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1000 let obce Ovčáry
Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
s prvními jarními paprsky došlo
k uvolnění restrikcí a náš život se po
dvou letech začíná vracet do svých
kolejí. A tak se vrací život i do naší
obce. Opět jsme se mohli sejít při
tradičním úklidu okolí Horky. A účast
byla opravdu velká. Velmi děkuji všem
zúčastněným zástupcům spolků za
jejich pomoc.
Poděkování patří také naší mládeži,
která připravila pro Vás a Vaše ratolesti jednu z největších hranic k pálení čarodějnic. I počasí nám přálo,
a tak jsme si užili krásný večer při
opékání vuřtů a později i s hudbou
a tancem.
30. dubna byla také slavnostně zahájena další sezóna na Řepařské
drážce.
Poslední květnovou sobotu se uskuteční, také po dlouhé odmlce, tradiční
Staročeské máje zakončené večerní
taneční zábavou.
V měsíci červnu máme opět možnost
potkat se na řízené degustaci vín ve
Spolkovém domě.
Největší kulturní a společenskou
akcí letošního roku bude však oslava
1000 let od vzniku naší obce. Pro tuto
událost jsme si pro Vás připravili bohatý dvoudenní kulturní program, ve
kterém jsme se snažili oslovit všechny věkové kategorie. Program již brzy
najdete ve svých poštovních schránkách a věříme, že v něm každý najde
něco, co ho potěší. Oslavy se budou
konat na návsi u kostela sv. Jakuba
Většího a u Spolkového domu.
Dále také pracujeme na zvelebování

naší obce. Probíhá rekonstrukce
ve Spolkovém domě a čeká nás
likvidace staré fary. O všech událostech v obci se můžete dozvě-

dět také na webových stránkách
obce či facebooku.
Těším se na setkání s Vámi.
starosta obce Bohuslav Machůrka

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 4. 5. 2022
Usnesení č. 353/4/2022 – Zastupitelstvo obce schválilo
návrh rozpočtového opatření č. 3/2022.
Usnesení č. 354/4/2022 – Zastupitelstvo obce schválilo
9 členů zastupitelstva na příští volební období.
Usnesení č. 355/4/2022 – Zastupitelstvo obce schválilo
Smlouvu o spolupráci při zajištění ubytování mezi Středočeským krajem se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 – Smíchov a obcí Ovčáry se sídlem Vrchlického 39,
280 02 Ovčáry v souladu se zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Předmětem této smlouvy je zajistit úhradu
nákladů za ubytování osob přicházejících z území Ukrajiny
do obce a umožnit obci čerpání kompenzačních příspěvků
za zajištění ubytování.
Usnesení č. 356/4/2022 – Zastupitelstvo obce schválilo
Dodatek č. 2/2022 ke Smlouvě č. 56/02 o nakládání s odpady v obci Ovčáry ze dne 28. 3. 2002.
Usnesení č. 357/4/2022 – Zastupitelstvo obce schválilo
Dodatek č. 2/2022 ke Smlouvě č. 38/2014 o zabezpečení
sběru, přepravě a odstraňování odpadu.
Usnesení č. 358/4/2022 – Zastupitelstvo obce schválilo Žádost pana A. L. o poskytnutí obecní půjčky ve výši
100 000,- Kč na financování ekologického vytápění v RD
č. p. 109 tepelným čerpadlem.
Usnesení č. 359/4/2022 – Zastupitelstvo obce schválilo Žádost pana H. T. o poskytnutí obecní půjčky ve výši
100 000,- Kč na financování ekologického vytápění v RD
č. p. 31 tepelným čerpadlem.
Usnesení č. 360/4/2022 – Zastupitelstvo obce schváli-

lo Žádost pana K. D. o poskytnutí obecní půjčky ve výši
100 000,- Kč na financování vytápění v RD č. p. 169.
Usnesení č. 361/4/2022 – Zastupitelstvo obce schválilo
Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Ovčáry na
rok 2022 Českému svazu včelařů se sídlem v Ovčárech,
ul. Lhotecká 156 ve výši 10 000,- Kč na nákup kompresoru.
Usnesení č. 362/4/2022 – Zastupitelstvo obce schválilo
Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Ovčáry na rok
2022 TJ ASPV Ovčáry se sídlem v Ovčárech, ul. Vrchlického 39 ve výši 7 897,- Kč na nákup cvičebních pomůcek.
Usnesení č. 363/4/2022 – Zastupitelstvo obce schválilo
Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Ovčáry na rok
2022 SK FC Ovčáry se sídlem v Ovčárech, ul. Vrchlického 39 ve výši 48 000,- Kč na nákup sítí na branky, celoroční
údržbu hřiště a zpracování účetnictví a účetní poradenství.
Usnesení č. 364/4/2022 – Zastupitelstvo obce schválilo
návrh závěrečného účtu DSO za rok 2021.
Usnesení č. 365/4/2022 – Zastupitelstvo obce schválilo
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
a dohodu o umístění stavby IV-12-6031115/3 mezi obcí
Ovčáry se sídlem Vrchlického 39, 280 02 Ovčáry a ČEZ
Distribucí, a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín na
parc. č. 16/4 v KÚ Ovčáry u Kolína. Obsahem tohoto věcného břemene bude právo Budoucí oprávněné umístit, provozovat, opravovat a udržovat Zařízení distribuční soustavy
na Dotčené nemovitosti, provádět jeho obnovu, výměnu
a modernizaci na pozemku parc. č. 1149/1 v k. ú. Ovčáry
u Kolína.
místostarosta obce Ovčáry Hynek Tichý

LÍTAČKA VE STŘEDOČESKÉM KRAJI
Vzhledem k tomu, že si mnoho cestujících kupuje jízdenku
přímo u řidiče, dochází k prodlužování jízdní doby autobusů, ke snížení atraktivity veřejné dopravy a ke zvýšení nákladů na přepravu. Přinášíme stručné informace o možnosti předplatného v rámci tarifu pražské integrované dopravy.
Lítačka umožňuje zakoupení jednotlivých jízd i časových
kupónů. Lítačku je možné zakoupit pomocí mobilní aplikace nebo v předprodeji na kontaktním místě – kolínské nádraží. Jako nosič časového jízdného je možné použít plastovou kartu PID Lítačka, IN Kartu ČD, platební kartu nebo
mobilní aplikaci. Lze kupovat plnohodnotné jízdné i zlevněné kategorie (děti, žáci, studenti, osoby 65+). Výhodnost
předplatného porovnává tabulka.
Mgr. Jiří Pospíšil

Nový kabát křižovatky ulic Býchorská a Lhotecká.

ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU A UBYTOVNY
Ubytovna
Pod vývojem válečných událostí na Ukrajině zasáhla migrační vlna uprchlíků z této země i naši ubytovnu.
Na naší ubytovně jsou ubytováni převážně zaměsnanci
Toyoty a z těch hlavně ukrajinští dělníci. Začali k nám tedy
po vypuknutí války na Ukrajině koncem února přijíždět jejich rodinní příslušníci, hlavně manželky a děti. Kapacita
ubytovny je omezená a tudíž se současný počet uprchlíků,
kteří jsou řádně zaregistrováni, pohybuje kolem 25 lidí.
Zvýšené finanční náklady na ubytování (topení, voda
apod.) nám prozatím pomohla vyřešit podepsaná Smlouva
o spolupráci při zajištění ubytování se Středočeským krajem. Další možností rozšíření ubytovacích kapacit v objektu
Spolkového domu je podání žádosti o dotaci poskytovanou
Ministerstvem pro místní rozvoj na úpravu nebytových prostor z programu Ukrajina na vybudování samostatné bytové jednotky pro cca 6 lidí, která v pozdějším období může
být využita i jako nájemní bydlení.
Současně při tomto plném provozu probíhá v budově velká
rekonstrukce zastaralých rozvodů vody a odpadů.
Plánovaná investiční akce na rekonstrukci obecního
úřadu
Na základě dlouhodobého záměru rekonstruovat budovu

obecního úřadu byla zaslána žádost o dotaci na Ministersvo pro místní rozvoj. Tato dotace by z větší části (cca
80%) pokryla náklady na celkovou, několikamilionovou
rekonstrukci. Dle stavební dokumentace se rekonstrukce
bude týkat celé budovy. Počítá se nejen s novým uspořádáním vnitřních prostor, vybudováním důstojného zázemí
pro technicko-hospodářské zamětnance OÚ, ale i využitím
půdních prostor přístupných z venkovního schodiště. Pokud vše půjde dle plánu, mohla by rekonstrukce budovy
započít v průběhu příštího roku.
Rekultivace prostoru bývalé fary
Další důležitou plánovanou akcí je demolice a rekultivace
prostoru bývalého objektu fary a ostatních zastaralých hospodářských stavení. V této věci je již podána žádost na příslušném stavebním úřadě v Kolíně. Jedná se celkovou plochu kolem 6 000 m2 a přibližný rozpočet se bude pohybovat
kolem 5 000 000,- Kč, s možným využití dotace z MMR. O
způsobu dalšího využití prostoru bude uspořádáno veřejné
referendum, ve kterém budou moci občané vyjádřit svoji
představu o jeho dalším rozvoji a přínosu pro obec.
místostarosta obce Ovčáry Hynek Tichý
Pálení čarodějnic.

Občanské jízdné

30 denní
40 jízd

Jednotlivé jízdné
40 jízd

90 denní
120 jízd

Jednotlivé jízdné
120 jízd

2 pásma, časové
jízdné 1 pásmo

375 Kč

14 Kč

560 Kč

950 Kč

14 Kč

1 680 Kč

2 pásma

575 Kč

22 Kč

880 Kč

1 500 Kč

22 Kč

2 640 Kč

3 pásma

875 Kč

30 Kč

1 200 Kč 2 250 Kč

30 Kč

3 600 Kč

4 pásma

1 150 Kč

40 Kč

1 600 Kč 3 000 Kč

40 Kč

4 800 Kč

Zlevněné jízdné
Děti, žáci, studenti,
senioři 65+

30 denní
40 jízd

Jednotlivé jízdné
40 jízd

90 denní
120 jízd

Jednotlivé jízdné
120 jízd

2 pásma, časové
jízdné 1 pásmo

187 Kč

7 Kč

280 Kč

475 Kč

7 Kč

840 Kč

2 pásma

287 Kč

11 Kč

440 Kč

750 Kč

11 Kč

1 320 Kč

3 pásma

437 Kč

15 Kč

600 Kč

1 125 Kč

15 Kč

1 800 Kč

4 pásma

575 Kč

20 Kč

800 Kč

1 500 Kč

20 Kč

2 400 Kč

Děkujeme všem, kteří se zúčastnili úklidu Horky.

ZPRÁVY ZE ŠKOLY
Projektový den – Pilné včelky
Ve středu 11. 5. naši školu navštívili včelaři - pan J. Navrátil a pan T. Pekárek. Dětem vysvětlili, jak důležité jsou
včely v přírodě. Dozvěděli jsme se, co je včelstvo, kdo je
matka, dělnice, trubec. Kolika dní se dožívají jednotlivé
včely, jaké jsou včelí produkty, jak musí být sestavený úl,
aby byl funkční a bezpečný pro včeličky.
Přednáška byla velice zajímavá. Včelaři si s sebou na
ukázku přinesli včelí úl, abychom se mohli podívat, jak
to v úlu vypadá a jak se jednotlivé části skládají do sebe.
Dětem se praktická ukázka velmi líbila. Na závěr každý
dostal malou odměnu v podobě medu od včeliček a žáci
ze školy si vyzkoušeli na zahradě „zakouření“ pomocí
kuřáku.
Nyní už víme, že jsou včelky opravdu nesmírně pilné.

Exkurze – Botanicus v Ostré a rozhledna Bedřichov
Dne 6.5. jsme vyrazili do historické vesnice umění a řemesel Botanicus v městečku Ostrá. Vyzkoušeli jsme
si různá řemesla – výrobu svíček, ražbu mincí, točení
na hrnčířském kruhu, výrobu keramiky, rýžování zlata
i další. Peníze jsme si vyměňovali za groše, čímž jsme
si upevnili základy finanční gramotnosti. Výlet jsme zakončili vycházkou na rozhlednu Bedřichov v Nové Vsi
u Kolína. Prožili jsme moc pěkný den.

Dopravní hřiště
Ve čtvrtek 12.5. odjela celá ZŠ do Kolína na dopravní
hřiště. Čekala nás teoretická i praktická výuka. Zopakovali jsme si pravidla silničního provozu, dopravní značky,
viděli jsme několik naučných videí o tom, jak se chovat
na silnici na kole. Poté žáci 1., 2. a 3. ročníku nasadili
přilby a vydali se do provozu na šlapacích autíčkách.
Dbali na silniční pravidla a ohleduplnost. Žáci 4. a 5.
ročníku si zatím napsali test a ti nejlepší získali průkaz
cyklisty. Poté už také vyjeli do provozu na kolech. Všem
se celý den líbil a užili jsme si ho.
Zahrádkářský svaz ve spolupráci s OÚ pořádá
v pátek 12. 8. 2022
zájezd na Kroměřížské výstaviště na akci

“FLORIA LÉTO”
(Výstava květin, zeleniny, bylin a pod.)
Odjezd autobusu od OÚ v 6 h.
Závazné přihlášky od 12. 6. 2022 do 12. 7. 2022
přijímá p. Holan, tel. č.: 773999787.
Cena zájezdu je 150,-Kč
(zahrnuje dopravu + vstupenku).

Servis jízdních kol
a půjčovna elektrokol
Jiří Rýdlo, Na Kopečku 132, OVČÁRY

Tel.: 703 494 595

www.cyklogaraz.cz
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