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Vážení a milí sousedé, přátelé a kamarádi,
přinášíme Vám poslední vydání Ondratického zpravodaje v tomto roce, které věnujeme
rekapitulaci a bilancování letošního roku.
Naplňujeme tak naše novoroční předsevzetí a soustředíme 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 jsme zvládli, co se ne tak úplně povedlo a co
připravujeme nového.

Co jsme letos zvládli
Již rok pracujeme na plnění programových priorit, které si před sebe naše zastupitelstvo
položilo.
Hned zjara jsme opravili vchod do budovy nového obecního úřadu (bývalé školy) a
instalovali madlo ke schodišti.
Po dokončení studie jsme dokončili projektovou dokumentaci pro vybudování bytové
nástavby nad obchodem. Ta je nyní připravena a číháme na vhodný dotační titul,
abychom získali financování tohoto projektu a mohli jsme tak nástavbu vybudovat.
Vyčistili jsme plochu po bývalém domu č.p. 80 (pod školou cestou do Chaloupek),
plochu srovnali a vysypali štěrkem. Vzniklo tak parkoviště pro 6 - 8 vozidel.
Velmi jsme se letos věnovali údržbě a obnově budovy hasičské zbrojnice - v květnu
jsme zrekonstruovali toalety, chodby, dveře a na podzim jsme vyměnili osvětlení garáže
a spodních chodeb.
Veškerý mobiliář na obou hřištích (lavičky, houpačky, prolézačky, přístřešky, boudu na
horním hřišti) jsme nově natřeli. Zřídili jsme nové pískoviště na spodním hřišti.
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Opravili jsme kryt vpusti dešťové kanalizace ve Sněhoticích (vyústění na konci/začátku
vývozu).
V budově Obecního domu jsme v předsálí v přízemí obnovili malou kuchyňku včetně
ohřevu teplé vody.
Na budovy Hasičské zbrojnice, Obecního domu a Obecního úřadu jsme instalovali
popelníky.
Na letní měsíce pronajala obec pozemek s požární nádrží a kioskem našim hasičům,
kteří celý areál provozovali s podporou obce, která chemicky ošetřovala vodu v nádrži.
Inovovali jsme obecní webové stránky www.ondratice.cz - mají novou tvář odpovídající
současným trendům, což přináší vysoký uživatelský komfort, kdy se zobrazení
informací přizpůsobuje zařízení, kterým se na stránky přistupuje. Zprovoznili jsme
newsletter - zasílání informací e-mailem - každou novou informaci z úřední desky či
aktualit obdrží každý přihlášený přímo do své e-mailové adresy.
Aktualizovali jsme počítačové programy MISYS evidující a zobrazující detailní
informace o území obce a CLAVIUS, který je potřebný pro provoz knihovny.
Přestěhovali jsme centrálu obecního rozhlasu do prostor nové kanceláře obce.
Proběhla detailní kontrola obou mostů v obci a byly zahájeny přípravné projektantské
práce pro zpracování projektu opravy mostu 01 v Chaloupkách.
Dovybavili jsme naši hasičskou jednotku o chybějící zásahové přilby, svítilny a rukavice.
Tím jsou jednotliví členové zásahového družstva kompletně vybaveni základními
ochrannými prostředky.
Pořídili jsme služební jízdní kolo, které umožňuje starostovi rychlý pohyb po obci.
Aktualizovali jsme povodňový plán obce.
Z rozpočtu obce byly vyplaceny dotace našim hasičům, Sokolům a Farnosti Brodek. Byl
financován obecní zájezd, akce pořádané obcí, dary malým občánkům a prvňáčkům.
Rovněž jsme hradili členství naší obce v Dobrovolném svazku obcí "Hanácký venkov",
Místní akční skupině a ve Svazu měst a obcí.
Na základě výsledků letní ankety k třídění odpadů jsme zvýšili frekvenci vývozu
barevných kontejnerů, čímž se zvýšila jejich kapacita a uvolnil se tak další prostor pro
vyšší úroveň třídění odpadů.
Pořídili jsme traktorovou sekačku, díky čemuž jsme zvládli kosit "vodorovné" travnaté
plochy ve výrazně kratším čase a získali jsme tím kapacity pro kosení ploch šikmých.
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Postupem času jsme zvládali pravidelné a systematické kosení travnatých ploch, a to i
přes naprostý nedostatek pracovníků, resp. nízkou produktivitu sezonních brigádníků.
Vyčistili jsme prostor vedle zatáčky na cestě ke křížku a připravili ho tak pro budoucí
osazení novým kontejnerem a výsadbu stromů a keřů.
Připravili a osadili jsme tři vzorové záhony a těšíme se, jak na jaře vyrostou a celoročně
pokvetou.
K pravidelnému vysílání obecního rozhlasu jsme přidali sobotní relaci "hrajeme k
narozeninám" a obnovili jsme tak tradici, kdy hrajeme k padesátinám, šedesátinám a od
sedmdesátin ke každým narozeninám. 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.
Zakoupili jsme a instalovali nové vánoční osvětlení obecního stromu.

Co jsme nestihli či nezvládli
V prioritě 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"), jsme po vyhodnocení hydrogeologických vrtů
dospěli k závěru, že snížíme počet parcel na tři. V současnosti proto projektant
přepracovává pohled na toto území a přehodnocuje i návaznost na lokalitu Z5.
Plánovanou obnovu fasády na budově Obecního domu jsme přesunuli na další rok. Při
úvahách, jak s touto budovou naložit, jsme řešili i variantu zateplení pláště budovy, a
tudíž nemělo smysl se novým fasádním nátěrem zabývat.
Možný přesun barevných kontejnerů z prostoru před obchodem do průjezdu a posun
brány jsme museli zrušit, neboť se tam ty kontejnery prostě nevešly.
Nátěr střechy zvoničky jsme posunuli o rok, neboť už dohodnutá kapacita nakonec
padla a nebyl kdo by střechu natřel. Nátěr střechy zkoordinujeme s opravou vnitřních
prostor zvoničky a s úpravou plochy kolem.
Obnovu vánočního osvětlení zvoničky jsme s ohledem na rozpočtový limit na celé
osvětlení, který letos "padl" na vánoční strom, přesunuli na příští rok.
Slíbenou instalaci laviček a odpadkových košů jsme posunuli, neboť jsme zadali projekt
obnovy veřejné zeleně v obci. Jakmile bude v prvních měsících příštího roku jasné, jaké
dřeviny budou kde vysázeny, vyplynou z toho i vazby na nové umístění laviček a
odpadkových košů k nim. Nezapomněli jsme na ně, jen upravili pořadí kroků.
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Předláždění nejproblematičtějších částí chodníků jsme museli zrušit pro naprostý
nedostatek kapacit – pracovníci, které jsme měli k dispozici, této práce nebyli schopni
nebo o práci pro obec měly zájem pouze ženy.
Pro připravovaný projekt na opravu Mostu 01 v Chaloupkách jsme požádali o dotaci.
Tu jsme neobdrželi pro naprostý převis požadavků a prakticky nulový význam tohoto
mostu pro Olomoucký kraj. Projekt byl tedy odložen o rok s tím, že v průběhu
letošního roku proběhly alespoň přípravné práce. V současnosti ladíme s Povodím
Moravy finální podobu záměru, na který projekt naváže. Opětovně požádáme o dotaci
na tuto projektovou dokumentaci. Ať tak či tak, bude nutné v roce 2020 mít projekt
připravený k realizaci.
Pořízení nového hasičského auta jsme odložili do okamžiku, kdy bude zřejmé, že bude
vyhověno naším žádostem a získáme na toto vozidlo dotaci.

Co chystáme
Hned v lednu instalujeme nový kamerový systém v/na budově našeho obchodu, který
nově pokryje záznamem jak prostory před, za a v obchodě, tak nově i prostory
barevných kontejnerů.
Budeme i nadále pokračovat v projektantských pracích rozvoje lokality Z4.
Velkým tématem je budova obce (bývalá škola). Do jara vybudujeme v patře nové
sociálky, aby vzniklo zázemí pro možné využití bývalé tělocvičny. Tu drobnými
úpravami zrekonstruujeme, aby ji bylo možné od podzimu používat. Věříme, že tím
prospějeme zejména maminkám s malými dětmi.
Dále je třeba v této budově opravit krovy, vyměnit střešní krytinu, zateplit půdu a
opravit fasádu. Nově chceme při této příležitosti vybudovat ve dvoře nádrž na
akumulaci srážkové vody. Pracujeme na projektové dokumentaci a budeme shánět
dotace na realizaci.
A v neposlední řadě chceme v této budově změnit dispozici v přízemí, aby zde mohla
vzniknout zasedací/obřadní síň. Vše bude záležet na finálním posouzení statika.
Budeme pokračovat v úpravách hasičské zbrojnice, kdy příští rok tepelně zaizolujeme
vrata v garáži a další rok zateplíme strop v garáži.
Zvonička dostane nový nátěr střechy, opravíme v ní schodiště a nainstalujeme vánoční
osvětlení.
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Budeme pokračovat v obnově veřejné zeleně, kdy po úpravách na zvoničce dojde na
generální úpravy "zeleného ostrovu" uprostřed točny, kolem pomníků až k zastávce. A
vysadíme další vzorový záhon, tentokrát na slunné straně náměstíčka.
Pracujeme na projektové dokumentaci k další etapě opravy/rekonstrukce chodníků (od
obchodu směrem dolů) a budeme žádat o dotace, kterými bychom byli schopni takovou
akci ufinancovat. V koordinaci s projektem obnovy veřejné zeleně chceme veřejný
prostor osadit lavičkami a odpadkovými koši.
V příštím roce budeme chtít obnovit malbu fasády Obecního domu.
Zrekultivujeme plochu u křížku nad obcí, kam vysadíme nové stromy a umístíme
lavičku, aby vzniklo odpočinkové místo s vyhlídkou na naši krásnou obec.
Máme požádáno o dotaci na 4 nové kontejnery na bioodpad, které umístíme tak, aby
byly volně přístupné 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Jedním z míst bude i zatáčka na
cestě ke křížku (kam se kdysi biodpad stejně vozil), kde kontejner vhodně umístíme do
zeleně, kterou tento prostor osázíme.
V roce 2020 budeme mít hotovou projektovou dokumentaci pro rekonstrukci Mostu
01 v Chaloupkách a budeme shánět peníze pro jeho opravu v roce 2021.
Pro jednotku našich hasičů máme momentálně předjednánu část peněz na pořízení
nového hasičského dopravního auta včetně přívěsu. V lednu budeme žádat o další
dotaci, abychom pořizovací cenu nového vozidla maximálně pokryli z dotací. Tím
dáme dohromady prostředky, abychom mohli v první polovině příštího roku nové auto
pořídit.
Hasičskou jednotku ještě dovybavíme novými zásahovými hadicemi, neboť stávající již
dosloužily.
Na podzim příštího roku opět připravíme obecní zájezd.

Nové vyhlášky
Od 1. 1. 2020 nabývá účinnosti novela zákona o místních poplatcích, a proto každá
obec musela své vyhlášky o poplatcích uvést do souladu s aktuálním zněním zákona.
Využili jsme této příležitosti a na zastupitelstvu jsme schválili tři nové vyhlášky, které
začnou platit již 1. 1. 2020:
1. Vyhláška o místním poplatku ze psů, která stanovuje poplatek 100,- Kč na
kalendářní rok za každého psa. Ohlašovací povinnost: 15 dní od dne nabytí psa
nebo po dovršení 3 měsíců života štěněte.
Splatnost: do 31. března běžného roku. Po tomto datu po ohlášení.
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2. Vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, která
stanovuje poplatek 600,- Kč/osobu a rok nebo na chalupu na kalendářní rok
Od poplatku jsou osvobozeni:
- děti do 3 let včetně,
- osoby 80 let a starší,
- kdo se prokazatelně zdržují nejméně 6 měsíců po sobě jdoucích mimo
obec,
- kdo jsou hlášeni na ohlašovně
Splatnost: do 31. března běžného roku
3. Vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, která
stanovuje poplatek za 1 m2/den se splatností předem nebo zpětně v závislosti na
způsobu ohlašovaného užití veřejného prostranství. Detailní rozpis poplatků je
obsažen ve vyhlášce spolu s výčtem osvobození od tohoto poplatku.
Všechny tři vyhlášky jsou zveřejněny od pondělí 16. 12. 2019 na úřední desce u
obchodu a na elektronické úřední desce www.ondratice.cz. Trvale jsou vyvěšeny na
webu obce v sekci Obecní úřad/Vyhlášky.

Splašková kanalizace
Příští rok je posledním, kdy ten, kdo není doposud připojen na splaškovou kanalizaci,
může bez dalšího tvrdit, že odpadní vody likviduje sám.
S účinností od 1. 1. 2021 bude dle § 38 odst 8. zákona o vodách (zákon 254/2012 Sb.
ve znění zákona č. 113/2018 Sb.) platit, že: "Kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové
jímce, je povinen zajišťovat jejich zneškodňování odvozem na čistírnu odpadních vod a na výzvu
vodoprávního úřadu nebo ČIŽ předložit 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.". Důkazní břemeno bude převedeno na původce odpadní vody,
na kterém bude doložit nakládání s odpadní vodou s tím, že Vodoprávní úřad bude od
1. 1. 2021 oprávněn vstoupit na pozemek původce odpadních vod, aby ověřil
pravdivost jeho tvrzení.
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V lednu a únoru příštího roku tak budou všichni vlastníci doposud nepřipojených
nemovitostí vyzváni obecním úřadem, aby do protokolu uvedli, jakým způsobem se
svými odpadními vodami nakládají a do budoucna nakládat hodlají.

Prodejna potravin LUNA
Deklarovali jsme, že nám velmi záleží na tom, abychom udrželi naši prodejnu potravin.
Velké poděkování patří paní Marii Říhové, jak se o prodejnu stará.
Uspěli jsme s žádostí o krajskou dotaci, která nám v tomto úsilí pomohla. Dle všeho
bude možné tuto podporu získat i pro další rok. Uděláme pro to vše potřebné.
Doplnili jsme chladící skříň pro zákusky, chlebíčky a další chlazené potraviny. Zrušili
jsme platbu stravenkami.
Uvažovaný platební terminál jsme pro naprostý nezájem zákazníků ani nezavedli.

TJ Sokol Ondratice v roce 2019
Život spolku TJ Sokol Ondratice, z.s. by se dlouhodobě dal rozdělit do několika
různých kategorií. Základním obsahem činnosti jsou dlouhodobé soutěže ve stolním
tenise, dále se věnujeme pořádání sportovně-kulturních akcí pro veřejnost v obci nebo
organizaci turnajů ve stolním tenisu v rámci regionu a kraje.
V dlouhodobých soutěžích družstev ve stolním tenise naši obec v současné době
reprezentuje 5 mužstev v různých soutěžích. V dnešní době je stolní tenis jediným
sportem v obci hrající dlouhodobé organizované soutěže. Tak jako v jiných sportech, se
ani náš klub neobejde bez začlenění „přespolních“ hráčů, kteří se již několik let snaží
reprezentovat na nejvyšší úrovni.
Družstva A a B jsou dlouholetými účastníky krajských soutěží, kde každý druhý týden
během sezony tráví na sportovišti celou sobotu. V probíhající sezoně drží „áčko“ 6.
místo v divizi Olomouckého kraje a „béčko“ je na 11. místě v krajské soutěži II. třídy.
Mužstva C, D a E, tvořené převážně našimi rodáky a odchovanci, se pravidelně účastní
soutěží v rámci regionálního svazu Prostějov. „Céčko“ uzavřelo první polovinu sezony
na průběžném 1. (postupovém) místě, „Déčko“ a „Éčko“ nemají zatím ve svých
skupinách regionální soutěže I. třídy dokončenou podzimní část. Průběžné i konečné
výsledky našich družstev je možné sledovat na webových stránkách https://stis.pingpong.cz/.
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V rámci činnosti TJ Sokol Ondratice v naší obci jsme se letos v lednu podíleli na
pořádání Obecního plesu. V srpnu jsme pak oslavili 100 let od založení Sokola na
tradiční sportovně-kulturní akci. Oslava tohoto výročí proběhla za pěkného počasí, děti
změřily své síly ve sportovních disciplínách o ceny, sportovci se mohli předvést v rámci
IX. ročníku nohejbalového turnaje trojic a pro všechny ostatní byla připravena
hodnotná tombola a večerní diskotéka. Mimo tento standardní program byly panem
Kvapilem předány pamětní plakety našim zasloužilým členům (Dostál J., Navrátil A.,
Říha L., Beneš J. st. a Zich P. st.). Minutou ticha jsme uctili památku našich zemřelých
členů. K výročí byla také vytvořena nástěnka s fotkami z historie i současnosti našeho
spolku a na závěr celé akce byl nad hřištěm odpálen velkolepý ohňostroj.
Z hlediska pořádání větších akcí ve stolním tenise jsme jedním z nejaktivnějších oddílů
v rámci celého Olomouckého kraje. Bohužel na tyto akce nejsme schopni zajistit
prostory v rámci našeho sportoviště v Ondraticích, proto využíváme možnosti
pronájmu sokolovny v Brodku u Prostějova. V letošním roce jsme pořádali krajské
přebory staršího žactva a finálový turnaj krajského kola Českého poháru, na kterém
jsme jako jediný klub v kraji 5x v řadě uhájili stupně vítězů. V měsíci září jsme v herně v
Ondraticích hostili jednu ze základních skupin celostátního kola Českého poháru, kde
bylo naše družstvo vyřazeno favority z Frenštátu pod Radhoštěm a Ústí nad Orlicí.
V podzimní části sezony jsme zajišťovali regionální přebory dospělých, na kterých jsme
v posledních 4 letech dokázali 3x získat titul Přeborníka regionu. Mimo tyto
dlouhodobě vedené akce ročně pořádáme 3 otevřené turnaje, na které si najdou cestu
hráči ze všech moravských krajů.
Za zmínku stojí také činnost rozhodčích reprezentujících naši obec a klub na
nejrůznějších akcích. Beneš J. st. s nejvyšší národní licencí se pravidelně účastní
mezinárodních akcí na území ČR nebo mistrovství republiky pro mládež i dospělé,
Beneš J. ml. s mezinárodní licencí byl v posledním roce rozhodovat například finále
Evropské ligy mistrů nebo turnaj ze série světového poháru v Indonésii.
Poděkování patří obcím Ondratice a Brodek u Prostějova za podporu, za sponzorské
dary pak panu Radimu Tomáškovi, Mariánu Makošovi, Pavlu Frysovi, Janu Bartůškovi,
Petru Kvapilovi, Petrovi a Lence Orálkovým a dalším. Bez finanční podpory obcí a
darů je v dnešní době vedení sportovních klubů téměř nemožné. Za podporu děkujeme
také všem obyvatelům obce a všem přejeme v roce 2020 všechno dobré!
autor příspěvku: Jan Beneš st.
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V průběhu celého letošního roku se v naší obci uskutečnilo mnoho akcí (v závorce
uvádíme organizátory):
19. 1. Obecní ples (Obec + TJ Sokol)
16. 2. Karneval (Obec)
2. 3. Vepřové hody (Hasiči)
23. 3. Košt slivovice (Hasiči)
13. 4. Tvůrčí dílna - příprava Velikonoc, malování vajíček, pomlázky, (Obec)
5. 5. Májová pobožnost - beseda s otcem Suchomelem (Farnost)
11. 5. Cyklojízda v rámci Mikroregionu Předina (Mikroregion Předina + Obec)
18. 5. Oslava dne matek v sále Obecního domu v Ondraticích (Obec)
29. 6. Dětský den na horním hřišti v Ondraticích (Hasiči)
20. 7. Turnaj v malé kopané (Hasiči)
17. 8. Den Sokola nohejbalový turnaj a oslava 100. výročí Sokola v Ondraticích (TJ
Sokol)
29. 8. Vítání prvňáčků (Obec)
31. 8. Hry bez hranic v Brodku u Prostějova (Mikroregion Předina)
21. 9. Obecní zájezd (Obec)
26. 10. Oslavy dne republiky - lampionový průvod (Obec + Hasiči)
30. 11. Zahájení adventu - rozsvěcení vánočního stromu (Obec)
1. 12. Vítání občánků (Obec)


Akce, které chystáme na nejbližší období:
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)
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Pozvolna končí čas adventní, čas předvánoční spojený s očekáváním. Čas, který vybízel
ke zklidnění a přemýšlení. O tom, co bylo, co je a co přijde. Těšíme se na dny, které
máme před sebou. Na dny nejbližší, vánoční, spojené se setkáváním se s nejbližšími, s
přáteli. Na příchod nového roku. Na dny, kdy světlo opět zvítězí nad tmou.
Děkuji i touto cestou Miloši Zámečníkovi jako místostarostovi za jeho podporu,
konzultace a spolupráci, když průběžně řešíme záležitosti obce,
všem členům zastupitelstva za aktivní a věcný přístup při jednáních a řešení potřeb
obce
Denise Harmanové za pečlivé, přesné a včasné zpracování veškeré agendy, kterou má
na starost a za administrativní podporu, kterou v ní máme,
Hasičům pod vedením Mirky Zámečníkové za péči o hasičárnu, jednotku a strojní
vybavení, aby byli připraveni k akci a zejména díky za aktivitu, se kterou připravují akce
pro širokou veřejnost v průběhu celého roku,
Sokolům pod vedením Honzy Beneše, že nesou dobré jméno Ondratic na turnajích
a zápasech a za organizování letní akce,
Heleně Ježkové, Marii Matouškové, Leoně Kovaříkové, Marii Vrchové a Katce
Příbramské za nápady a aktivitu, se kterou se po hlavě vrhají do všech akcí, které pro
nás pro všechny po celý rok připravují,
Karlu Makovcovi za spolehlivé fungovaní a samostatnost, s jako přistupuje k plnění
úkolů,
Marii Říhové za vervu, se kterou každé ráno otevírá náš obchod a jak se o něj pečlivě a
spolehlivě stará,
Heleně Kvapilové, Libuši Grydilové a Marii Baslíkové za pomoc v obchodě, aby
paní Říhová mohla taky jet na dovolenou
Heleně Kvapilové za vedení kroniky a Pavle Koštanské za vedení knihovny a péči o
knižní fond.
Přeji všem krásné Vánoce a pokoj lidem dobré vůle.
ve spolupráci s členy zastupitelstva

Bob Koštanský
Váš starosta
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