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Na první vojenské mapě Slánska z let 1764 –
1767 nalezneme severovýchodně od města nad
údolím Červeného potoka několik chalup a mlýn,
u kterých je uveden název Wowzar – poněkud zkomoleně zaniklá ves Ovčáry. Kostel sv. Václava byl
založen ostrovskými benediktiny, kteří v době předhusitské měli Ovčáry v držení a to i vinicemi a vinaři. Dnes po Ovčárech zůstal alespoň památný
kostel, kolem něhož se odnepaměti prostíral hřbitov. Zánik obce mohl být buď postupný v souvislosti
s rozvojem královského města, anebo náhlý jako
neblahý následek husitských válek.
V písemných pramenech se však zdejší kostel
připomíná až v roce 1465, kdy byl kostel zakoupen Jarošem, synem Dražkovského, který koupil
od pražské kapituly dvůr s rybníkem za kostelem
ovčárským. Později jej vlastnil Odolan Pětipeský
z Chýš a Egerberku, který však v době předbělohorské stál na špatné straně, a tak mu byl majetek zkonfiskován a získal jej Bernard Ignác
z Martinic. Doba válečná ovčárský kostel neblaze
poznamenala, ještě v roce 1672 je uváděn jako
pustý. Nový majitel Bernard Ignác z Martinic dal
roku 1674 kostel důkladně opravit. Patrně byla
rozšířena loď a z té doby snad pochází i prkenná
klenba kněžiště. Ovčárský kostel se tak začal podobat jiným kostelům na Slánsku. Chyběla však
tradiční dřevěná zvonice, proto není vsi přikládán
větší význam. Na popud Bernarda Ignáce z Martinic byl kostel nově zařízen. Truhláři sestavili tři
portálové oltářní architektury – hlavní oltář a dva
boční. V roce 1788 jej zachycuje nejstarší slánská
farní kronika jako kapli veřejnou sv. Václava
s krchovem. Poměrně hodnotný doklad raně barokní malby na Slánsku představují nalezené obrazy. Obraz Panny Marie a sv. Josefa s Ježíškem který visel na bočním oltáři, a po letech bylo nalezeno
plátno se sv. Kateřinou, sv. Rozálií a uprostřed
se sv. Jakubem, které viselo na druhém bočním
oltáři. Z hlavního oltáře se dochovala pouze část
obrazu sv. Václava mezi dvěma anděly. V roce
1871 nastupuje na místo slánského děkana Josef Kandler, dává kostel rekonstruovat a na svátek sv. Václava pak vypravil svatováclavskou pouť,
která zde proběhla po osmi letech. Na celkovou
renovaci si kostel ještě musel počkat. Až díky intervenci na příslušném ministerstvu se dne 15. dubna 1880 započalo s prací na kostele. Na sv. Václava roku
1880 byl kostel slánským děkanem požehnán.
Po další opravě v roce 1891 kostel přes veškerou
péči chátral a období po roce 1948 pak znamenalo
téměř jeho záhubu. V době doznívání Pražského
jara byly učiněny kroky k jeho záchraně. Ale následné období však zpřetrhalo následné aktivity.
Kostel byl devastován a stalo se z něj skladiště.
Změnu přinesl teprve rok 1989, po kterém proběhly některé dílčí záchranné práce. V letech
2003 - 2004 se město Slaný zasadilo o celkovou
opravu.
Kostel bude otevřen od 1. 5. do 30. 9. 2008,
každou sobotu od 12:00 do 15:00.
Návštěvníci budou moci shlédnout výstavu historie a vývoj vinařství na Slánsku.
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