ONDRATICKÝ
ZPRAVODAJ
3. dubna 2019

Vážení a milí sousedé, přátelé a kamarádi,
držíte v ruce čerstvé vydání Ondratického zpravodaje, kterým vás všechny chceme
informovat o aktuálním dění v naší krásné obci a kterým kompletujeme vějíř vašich
informačních zdrojů, kterými jsou úřední deska, obecní rozhlas, webové a
facebookové stránky obce, obecní zpravodaj. Nemáme ambici (nebo chcete-li,
nepřísluší nám) hodnotit, co bylo (loňský rok). Chceme se dívat dopředu. Chceme,
abychom všichni věděli, kde jsme a kam směřujeme.
Chceme naplnit naše novoroční předsevzetí a soustředit se na to, co můžeme každý
za sebe ovlivnit, čím být nápomocen, čím přispět k tomu, aby naše domy
a naše
obec byly krásnějším a příjemnějším místem k žití.
Následující řádky vás provedou vším, co připravujeme. Další vydání Ondratického
zpravodaje pak můžete očekávat na podzim letošního roku.

Co chceme
Na svém březnovém zasedání zastupitelstvo schválilo programové priority
pro tento a následující tři roky. Vznikl tak vlastně úkolový list, co chceme na obci
v nejbližších letech prioritně dělat.
Letošní prioritou je zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci mostu do
Chaloupek, rekonstrukce sociálního zařízení na hasičské zbrojnici a
úprava/zpevnění plochy po domu č. p. 80 (za bývalou školou směrem do
Chaloupek), aby tam mohlo vzniknout parkoviště.
Nezapomínáme ani na veřejný prostor, proto ještě letos budou upraveny travnaté
plochy v okolí pomníku kolem zvoničky, před obchodem a obecním úřadem.
Dokoupíme lavičky a odpadkové koše, natřeme střechu zvoničky.
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V příštím roce nás čeká velká akce, totiž rekonstrukce mostu do Chaloupek. Bude
nás čekat oprava, tedy spíše nová střecha a okapy na budově dnešního obecního
úřadu a první fáze zateplení této budovy, kdy musíme zaizolovat půdu,
aby nedocházelo k dramatickým únikům tepla z celé budovy. Současně obnovíme
sociální zařízení v 1.patře bývalé školy a opravíme dveře a podlahy v tomto patře,
aby bylo možné tyto prostory využívat ke spolkovým a schůzovním aktivitám. Rádi
bychom také pokračovali v revitalizaci centra obce od obchodu směrem dolů.
V roce 2021 chceme zvládnout kompletní opravu fasády bývalé školy, a to tak, aby
byl zachován původní ráz budovy. Rovněž chceme mít jasno, jak naložit
s prostorami po bývalém obecním úřadu. V tomto roce přijde na řadu i cesta z
Chaloupek ke křížku, kdy ji chceme celkově zrekonstruovat.
Rok 2022 by měl být rokem, kdy by měla být vytvořena bytová nástavba nad
prodejnou potravin.
Nad tím vším je pak priorita nejvyšší, a to rozparcelování a zasíťování lokality Z4
Územního plánu (trojúhelník ve špici, kde se spojují cesta od hasičárny do Sněhotic
a cesta od Kvapilových do Sněhotic ("Vývoz"), aby bylo možné v této lokalitě
postavit projektovaných 3-5 rodinných domů. A dále budeme pokračovat v úsilí
rozvíjet další lokality vhodné k výstavbě rodinných domů. To je spolu
s udržením základních služeb na obci jako je obchod, hospoda a příjemné a
přátelské prostředí zřejmě jediná z cest, jak změnit trend vývoje počtu obyvatel naší
obce, kdy za poslední 3 roky klesl počet obyvatel z 360 na 333 (k 31. 12. 2018) a
průměrný věk se zvýšil ze 43,3 na 44,2 roku. Nejdramatičtější pokles byl v loňském
roce, kdy ubylo z evidence obyvatel 20 lidí.
Veškeré detaily k tomu, co chceme v následujících letech dělat, naleznete na
webových stránkách www.ondratice.cz v sekci obecni-urad/rozpocet/, kde si
můžete filtrovat dle jednotlivých roků, zda jde o investiční či neinvestiční akci,
a zda je plánována s využitím dotací. Stejně tak je tento dokument k nahlédnutí
v kanceláři obecního úřadu.
Tyto programové priority vyšly mimo jiné z Místního programu obnovy vesnice,
které schválilo předchozí zastupitelstvo. Budeme rádi, když nám sdělíte vaše
názory, připomínky nebo nápady. Chceme tento Místní program aktualizovat,
aby odpovídal reálným potřebám obce.
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Programové priority jsou pak základním kamenem rozpočtu na letošní rok:

Název

Rozpočet
Skutečnost
2019
31.12.2018

Třída 1

Daňové příjmy

4 503 700

4 575 300

Třída 2

Nedaňové příjmy

199 043

193 900

Třída 3

Kapitálové příjmy

1 144

8 000

Třída 4

Finanční transfery

701 700

929 800

Příjmy celkem

5 405 587

5 707 000

Třída 5

Běžné výdaje

7 068 619

5 707 000

Třída 6

Kapitálové výdaje

0

900 000

Výdaje celkem

7 068 619

6 607 000

Třída 8

Příjmy z financování

1 663 032

900 000

Třída 8

Výdaje z financování 0

0

Financování celkem 1 663 032

900 000

Bilance

0

0

Detaily rozpočtu naleznete na webových stránkách www.ondratice.cz v sekci
obecni-urad/rozpocet/ nebo je k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu
Pro podporu obecních financí jsme letos žádali o tři dotace, všechny z
Olomouckého kraje:
- dovybavení jednotky hasičů - hasičského družstva 30.000,- projektová dokumentace rekonstrukce mostu do Chaloupek 200.000,- podpora prodejny potravin LUNA 100.000,Musíme počkat do konce dubna, kdy je termín schvalování, a věříme, že všechny tři
tituly nám budou přiznány.

Veřejná zeleň
V průběhu letošního května obnovíme a upravíme zeleň v prostoru náměstíčka,
kde jsme vloni opravovali chodníky, tj. od nového obecního úřadu až po obchod,
kolem pomníku, autobusové zastávky a ostrůvek kolem kapličky.
Stejně tak chceme osadit pás vedle chodníku v dolní části obce naproti dětského
hřiště.
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Pořádek a čistota
Věříme, že se nespleteme, když řekneme, že všem nám záleží na vzhledu naší obce,
že veřejný prostor je a má být čistý a uklizený.
Připravujeme instalaci laviček a odpadkových košů. Chceme je umístit tak, aby byla
radost si posedět. Jakmile budeme mít lavičky a koše připraveny, oslovíme
veřejnost, abychom pro ně našli nejvhodnější místa.
Na budovy hospody, hasičárny a obecního úřadu doplníme popelníky, aby kuřáci
měli šanci projevit svoje umění udržovat pořádek.
S pořádkem a čistotou souvisí odpady. Máme dostatek kontejnerů na separovaný
odpad. Mnohdy jsou kontejnery v půlce svozového období přeplněné, ovšem ne
odpadem, ale vzduchem. Přitom stačí papírové krabice rozložit či roztrhat a vejdou
se. Stačí PET láhve nebo krabice od mléka sešlápnout - a vejdou se.
Sbíráme upotřebený olej z kuchyní - do kontejneru u obchodu prosíme vhazujte jen
PET láhve s olejem. Prázdné láhve od oleje patří do plastů.
Od března máme všichni k dispozici Sběrný dvůr v Otaslavicích. Pro všechny
ondrácké je bezplatný s výjimkou stavebního odpadu a ojetých pneumatik, ty si
každý z nás zaplatí přímo. Otevřeno je ve středu 15:00 - 18:00 a v sobotu 9:00 12:00.
A pokud chcete podpořit naše hasiče, tak staré železo a elektroodpad noste za
obchod, nikoliv k hasičárně. Hasiči se již postarají a výtěžek z tohoto odpadu
použijí jako příspěvek na pokrytí svých provozních potřeb.
V obci máme registrováno 71 psů, pro které platí, že se nesmí po obci volně
pohybovat. Pro volný pohyb psů je určena obecní parcela 820/1, což je cesta kolem
vodárny k lesu směrem k "obrázku" známá jako "Kozizól". I zde, stejně jako při
venčení kdekoliv jinde, platí, že ten, kdo psa doprovází, po něm i uklízí a sbírá
exkrementy. Po celé obci jsou rozmístěny stojany s pytlíky. Pokud by měl úklid
zůstat na bedrech obce, tak řešitelné to je. Ovšem je třeba počítat s tím, že
technologie na sběr psích exkrementů něco stojí a bylo by fér cenu pořízení a
provoz tohoto zařízení promítnout do zvýšeného poplatku za psa. Uvidíme,
nakolik se nám podaří udržovat čistotu takříkajíc "samosběrem" nebo nakolik bude
třeba pořídit mechanizaci.
Před či za mnoha domy jsou na veřejných plochách různé "skládky" zbylého,
mnohdy starého a neupotřebitelného stavebního materiálu. Zbytky písku, štěrku,
cihel, tvárnic. Nechceme nyní vytahovat fakt, že máme na obci vyhlášku, která jasně
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stanoví pravidla a ceny za takto zabraný obecní pozemek. Chceme vyzvat každého,
kdo takovou "skládku" tak říkajíc provozuje, aby ji odstranil. Jsou minimálně dvě
možnosti. Buď tento odpad odvézt do Sběrného dvora v Otaslavicích nebo
nabízíme možnost štěrky, písky nebo upotřebitelný materiál věnovat obci. Stačí dát
vědět, materiál naložíme, odvezeme za obchod a bude k dispozici pro drobné
opravy obecních staveb.
Evergreenem zůstává připojení na splaškovou kanalizaci těch, kteří tak doposud
neučinili. Je neúnosné, aby nám potokem tekly splašky dva roky poté, co máme k
dispozici hloubkovou kanalizaci. Nejen, že to je nehygienické, nekulturní a
necivilizované, ale hlavně je to nefér vůči všem ostatním, kteří za své odpady řádně
platí a neobtěžují své okolí splašky mnoha barev a vůní. Ve spolupráci s firmou
"Splašková kanalizace a ČOV Brodek u Prostějova" a Vodoprávním úřadem
připravujeme kompletní kontrolu všech přípojných šachtiček, jak jsou používány, z
čehož bude evidentní, nakolik příslušná nemovitost vypouští odpadní vody do
kanalizace splaškové nebo zda odpadní vody z této nemovitosti jsou odváděny
přepadem či přímo do kanalizace dešťové vedoucí do potoka Ondratického nebo
Sněhotického. Tito majitelé nemovitostí pak musí počítat s tím, že bude na nich
doložit, jak s odpadními vodami nakládají.
V této souvislosti je na místě připomenout, že od letošního ledna platí novela
zákona o vodách (zákon 254/2012 Sb.), která nově přenáší důkazní břemeno na
původce odpadní vody doložit nakládání s odpadní vodou. Cituji § 38 odst 8. ,
který s platností od od 1. 1. 2021 požaduje: "Kdo akumuluje odpadní vody
v bezodtokové jímce, je povinen zajišťovat jejich zneškodňování odvozem
na čistírnu odpadních vod a na výzvu vodoprávního úřadu nebo ČIŽ doklady
o odvozu odpadních vod za období posledních dvou kalendářních let. Odvoz může
provádět pouze provozovatel čistírny odpadních vod nebo osoba oprávněná podle
živnostenského zákona. Ten, kdo provede odvoz, je povinen tomu, kdo akumuluje
odpadní vody v bezodtokové jímce, vydat doklad, ze kterého bude patrno jméno
toho, kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, lokalizace jímky,
množství odvezených odpadních vod, datum odvozu, název osoby, která odpadní
vodu odvezla, a název čistírny odpadních vod, na které budou odpadní vody
zneškodněny." .
Máme tak vytvořeny všechny předpoklady, aby nejen přímo v obci, ale i v
nejbližším okolí a cestách bylo čisto. Rozhodně si nechceme zvykat na princip
"však on to někdo uklidí". Ano, uklidí. Ovšem úklid něco stojí. A peníze obce jsou
jen jedny. Co utratíme za úklid, nutně nemůžeme investovat do potřebných
záležitostí.
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Prodejna potravin LUNA
Velmi nám záleží na tom, abychom udrželi naši prodejnu potravin. V prvé řadě
patří velké poděkování paní Marii Říhové, jak se o prodejnu stará. Držíme se a
budeme se držet principu "Obchod na dědině musí být". Zatím je náš obchod
takovou SOS stanicí "když rychle něco potřebujeme, protože došlo". Máme stálou
klientelu, která nakupuje pravidelně. A byli bychom rádi, aby se tato stálá klientela
rozšířila a náš obchod se stal i pro další zákazníky místem, kde nakupují pravidelně.
Vyplatí se to. Ceny v našem obchodě nejsou vyšší než jinde. Ano, řeknete, že
v supermarketech je v akci levněji. Ano, na zboží, které vás má přilákat. Na zboží,
kterému se blíží konec expirační doby. A při tom nakoupíte další zboží, které je
výrazně dražší než v našem obchodě. Řeknete, že v supermarketu je větší výběr.
To je. Ovšem když se podíváte do svého košíku, tak zjistíte, že kupujete stále to
samé. To umíme v našem obchodě také - stačí dát vědět - objednáme a bude k
dispozici. Největší devizou je čas - nákup v supermarketu pod půl hodiny
nepořídíte. A to nehovořím o nákupních špičkách, neboť většina lidí má plus
mínus stejný nákupní rytmus. To přijdete o hodinu svého života.
V našem obchodě taky nějaký čas utratíte, ale výrazně menší. Když si objednáte
předem, tak budete mít vše nachystáno. A v konečném důsledku tak podpoříte
svůj obchod, který, až bude potřeba, podpoří vás.
Doplníme nový chladící box, abychom mohli rozšířit nabídku ovoce, zeleniny,
zákusků a chlebíčků.
Zrušíme platbu stravenkami - nové tržby to nevygenerovalo. Pouze zvýšilo náklady
o poplatky a provize. A každý měsíc vyúčtování a zpracování podkladů zabralo
hodinu práce vedoucí prodejny a naší účetní - celkem tedy za rok přibližně 24
hodin práce navíc. Bez efektu.
Chceme zavést platební terminál, aby bylo možné platit platebními kartami. Má to
však své úskalí v nenulových nákladech. Máme spočítáno, jaké tržby navíc platební
terminál musí přinést, aby vůbec sám sebe zaplatil. Zde si nejsme jisti, proto se na
každého z vás obracíme s otázkami:
Je pro vás možnost platit kartou motivace k tomu nakupovat v našem obchodě?
Jaké zboží v našem obchodě postrádáte, co byste si přáli doplnit?
Odpověď poprosíme e-mailem, telefonicky, ústně - do kanceláře obecního úřadu či
do obchodu.
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Obecní rozhlas
K pravidelnému vysílání obecního rozhlasu přidáme od dubna příležitostnou relaci
"hrajeme k narozeninám" a obnovíme tak tradici, kdy budeme opět hrát
k padesátinám, šedesátinám a od sedmdesátin ke každým narozeninám.
Mimo tato výročí je možné zahrát na přání každému, rádi připravíme i samostatnou
relaci. Na druhou stranu, pokud si kdokoliv nepřeje, aby byl takto v rozhlase
zmiňován, dejte nám do kanceláře vědět, budeme jeho přání respektovat.
Pokud nezastihnete vysílání obecního rozhlasu, tak si můžete na webových
stránkách obce v sekci "Vysílání obecního rozhlasu" přečíst nebo i poslechnout,
co se hlásilo a o nic tak nepřijdete.

Požární nádrž a kiosek
V těchto dnech běží lhůta pro přihlášení zájemců o pronájem vodní nádrže a
kiosku na letní měsíce. Detailní podmínky jsou vyvěšeny na úřední desce, jak pevné
u obecního úřadu, tak elektronické přístupné přímo z titulní strany vpravo nahoře)
nebo v sekci "Obecní úřad". V úterý 16. dubna zasedne výběrová komise, která
vybere nejlepší nabídku, aby bylo možné v průběhu května schválit a podepsat
nájemní smlouvu a měli jsme tak všichni zajištěno občerstvení v očekávaně parných
letních dnech.

Webové stránky obce
Na obecním webu www.ondratice.cz jsme již zprovoznili newsletter - zasílání
informací e-mailem.
Už vám nemusí uniknout žádná novinka z obce či obecního úřadu. Vše, co se
mihne na úřední desce nebo v aktualitách, vám v tentýž okamžik přistane
do vašeho e-mailu. Stačí se na kterékoliv webové stránce v horní části pravého
sloupce přihlásit k odběru, pár vteřin poté potvrdit zpětný/přihlašovací e-mail
ve vašem mailboxu a budete už stále "in".
Do konce září pak chceme zprovoznit nové webové stránky obce, které budou
jednodušší, přehlednější a, co je nejdůležitější, budou responsivní, tj. vždy se
přizpůsobí zařízení, ze kterého se na ně díváte. Ať už z mobilního telefonu, tabletu,
notebooku nebo pevného počítače, vždy uvidíte přehledně celou stránku
s potřebnými prokliky na podstránky.
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Akce připravované v nejbližší budoucnosti:
sobota 13. 4. 15:00 tvůrčí dílna - příprava Velikonoc, malování vajíček, pomlázky,
velikonoční výzdoba - vše v sále Obecního domu
neděle 5. 5. 15:00 Májová pobožnost - na následné besedě v sále Obecního domu
přislíbil účast o. Miroslav Suchomel
sobota 11. 5. 14:00 - Cyklojízda v rámci Mikroregionu Předina
start v Otaslavicích
sobota 18. 5. 14:00 - Oslava dne matek v sále Obecního domu v Ondraticích
sobota 29. 6. - Dětský den na Horním hřišti v Ondraticích
přelom července/srpna - Den Sokola n a Horním hřišti v Ondraticích
sobota 31. 8. 13:00 Hry bez hranic v Brodku u Prostějova
Závěr srpna - Fotbalový turnaj - rozloučení s létem na Horním hřišti v Ondraticích
Na podzim pak uspořádáme zájezd - budeme rádi za tipy, kam byste si přáli vyrazit,
jaké místo navštívit.

Děkujeme, že jste dočetli až sem. Přejeme všem krásné jaro, příjemné léto,
rodinnou pohodu a pevné zdraví!

ve spolupráci s členy zastupitelstva

Bob Koštanský
váš starosta
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