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Dobrý den, vážení spoluobčané,
rozhodli jsme se obnovit vydávání obecních novin Ohařáčku, kde Vás chceme informovat o dění
v obci. O tom, co v obci proběhlo a co se chystá.

Úvodem slovo starostky:

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám popřála do nového roku hodně zdraví, lásky a vzájemné tolerance.
Konec kalendářního roku nás většinou přivádí k bilancování toho, co jsme udělali a k
zamyšlení, čeho chceme dosáhnout v nastávajícím roce.
Rok 2015 byl z mojí pozice, jako starostky, velmi hektický a zároveň mě obohatil o další
zkušenosti, kterých není nikdy dost.
Pokud bych měla zhodnotit, co se zásadního změnilo v tomto roce v obci, tak je to fungování
obecního úřadu, na kterém pracuje nová účetní a administrativní pracovnice v jedné osobě
paní Lenka Vítová. Určitě si zaslouží poděkování nás všech, že v nelehkých podmínkách
dokázala obstát při správě věcí veřejných a tedy i těch našich. Původní model správy obce
uvolněného starosty a neuvolněného místostarosty byl nahrazen modelem neuvolněný starosta
a dva místostarostové. Z fungování obce je patrné, že jsme se dali správným směrem a peníze
z rozpočtu obce jsou spravedlivě rozdělovány všem občanům obce Ohaře.
V rámci volebního programu jsme slíbili vrácení příspěvku na kanalizaci, naše sliby se daří
plnit a v letošním roce bude vrácena druhá čtvrtina příspěvku.
Z investičních akcí se podařilo pro obec zajistit dotaci ze Středočeského kraje v maximální
výši 1 250 000,-Kč na výstavbu nového chodníku na „Průhon“.
O úklid obce se staralo v roce 2015 na základě žádosti o dotaci z ÚP Kolín 5 zaměstnanců,
kteří byli placeni mimo rozpočet obce.
Na základě podnětů od občanů obce jsme nechali odborně ošetřit památné stromy na hřbitově
a celkově se starali o zeleň v obci, úklid a drobnou údržbu obce např. umístěním nových
odpadkových košů i na psí exkrementy, protože holt někteří spoluobčané po svých čtyřnohých
miláčcích neuklízí a tak snad pochopili, k čemu jsou koše určeny.
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Za zmínku jistě stojí i návštěva pražského divadla, kterou organizoval OÚ a zde je na místě
poděkovat paní Romaně Klimešové, která vybrala divadelní hru Vše o ženách. Tuto hru můžu
všem těm, kteří s námi nemohli jet, také doporučit. Už se těším, že v letošním roce
uspořádáme podobnou akci.
Tradiční akcí pořádanou OÚ ve spolupráci s MŠ bylo „Rozsvícení vánočního stromu“.
Bohužel nějací nenechavci nám ukradli světelné řetězy a stále záhadou pro nás všechny je,
proč nefunguje mikrofon pouze ve chvíli, kdy mají vystoupit děti????
Na podzim prošel obcí lampionový průvod a na zahradě MŠ si účastníci akce mohli opéct
buřty. Jednalo se o novou akci, která se potkala s kladnou odezvou občanů obce Ohaře.
Z rozpočtu obce byly uvolněny peníze na spolkový život dle požadavků jednotlivých spolků.
Věřím, že místní spolky budou i v letošním roce aktivní stejně jako v minulém roce. Všem
spolkům patří velký dík, za jejich činnost, která přispívá k dobré náladě v obci.
Co nás čeká v roce 2016? Z investičních záměrů to bude snaha získat dotace na další etapy
výstavby chodníků, již v lednu jsme podali žádosti o dotace, tak uvidíme.
Lokalita Blatník se připravuje delší dobu, nyní čekáme na změnu zákona ohledně vynětí půdy
ze zemědělského půdního fondu, protože nemá cenu vydávat statisíce z rozpočtu obce a
prodražovat stavební pozemky.
Od občanů slyším, že by byla fajn nějaká větší spolková místnost a vybudování parketu na
fotbalovém hřišti. Určitě se budeme snažit i tato přání splnit.
Co nás čeká ve vzdálenější budoucnosti? Chceme oprášit studii na úpravu návsi a připravit
podklady k zajištění dotace ke zvelebení centra obce. Jelikož se bude jednat o zásah do
vzhledu obce, rádi bychom znali i Vaše případné další připomínky k původní studii, která je k
nahlédnutí na OÚ.
Závěrem přeji všem, aby se nám v Ohařích žilo krásně.
Mgr. Ivana Suchánková
Starostka obce
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V říjnu 2014 proběhly volby do obecních zastupitelstev, kdy v Ohařích byli Vámi zvoleni tito
zastupitelé:
Ivana Suchánková - tajemník obecního úřadu Týnec nad Labem, nestraník,
Tomáš Suchánek – manažer
Petr Mazura – středoškolský učitel, nestraník
Radek Steklý – policista, nestraník
Václav Louman – elektrotechnik, nestraník
Viera Obešlová – bývalá uvolněná starostka obce Ohaře, pojišťovací poradce, nestraník
František Obešlo – středoškolský učitel, nestraník

Starostkou obce byla zvolena Ivana Suchánková, místostarosty Petr Mazura a Radek Steklý.
Po roce ve funkcích můžeme směle říci, že tento model funguje, obecní zastupitelstvo a úřad obce běží
jak má.

Také jsme rozšířili úřední hodiny pro občany, které nyní jsou:

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

8 – 12hod
8 – 12hod
8 – 12hod
8 – 12hod
8 – 12hod

13 – 18hod

(od 17hod za účasti starostky či místostarostů)

13 – 18hod

(od 17hod za účasti starostky či místostarostů)

Úřední hodiny jsou tzv. klouzavé, dle potřeb obyvatel, běžně se stává, že jsou delší, než je oficiálně
uváděno. (Prosím nepleťte si úřední hodiny pro občany s pracovní dobou zaměstnankyně obecního
úřadu, která je úplně jiná – delší).
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Trocha statistik:
Adresa: Ohaře 45
281 30 Ohaře
Tel./Fax: +420 321 798 320
Mobil:
+420 725 021 037
+420 724 995 011
- účetní +420 601 556 595
E-mail: ohare@volny.cz

Katastrální výměra:
Počet obyvatel:
Průměrný věk:

604 ha
286
41

Nyní slovo zvolených zastupitelů, které jsme po žádali o zhodnocení, shrnutí, jejich pohled na
fungování zastupitelstva v prvním roce našeho volebního období, případně výhled do dalších let:

Viera Obešlová:
Za účelem lepší informovanosti občanů byly založeny nové webové stránky www.oharacek.cz,
protože se 4 zastupitelé (včetně R. Steklého, který, ač byl suverénním a dlouholetým zastáncem
jmenovitého hlasování, tento názor během 1 měsíce "po domluvě" změnil) přiklonili k návrhu
neuvádět v zápisech, kdo ze zastupitelů jak hlasoval a vyřadit z programů veřejných zasedání. Diskuzi
k podnětům, postřehům a otázkám od občanů. Stránky vznikly také proto, že oficiální zápisy
jsou téměř bez diskuze zastupitelů k jednotlivým projednávaným bodům, do oficiálního zápisu nesmí;
ani ověřovatel zápisu nic z průběhu jednání zastupitelstva doplnit, opravit, pozměnit, vyškrtnout.... a
na elektronické úřední desce jsou zápisy bez příloh. Zájmem paní starostky I. Suchánkové a předsedy
finančního výboru T. Suchánka je, aby občané věděli o chodu a o hospodaření obce co nejméně.
A když něco navíc, tak jen to, co uznají sami za vhodné a v souladu s jejich podáním a argumentací.
Neustálé odvolávání se na minimální požadavky dané zákonem o obcích neobstojí, protože co není
zákonem zakázáno, je povoleno.

Tomáš Suchánek:
Velmi zajímavý rok, hodně jsme se naučili, poznali a udělali. Hlavní je, že fungující model vedení
obce má smysl a přináší výsledky. Jsem přesvědčen, že v dalších letech se nám podaří obrousit hrany
a obec bude fungovat ke spokojenosti všech občanů a chalupářů. Věřím, že se nám v dohledné době
podaří připravit lokalitu Na Blatníku a budeme moci přivítat nové občany Ohař.
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Ivana Suchánková:
Preferuji řeč činů před planým tlacháním a tak se podívejme, co se udělalo za první rok v obci.
Obecní úřad funguje, staráme se o úklid a údržbu obce, získali jsme dotaci na chodník „Průhon“ ve
výši 1 250 000,-Kč a zajistili jsme podklady pro podání třech žádostí o dotaci na další etapy výstavby
chodníků v celkové výši cca 8 000 000,-Kč. Snažíme se zaměstnat místní občany v rámci veřejně
prospěšných prací, podporujeme spolky a kulturní život v obci, letos jsme rozšířili nabídku kulturních
akcí o zájezd do divadla organizovaný OÚ a lampionový průvod. Pracujeme tak, abychom mohli vrátit
občanům příspěvek na kanalizaci, jak jsme slíbili. V těchto dnech mohou mít lidé vrácenu již polovinu
příspěvku. Tímto chci poděkovat všem zastupitelům, kteří podporují rozvoj Ohař za jejich práci, která
je skutečně náročná a ještě kolikrát musí čelit atakům ze strany těch, kterým vadí jakýkoliv úspěch pro
blaho obce a vytváří blbou náladu v obci

Petr Mazura:
Vadí mi, že někteří zastupitelé nechtějí spolupracovat na rozvoji a vedení naši obce. Hledají
jen chyby na práci druhých a nikdy se nepozastaví nad chybami vlastními. Vždyť všichni
jsme omylní a nikdo nemá tzv. absolutní pravdu. V obci, kromě vybudování nových a
opravy stávajících chodníků, chceme v budoucích letech upravit a zpřístupnit prostor středu
obce (park kolem naší dominanty - kostela). Ve spolupráci s fotbalisty obce chceme upravit a
zlepšit zázemí v kabinách a okolí fotbalového hřiště. Dále bychom se měli zamyslet nad
úpravou okolí našeho rybníka a jeho využití pro společné akce našich občanů.

Radek Steklý:
Snížili jsme o více než polovinu výdaje na platy zastupitelů a zaměstnanců. Většinu prací
v obci provádějí pracovníci obce, případně spolky a ne jako dosud firmy, čímž se opět snížily
náklady na provoz obce. Takto ušetřené peníze investujeme a nadále chceme investovat do
rozvoje obce. Podporujeme místní spolky, v čemž chceme nadále pokračovat.

František Obešlo a Václav Louman se bohužel nevyjádřili.
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Co se v obci v roce 2015 událo
Odhlasovali jsme vrácení příspěvku za kanalizaci občanům. Jednoznačně zastáváme názor, že obec by
své záměry měla financovat z vlastních zdrojů, z dotací, či jiných veřejných titulů a ne z kapes občanů.
Proto, že nechceme mít záporný rozpočet, tzn. „Žít na dluh“, odsouhlasili jsme, že k vrácení dojde
v průběhu 4 let. Každý rok bude vrácena čtvrtina příspěvku. O první část vracených peněz se přihlásili
téměř všichni poskytovatelé. Pro další část si může každý přijít hned od začátku roku 2016. K tomu
ještě dodávám, že na účtu obce peníze na vyplacení celé částky jsou ( v době předání úřadu v listopadu
2014 cca 2,9 milionu Kč ). Nemůžeme a nechceme jít s penězi na účtu na nulu, či do mínusu.
V takovém případě by nebyla možná jakákoli činnost v obci (např. letos chodníky na průhon a další),
neboť systém je nastaven tak, že nejdříve obec částku vydá, až posléze ji přijme do rozpočtu z dotací (
příklad – chodníky zaplatili jsme část v prosinci 2015, druhou část dle dokončení cca v březnu 2016,
ale z kraje přijdou peníze až po ukončení celé stavby, tedy nejdříve v dubnu 2016). A tak je to se
všemi investicemi v obci.
Byla získána dotace z kraje a započata výstavba chodníku na průhon. Chodník je v současné době
dokončen, zbývá už jen dorovnat terén a osít travou, což bude provedeno na podle počasí.
Dokončena kolaudace čističky, spuštění ostrého provozu kanalizace. Ačkoli záruční doba sjednaná ve
smlouvě na celou kanalizaci s dodavatelem skončila v září 2015 podařilo se (poděkování patří zvláště
panu Mazurovi) vyjednat s výrobcem čerpadel v domovních přípojkách ( dodavatel není shodný
s výrobcem) a zajistit, že každé čerpadlo má tříletou záruční dobu a to od doby jeho instalace. Což
je pro všechny uživatele dobrá zpráva. Pokud si někdo nepamatuje přesnou dobu instalace, tyto
informace jsou zaznamenány na obecním úřadě. Dále se podařilo zajistit smlouvu o havarijní službě na
čističky (dosud nebyla žádná smlouva s nikým, dodavatel technologie nechtěl do obce jezdit,
dojížděl až po několika dnech či týdnech, za dojezd účtovány vysoké částky). V případě jakékoli
poruchy volejte obecní úřad. Pokyny k čištění, údržbě a provozu každý uživatel dostal osobně nebo
do schránky.
Provedeno periodické prořezání lip na hřbitově (státem chráněné stromy) odbornou firmou. Bude ještě
provedena výměna lanoví ve větvích, které stromy drží pohromadě, protože současné má již prošlou
životnost a neslouží svému účelu.
Zaměstnanci pracující pod obcí – letos jsme z úřadu práce v Kolín získali z řad nezaměstnaných (obec
nestojí nic, platí úřad práce) pět lidí. Většinou šlo o obyvatele obce Ohaře. Pracovali od března do
října (řídí se rozhodnutím úřadu práce, nezáleží na požadavcích obce).
Na rok 2016 úřad práce umožňuje zaměstnat tyto lidi už v zimních měsících roku 2016 (novinka, doba
od kdy budou zaměstnáni se měnila každým týdnem, konečná verze je, že budou zaměstnáni od
10.2.2016). Plánujeme od února zaměstnat dva zaměstnance a od března další 2 až 3 dle zájmu.
S těmito pracovníky máme v plánu provádět veškeré práce v obci. Opravy a výstavby různých
zařízení nás takto vyjdou několikanásobně levněji – obec platí pouze materiál.
Co se týká kulturně společenských akcí, obecní úřad finančně podpořil uspořádání dětského dne,
hasičských závodů, volejbalového turnaje a dalších akcí, které uspořádali místní spolky. Za to jim
patří dík. Obecní úřad dále uspořádal zájezd do divadla Studio dva na velmi pěkné představení Vše o
ženách a v prosinci již tradiční vánoční varhanní koncert v místním kostele.
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Ohlédnutí za vykonanou prací našich zaměstnanců.
Mimo běžné údržby obce (zahrnuje pravidelné sekání hřbitova, rybníka, fotbalového hřiště, návsi,
úklid silnic a chodníků, sekání a údržba na čističce, úklid listí a mnoho dalších………), jejíž četnost
jsme zvýšili, pracovníci provedli:
Pročištění vysazeného lesa od náletů roští křovin a trávy (trojúhelník lesa při lesní cestě na Němčice
proti bývalému smetišti u pole p. Svobody).
Kultivace a prořez švestkového porostu při cestě k fotbalovému hřišti.
Vyčištění betonové cesty k malému hřišti (z větší části zanesena hlínou, jehličím, zarostlá travou).
Výměna zkorodované lampy, výstavba její patky na cestě k JZD (mezi bytovkami, a p. Špinkou).
Natření laviček v obci (od jejich zhotovení nebyla žádná údržba), natření a oprava truhlíků na kytky na
oknech obecního úřadu, vývěsních tabulí a úřední desky.
Instalování 5 nových košů na odpad po obci, dvou košů s příslušenstvím na psí exkrementy.
Oprava pumpy u studny na hřbitově.
Oprava dvou prošlápnutých kanálů a to před hřbitovem a před místním obchodem (vyčištění, vyzdění,
zavaření, atd..).
Oprava cest – vyrovnání cesty na fotbalové hřiště, k rybníku.
Údržba a čištění příkopů vedoucích z obce.
Osazení květináčů na parkovišti před kostelem květinami, jejich údržba a údržba ostatních
květinových záhonů v obci.
Péče se také dostalo místu posledního odpočinku. Ze čtyř neudržovaných hrobů byly odstraněny
keřové porosty, které si zde neúprosně razily vlastní cestu a hyzdily celkový dojem hřbitova.
Z anonymních hromad zeleného listoví jsou opět důstojně vyhlížející hroby s krásnými náhrobky,
které vyzývají k zastavení.
Mohli bychom jmenovat mnoho dalšího. Všem zaměstnancům za jejich práci na zvelebení obce
děkujeme.
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Nyní představíme některé ze spolků v obci:

Klub ohařských žen:
Předseda: Jana Patočková
Pokladní: Bohuslava Steklá

Ke konci roku 2015 skončila okresní pobočka Českého svazu žen v Kolíně, pod kterou ženy spadají.
Svaz žen v Ohařích není samostatnou organizací. Kvůli tomu v říjnu 2015 svolaly schůzi, na které
řešily, že buď založí v nějaké podobě samostatnou organizaci žen v Ohařích, nebo ukončí činnost
Českého svazu žen v Ohařích. Druhá varianta zvítězila, svaz žen v obci Ohaře oficiálně končí.
Aktivní členky svazu se budou podílet na akcích v obci společně s hasiči, kterým budou pomáhat.
V posledních letech se spolupráce osvědčila, většinu akcí v obci pořádali společně. Přeji ženám mnoho
zdaru a úspěchů v dalších letech a za obecní úřad za dlouholetou skvěle odvedenou práci pod vedením
Jany Patočkové a Bohuslavy Steklé za všechny občany obce děkujeme.
Jana Patočková zhodnotila rok 2015 takto:

KLUB OHAŘSKÝCH ŽEN V ROCE 2015
Klub ohařských žen se svými 21 členkami zajišťoval kulturu v obci stejně jako v předešlých
letech. Jako první akce, kterou jsme připravili společně s hasiči, byl 14.3. výlet do Nové Paky,
kde jsme navštívili MUZEUM VETERÁNŮ a PIVOVAR. Všichni účastníci byli spokojeni,
protože viděli zajímavé exponáty a ochutnali dobré pivo.
ORŽ Kolín zorganizovala pro členky z okolních vesnic 18.4. posezení se starostou Kolína
Mgr.Bc. Vítem Rakušanem, který nás provedl synagogou, radnicí, sklepem radnice, kde jsou
vystaveny různé sochy, a židovským hřbitovem. Ke všemu nám podal zajímavý výklad.
Prohlídka i posezení bylo velice pěkné a příjemné.
Tradiční akcí žen a hasičů je již několik let společně pořádaný DĚTSKÝ DEN a hasičská
soutěž MEMORIÁL BOHOUŠE BŘEZINY. Pro děti byly připraveny různé soutěže, skákací
hrad, trampolína, stánek se sladkostmi a hračkami. Letos také p. .R.Steklý zajistil na tento den
13.6. - setkání dětí s příslušníky Police ČR.. Děti si mohly vyzkoušet pouta, posadit se do auta
a pustit houkačku s majákem. Určitě to byl pro ně nevšední a pěkný zážitek. Po skončení
hasičské soutěže zahrála všem k tanci i poslechu skupina DOMINO. Po celý den jsme
zajišťovaly občerstvení. Pro pořadatele je to nejnáročnější akce v roce, ale určitě za tu námahu
stojí, protože připraví krásný den pro všechny malé i velké, co se chtějí bavit.
Další společnou a vydařenou akcí byl 19.9. volejbalový turnaj, který byl opět zakončený
taneční zábavou se skupinou DOMINO.
Zájemci o divadlo si odnesli 17.10. pěkný zážitek z muzikálu Mamma mia v Praze v Paláci
kultury. Do divadla nás odvezl tradičně p. Dašek a po představení jsme společně poseděli a
povečeřeli v Taverně.
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Členky se již po několikáté sešly 28.11. v Libici nad Cidlinou v restauraci Na růžku, kde jsme
si zahrály bowling, povečeřely, zhodnotily uplynulý rok a konečně se staral taky někdo o nás
a my se mohly jen bavit. Myslím si, že si to všechny členky zaslouží.
Pak už nás čekala jen příprava Mikulášská nadílky po vsi. Po domech opět chodil čert,
Mikuláš a anděl a rozdával dětem balíčky.
Rok 2015 je za námi, ale určitě nás uvidíte aktivně se podílet na dění v obci i v roce 2016.
Děkuji moc všem členkám za práci, někdy je to opravdu náročné. Také hasičům, se kterými
se nám dobře spolupracuje, OÚ a firmě PROTECO AGRO za finanční podporu a všem, kteří
nejsou v naší organizaci, a přesto přijdou pomoci.
Na závěr bych chtěla všem popřát do nového roku hodně zdraví, štěstí, lásky a pohody.

Hasiči:
Předseda: Ivan Valášek
Pokladní: Miroslav Skokan

Rok 2015 začal výroční schůzí, která se konala v lednu 2015.
V roce 2015 zasahovali ohařští hasiči díkybohu pouze jedenkrát a to když se v létě při přívalovém
dešti ucpal příkop pod silnicí na Němčice, došlo k zatopení silnice a hrozilo zaplavení domu Petra
Nováka. Rychlým zásahem našich hasičů došlo k odstranění ucpávky příkopu a bylo předejito škodám
na majetku. V průběhu roku hasiči uspořádali mnoho akcí, většinu akcí pořádali společně s ohařskými
ženami, jak výše popsala Jana Patočková.

Fotbalisté:
Předseda: Jaroslav Klička
Pokladník: František Dostál
Jednatel: Tomáš Holan

Sezony 2014/2015 4. třídy odd. A okresu Kolín fotbalové asociace ČR se zúčastnilo 11. týmů.
Fotbalisté Ohař ukončili sezonu na posledním 11. místě tabulky, když získali pět bodů. Všechny
v posledních třech kolech, když jednou vyhráli a podruhé vyhráli po remíze na penalty.
Do sezony 2015/2016 se přihlásilo 12 týmů. Ohařští získali v podzimní části sezóny 5 bodů (tedy
stejně jako za celý minulý ročník ) a jsou na předposledním 11. místě. Tedy oproti loňsku pokrok hurá.
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Jaké mají cíle a co fotbalisty trápí jsme se zeptali Tomáše Holana, jednatele klubu, který se po
několikaleté pauze vrátil zpět do Polních Chrčic a k fotbalu v Ohařích. V posledních sezónách klub
táhne, stará se o vše téměř sám a bez něj by fotbal v Ohařích pravděpodobně již nebyl.
Tomáš Holan – dlouhodobým problémem jsou hráči, respektive jejich nedostatek. V posledních dvou
letech jsme získali několik hráčů z řad pracujících v automobilce TPCA, či přilehlých firmách. Těsně
před začátkem letošní sezóny většina z nich odešla jinam (hostování, návrat z hostování).
V současném ročníku proto máme problém se sestavou před každým zápasem. V několika zápasech
jsme nenastoupili v kompletním počtu 11 hráčů, jindy zase nedohráli v plném počtu hráčů. A to ne
z důvodu vyloučení či zranění, ale protože je hráčů málo, musí do práce a na zápasy se nedostavují,
nebo musí po poločase odejít. Na výroční schůzi dne 21.11.2015 jsem se dohodli, že na tom
zapracujeme a někoho přivedeme. Předseda Jaroslav Klička rezignoval na svoji funkci. Výsledkově
jsme podzim zvládli lépe než vloni, zlepšujeme se. Tréninky probíhaly po celou sezónu, i když účast
nebyla hojná. Zúčastňuje se jich několik dětí z obcí Ohaře a Polní Chrčice, tak snad nám tu roste
budoucnost.
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