povinných. Ani věkové složení nebylo překážkou ve sportovních výkonech,
nejstaršímu účastníkovi bylo 74 let a nejmladšímu 11 let.
Hrálo se na čtyřech stolech, a to ženy v jedné skupině
,kde vítězkou se stala M.Hermanová, druhé místo obsadila M.Husáková a třetí M.Březinová ze Třech Dvor.Sedmnáct mužů bylo rozděleno do čtyř skupin, kde první
dva postoupili do čtvrtfinále, dále vyřazovacím způsobem
postoupili čtyři do semifinále a stejným způsobem postoupili dva vítězové do finále. Vítězem se stal T. Živný, druhý
L.Vašek, třetí R. Matiáš a čtvrtý M. Herman. Ve skupině
dětí bez rozdílu věku a pohlaví se stala vítězkou Niko-

Pořádané akce Dětského klubíku Ovčáry:
- Jarní tvoření s dětskou diskotékou (březen)
- Výlet Farmapark Soběhrdy - autobusový zájezd (červen)
- Orientační běh pro děti (září)
- Podzimní dýňování s přespáním v klubíku (říjen)
Konkrétní termíny akcí budou vždy oznámeny v předstihu
na vývěskách obce Ovčáry.
la Vašková, na druhém místě Michal Vašek junior a třetí
místo obsadila Lucie Koubková.
Odehrálo se 42 zapásů, 112 setů.Všichni přitomní odvedli pěkné výkony. Nadále probíhají tréninky každé úterý
a pátek od 18 - 20 hodin ve Spolkovém domě.Těšíme se
na letošní jubilejní vánoční turnaj.
Za TJ ASPV Ovčáry Jaromír Podnecký

FOTBALOVÝ PLES SE VYDAŘIL
Dne 13. února 2016 využili místní fotbalisté možnost
uspořádat první větší společenskou akci v prostorech
Spolkového domu. Konal se zde Fotbalový ples, na který
se přišlo pobavit více než 100 účastníků. Nové prostory, nekuřácké prostředí, různorodé občerstvení i výborná
hudba v podání kolínské kapely ESO, byly zárukou dobré zábavy. K plesu patřila i bohatá tombola a tak většina
z přítomných odcházela domů s vyhranou cenou. V doprovodném programu byly nejprve vyhlášeny výsledky
ankety o fotbalistu roku 2015: 1. Milan Kopecký, 2. Vít
Chadraba a 3. Kamil Machurka. Při půlnoční pauze pak
proběhla dovednostní soutěž ve střelbě na branku o ceny.
Děkujeme tímto všem, kteří zdařilý ples jakkoliv podpořili
a těšíme se na příští rok, kdy se opět 4. února sejdeme
na stejné akci.
Za výbor FC Ovčáry Pavel Šašma

SDH - PLÁN AKCI 2016
Termín
19.3.

UBYTOVNA
V současné době finišuje firma V.P. Procházka na zateplení budovy, práce budou ukončeny v průběhu února
a náklady akce bude možné vyčíslit v příštím vydání zpravodaje, už nyní je jisté, že tato investice by se měla vyplatit, jak výplývá z měření energií, hlavně spotřeby plynu
v již zateplené části Spolkového domu, kde se průměrná
spotřeba plynu pohybuje v těchto zimních měsících mezi
150 – 250 m3 (velikost bytu nebo mešího rod. domu).
Hospodářská činnost provozu ubytovny za rok 2015
z hlediska výnosů dosáhla částky 1 949 407 Kč t.j. příjem
z ubytování, kde se obazenost za loňský rok pohybovala
na hranici 80% kapacity ubytovny. Výdaje však převyšovaly výnosy o 134 158 Kč t. j. celkem 2 083 566 Kč, kde
největší položkou byla spotřeba energií v celkové částce
1 194 093 Kč. Tuto částku by měl o cca 50 - 60% za rok
snížit nový systém kombinace topení plynu, tepelného
čerpadla a solárního systému.
Ubytovna nám také pomáhá snižovat nezaměstnanost

v obci. V současné době je zaměstnáno na ubytovně
a prostorách SP na pozici recepční, noční hlídač a úklidový pracovník 11 lidí - 2 zaměstnanci obce, 6 zaměstnanců přes ÚP Kolín a 3 zaměstnanci na DPČ (kromě
jednoho mají všichni trvalý pobyt v obci). Rozpočet ubytovny by samozřejmě nemohl pokrýt tyto zaměstnace,
v tomto směru nám hlavně pomáhá spolupráce Úřadu
práce v Kolíně, který přispívá nabídkou zaměstnanců i finanční dotací na většinu pracovních míst ubytovny.
V měsíci lednu proběhly souběžně s venkovním zateplením také stavební úpravy bývalého výčepu. Zdařilou
rekonstrukcí se vhodně využily prostory pod schodištěm
pro nový výčep, který je součástí přilehlého sálu Spolkového domu, odborné elektroinstalace, stavební, instalatérské, malířské a truhlářské práce provedlo z větší části
SOU Kolín - Mgr. Jindřich Synek a Dušan Sýkora za celkovou částku 232 592 Kč bez DPH.
místostarosta obce Hynek Tichý

Akce
Ples SDH Ovčáry
+ Maškarní pro děti
23.4.
Kostelecké útoky
7.5.
SDH Horní Kruty
7.5.
Celorepublikový sjezd
přípravek
14.5.
SDH Kšely
21. - 22.5. OSH Kolín Okresní
soutěž v PS + Plamen
28.5.
SDH Pňov
11.6.
SDH Rostoklaty
18.6.
SDH Bulánka
25.6.
SDH Zásmuky
26.6.
SDH Horní Měcholupy
2.7.
SDH Ovčáry
7. - 13.8. Tábor pro děti
27.8.
SDH Třebovle
3.9.
SDH Ratenice
4.9.
Krajská soutěž
přípravek OSH Kolín
10.9.
Pohár starostky OSH
Kolín
11.9.
Setkání hasičských
přípravek
17.9.
SDH Kostelec n/Č
24.9.
Poslední sání
1.10.
Železný hasič
15.10.
Ples Podlipanské Ligy
22.10.
Drakiada
4.12.
Mikulášská
30.12.
Výročka SDH Ovčáry
+ Rozlučka

Kde
Spolkový dům
Fotbalové hřiště
Fotbalové hřiště
Čelákovice
Sportovní areál
Atletický stadion
Kolín
Hasičské hřiště
Fotbalové hřiště
Sportovní areál
Fotbalové hřiště
Fotbalové hřiště
Fotbalové hřiště
Hryzely
Fotbalové hřiště
Fotbalové hřiště
Atletický stadion
Kolín
V jednání
Český Brod
Fotbalové hřiště
SDH Pňov
Ulice Vrchlického
Kulturní dům Kolín
Fotbalové hřiště
Spolkový dům
Spolkový dům

FC OVČÁRY - JARO 2016
A-mužstvo

Dorost

Ohaře - doma
Sobota 2.4. 16,30
Hradčany - venku
Sobota 9.4. 16,30
Krakovany B - doma
Sobota 16.4. 17,00
Konárovice B - venku
Neděle 24.4. 10,15
Němčice - doma
Sobota 30.4. 16,00
Býchory B - venku
Sobota 7.5. 17,00
Tři Dvory B - doma
Sobota 14.5. 17,00
Radovesnice - venku
Neděle 22.5. 17,00

Kostelec n.Č.l. - doma
Sobota 16.4. 10,15
Krakovany - venku
Neděle 24.4. 10,15
Křečhoř - doma
Sobota 30.4. 10,15
Velký Osek - venku
Neděle 8.5. 10,15
Zásmuky - doma
Sobota 14.5. 10,15
Tuchoraz - venku
Sobota 21.5. 10,15

VOLNO - Máje

VOLNO - Máje

Bělušice - venku
Neděle 5.6. 17,00
Týnec n.L B - venku
Neděle 12.6. 17,00
Sendražice - doma
Sobota 18.6. 17,00

Záboří n.L - venku
Neděle 5.6. 17,00
Sendražice - venku
Sobota 11.6. 10,15
Cerhenice - doma
Sobota 18.6. 10,15

Mladší žáci

Týnec n.L - doma
Sobota 30.4. 14,00
Lošany - venku
Sobota 7.5. 10,15
Štítary - venku
Neděle 15.5. 15,00
Týnec n.L - venku
Neděle 22.5. 15,00
Lošany - doma
Sobota 28.5. 15,00
Štítary - doma
Sobota 4.6. 15,00

MS OVČÁRY PLÁNUJE NA LETOŠNÍ ROK
Nejprve dne 14.2.2016 jsme vyčistili Hluboký potok
od autodílů, malá ale rychlá pomoc pro flóru a faunu.
Na foto vidíte, co určitě do vod nepatří.
K akcím na letošní rok:
• Dětský den pro ZŠ a MŠ Ovčáry
• Střelecký den pro dospělé na Jelenu
• Myslivecký den pro veřejnost - ukázka výcviku lov. psů,
střelba pro děti atd.
• Sokolnické setkání
• Rybářské závody pro veřejnost na Mlýnku
• Myslivecký ples a Poslední leč
Na všechny naše akce jste upřímně zváni.
Za MS Ovčáry Pavel Navrátil

ZPRÁVY ZE ŠKOLY
Zimní stadion

Masopustní veselí

V únoru se naši žáci ze ZŠ vydali za ledovým ostřím, tedy
na bruslení na zimní stadion v Kolíně. Někteří s nadšením, jiní s obavou, zda na bruslích obstojí. Přes počáteční
pády a první nejisté krůčky na ledě se brzy i nebruslaři projeli po ledové ploše. Zkušenější zatím pilovali své
stávající dovednosti. Na závěr nechyběly hry a soutěže.
Chválíme všechny zúčastněné za pokroky, prokázanou
odvahu a odhodlání. Pevně doufáme, že děti najdou
v bruslení hezkou zábavu a trvalou součást svého života.

I letos jsme se ve škole těšili na masopustní karneval.
Děti už celý týden zdobily třídy, hrály hry spjaté s masopustem. Vrcholem týdne byl masopustní rej masek v tělocvičně. Děti se proměnily v princezny, zvířátka i strašidla a společně soutěžily o sladké odměny. Byl to úžasný
den se spoustou tance, soutěží a hudby.

Děti v pohybu
Do naší školky jsme opět letos zařadili „Školu sportu“ Sportovní školičku. Krátkodobý projekt byl zahájen na konci ledna. Po 10 lekcí, 1x týdně, se dětem věnují zkušení
trenéři a paní učitelky. Záměrem projektu je všeobecný pohybový rozvoj a poznávání lidského těla formou zábavných
her a činností s využitím nejrůznějšího cvičebního náčiní.
Děti též získají základní povědomí o různých druzích sportu – např. basketbalu, fotbalu, florbalu, volejbalu.

SBĚR STARÉHO PAPÍRU
proběhne ve škole

v týdnu od 18.4.
odvoz v pátek 22.4. v 8.00 h

I za malé množství
děkujeme.
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