Zpravodaj
obce

Ovčáry
Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
Právě držíte v rukou poslední letošní vydaní našeho Zpravodaje.
Máme před sebou nejkrásnější
období roku. Děti pomalu začínají
vyhlížet Ježíška a my dospělí začínáme s přípravami na vánoční
svátky. Vždyť již v sobotu 27. 11.
2021 rozsvítíme náš vánoční stromek.
Na 26. 11. je ve Spolkovém domě připravena přednáška
o etiketě, odpolednem nás provede pan Ladislav Špaček.
Prvního prosince pro nás zazpívá Míla Hartman písně
Karla Gotta a vánoční koledy za doprovodu pěveckého
sboru AMA MUSICA. Atmosféru jistě podtrhne i fakt, že
se tento koncert odehraje v kostele sv. Jakuba Většího.
Vzhledem k tomu, že opět stoupají čísla nakažených
Covidem 19, zpřísňují se také hygienická opatření. Rádi
bychom všem našim občanům dopřáli, aby se mohli kulturních akcí zúčastnit bez omezení. Obecní úřad proto
umožní občanům před začátkem akce provést na místě
antigenní test. Tyto testy zajistí obecní úřad zdarma. Žádáme pouze spoluobčany, kteří této možnosti budou chtít
využít, aby se na akci dostavili s časovým předstihem potřebným k provedení testu.
Doufám jen, že čísla nakažených nenarostou do takové
míry, aby musela být všechna setkání zrušena. O situaci
vás budeme průběžně informovat prostřednictvím místního rozhlasu, webových stránek i facebooku.
I když pozitivních zpráv je poslední dobou jako šafránu,
jednu zásadní pro vás přece jen mám.
Naše obec zaplatila všechny své úvěrové závazky a stala
se tak bezdlužnou. A já bych rád touto cestou poděkoval
všem zaměstnancům obecního úřadu za jejich obětavou
práci pro naši obec. Především díky jim, může naše obec
tak skvěle fungovat.
Těším se na vás při setkání pořádané obcí či spolky.
Bohuslav Machůrka starosta obce

ZIMNÍ SVOZ BIOODPADU
Zimní svoz bioodpadu proběhne: 15. 12. 2021, 12. 1.
2022, 9. 2. 2022, 9. 3. 2022.

č.5/21

CVIČENÍ PRO DOSPĚLÉ
VE SPOLKOVÉM DOMĚ
• každé pondělí od 18:30 h
– zdravotní cvičení pro všechny generace
• každé úterý od 18:00 h
– aerobik s posilováním
Cvičení probíhá v tělocvičně ve Spolkovém domě. Pokud nevíte kudy kam, ptejte se na recepci – vchod ze
dvora.

Příjemné vánoční svátky a ničím nerušený
vstup do nového roku 2022
přejí všem čtenářům Zpravodaje
děti, žáci a pracovníci
školy v Ovčárech

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 6. 10. 2021
Usnesení č. 280/6/2021 – Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opatření č. 4.
Usnesení č. 281/6/2021 – Zastupitelstvo obce schválilo nabídku pana L. N. na bezplatný převod pozemku parc. č. 1538
o výměře 43 m2 v k. ú. Ovčáry u Kolína do vlastnictví obce
Ovčáry.
Usnesení č. 282/6/2021 – Zastupitelstvo obce schválilo Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Rekonstrukce ČOV
Ovčáry“ mezi objednatelem obcí Ovčáry a zhotovitelem Stavební huť Slatiňany, spol. s r. o. Předmětem tohoto dodatku
je prodloužení termínu dokončení díla do 31. 3. 2022. Důvodem jsou problémy na straně dodavatelů strojních zařízení,
která mají být v rámci rekonstrukce instalována.
Usnesení č. 283/6/2021 – Zastupitelstvo obce schválilo
Smlouvu o dílo mezi obcí Ovčáry a firmou Elektromontáže
Antonín Slepánek. Předmětem této smlouvy jsou stavební
práce a úkony k akci „Montáž veřejného osvětlení Na Františku, Ovčáry“ a to dle projektové dokumentace a nabídky,
která tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy.
Usnesení č. 284/6/2021 – Zastupitelstvo obce schválilo Žádost pana L. Č. o příspěvek na novou plynovodní přípojku

k rodinnému domu č. p. 195, ulice Nová v k. ú. Ovčáry u Kolína ve výši 20 000,- Kč. K žádosti byly přiloženy kopie faktur,
které majitel RD za přípojku zaplatil.
Usnesení č. 285/6/2021 – Zastupitelstvo obce schválilo Žádost paní O. K. o příspěvek na novou plynovodní přípojku
k rodinnému domu č. p. 212, ulice Býchorská v k. ú. Ovčáry
u Kolína ve výši 20 000,- Kč. K žádosti byly přiloženy kopie
faktur, které majitelka RD za přípojku zaplatila.
Usnesení č. 286/6/2021 – Zastupitelstvo obce neschválilo
Žádost pana J. B. o příspěvek na realizaci vodovodní přípojky k RD č. p. 5 v ulici Na Louži v k. ú. Ovčáry u Kolína.
Usnesení č. 287/6/2021 – Zastupitelstvo obce schválilo
Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi
obcí Ovčáry a společností ČEZ Distribuce, a. s. v zastoupení firmy Elektro Martínek, s. r. o. Smlouva se týká pozemku
parc. č. 1108/23 v k. ú. Ovčáry u Kolína ve vlastnictví obce
Ovčáry. Předmětem tohoto věcného břemene je právo ČEZ
Distribuce, a. s. umístit, provozovat, opravovat a udržovat
„Zařízení distribuční soustavy“ na dotčené nemovitosti, provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci.
místostarosta obce Hynek Tichý

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY 2021
Ve dnech 8. a 9. října se i v Ovčárech uskutečnily volby do
Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Volební účast v obci dosáhla 70,26 %, v okrese Kolín 66,37 %,
ve Středočeském kraji 67,95 %, v ČR 65,43 %. Subjekty,

které jsou zastoupeny v Poslanecké sněmovně se umístily
v následujícím pořadí: ANO 2011, PIRÁTI a STAROSTOVÉ,
koalice SPOLU, SPD. Podrobnější výsledky shrnuje tabulka.
Mgr. Jiří Pospíšil

ETIKETA V KOSTCE
s panem Ladislavem Špačkem - mistrem etikety
konané v pátek 26. listopadu 2021
od 17,30 hodin ve Spolkové domě v Ovčárech
Vstupné 250,- Kč
Součástí programu je prodej jeho knih, které bude na místě podepisovat.

ZPRÁVY OD HASIČŮ
Čím se zabývali naši hasiči poslední dva měsíce? 19. 9. jsme
uctili památku dvou dobrovolných hasičů z Koryčan minutou ticha. Během října jsme vyjeli k požáru rodinného domu
v Jestřabí Lhotě a po větrné smršti odstraňovali spadlý strom
v osadě Mlýnek. 3. 11. jednotka distribuovala testy na Covid-19 do škol.
Velmi děkujeme občanům za železný šrot, který pro nás připravili 23. 10. během „Železné soboty“.
A co nás v brzké době čeká? Pomalu se blíží nejkrásnější svátky v roce a s nimi spojené radovánky – Rozsvícení
vánočního stromu a Mikulášská. Mimo to se velmi těšíme
na vyhlášení ankety Dobrovolný hasič roku, které proběhne v Brně v Zoner Bobyhall 16. 11. Galavečer bude během

prosince vysílat ČT2. Bohužel ještě neznáme přesný termín
vysílání. Do ankety jsme se přihlásili v létě tohoto roku. V září
jsme se radovali z postupu do pětice jednotek ve Středočeském kraji, které do finále vybírala odborná porota. A pak
již záleželo jen na Vás a Vaší podpoře naší jednotky v hlasování. Děkujeme Vám! Vaše hlasy nás dostali minimálně
do první třetice Středočeského kraje, jak nám bylo sděleno
koncem října. Přesné umístění se dozvíme až během galavečeru.
Za SDH a JSDH Ovčáry Vám přeji klidné prožití nadcházejících svátečních dní a vše dobré do nového roku.
Josef Tuláček

ZPRÁVY ZE ŠKOLY
Dravci – 6.10.2021
Stejně jako minulý rok, tak i letos se konala přednáška
o dravcích s malou ukázkou jejich výcviku. Protože nám
počasí nepřálo, setkali jsme se s dravci v naší tělocvičně. Dětem byly představeny nejznámější druhy dravých
ptáků v ČR. Někteří z nich se pak po tělocvičně proletěli
a odvážným dobrovolníkům pan sokolník usadil menší
druhy na hlavu. Dozvěděli jsme se také nové informace
a různé zajímavosti o těchto krásných tvorech. Ke konci
přednášky všechny nadchla nejmenší sova světa – kulíšek nejmenší. Důkazem spokojenosti byly dětské úsměvy při odchodu z tělocvičny.
Dřevíčkova dílna – 14.10.2021
Dřevíčkova dílna je akce, kterou jsme si zpestřili den
s našimi dětmi z MŠ i ZŠ. Pro všechny byla nachystána
pracovní místa s nejrůznějším nářadím k opracovávání dřeva. Po krátkém úvodu se všichni vrhli do práce
a začali vyrábět dřevěné ježky na kolečkách či nožíky.
Někteří si mohli vyzkoušet i vyvrtání otvorů vrtačkou. Po
doladění posledních detailů si každý svůj výrobek barevně ozdobil.

Soutěž o nejkrásnější dýni - vyhodnocení

Sportovní školička, děti v pohybu v MŠ
Naše mateřská škola se znovu zapojila do projektu
„Škola sportu, děti v pohybu“. Děti se aktivně zapojovaly do cvičení s trenéry, vyzkoušely si spoustu sportovních her jako například basketbal, volejbal, florbal,
fotbal i jiné sporty. Děti se učily vzájemně spolupracovat
v rámci kolektivních her a také fandit svým kamarádům.
Při každém cvičení vládla veselá nálada a všichni si
školu sportu užívali. Po skončení lekcí byly děti odměněny medailí od trenérů za společné cvičení.

Den strašidel

ZPRÁVY OD MLADÝCH HASIČŮ
Ani na podzim jsme nezaháleli. Děti se zúčastnily dne
9. 10. 2021 celostátní hry „PLAMEN“ - podzimní část, branný
závod v Zibohlavech. Za SDH Ovčáry jsme vyslali 5 hlídek
po pěti dětech – v kategorii starších žáků to byly 3 hlídky A,
B, C a v kategorii mladších žáků 2 hlídky A, B. Děti předvedly své zkušenosti v přespolním běhu a z oblasti topografie,
zdravovědy, střelby ze vzduchovek, požární ochrany, požárních prostředků a zdolání lana. Celkem se této soutěže zúčastnilo 42 družstev z okresu Kolín. Naše děti ukázaly, že
i přes různá zakazující opatření se dá trénovat a předvést
dobré výsledky.
Dále se tři starší žáci zúčastnili dne 30. 10. 2021 běhu na
60 m překážek v Praze na Memoriálu Marty Habadové, kde
se do sportovního klání zapojilo cca 200 účastníků z celé republiky. Matěj Vodička se umístil na krásném 41. místě s časem 13.96 s, Matěj a Jakub Hofierkovi zaznamenali umístění
mezi 100. až 120. místem. Dne 6. 11. 2021 se chlapci Matěj
a Jakub Hofierkovi zúčastnili dalšího běhu 60 m překážek
v Jablonci nad Nisou. I zde na startovní listině bylo cca 180
chlapců. Naši hoši obsadili 83. a 91. místo. Všem zúčastněným gratulujeme.

I letos SDH Ovčáry za spolupráce s obcí Ovčáry zorganizoval Drakiádu na místním fotbalovém hřišti na Horce. Počasí
letos přálo, sluníčko svítilo a i ten větřík se objevil. Děti si
slunečného a větrného počasí jaksepatří užily.
Od listopadu s dětmi trénujeme ve sportovní hale Dětského
domova v Býchorech a v tělocvičně Spolkového domu v Ovčárech.
Za kolektiv mladých hasičů přejeme všem krásný advent,
bohaté Vánoce a hodně zdraví v nadcházejícím roce 2022.
vedoucí MH Gabriela Hovorková
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