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č.1/11

Slovo starosty

Místní matrika k 1.1. 2011

Vážení spoluobčané,
věřím, že letošní rok se
stane pro naši obec rokem,
kdy se nám podaří maximálně využít dotací na jednotlivé investiční akce. Jak
již víte, obdrželi jsme dotaci
na Revitalizaci návsi z prostředků EU. V měsíci lednu
jsme podali další žádosti na čerpání prostředků
z Fondů Středočeského kraje. Jedná se o dotaci na
rekonstrukci veřejného osvětlení ve výši cca 3 miliony Kč, na provedení kanalizace od školy k obecnímu úřadu ve výši 1,3 milionu Kč, na vybavení
SDH ve výši 200 000,- Kč a na dovybavení místní
knihovny ve výši 45 000,- Kč. Dále je připravována
žádost na dotaci z fondů EU na zhotovení místních
komunikací v ulicích Obecní a Vrchlického. Tyto investice směřují k tomu, aby provedení revitalizace
návsi bylo kompletní a části, které byly z původního plánu revitalizace vyjmuty, byly vybudovány z jiných prostředků.
Věřím, že se nám podaří alespoň některé z těchto
finančních prostředků získat a obec se bude nadále rozvíjet. Přeji Vám hezké zimní dny a brzký
příchod jara plného slunce.

Obec Ovčáry je místo, o které je zájem, což naznačují čísla ze statistiky.
K 1.1. 2011 je v obci 766 obyvatel přihlášených
k trvalému pobytu, což znamená nárůst o 20 osob
oproti loňskému roku.
Nejstarší občanem obce je žena ve věku 94 let,
nejstarší muž oslavil 86. narozeniny. Nejmladším
občánkem k stanovenému datu je dívka ve stáří
jednoho měsíce.
V průběhu roku se narodilo 9 dětí, z toho 7 chlapců a 2 dívky, dále do obce se přihlásilo 28 spoluobčanů k trvalému pobytu, ale zároveň 10 občanů
se odhlásilo, 12 občanů změnilo trvalý pobyt přímo
v obci.
K méně radostným skutečnostem patří, že jsme se
rozloučili na poslední cestě se 7 spoluobčany.
Samozřejmostí je, že mezi spoluobčany patří i osoby, které jsou ubytované v ubytovně ZD nebo v pronájmech rodinných domů, a tedy v obci ve skutečnosti je více osob, než udávají statistické údaje.

Bohuslav Machůrka
starosta

Místní poplatky

od měsíce února můžete zaplatit na obecním
úřadě v úředních hodinách místní poplatky,
které pro letošní rok zůstávají ve stejné výši
jako v minulém roce.
Likvidace odpadu: 450,- Kč
za trvale přihlášeného občana nebo za stavbu,
kde není nikdo trvale hlášen
Poplatek za psa: 70,-Kč, další pes 130,- Kč

Starosta Bohuslav Machůrka a zastupitelé obce
děkují panu Františku Jirátovi za dlouhodobé
vedení kroniky obce Ovčáry a přejí mu mnoho
zdraví, spokojenosti a pohody.

Schválený rozpočet na rok 2011
Daň z příjmů fyz.osob ze záv. činnosti
DPFO ze sam.výdělěčné činnosti
DPFO z kapitálové činnosti
Daň z příjmů právnických osob
DPH
Poplatek za likvidaci odpadů
Poplatek ze psů
Poplatek z ubytovací kapacity
Poplatek z výtěžku hracích automatů
Odvod z výtěžku z prov.loterií
Správní poplatky
Daň z nemovitosti
Splátky půjček od obyvatelů
Přijaté příspěvky od kraje,ze SR
Stočné
Hřbitovní poplatky
Ostatní zál.kultury a církve
Zájmová činnost a rekreace
Nakládání s odpady
Ochrana přírody a krajiny
Regionální a místní správa
Příjmy celkem

2 400 000 Kč
50 000 Kč
100 000 Kč
1 200 0000 Kč
2 600 0000 Kč
330 000 Kč
13 000 Kč
50 000 Kč
16 000 Kč
20 000 Kč
45 000 Kč
8 000 000 Kč
163 700 Kč
257 300 Kč
155 000 Kč
1 000 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč
40 000 Kč
5 000 Kč
80 000 Kč
15 546 000,00 Kč

Pozemní komunikace
Silniční doprava
Odvádění a čištění odpadních vod
Zařízení předšk. výchovy a zákl.vzdělávání
Ostatní zařízení související s výchovou
Kultura
Ostatní činnost kultury
Tělovýchova
Zájmová činnost a rekreace
Rozvoj bydlení
Komunální služby a územní rozvoj
Nakládání s odpady
Ochrana přírody a krajiny
Sociální poradenství
Požární ochrana
Zastupitelské orgány
Regionální a místní správa
Splátka úvěru
Výdaje celkem

6 100 000 Kč
220 000 Kč
1 900 000 Kč
1 000 000 Kč
80 000 Kč
50 000 Kč
150 000 Kč
60 000 Kč
200 000 Kč
300 000 Kč
200 000 Kč
800 000 Kč
1 600 000 Kč
5 000 Kč
50 000 Kč
950 000 Kč
4 000 000 Kč
1 048 000 Kč
18 713 000 Kč

Návrh rozpočtu je schodkový. Vyšší výdaje budou hrazeny
ze zůstatku z roku 2010, který činí cca 5 000 000,00 Kč

Sčítání lidu, domů a bytů 2011
Základní termíny:
26. 2. – 6. 3. sčítací komisaři roznáší do schránek informační letáky o blížícím se sčítání, zároveň s letákem
vhodí do schránky lísteček s návrhem termínu, kdy do
dané domácnosti přinese sčítací formuláře
7. – 25. 3. sčítací komisaři navštíví domácnosti a rozdají formuláře. Každý občan dostane zelený Sčítací list
osoby, majitelé a uživatelé bytů dostanou navíc žlutý
Bytový list a majitelé či správci domů ještě oranžový
Domovní list.
Půlnoc z 25. na 26. 3. je rozhodným okamžikem sčítání
26. 3. je možné začít odevzdávat vyplněné sčítací formuláře, existují tři cesty :
- internet
- předání sčítacímu komisaři
- odeslání poštou v obálce nebo odevzdání
na kterékoliv poště
14. 4. nejpozdější termín pro odevzdání formuláře
Sčítací komisař:
prokazuje se speciálním průkazem sčítacího komisaře, který při každé návštěvě předkládá společně s
občanským průkazem, jeho jméno je uveřejněno na
úřední desce obecního úřadu, má modrou tašku s
velkým žlutým logem České pošty, čas návštěvy volí
nejčastěji v pracovní den v podvečer nebo o víkendu,
aby vás zastihl doma, přináší do domácnosti formuláře – viz výše.
Pokud vás zastihne v místě trvalého bydliště, bude už
na formuláři dopředu předtištěno vaše jméno a příjmení, pokud vám bude formuláře předávat na jiné adrese,
vyplní komisař údaje v hlavičce ručně do prázdného
formuláře – osoba starší 15 let může převzít formuláře
pro všechny členy domácnosti, při předání formulářů
se vás komisař zeptá, jakým způsobem budete chtít
vyplněné formuláře odevzdat – viz výše.
Pokud vás komisař nezastihne doma v avizovaném
termínu, nechá vám ve schránce lísteček s náhradním
termínem a telefonní číslo, na kterém si můžete domluvit jiný čas návštěvy, pokud vás ani podruhé ne-

zastihne, nechá vám oznámení o náhradním termínu
doručení formulářů s informací, že si je můžete vyzvednout na tzv. sběrném místě do 14.4., v praxi bude sběrným místem jedna z větších pošt v regionu.
Sběr vyplněných formulářů:
Nejjednodušší a nejrychlejší způsob, jak formuláře
odeslat, je internet. Od rozhodného okamžiku bude
možné na www.scitani.cz vyplňovat a odesílat formuláře on-line.
Abyste mohli vyplnit sčítací formuláře na internetu, potřebujete papírové formuláře, které Vám přinesl sčítací
komisař. Na papírových formulářích najdete vpravo dole
u čárového kódu dva unikátní kódy (jeden čistě číselný
a jeden, který kombinuje čísla a písmena). Těmi se na
www.scitani.cz přihlásíte, otevře se vám váš formulář
a můžete začít vyplňovat. V závěru kliknete na tlačítko
odeslat. Po odeslání obdržíte automatické potvrzení o
tom, že formuláře byly statistikům v pořádku doručeny
(pro on-line vyplnění je potřeba Adobe Acrobat verze
9,0 a vyšší).
Pokud jste se se sčítacím komisařem domluvili na
osobním odevzdání formulářů, přijde komisař v domluvený čas formuláře vyzvednout. To je okamžik, kdy vám
pomůže s vyplněním, pokud o to požádáte.
Sčítání lidu: bezpečnost na všech frontách
Ochrana osobních údajů a zajištění bezpečnosti všech
sbíraných dat, je nejvyšší prioritou, kterou ČSÚ při
sčítání lidu má. Celé sčítání lidu je připraveno ve spolupráci s Úřadem pro ochranu osobních údajů, jehož
specialisté se účastnili přípravy textu zákona o sčítání
lidu včetně dalších právních norem, které se sčítáním
souvisejí. Úřad provede také kontrolu zpracování osobních údajů získaných při sčítání.
Když budete potřebovat pomoc:
Telefon: 800 879 702 – bezplatná informační linka v
provozu denně 8 – 22 hodin od 26. 2. do 20. 4. 2011
e-mail: info@scitani.cz
web: www.scitani.cz

Sportovní komise uspořádala v sobotu 29. 1. 2011 zájezd na hory. Celkem 45 účastníků se za překrásného zimního dne
rozjelo do Krkonoš, do zimních středisek Benecko a Horní Mísečky. Dostatek sněhu a skvělé podmínky byly odměnou pro
sportovní vyžití pro malé i velké lyžaře na běžkách i sjezdovkách.

INFORMACE ZE ŠKOLY V OVČÁRECH
Školní družina

Předškoláci

Školní družina je místem nejen pro odpočinek po vyučování, ale i místem dalšího výchovného působení.
Ranní družina začíná od 7:15h, děti si volně hrají ve
třídě základní školy. Odpolední družina je pro děti
k dispozici v čase od 11:40h do 15:30h. Výchovné činnosti probíhají formou her ve spolupráci s vychovatelkou, děti si zde také mohou samy hrát podle vlastního výběru. Vytváříme tématické týdny například: moje
nejoblíbenější kniha; sněhulák; listí padá; apod. V rámci družiny vyrábíme, čteme a diskutujeme.

Každoročně připravujeme pro předškoláky Nevšední vyučování v základní škole. Děti sem přicházejí se
svými rodiči a pod taktovkou paní učitelky ze školy si
opakují získané dovednosti. Rodiče mají jedinečnou
příležitost vidět své dítě jak se chová ve skupině stejně
starých vrstevníků, jak se dokáže soustředit, jak je pohotové a vytrvalé při činnostech, jak reaguje na pokyny
„nové“ učitelky.

Dalším obohacením školní družiny je velký počet zájmových kroužků, které si děti volí podle svého zájmu.
A vybrat si jich mohou i více. Nabízíme: hru na flétnu, míčové hry, počítače, angličtinu, kroužek výtvarný,
dramatický, přírodovědný, hudebně - pohybový. Žáci
mohou ve škole ještě navštěvovat přípravku atletiky,
kterou vede trenér atletiky. Nejvíce navštěvovaný je
kroužek anglického jazyka, kde se děti hravou formou seznamují s cizím jazykem. O tom, že se dětem
ve družině líbí svědčí to, že nerady odcházejí domů.

Před zápisem se jdou děti ze školky podívat přímo do
1. ročníku základní školy a zahrají si „na školáky“.
Důležité jsou pro rodiče předškoláků i postřehy učitelek
z mateřské školy – co dítě zvládá, co nezvládá, s čím
má problémy, v čem naopak vyniká, na co si dát pozor,
na co nezapomenout.
Mgr. Ivana Adamcová, ředitelka školy

Lenka Klepalová, vychovatelka ŠD

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY V OVČÁRECH
pro školní rok 2011 - 2012
SE BUDE KONAT V MĚSÍCI KVĚTNU

Vánoční turnaj ve stolním tenisu

Nabídka masáží

Dne 26.12. 2010 uspořádala TJ ASPV Ovčáry ve
spolupráci se sportovní komisí obecního úřadu již
V. ročník Vánočního turnaje ve stolním tenisu. Hrálo
se v sále Postřižinské hospody. Sešlo se více jak
dvacet sportu chtivých účastníků, mezi kterými byly
i 4 dívky. Pořadatelé přítomné muže rozdělili do čtyřech skupin. Z každé skupiny postoupili dva nejlepší do čtvrtfinále, odkud soutěž pokračovala vyřazovacím způsobem. Dívky si zahrály v jedné skupině
systémem „každý s každým“. Celá akce byla velmi
zdařilá a stává se z ní jedna z tradičních možností
trávení volného času v době vánočních svátků.

Jako každý rok nabízíme i letos možnost využití masáží. 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.
Pojištěnci ZPMV mají po předložení průkazu pojištěnce slevu 10% na masáž. Masáže budou prováděny v místní Hasičárně. Masírovat se bude jednou
za 14 dní ve středu od 8 hodin do - dle objednávek
Zahájení masáží bude vyhlášeno rozhlasem.

Pořadí dívek: 1. Husáková Martina
		
2. Hoffmannová Martina
		
3. Machůrková Kristýna

CENÍK MASÁŽÍ

Jana Hollerová
Sportovní a rekondiční masáže

1. čtvrtfinále: L. Kubíček - Martin Kopecký
2. čtvrtfinále: L. Vašek - H. Tichý		
3. čtvrtfinále: R. Matiáš - Milan Kopecký
4. čtvrtfinále: K. Koubek- P. Mikita		

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

semifinále: L. Vašek - L. Kubíček		
R. Matiáš - K. Koubek		

3-0
3-0

O 3. místo: K. Koubek - L. Kubíček
Finále: Ladislav Vašek - Radek Matiáš

3-2
3-0

Celková masáž
135 minut		
Částečná /záda,nohy,krk/ 90 minut		
Krční páteř 		
15 – 20 minut		
Záda			
20 – 30 minut		
Záda + krční páteř
45 minut		
Horní končetiny
20 – 30 minut		
Dolní končetiny
30 – 45 minut		
AMMA masáž
15 – 20 minut		
Reflexní masáž plosky nohy 30 min.

550,- Kč
400,- Kč
120,- Kč
180,- Kč
250,- Kč
180,- Kč
250,- Kč
200,- Kč
200,- Kč

Sbor dobrovolných hasičů Ovčáry
pořádá v sobotu 12.3. 2011 v hospodě Pohoda
od 14.00 hod.

dětský
karneval
srdečně zveme všechny
děti a rodiče
nejhezčí masky
budou odměněny
na ostatní děti určitě
nezapomeneme

od 20.00 hod.

HASI CSKÝ
P LES
bohatá tombola
k tanci a poslechu hraje
skupina Faust
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