Zpravodaj
obce

Ovčáry

č.1/17

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
zima se pomalu ale jistě vzdává své vlády a začíná nám tolik
očekávané jaro.
První jarní dny jsou v naší obci
již tradičně spojeny především
s úklidem.
Rád bych touto cestou poděkoval všem spoluobčanům, kterým
není vzhled naší obce lhostejný a zapojují se do úklidových prací před svým domem. I pro naše pracovníky
technických služeb je toto období náročené, neboť odtávající sníh vždy odhalí nepořádek v obci i jejím okolí.
Společně se do úklidu zapojíme již 1.dubna při tradičním úklidu Horky.
Jsem rád, že se tato akce stala prvním společným
jarním setkáním všech spolků působících v naší obci.
Také počet účastníků rok od roku stoupá a to někdy
i přes nepřízeň počasí. Po skončení čeká všechny
účastníky odměna v podobě občerstvení.
Již tuto sobotu máme před sebou tradiční ples SDH
a v neděli pořádá Obecní úřad JARNÍ TRHY na návsi.
I další naše spolky pro Vás připravují spoustu zajímavých akcí.
Těším se na setkání s Vámi a přeji Vám krásné slunečné dny.
Bohuslav Machůrka
starosta obce

PLÁNOVANÉ AKCE
18.3.
19.3.
1.4.
7.-8.4.
19.4.
30.4.
6.5.
13.5.
18.5.
27.5.

Ples SDH
Jarní trhy na návsi (10 - 14 h)
Brigáda na úklid Horky
Sběr nebezpečného, velkoplošného
a elektro odpadu z domácností
Nohejbalový turnaj
Čarodějnice
Rybářské závody
Střelecký den - Myslivecký spolek
Jarní koncert ve Spolkovém domě od 17 h
Staročeské máje

SLOVO MÍSTOSTAROSTY
Z místní matriky
V naší obci bylo k 1.1. 2017 přihlášeno k trvalému
pobytu 763 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 do naší obce narodili 4 noví občánci
- 2 chlapci a 2 dívky. Zemřelo 5 spoluobčanů, 3 muži
a 2 ženy. Do obce se přistěhovalo 20 občanů, naopak
z obce se odstěhovalo 23 občanů, v rámci obce změnili
trvalý pobyt 4 občané.
V roce 2016 navštívil starosta obce se zástupci sociální
komise 42 jubilantů. Tyto návštěvy jsou plánovány
i v letošním roce - celkem 36 návštěv - 9 jubilantů
ve věku 70 let, 3 jubilanti ve věku 75 let, 2 jubilanti
80 let a 21 starších 80 let. Nejstarším občanem Ovčár
je paní Marie Šilerová, která v loňském roce oslavila
úctyhodných 100 let, nejstarším mužem je pan Jaroslav
Šedina, jenž loňském roce oslavil 88 let.
Ubytovna
Hospodářská činnost provozu ubytovny za rok
2016 se z hlediska výnosů oproti loňsku zvýšila cca
o 1 000 000,- Kč na částku 3 026 084,- Kč, t.j. příjem
z ubytování, kde se obazenost za loňský rok pohybovala
na hranici 85% kapacity ubytovny. Výdaje převyšovaly
výnosy o 74 896,- Kč, t.j. celkem 3 100 981,- Kč,
důvodem byla hlavně rekonstrukce vnitřních prostor
a nové vybavení ubytovny.
Po předchozích zkušenostech z ubytování s různými
agenturami, hlavně ve výběru klietnů i placení
faktur za ubytování, se významným partnerem obce
na ubytovně pro příští roční období stala firma TPCA.
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 9 lidí - 6 zaměstnanců obce
a 3 zaměstnanci na DPČ.
místostarosta obce Hynek Tichý

SDH - PLÁN AKCI 2017
Datum
18.3.
18.3.
22.4.
6.5.
13.5.
20.5.
21.5.
27.5.
3.6.
17.6.
24.6.
25.6.
1.7.
6.8.
12.8.
18.8.
20.8.
26.8.
2.9.
9.9.
16.9.
16.9.
23.9.
30.9.
7.10.
14.10.
8.12.
29.12.

Akce
Maškarní děti
Hasičský ples
Kostelecké Útoky
P.L.SDH Horní Kruty
P.L.SDH Kšely
Okresní kolo Plamen
Okresní kolo v PS,
dorost
SDH Pňov (Ovčáry
Máje)
SDH Křížkový Újezdec
P.L.SDH Ovčáry

Kde
Ovčáry (spolkový dům)
Ovčáry (spolkový dům)
Hřiště Amerika
Hřiště
Hřiště SDH
Kolín Borky
Kolín Borky

VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
Velkoobjemové, nebezpečné a elektro odpady nepatří
do popelnice.
K jejich odložení využijte přistavených velkoobjemových
kontejnerů.

FC OVČÁRY - JARO 2017
Dorost

Mladší žáci

Konárovice B venku
Neděle 2.4. 10,15

Štítary venku
Neděle 2.4. 10,15

Štítary venku
Sobota 1.4.10,15

Němčice doma
Sobota 8.4. 16,30

Krakovany doma
Sobota 8.4. 10,15

Konárovice doma
Sobota 8.4. 14,30

Radovesnice venku
Neděle 16.4. 17,00

Křečhoř venku
Sobota 15.4. 13,00

Týnec.n.L venku
Neděle 16.4. 15,00

Krakovany B doma
Sobota 22.4. 17,00

VOLNO

Volárna doma
Sobota 22.4. 15,00

Býchory B venku
Neděle 30.4. 17,00

Cerhenice venku
Neděle 30.4. 10,15

Žíželice venku
Sobota 29.4. 15,00

Kořenice doma
Sobota 6.5. 17,00

Tuchoraz venku
Neděle 7.5. 10,15

Suchdol doma
Sobota 6.5. 15,00

Hradčany venku
Sobota 13.5. 17,00

Chotusice doma
Sobota 13.5. 10,15

Velký Osek venku
Sobota 13.5. 15,00

Hřiště

Tři Dvory B doma
Sobota 20.5. 17,00

Zásmuky venku
Neděle 21.5. 10,15

Sendražice doma
Sobota 20.5.15,00

Hryzeli

Ohaře venku
Neděle 28.5. 17,00

Radim doma
Sobota 27.5. 10,15

Krakovany venku
Sobota 27.5.14,30

Obrnice

Obrnice Hasičárna

Velký Osek B doma
Sobota 3.6. 17,00

Suchdol venku
Sobota 3.6. 10,15

P.L.SDH Třebovle
P.L.SDH Ratenice
Pohár Starostky
Železný Hasič
Zábava Hasičský
Zavírák
Kostelec nad Č.L.
(závěr P.L)
Pňov (poslední sání)
Branný závod
Drakiáda
Mikulášská
VVH SDH Ovčáry

Hřiště
Hřiště
V jednání
Ovčáry
Ovčáry (spolkový dům)

Hradištko B doma
Sobota 10.6. 17,00

Vrdy doma
Sobota 10.6. 10,15

Krajská soutěž v PS
P.L.SDH Horní Měcholupy
Tábor pro děti

Hřiště SDH

Sběr odpadu dne:
7.4.2017 12 - 17 h
8.4.2017 8 - 12 h
Na dvoře u Obecního úřadu Ovčáry.
Informace, dotazy, připomínky:
Obecní úřad Ovčáry
tel: 321 720 022 | www.ovcary-obec.cz

Hřiště Horka Večer
zábava
Kolín Borky

Týnec n.L. B doma
Sobota 25.3. 15,00

Bělušice venku
Neděle 18.6. 17,00

ZPRÁVY ZE ŠKOLY

Hřiště Amerika

Zábava
Karneval je čas zábavy, hudby a tance. Prostor školní
družiny po vyučování zaplnili Mimoni, piráti, čarodějnice a další zajímavé bytosti. V tělocvičně plnili úkoly,
soutěžili a tančili. Vítězné týmy obdržely drobné ceny,

Hřiště SDH
Hřiště Horka
Ovčáry (spolkový dům)
Ovčáry (spolkový dům)

A-mužstvo

28.1. Ples obce Ovčáry

SPOLEK MYSLIVCŮ A PŘÁTEL MYSLIVOSTI OVČÁRY
V uplynulém období členové Spolku myslivců a přátel myslivosti Ovčáry chodili s dětmi z kroužku ven a učili se
poznávat zimní přírodu a zároveň si také užívali sněhové nadílky.

I v mateřské školce proběhl rej karnevalových masek.
Navštívili nás víly, krásné princezny, udatní rytíři i krvelačná upírka. Všechna roztomilá stvoření se pohybovala do rytmu tance a užila si spoustu zábavy.

Poznávání

Sportování

26. ledna zavítali do naší školy a školky sokolníci z Krkonoš s programem Dotkni se křídel. Beseda byla zaměřená na seznámení dětí se životem dravců, jejich
způsobem života, zvyky a schopnostmi. Manželé Jirsovi mají dlouholeté zkušenosti se sokolnictvím a výcvikem dravců. Podělili se s dětmi hlavně o své vlastní zkušenosti s ptáky, kteří se stali důležitou součástí
jejich života. Dokázali zodpovědět všechny všetečné
otázky našich dětí. Celá beseda směrovala děti k respektování všeho živého a k lásce k přírodě. Důležitou
součástí programu bylo zapojení hmatu jako jednoho
z důležitých smyslů k poznávání. Děti se mohly dotknout ptáků, pohladit si jejich peří a být na chvíli v přímém kontaktu s tělem dravců. Vzrušujícím okamžikem
byly přelety dravců nad našimi hlavami. Strávili jsme
se sokolníky a jejich létajícími kamarády moc příjemné
okamžiky a patří jim naše poděkování.
Za zprostředkování akce škola děkuje p. Navrátilovi ml.

Naše mateřská škola se již potřetí zapojila do projektu Sportovní školička. Každou středu děti netrpělivě očekávaly příjezd trenérů. Absolvovaly cvičení
na nářadí, závodivé i míčové hry. Nám pedagogům se
líbila všestrannost cvičení a rozvoj celkových pohybových schopností a dovedností. Těšíme se zase za rok
na brzkou shledanou.

Zápis
do 1. ročníku
2017 / 2018
ZŠ Ovčáry
7.4.2017 od

14.00 do 17.00 h

S sebou vezměte:
rodný list dítěte, občanský průkaz (zákonný zástupce)

Zápis do MŠ v Ovčárech
SBĚR STARÉHO PAPÍRU
proběhne ve škole

od úterý 18.4.
do čtvrtka
20.4.2017
odvoz bude v pátek
21.4. 2017 v 8.00 h
I za malé množství
děkujeme.

Zápis se uskuteční ve čtvrtek

11.5.2017

od 11.00 h do 15.30 h

K zápisu: Přijďte s dítětem, rodný list dítěte, občanský průkaz žadatele.
Žádáme rodiče, aby respektovali daný termín.
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