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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
právě držíte v rukou poslední letošní vydání našeho Zpravodaje.
Tento rok byl pro nás všechny
velmi náročný. Mnozí z vás nemohli vykonávat své povolání,
někteří bohužel přišli o práci,
nebo dokonce museli ukončit
své podnikání. Na druhou stranu jsme si vyzkoušeli, že se stále ještě umíme semknout a vzájemně si vypomoci. Zjistili jsme, jak křehká
je naše svoboda a jak lehké je o ni přijít. S napětím
očekáváme, co přinese další den a doufáme, že se náš
život vrátí do normálních kolejí. Především naši občané v důchodovém věku trpí dlouhou sociální izolací,
kdy se nemohou setkávat se svými dětmi, vnoučaty
a pravnoučaty. Doufám, že se podaří situaci zvládnout
tak, aby naše rodiny strávily alespoň vánoční svátky
pospolu.
Pandemie koronaviru také odsunula některé naše projekty. Mnohé se však i přesto podařilo zrealizovat. Například cyklostezku už čeká pouze kolaudační řízení
a obchodní centrum v průmyslové zóně Ovčáry otevře
své brány začátkem prosince. Proběhla také plánovaná rekonstrukce čističky odpadních vod. Zde bych rád
poděkoval pánům Václavu Kupcovi, Jiřímu Chadrabovi
a Radku Podneckému, kteří zde odvedli kus pořádné
práce.
Měsíc prosinec bývá vždy plný vánočních akcí, na které se každý rok všichni těšíme, nejvíce naše děti. Bohužel letos se budeme muset obejít bez nich. Snažíme
se proto vymyslet alespoň soutěže pro děti, na kterých
si budou moci vyrobit například svou vlastní ozdobu. Ty
pak budou zdobit náš vánoční strom.
Také silvestrovská zábava a plesy plánované na první
měsíce roku 2021 s největší pravděpodobností neproběhnou. O to více si pak budeme vážit těch, které se
v budoucnu uskuteční.
Dovolte mi, abych s blížícím se závěrem roku poděkoval pracovnicím obecního úřadu, panu místostarostovi
a všem zastupitelům obce. Velký dík patří paní ředitelce Adamcové i celému pedagogickému sboru naší
základní a mateřské školy. Dále pak děkuji předsedům

spolků, pracovníkům technických služeb a všem, kteří
se podílejí na chodu naší obce. Bez vás by to nešlo!
Závěrem bych Vám rád popřál klidné Vánoce v kruhu
vašich nejbližších, hodně zdraví a sil a dětem bohatého Ježíška.
Těším se na setkání s Vámi v lepších časech. Vydržme,
snad už jsou za dveřmi!
Bohuslav Machůrka starosta obce

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 26. 10. 2020
Usnesení č. 189/7/2020 - Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opatření č. 3/2020.
Usnesení č. 190/7/2020 - Zastupitelstvo obce schválilo žádost o vydání rozhodnutí o odvodu za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu pro výstavbu cyklostezky Kolín - Ovčáry na části poz. parc. dle KN: č. 960/1 o výměře
0,2975 ha, č. 960/62 o výměře 0,0010 ha, č. 980 o výměře
0,0420 ha, č. 960/64 o výměře 0,0125 ha, č. 960/45 o výměře 0,0245 ha, č. 1142/35 o výměře 0,0040 ha - všechny druhy pozemku orná půda, v k. ú. Sendražice u Kolína. Částka
odvodu byla stanovena na 1 056 524,- Kč.
Usnesení č. 191/7/2020 - Zastupitelstvo obce schválilo Darovací smlouvu mezi TPCA Czech, s.r.o. a obcí Ovčáry na
realizaci projektu výsadba zeleně podél cyklostezky v k. ú.
Sendražice u Kolína. Předmětem darovací smlouvy je finanční dar v částce 100 000,- Kč.
Usnesení č. 192/7/2020 - Zastupitelstvo obce schválilo cenovou nabídku na výsadbu stromů podle nově vybudované cyklostezky Ovčáry - Kolín od firmy Parkon Kolín s.r.o.
v částce 155 400,- Kč bez DPH.
Usnesení č. 193/7/2020 - Zastupitelstvo obce schválilo
Smlouvu o dílo mezi obcí Ovčáry a firmou Elektromontáže
Antonín Slepánek. Předmětem Smlouvy o dílo jsou stavební
práce - montáže veřejného osvětlení cyklostezka Kolín - Ovčáry 1. etapa. Celková výše ceny za dílo je 892 390,- Kč bez
DPH včetně materiálu.
Usnesení č. 194/7/2020 - Zastupitelstvo obce schválilo navýšení ceny za výkon technického dozoru investora a koordinátora BOZP na akci cyklostezka Kolín - Ovčáry firmě Ing.
Jaroslav Sklenařík. Celková částka za výkon je 192 000,- Kč
bez DPH.
Usnesení č. 195/7/2020 - Zastupitelstvo obce schválilo nabídku firmy Stavební huť Slatiňany na rekonstrukci aeračního zařízení a dosazovací nádrže na ČOV Ovčáry. Celková
cena za rekonstrukci je 249 000,- Kč.

Usnesení č. 196/7/2020 - Zastupitelstvo obce schválilo
Smlouvu o dílo mezi obcí Ovčáry a firmou Autodoprava
Honz s.r.o. Předmětem Smlouvy o dílo jsou stavební a zemní práce specifikované jako odvoz a rekultivace zeminy v lokalitě Na Františku v obci Ovčáry dle nabídkového položkového rozpočtu. Celková výše ceny za dílo je 497 098,- Kč
bez DPH.
Usnesení č. 197/7/2020 - Zastupitelstvo obce schválilo pořízení úpravy územního plánu obce.
Usnesení č. 198/7/2020 - Zastupitelstvo obce schválilo starostu obce Bohuslava Machůrku jako určeného člena zastupitelstva pro spolupráci s pořizovatelem a zpracovatelem
úpravy územního plánu obce.
Usnesení č. 199/7/2020 - Zastupitelstvo obce schválilo žádost o pořízení úpravy územního plánu Městským úřadem
Kolín.
Usnesení č. 200/7/2020 - Zastupitelstvo obce schválilo
Smlouvu o dílo mezi obcí Ovčáry a Ing. arch. Pavlem Krolákem. Předmětem Smlouvy o dílo je zpracování aktualizace
územního plánu obce Ovčáry dle stavebního zákona, jeho
prováděcích předpisů v rozsahu dle podmínek písemné výzvy k podání nabídek a dle podané nabídky zhotovitele. Celková cena díla je 200 000,- Kč bez DPH.
Usnesení č. 201/7/2020 - Zastupitelstvo obce schválilo žádost obce Býchory o zapůjčení prostor v budově Spolkového
domu č. p. 272 na dobu nezbytně nutnou pro zajištění provozu mateřské školy.
Usnesení č. 202/7/2020 - Zastupitelstvo obce schválilo vánoční balíčky pro jubilanty 80+ let v celkové částce
23 000,- Kč.
Usnesení č. 203/7/2020 - Zastupitelstvo obce schválilo žádost pana J. D. o příspěvek na kanalizační jímku pro tlakovou
kanalizaci k novostavbě na parcele č. 56/2 v Ovčárech v ulici
Na Ohrádkách.
místostarosta obce Hynek Tichý

DOPRAVNÍ AUTOMOBIL S PŘÍVĚSEM PRO JSDH
Jak už píší naši hasiči na jiném místě zpravodaje, dostali
pod stromeček k užívání úplně nové vozidlo Fiat Ducato Light 2,3MTJ s požárním nákladním přívěsem. Cesta k němu
začala v loňském roce podáním žádosti v rámci programu
Dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů na MV-GŘ
HZS ČR, která nám tímto orgánem byla odsouhlasena. Dalším důležitým krokem k získání peněz na devítimístný dopravní automobil bylo získání dotace z rozpočtu Středočeského kraje z fondu dobrovolných hasičů a složek IZS.

Z celkové částky 1 019 000,- Kč vysoutěžené ve výběrovém
řízení bylo z dotací získáno celkem 750 000,- Kč. Dodavatelem dopravního automobilu se stala firma Agrotec a.s.
z Hustopečí.
Popřejme tedy hasičům, aby dopravní automobil co nejlépe
sloužil nejenom pro zlepšení jejich zásahové činnosti, ale
i pro řešení problémů v naší obci.
místostarosta obce Hynek Tichý

OVČÁRECKÉ ŽENY
Vážení spoluobčané, letošní rok je pro nás všechny velmi
náročný. Začátek roku s magickým letopočtem 2020 byl plný
očekávání, přání a nadějí na lepší časy. Ovšem překvapení
na sebe nedalo dlouho čekat. Přiletěl Covid-19 a navštívil
všechna místa na světě. Přísná jarní omezení nás uzavřela
v našich domovech. Společenský život se zastavil. Veškeré plánované akce jako bylo pálení čarodějnic, Staročeské
máje, kde se v hojném počtu sejde celá vesnice, byly také

zrušeny.
Pouze pár akcí se uskutečnilo. Těmi byly prohlídky Kutné
Hory s průvodcem a řízená degustace moravských vín. Nyní
se blíží doba adventu a tím i příprava na nejkrásnější svátky
v roce. Ráda bych všem spoluobčanům popřála pevné zdraví, štěstí, trpělivost, spokojenost a lásku - té není nikdy dost.
Za OŽ Pavla Březinová

KRÁTKÉ ZPRÁVY OD HASIČŮ
Před námi jsou nejkrásnější svátky v roce, plné pohody
a dárků. Nám už ale dárek přišel předčasně, za což jsme
velmi rádi.
Poprvé v historii působení hasičů v naší obci se můžeme
pyšnit zbrusu novým zásahovým vozidlem a přívěsným vozíkem. Vozidlo v provedení DA-L1Z, je vybaveno tažným zařízením, nezávislým topením, atd.
Díky obrovské podpoře obce Ovčáry, příspěvku od MV-GŘ
HZS ČR a příspěvku Středočeského kraje, bylo pořízeno
vozidlo Fiat Ducato. Děkujeme obci Ovčáry, MV - GŘ HZS
ČR, Středočeskému kraji a firmě Agrotech, spol. s r.o.. Rádi
bychom chtěli také poděkovat místostarostovi panu Hynku
Tichému za vyřízení dotace. Jakmile se situace zlepší a nařízení vlády změní, rádi vás uvidíme na oficiálním předání
vozidla do rukou JSDH.
Co dělala jednotka v této obtížné době? Byla stále v pohotovosti. Podílela se na rozvozu ochranných pomůcek do sociálních zařízení. Dezinfikovala školku v Krakovanech, prostory
ve Spolkovém domě, které má zapůjčené školka Býchory
+ ubytovnu. Dále jsme po deštích čerpali vodu v osadě Mlýnek. K další události nás operační středisko vyslalo k likvidaci požáru stohu u obce Zbraň, kde jsme zasahovali celých
24 hodin. Neustále jsme připraveni pomoci jak obci, tak i jejím občanům.
Všem spoluobčanům přejeme hodně štěstí, hlavně zdraví
a příjemné prožití vánočních svátků.
Za SDH Ovčáry Josef Tuláček

REKONSTRUKCE ČOV
V měsíci říjnu proběhla zásadní rekonstrukce na zařízení
ČOV Ovčáry. Rekonstrukce ČOV byla nezbytná, většina
hlavního technologického zařízení pochází z 90tých let minulého století, čímž je na hranici svého výkonu - životnosti. Naše čistírna odpadních vod byla stavebně dokončena
v květnu 1992. Zhotovitelem stavebních částí bylo původní
družstvo ZD Ovčáry. Technologickou část ČOV zase dodala
firma Sigma Hranice. Oficiálně byla čistička uvedena do trvalého provozu v srpnu 1994. Provoz této stavby je mechanicko - biologický.
Hledání a výběr zhotovitele rekonstrukce ČOV probíhalo
po celé letošní jaro a léto. V dnešní době protiepidemických
opatření to není zrovna lehké. Podařilo se to po oslovení několika firem, z nichž byla vybrána firma Stavební huť Slatiňany, která nabízela nejlepší poměr mezi návrhem technického
řešení rekonstrukce a výslednou cenou zakázky.

Oprava se konkrétně týkala demontáže stávajícího systému
provzdušnění aktivační nádrže, úpravy napojení vzduchu na
nový rozvod a dodávky nového aeračního systému. V části
dosazovací nádrže se vyměnilo vystrojení (nátokové potrubí,
uklidňovací válec, norná stěna a stahovací žlaby plovoucích
nečistot) v provedení nerez oceli.
V této první fázi rekonstrukce do konce letošního roku bude
ještě zahrnuta oprava zařízení přečerpávací stanice ve vlastnictví obce na pozemku ZOD Zálabí a přečerpávací stanice
v ulici Na Ohrádkách. Celková výše uvedené rekonstrukce
se bude pohybovat kolem 1,3 mil. Kč. Druhá část rekonstrukce v areálu ČOV je plánovaná na příští rok v oblasti přítoku
kanalizace, která bude spočívat ve výměně sběrných zařízení přítokových nádrží.
místostarosta obce Hynek Tichý

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE
Územní plán si klade za cíl nalézt takové předpoklady, které by umožnily další výstavbu a trvale udržitelný rozvoj spočívající v nalezení vyváženého stavu mezi zájmy životního
prostředí, hospodářství a pro společenství lidí obývající dané
území. Územní plán by se měl snažit naplnit potřeby současné generace tak, aby umožnil udržet stálou, nebo vyšší životní úroveň budoucích generacích. /citace z Wikipedie/
- neboli pro každou obec, která se chce nadále rozvíjet, asi
nejdůležitější dokument.
Dne 22. 9. proběhlo na obecním úřadě jednání o územním
plánu obce, který musí do konce roku 2022 vyhovovat legislativním požadavkům. Na jednání se dostavil pan Ing. Jaromír Skála, který vysvětlil potřebné kroky, které musí obec
podniknout, aby měla i nadále platný územní plán. Prvním
krokem je „úprava územního plánu“. Při tomto kroku se pro

občany obce, majitele pozemků a nemovitostí nic nemění.
Pro pozemky zahrnuté ve stávajícím plánu zůstávají podmínky pro využití a užívání ploch. Práce na prvním kroku
budou trvat přibližně jeden rok a po jejich dokončení obec
splní legislativní požadavky.
Následuje druhý krok, kterým je „pořízení změny“ územního
plánu. V této fázi se již shromažďují a zpracovávají podněty
od občanů a majitelů pozemků na využití a užívání ploch.
Je tedy možné rozšířit, případně omezit zastavitelné území
nebo přidat požadavky, které musí splňovat nová výstavba.
Bez těchto kroků by byla nová výstavba nebo změna užívání budovy velice ztížená nebo úplně nemožná. Věříme, že
tato schůzka zahájila pro vedení obce práce nutné k dalšímu
směřování rozvoje naší obce.
Mgr. Jiří Pospíšil, Mgr. Pavel Šašma

OHLÉDNUTÍ ZA VOLBAMI
Ve dnech 2. a 3. října se i v Ovčárech uskutečnily volby do
zastupitelstva Středočeského kraje a rovněž do části Senátu. Volební účast v krajských volbách v obci dosáhla 38,92 %.
V okrese Kolín byla volební účast 39,19 %, ve Středočeském
kraji 40,66 % a v celé ČR 37,95 %. Oproti kraji i okolním obcím u nás nezvítězilo uskupení Starostové a nezávislí, kteří

skončili druzí, ale vítězem se stalo hnutí ANO 2011. Na třetím místě skončila ODS.
V senátních volbách se v prvním kole utkalo celkem 11 kandidátů. Do druhého kola postoupil MUDr. Igor Karen za hnutí
ANO 2011 a Mgr. Pavel Kárník za Starosty a nezávislé, který
zvítězil se ziskem 64,89 % hlasů.
Mgr. Jiří Pospíšil

Příje mn é vá n o č ní svá tk y a n ičím n e ruš e n ý
vstup do n o vého roku 2021 přejí vš e m
č te n á řů m Zpra vo daje děti, ž ác i a prac o vníc i
š koly v O vč á re c h

Přejeme Vám vše, co se špatně balí,
to jest klid, pohodu a zdraví!
Hezké prožití večera splněných přání,
svátků vánočních a vše nejlepší
v novém roce.

Klub Ovčáreckých žen
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