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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
zima definitivně předala vládu
jaru a před námi jsou Velikonoce. Budou to opět svátky podivné, bez rodinných setkání a bez
pomlázky. Už více než rok pandemie ovlivňuje a řídí naše životy. Už rok většina z nás nebyla
v kině, divadle nebo na koncertě... I společenský život v naší obci utichl... Obecní
úřad se snaží vymýšlet alespoň akce pro děti pomocí
facebooku. Například jarní výstavu obrázků u obecního úřadu. Děti nás svými obrázky doslova zasypaly.
A tak plot u našeho úřadu ozdobily výkresy dětí plné
jarních motivů.
Jistě jste si povšimli dopravního omezení v horní části
obce. Je to proto, že zde probíhá rekonstrukce a výstavba chodníků (ulice Býchorská a Lhotecká).
V měsíci dubnu proběhne sběr velkoobjemového
a nebezpečného odpadu u Obecního úřadu v Ovčárech.
Zatím není možné odhadnout, které z tradičních akcí
se v naší obci uskuteční. Je to závislé na epidemické situaci a restrikcích vyhlášených vládou. Doufejme, že postupující očkování a oteplování napomohou
k uvolnění opatření, abychom se mohli opět všichni
společně potkávat.
Přeji vám příjemné svátky jara, hodně sluníčka a krásného počasí a především pevné zdraví.
Bohuslav Machůrka starosta obce

Obecní úřad na základě Darovací smlouvy od HZS Středočeského kraje předal v zastoupení pana starosty do užívání pro
potřeby JSDH Ovčáry osobní automobil Peugeot 107.

MAS ZÁLABÍ
JSME TU PRO VÁS I BĚHEM NOUZOVÉHO STAVU
Terénní programy v regionu MAS Zálabí
Kde: v obcích regionu MAS Zálabí
   Kdy: k zastižení jsme každý pracovní den
od 9:00 - 17:00
Kontakty: e-mail: tsp@prostor-plus.cz,
tel.: Mgr. Ondřej Nešetřil - 720 992 124
Mgr. Jitka Plachá - 733 738 347
S čím Vám můžeme pomoci:
• Je toho na Vás moc? Nacházíte se v tíživé životní
situaci? Rádi Vás vyslechneme, poradíme, pomůžeme. Zavolejte.
(Pokud řešíte např.: nedostačující příjmy, dluhy, ztrátu zaměstnání, špatný stav bydlení, potíže se zaměstnavatelem, závislost, konflikty se sousedy, zákonem...)

• Nemáte dostatek financí na základní potraviny? Nabízíme Vám naši potravinovou pomoc.
Výstava jarních obrázků, která probíhá u obecního úřadu.

Služba je poskytována bezplatně.

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 17. 2. 2021
Usnesení č. 229/1/2021 – Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opatření č. 1/2021.
Usnesení č. 230/1/2021 – Zastupitelstvo obce schválilo přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje z Programu 2017 - 2020 pro poskytování dotací ze Středočeského fondu obnovy venkova ve výši 807 000,- Kč
a zároveň schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace mezi obcí Ovčáry a Středočeským
krajem.
Usnesení č. 231/1/2021 – Zastupitelstvo obce schválilo Dohodu o výběru poplatků a předávání dokladů
mezi obcí Ovčáry a dodavatelem firmou SOP, a. s.
Přelouč na přebírání směsného komunálního a objemného odpadu.
Usnesení č. 232/1/2021 – Zastupitelstvo obce schválilo Dodatek č. 2 ke smlouvě o ubytování č. 1796/2019
ze dne 29. 3. 2019 mezi obcí Ovčáry a Toyota Motor
Manufacturing Czech Republic, s. r. o. Předmětem dodatku je nahrazení čl. III. odst. 1 Smlouvy o ubytování.
Usnesení č. 233/1/2021 – Zastupitelstvo obce schválilo Žádost ZOD Zálabí, a. s. o vyhotovení povrchových kanalizačních vpustí na odvod povrchové vody
z obecního pozemku p. č. 1080/8. Povrchové vpusti se

vybudují při finální úpravě povrchu příjezdové cesty na
obecní náklady.
Usnesení č. 234/1/2021 – Zastupitelstvo obce schválilo Smlouvu o poskytování služeb na internetovém
serveru www.fiedler-magr.cz, smlouva č. A20020139,
a dohodu o provozování – předávací protokol k SIM
kartě mezi obcí Ovčáry a firmou Fiedler AMS, s. r. o.
Usnesení č. 235/1/2021 – Zastupitelstvo obce schválilo Darovací smlouvu mezi dárcem: Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje – Česká republika
a obdarovaným: obec Ovčáry. Předmětem této smlouvy je předání do užívání osobní automobil do 1500
ccm Hatchback Peugeot 107 1,0 50 kw, RZ 9S2 2862.
Usnesení č. 236/1/2021 – Zastupitelstvo obce schválilo Žádost o příspěvek na novou plynovou přípojku pro
RD č. p. 89 v ulici Na Ohrádkách ve výši 26 000,-Kč.
Žádost podal pan J. P. – vlastník nemovitosti.
Usnesení č. 237/1/2021 – Zastupitelstvo obce schválilo Žádost o poskytnutí návratné finanční výpomoci od
obce Ovčáry ve výši 100 000,- Kč na rekonstrukci pokojů v RD, ulice Západní č. p. 168. Žádost podala paní
L. V. – vlastník nemovitosti.
Hynek Tichý místostarosta obce Ovčáry

ZÁPIS

Základní škola a Mateřská škola Ovčáry

DO 1. ROČNÍKU 2021 / 2022
ZŠ OVČÁRY

KRÁTKÉ ZPRÁVY OD HASIČŮ
Co se stalo od posledního zpravodaje? Dne 25. 1.
naše jednotka vyjela do Jestřabí Lhoty k požáru bývalého kravína. Při požáru byl vyhlášen druhý stupeň
poplachu a na místo se sjelo 13 jednotek. Měsíc únor
byl na výjezdy bohatý, 6. 2. jednotka zasahovala na
technickém výjezdu v chatové osadě Mlýnek, kde probíhalo čerpání vody ze sklepa. Další výjezd byl 20. 2.
na žádost starosty obce Krakovany. V Krakovanech
byly dezinfikovány prostory školky. Závěrečný výjezd
byl 27. 2. na požár trafostanice v průmyslové zóně. Během února jsme byli ještě Krajským operačním a informačním střediskem požádáni, abychom pomohli s distribucí ochranných pomůcek do Českého Brodu a do
Kolína. Počátkem března nám bylo starostou obce
předáno vozidlo Peugeot 107, automobil jsme získali
bezúplatným převodem od HZS Kolín.
Tímto děkujeme HZS a obci Ovčáry. I přes nelehkou
dobu jsme stále připraveni vám pomoci.
Přejeme všem spoluobčanům jenom příjemné zprávy a ať se brzo setkáme na akcích pořádaných obcí
a spolky.
Za SDH a JSDH Ovčáry Josef Tuláček

Tel.: 321 722 429, 731 449 113

Zápis do MŠS
Š
školní rok 2021 - 2022

Z důvodu mimořádných opatření
Vzhledem k mimořádným opatřením
kvůli koronaviru se zápis do ZŠ
uskuteční v týdnu
od 12.4. 2021 do 16.4. 2021.
Další pokyny na www školy.

v souvislosti s koronavirem
proběhne zápis do MŠ začátkem
května. Bližší informace teprve
chystáme.
Sledujte www školy.
Děkujeme za pochopení.

Začátkem března začala firma TES, spol. s r. o. z Čáslavi s rekonstrukcí chodníků v ulicích Lhotecká, Býchorská a v uličce u OÚ, termín
dokončení celé akce je plánovaný na květen.
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Patří sem:
Noviny, časopisy, letáky
Knihy
Brožury
Katalogy
Kancelářský a balící papír
Čisté papírové obaly
Karton a lepenka

Nepatří sem:
x Znečištěný papír
x Voskovaný papír
x Papírové kapesníky a
ubrousky
x Pauzovací papír
x Uhlový papír (kopírák)
x Pořadače s kovovými
komponenty
x Papírové proložky od vajec

Patří sem:
Sešlápnuté PET lahve
Sáčky, tašky, fólie
Obalový polystyren
Plastové obaly od potravin
(kelímky, vaničky apod.)
Plastové obaly od drogerie
(mýdlo, čistící prostředky,
kosmetika)
CD/DVD obaly
Strečové fólie
Nápojový karton a
plechovky

Nepatří sem:
x Linoleum, PVC
x Stavební polystyren
x Pryžové výrobky
x Molitan
x Videokazety
x Obaly od olejů, nebo silně
znečištěné od zbytků jídla
x Obaly od nebezpečných
látek

Nepatří sem:
x Maso, kosti, oleje a tuky
x Tekuté a silně mastné
potraviny
x Cigaretové oharky
x Smetky
x Letáky a noviny
x Vlhčené ubrousky a vlhčený
toaletní papír

Patří sem:
Zbytky jídel rostlinného
původu
Zbytky ovoce a zeleniny
Květiny
Kávové sedliny a filtry
Čajové sáčky
Hrnkové květiny včetně hlíny
Skořápky od vajec a ořechů
Tráva a plevel.
Popel ze dřeva
Listí, seno, sláma

BIO

Nepatří sem:
x Úsporné žárovky a zářivky
x Stavební odpad
x Vyřazená elektronika
x Papír
x Plast
x Sklo
x Bio odpad
x Kovy

Patří sem:
Maso, kosti
Sáčky z vysavače
Smetky
Popel
Hygienické pomůcky
Běžné žárovky
Čistící utěrky a houby
Keramika a porcelán
Trus zvířat
Silně špinavé a mastné obaly
bez nebezpečných látek

SMĚSNÝ ODPAD

Speciální kontejnery na sklo, kovové obaly, elektrické spotřebiče, baterie a kuchyňský olej
jsou k dispozici u obecního úřadu. Kontejner na textil je k dispozici u HASIČÁRNY.

PAPÍR

PLASTY

Jak SPRÁVNĚ třídit ODPAD:

