zpravodaj
obce

Ovčáry
Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
opět je čas prázdnin a dovolených. Rád bych touto
cestou popřál všem našim
spoluobčanům krásné léto,
příjemně strávený čas dovolených, relaxace a načerpání nových sil. Dětem přeji
co nejvíce radosti o prázdninách, školáci jistě přinesli
pěkné vysvědčení.
V současné době probíhají v naší obci dvě důležité stavební akce.
Jedná se především o celkovou rekonstrukci školy
s půdní vestavbou, kde vznikne nová třída pro základní školu a další pro mateřskou školu. Stavební
práce provádí ﬁrma IPM Building s.r.o. Obec zažádala o ﬁnanční podporu z prostředků Evropské
unie na tuto akci, kterou prozatím bude ﬁnancovat
prostřednictvím úvěru. Škola by měla být předána
v polovině srpna a já doufám a přeji si, aby tento
termín byl ke spokojenosti všech dodržen.
Druhou akcí je konečná fáze obecní kanalizace
od obecního úřadu do zatáčky ulice Kolínské v
hodnotě 3 700 000,- Kč. Pak už zbývá dokončit
ještě část od školy k obecnímu úřadu a od kostela
k autobusové zastávce.

č.4/09

Na závěr mi dovolte poděkovat všem, kteří se podíleli na úklidu Horky, dále všem složkám za pomoc při organizaci Dne dětí a Mládeži za pořádání
tradičních Staročeských májů.
Bohuslav Machůrka
starosta

Krátké zprávy z radnice
Dne 24. května zástupci obce přivítali nové
občánky a zapsali je do pamětní knihy.
Přivítáni byli: Tereza Hofmanová, Martin Mejstřík,
Aneta Vejsadová, Andrea Jírovcová, Matej Neklan
a Karolína Petrnoušková.
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zemřelé členy a podání informací o situaci v honebním společenstvu tak, jak bylo uvedeno v pozvánkách. To, že jsem si podal žádost o pronájem
honitby vyplynulo ze situace. Objevily se totiž zprávy, že pan Luťcha slibuje některým členům honebního společenstva jeleny a další výhody za to, že
na valné hromadě budou hlasovat pro jeho žádost
o pronajmutí honitby. Já jsem před tímto svým krokem deklaroval starostovi obce, že mám zájem o
to, aby myslivecké hospodaření v honitbě fungovalo
ve stejné podobě jako doposud a se stejnými lidmi. Oproti panu Luťchovi, který si hned o víkendu
po tom, co vlastně rozbil jednání valné hromady,
pozval několik „přátel“ a již jim ukazoval „ svou“ budoucí honitbu.
Další nepravdivou informací pana Luťchy je, že
myslivecké sdružení neplatilo nájem více jak 5 let a
že se jedná o notorické neplatiče. A protože byl členem sdružení i on v letech 2004 – 2008, vztahuje
se toto tvrzení i na něho. Účelově pan Luťcha tvrdí
tuto skutečnost. On ví, že ještě do konce roku 2005
byl nájem uhrazen. V této době byl předsedou Mysliveckého sdružení Jaroslav Bourek st., který tyto
závazky plnil. Po jeho smrti byl zvolen nový předseda a ten bohužel na tuto povinnost zapomněl.
V této době byl členem sdružení již i pan Luťcha.
Nepřehlédnutelnou skutečností je, že pan Luťcha
jako hlavní kontrolní orgán MS (předseda revizní
komise) měl na toto pochybení upozornit a sjednat
nápravu. Pan Luťcha je podepsaný pod kontrolou
účetních dokladů MS Ovčáry a na členské schůzi
všem členům sdělil, že je vše v pořádku. Lze se
domnívat, že již v tuto dobu si připravoval půdu pro
převzetí honitby. V tom mu po jeho vyloučení v roce
2008 pro neplnění základních členských povinností
pomáhal jeden člen sdružení. Lze se podle indicií
oprávněně domnívat, že on byl pro p. Luťchu zdrojem informací, které p. Luťcha ve svůj prospěch a
pro svůj cíl využíval.
Neuhrazené nájemné bylo již Mysliveckým sdružením vyrovnáno, nedostatek byl napraven.
K hypotetickému vypočítání možného zisku z nájmu honitby lze uvést, že předchozí nájemní smlouva byla uzavřena s MS Ovčáry na valné hromadě
v roce 2004, kde její uzavření i výši nájmu podpořil
jak pan V. Luťcha starší tak i paní Luťchová, která
jako tehdejší starostka obce prohlásila, že si přeje, aby mysliveckou činnost prováděl místní spolek
myslivců a ne nějaká soukromá osoba. Dnes má
paní Luťchová názor jiný. Příčina změny názoru je
nad slunce jasnější.
K výši nájmu lze konstatovat, že byla stanovena
s ohledem na to, že Myslivecké sdružení Ovčáry
ﬁnancovalo ze svých prostředků (cca 30 000 Kč)

uvedení honitby do souladu dle nového zákona o
myslivosti č. 449/2001 Sb. a personálně zajistil distribuci a zpracování přihlášek do honebního společenstva.
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razně
honitby do svého nájmu. Tak se dá rozumět i tomu,
že zápis z oné valné hromady napsala paní Luťchová a před předáním panu Kratochvílovi (po více jak
týdnu od konání VH) ho měl k dispozici pan Luťcha
a ten si ho upravil pro svůj zájem. Kdy z několika
málo vět vytvořil zápis na celou stránku a nyní tento
upravený zápis vydává za záznam prvotní. Protože
zápis není schválen a je třeba ho uvést do souladu
se skutečností. Na výzvu pana Kratochvíla a dalších členů k přepracování zápisu se s panem Luťchou domluvila schůzka na 4.4., kde se měl vyřešit
sporný zápis a další záležitosti. Na schůzku se pan
Luťcha nedostavil a ani se neomluvil. I to lze chápat
jednoznačně.
Nynější situace vyplynula ze zájmu starosty obce
pana Machurky a dalších členů honebního společenstva, aby hospodařilo v katastru obce nadále
myslivecké sdružení, které se podle jejich názoru o
zvěř vzorně stará a současně se aktivně zapojuje do
života obce (například pomáhá na dětských dnech,
při úklidu Horky atd.). Tento názor sdílí naprostá
většina členů honebního společenstva s bydlištěm
v Ovčárech a další členové sídlící mimo obec.
Na příští valné hromadě honebního společenstva
přijďte vyjádřit svůj názor a úmysl, aby honitba zůstala pronajata MS Ovčáry, které se za nezaplacení
nájmu omluvilo a přijalo účinná opatření, aby již nikdy nedošlo k podobné situaci.
Věřím, že se nedáte ovlivnit zavádějícími výroky p.
Luťchy, který sleduje jen své osobní zájmy a prosazuje je i za cenu šíření polopravd, manipulování s
fakty, neopodstatněných žalob a rozesílání pomlouvačných dopisů.
Ing. František Bourek

Myslivecký hospodář MS Ovčáry

Myslivecké sdružení Ovčáry ve spolupráci s obcí připravili
pro všechny děti zájezd do ZOO Chleby

Zprávy ze školy
Nezapomenutelný květen a červen

Škola v proměnách

Od května škola i školka pracovala v nových prostorách. Školka měla útulné prostředí v kulturní místnosti obce – v hasičárně. Školáci po ranní turistické
vycházce začínali každý den vyučování v klubovně
FC Ovčáry na Horce. Byli jsme těmto místům velmi
rádi hlavně proto, že jsme se s dětmi nemuseli stěhovat mimo obec. To ocenili především rodiče.
Abychom zkrátili dětem čekání na prázdniny, připravili jsme na červen aktivity mimo školu. Hned
1.6. jsme se vydali do Hradce Králové do divadla,
cestou zpět jsme navštívili Hrádek u Nechanic a
zámek Karlova koruna v Chlumci n/C. Na dopravním hřišti se vystřídala školka i škola, jezdili jsme
pravidelně plavat. Myslivecké sdružení Ovčáry ve
spolupráci s obcí připravili pro všechny děti zájezd
do ZOO Chleby a odtud jsme přejeli do nedaleké
řemeslné vesničky - Botanicus v Ostré n/L. Některé akce jsme museli i zrušit z důvodu nevhodného
počasí.

Minuly bourací práce ve škole, budova získává nové
obrysy a díky zajímavému tvaru střechy upoutává
nečekanou pozornost. V prostorách bývalé půdy
vznikne vestavba se dvěma třídami a sociálním zázemím. Velkou proměnou bude i výměna oken v celém objektu.
Velmi mě těší zjištění od stavbyvedoucích, že stavební práce jsou v souladu s plánovaným časovým
harmonogramem. Všem zúčastněným na rekonstrukci naší školy samozřejmě držím pěsti a přeji
minimálně překážek v jejich náročné práci.

Náš asistent

Ráda bych poděkovala za děti i za paní
učitelky panu starostovi Machůrkovi, panu
Holanovi a panu Zábrodskému, kteří nám
na Horce každé ráno zatápěli a pečovali
o naše pohodlí a pěkně nás rozmazlovali.

Projekt Comenius 2008/09 - Hostitelské instituce v
rámci Programu celoživotního učení
Ve škole jsme se rozloučili s anglicky mluvícím učitelem Deyyapem Aslanem – asistentem výuky anglického jazyka z Turecka. Po dobu jeho působení
u nás si ho oblíbily nejen děti ve školce a ve škole, ale i zájemci o konverzaci z řad rodičů. Největší
komunikační lekce dostávala ovšem paní učitelka
Bašistová, která si už vyzkoušela, že se v anglicky
mluvícím světě neztratí.
Deyyap se podílel ve 3. a 4. ročníku v hodinách anglického jazyka a v kroužku anglického jazyka pro
žáky 1. až 4. ročníku na metodické přípravě vyučovacích hodin, tvorbě učebních pomůcek, dokázal
využít i práci na počítačích. Pro zájemce připravil
prezentaci o Turecku. Deyyap sám přiznává, že se
pěkně vždycky zapotil v činnostech s dětmi v mateřské škole. My jsme ale neslevili, protože kdy se mu
taková příležitost jako středoškolskému profesorovi
naskytne?
Jsem ráda, že Deyyap byl nejen úžasný metodik
AJ, ale jako člověk ochotný, přizpůsobivý a vstřícný
našemu náročnému provozu v době rekonstrukce
školy.
Kladně hodnotím práci asistenta a budu se těšit na
podobný projekt.

Letos se vysvědčení rozdávalo na obecním úřadě

Pěkné léto všem čtenářům přeje Mgr. Ivana Adamcová

Velký
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PŘEKVAPENÍ
KOLÍNSKÉM
TAEKWONDO WTF
V sobotu 20.6.2009 se v Praze uskutečnil prestižní
turnaj v bojovém umění taekwondo WTF CZECH
OPEN, kterého se každoročně účastní více než 300
závodníků z celé Evropy.
I naše škola bojových umění TAEHAN vyslala své
závodníky. Turnaj v zápase – kyorugi Czech Open
je jediný v České republice, kde nejsou závodníci
rozděleni na kategorie podle výše technických stupňů, což znamená, že bílé (10. kup) a žluté pásky (8.
kup) mohou soutěžit s pásky černými (dany). Přes
počáteční obavy, které pramenily z nezkušenosti
našich závodnic, které trénují pouze osm měsíců,
jsme se dočkali obrovského překvapení, o které se
postarala zejména naše studentka JITKA POLÁČKOVÁ z Ovčár (7. kup, 13 let, kategorie kadeti do 58
kg), svěřenkyně mistra LEE YOUN JAE.
Při zápase za použití elektronických vest nastoupila
naše závodnice do prvního zápasu proti zkušené
soupeřce Alině Malysh (4. kup) z pražského klubu
COBRA DOJANG, kterou překvapivě deklasovala na body 10:3 a postoupila do semiﬁnále, kde se
střetla se soupeřkou z klubu TKD WTF Karviná Nikolou Uliarczykovou (4. kup), která naši závodnici
potrápila nejvíce, neboť tento zápas skončil nerozhodně stavem 3:3. Jitka ale zabojovala a zvítězila
k obrovské radosti všech přihlížejících s bodovým
ziskem 4:3 ve čtvrtém kole systémem „náhlá smrt“,
čímž postoupila do ﬁnále, kde na ni čekala soupeřka
nejzkušenější.
Nikdo nečekal, že by naše závodnice se sedmým
technickým stupněm porazila závodnici, která je za-

řazena do reprezentačního týmu České republiky
v kategorii kadetů a je
držitelkou 3. technického
stupně - kupu. Marie Svatková z klubu Panter Humpolec nastoupila do zápasu sebevědomě. Záhy
ale pochopila, že proti ní
stojí odhodlaná soupeřka.
Jitka dovolila soupeřce
získat pouze jediný bod a
zvítězila 3:1, čímž způsobila infarktový stav všem
svým trenérům, příznivcům a rodičům. Organizátoři soupeře konstatovali,
že v dlouholeté historii tohoto turnaje se ještě nikdy nestalo, aby někdo, kdo
má teprve žlutozelený pásek, zvítězil takto hladce
nad mnohem zkušenějšími soupeři.
Jitčiny zápasy pozorně sledovala reprezentační
trenérka kyorugi kategorie kadetů a oslovila naši
svěřenkyni, zda by se nechtěla stát členkou týmu a
reprezentovat Českou republiku na turnajích v zahraničí.
Jitka Poláčková ze školy bojového umění TAEHAN
přivezla do Kolína velmi cennou zlatou medaili a
pohár a získala škole bojových umění TAEHAN
cenné body do tabulky České národní ligy. Pokud
se bude Jitka věnovat tréninkům se stejným nasazením jako doposud, čeká ji v budoucnu celá řada
úspěchů

SDH Ovčáry

Jak jistě víte, tak dne 27. 6. 2009 proběhlo na místním hřišti první klání v požárním útoku mezi sbory
z okolí. Celý týden jsme se modlili, aby nám počasí
vyšlo a bylo krásně slunečno a nespadla ani kapka
vody. Na soutěž nám dorazilo 7 družstev a k nim
přibyly naše 2 družstva a naši malí Soptíci. Ještě
musím podotknout, že jsme dostali nová trička se
soptíkama vepředu a s nápisem SDH Ovčáry na
zádech. Po administrativních věcech začalo celé
klání přivítáním všech sborů a jejich vyfotografováním. Potom následovalo vylosování startovních čísel a pak už nastal boj o ten nejlepší čas. Po prvním
kole to nevypadalo pro naše družstva moc dobře,
měli jsme nejhorší časy, ale ve druhém kole jsme si
to vynahradili. Během celé soutěže bylo zajištěno
občerstvení a i o nápoje nebyla nouze. Jenom nás
trošku zarazilo, že se na naše klání přišlo podívat
jenom pár lidí z obce, ale ti co tam byli, tak fandili bezvadně. Po ukončení následovalo posezení se
sbory a věřte, že jsme tam vydrželi až do nočních
hodin a moc se nám domů nechtělo. Děkuji všem
zúčastněným i všem pomocníkům. Akce se vydařila
a již se těšíme za měsíc na další klání na soupeřově
území.

Konečné pořadí
Kategorie muži:
1. SDH Radovesnice A
2. SDH Radovesnice B
3. SDH Němčice
4. SDH Sendražice
5. SDH Ovčáry II.
6. SDH Ovčáry I.
7. SDH Lžovice
Kategorie ženy:
1. SDH Radovesnice
2. SDH Tři Dvory
Speciální cenu dostaly naši malí Soptíci a k tomu
malý dárek na památku.

Hana Varadyová
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