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Vážení a milí sousedé, přátelé a kamarádi,
přinášíme Vám nové vydání Ondratického zpravodaje, kterým shrnujeme aktivity v naší
obci za poslední čtyři měsíce a uvádíme, na čem pracujeme a co chystáme.

Od 7.března letošního roku, kdy začala platit první opatření Ministerstva zdravotnictví
následovaná rozhodnutími Vlády ČR v souvislosti s řešením koronavirové krize, žijeme
v situaci, kterou nikdo z nás nezažil. Přesto si troufám říct, že vše v naší obci zvládáme
přes počáteční nedůvěru s bravurou a noblesou. A za to patří všem poděkování.
Roušky nosíme sebevědomě, v našem obchodě jsme ohleduplní jeden k druhému.
Když bylo potřeba, tak jsme se na veřejnosti příliš nepohybovali a nepotkávali se.
Dezinfekci, která byla zpočátku nedostatkovou, se nám podařilo vlastními silami za
peníze obce zajistit v množství více než dostatečném. Dodali jsme ji do každé
domácnosti a i nadále je pro každého ondráckého občana k dispozici v kanceláři
obecního úřadu. Roušky byly téměř od samého počátku k dispozici bezplatně v našem
obchodě, kam je dodávaly paní Lenka Orálková, Míla Růžičková, Hana Rašková a
Katka Příbramská. Za to jim všem patří naše velké poděkování.
Je zřejmé, že koronavirus hned tak nezmizí a že nějaká forma prevence bude i nadále
nutná. Jaká, to ukáže čas a další vývoj epidemie.
Jedno však je jisté již nyní. Situaci se dokážeme přizpůsobit a zvládneme ji.
S nadhledem a úsměvem na rtu. Byť pod rouškou .-) .

Co jsme zvládli za poslední období
Na naši prodejnu potravin jsme nainstalovali nový kamerový systém s nočním viděním
a se záznamem, kdy je 24 hodin denně monitorován prostor před, za a v prodejně,
stejně jako prostor barevných kontejnerů.
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Naši hasičskou jednotku jsme dovybavili novými zásahovými hadicemi.
Od ledna se intenzivně věnujeme vnitřním úpravám v budově obce (bývalá škola). V
druhém patře máme hotové nové sociálky, tělocvičnu, která má obnovenou parketovou
podlahu. Renovovali jsme všechny dveře v patře. Zbývá vymalovat chodbu a položit
v ní novou podlahovou krytinu. V přízemí jsme před měsícem zahájili kompletní
rekonstrukci prostor bývalé knihovny (školky). Vznikne nový, menší a útulnější prostor
pro milovníky knih a současně nová zasedací/obřadní síň, využitelná nejen pro veřejná
zasedání našeho zastupitelstva či obřady, jakými jsou vítání občánků, prvňáčků nebo i
sňatky . Bude jí možné využít i pro klubovou činnost, setkávání seniorů, přednášky,
filmovou projekci – jen co nám naše fantazie umožní. Děláme vše proto, aby bylo
hotovo do prázdnin. Samozřejmostí bude i slavnostní otevření s příslušným
občerstvením v rozsahu, který nám hygienická situace umožní.
Pořídili jsme mulčovač za náš obecní traktor, kterým jsme schopni v jednom člověku
udržovat všechny obecní cesty a pruhy podél nich. Rovné travnaté plochy tak kosíme
traktůrkovou sekačkou, cesty a jejich břehy ošetřujeme novým mulčovačem a zbylé
šikmé plochy a strojově nedostupná místa křoviňákem.
Vyčistili jsme prostor za kioskem od hromady bioodpadu, plochu začistili a oseli travou.
Jakmile tráva vzejde a zesílí, zábrany odstraníme a plocha bude sloužit
k příležitostnému parkování při akcích nebo návštěvníkům Siček.
Při přípravách projektu řešení lokality Z4 Územního plánu (trojúhelník ve špici, kde se
spojují cesta od Hasičárny do Sněhotic a cesta od Kvapilových do Sněhotic ("Vývoz")
jsme narazili na jeden malý, dříve nevypořádaný pozemek státu, který musíme se státem
vyměnit, aby celé projektované území bylo ve vlastnictví obce. Nyní probíhá proces
schvalování smluv, na základě kterých dojde ke směně pozemků mezi naší obcí a
státem. Pak budou moci pokračovat projektantské práce.
Střecha zvoničky je nově natřená, zbývá opravit část vnitřních dřevěných prvků. To
připravujeme na závěr letošního léta.
Připravujeme projekt opravy Mostu 01 v Chaloupkách, kdy v koordinaci s Povodím
Moravy hledáme nejúčelnější řešení. Naší žádosti o krajskou dotaci na tuto projektovou
dokumentaci nebylo vyhověno, musíme si ji tak uhradit sami. Stejně tak to bude s
největší pravděpodobností i s financováním následné opravy tohoto mostu. Ten je zcela
na okraji jakéhokoliv zájmu či priorit dotačních titulů, což se do jisté míry dá i pochopit
při pohledu na stav a důležitost jiných mostních konstrukcí v kraji a celé ČR.
Nové auto pro naše hasiče je již objednáno do výroby, pokud půjde vše dle
předpokladů, tak bude v průběhu dvou měsíců vyrobeno. Následovat budou úpravy
-2-

pro potřeby hasičů a koncem prázdnin bychom mohli nové vozidlo slavnostně přivítat
v naší obci.
Využili jsme příležitosti a vymalovali jsme vnitřní prostory naší hospody, takže
znovuotevření po vládních restrikcích bude v novém. Všichni jste už nyní zváni starosta staví a točí první bečku  .
Uspěli jsme s žádostmi o dotace z Olomouckého kraje. Po podpisu příslušných smluv
získáme do obecního rozpočtu navíc 100.000,- Kč na podporu prodejny potravin
LUNA, 100.000,- na nákup dopravního auta pro naše hasiče a 10.500,- Kč pro
dovybavení hasičské jednotky vysílačkami.
Všichni doposud nepřipojení ke splaškové kanalizaci byli jednotlivě osloveni a se všemi
jsme sepsali protokol, do kterého uvedli, jakým způsobem se svými odpadními vodami
nakládají a jak s nimi hodlají nakládat do budoucna. Tyto protokoly jsou archivovány na
našem obecním úřadu a slouží jako podklady k dořešení každé jednotlivé kanalizační
přípojky. Se začátkem roku 2021 bude možné využít postup popsaný v Ondratickém
zpravodaji č.4/2019.
Zkoordinovali jsme úřední hodiny kanceláře naší obce s ostatními úřady a nově jsme
k vám k dispozici každé pondělí a středu v době 8:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00.
Pokud nemáte šanci se v tuto dobu do kanceláře obce ve svých úředních věcech dostat
nebo pro vyřízení není nutná osobní návštěva, neváhejte a volejte 582 370 228 nebo
734 319 001, piště na e-mail: podatelna@ondratice.cz nebo na Facebook či Messenger
obce a dohodněte si individuální termín. Samozřejmostí zůstává, že pracujeme každý
den. Mimo úřední hodiny může nastat situace, že budeme v terénu a v kanceláři tak
narazíte na zamčené dveře. V úřední hodiny máte jistotu, že dveře otevřené jistě budou.

Co chystáme
V červnu se pustíme do opravy fasády obecního domu (bývalý obecní úřad) - už před
měsícem jsme odkryli spodní, v mnoha místech podmáčený sokl.
Svépomocí opravíme nejhorší místa dlažby chodníku ve spodní části obce (naproti
dětského hřiště).
Pořídíme již vloni slíbené vánoční osvětlení zvoničky.
Na avizovanou opravu střechy bývalé školy jsme vypsali poptávku, na kterou zatím
nikdo doposud nepodal regulérní nabídku. Projekt tak budeme posouvat v čase. To
platí i pro navazující vybudování akumulační nádrže ve dvoře.
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Další aktivity nebudeme nyní rozvíjet, neboť není zřejmé, jak se budou vyvíjet příjmy
obecního rozpočtu, které jsou zcela závislé na vývoji celé české ekonomiky. Jen za
měsíc duben se naše příjmy meziročně propadly o 13,7%. Pokud budeme optimisticky
očekávat propad daňových příjmů o 10% ve zbývající části letošního roku, tak musíme
počítat s tím, že jen letos přijdeme v rozpočtových příjmech nejméně o 400.000,- Kč a
je jasné, že o stejnou částku budeme muset snížit i výdaje. Nezbývá než na následující 3
měsíce přijmout strategii "zajistit provoz, dokončit rozpracované akce a nic nového
nerozjíždět". Další investiční plány můžeme přijmout až poté, kdy vyhodnotíme vývoj
příjmů za měsíce květen-srpen.

Bioodpad
Na časté dotazy, především chalupářů, kam s bioodpadem, když v zatáčce nad obcí již
jej odkládat nelze, odpovídáme:
Bioodpad (posečená tráva, odřezky ovoce a zeleniny z kuchyně, ořezy stromů a keřů) si
primárně každý likviduje ve svém domácím kompostéru, které obec dodala před pěti
lety a dodnes by měly sloužit, případně na svém kompostu, část lze opatrně spálit na
svém pozemku a popel poté použít do kompostu.
Další možností je obecní biokontejner (modrý), který je umístěn za obchodem. Je
přístupný každý pracovní den od 8:00 do 15:30, v sobotu dopoledne do 10:30 si lze
zapůjčit v obchodě klíče od brány. Máme požádáno o dotaci na další čtyři tyto
biokontejnery, které rozmístíme po obci a které budou volně přístupné 24 hodin 7 dní
v týdnu.
V neposlední řadě je k dispozici Sběrný dvůr v Otaslavicích, který přijímá i bioodpad
bezplatně a je otevřený každou středu 15:00 – 18:00 a sobotu 9:00 – 12:00.

Akce, které proběhly:
sobota 18. 1. 2020 20:00 XII. Společenský ples (Obec + Hasiči)
sobota 22. 2. 2020 - Dětský karneval (Obec)
sobota 29. 2. 2020 - Vepřové hody (Hasiči)
Bohužel, všechny další plánované akce musely být následkem epidemiologické situace a
nařízení vlády zrušeny.
Ze stejného důvodu tak v současnosti nikdo není schopen říci, jaké veřejné akce a
jakým způsobem bude možné pořádat. Poslední verze opatření hovoří o veřejných
akcích do 100 účastníků od 11.5. za dodržení jistých pravidel (roušky, vzájemný odstup
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osob 2 m, uzavřená sociální zařízení). To se však může kdykoliv změnit i ze dne na den,
čehož jsme byli v uplynulých týdnech nejednou svědky.
Dětský den původně plánovaný na poslední červnový víkend s největší
pravděpodobností nebude ještě moci proběhnout. Naši hasiči nechtějí, aby děti přišly o
zábavní odpoledne, proto jakmile to bude možné, nachystají náhradní program. Rovněž
připravují na léto provoz kiosku a požární nádrže.
Na sobotu 19.září plánujeme obecní zájezd a chceme vrátit společenský život naší obce
do normálu. Nakolik to bude možné, ukáží dny, týdny a měsíce příští. Budeme trpěliví.

Krátký návrat do roku 2019 pohledem statistiky, kterým reagujeme na dotazy
mnohých z vás:
Vývoj počtu obyvatel obce Ondratice v roce 2019

Celkem k 31.12.2018
Přihlášení k trvalému pobytu
Odhlášení
Narození
Zemřelí
Celkem k 31.12.2019

celkem
335
14
5
5
3
346

z toho:
muži ženy
180 155
7
7
2
3
5
0
1
2
189 157

Narození v roce 2019:
Tobiáš Bašta,

nar. 16.5.2019

Ondratice 166

Štěpán Adamík,

nar. 11.6.2019

Ondratice 22

Patrik Kovařík,

nar. 25.8.2019

Ondratice 72

Dominik Dubský, nar. 1.10.2019

Ondratice 154

Viliam Loder,

Ondratice 118

nar. 14.11.2019

Sňatky v roce 2019:
Kateřina a Patrik Dubští

Ondratice 154
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Věková struktura obce Ondratice k 31.12.2019
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průměrný věk: 43,81
Trvale obydlené domy:
počet chalup
neobydlené domy
domy celkem
Počet psů:
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Zdroj: Obecní úřad Ondratice, Registr obyvatel ČR k 31.12.2019
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Děkujeme, že jste dočetli až sem. Přejeme Vám všem příjemné léto, rodinnou pohodu a
hlavně pevné zdraví. A aby nám konečně pořádně zapršelo, neboť to současné sucho
nám neprospívá daleko víc než nějaký virus .

S úctou

Bob Koštanský
Váš starosta
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