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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 roku, jež si zřejmě všichni budeme pamatovat jako rok
ohrožení, omezení, nejistoty a jisté ztráty svobody.
Následující řádky Vás provedou vším, co jsme i tak dokázali v naší obci zvládnout, co se
ne tak úplně povedlo a co připravujeme nového.

Co jsme letos zvládli
Od jara, kdy nás poprvé napadl Covid-19 a od kdy bylo zřejmé, že jsou ohroženy příjmy
obecního rozpočtu, jsme přistoupili ke strategii dokončit rozběhnuté akce a nic nového
zatím nezahajovat. Přes všechna tato příkoří jsme dokázali mnohé dotáhnout do konce:
Na naši prodejnu potravin jsme nainstalovali nový kamerový systém s nočním viděním
a záznamem.
Naší jednotce dobrovolných hasičů jsme předali nové vozidlo a dovybavili jsme ji novými
zásahovými hadicemi.
Za obecní peníze jsme nakoupili dezinfekci, kterou jsme všem zájemcům z řad občanů
Ondratic poskytovali v průběhu celého roku bezplatně. Dezinfikovali jsme autobusové
zastávky a zřídili bezpečný režim fungování v našem obchodě a v kanceláři úřadu.
V budově bývalé školy jsme v druhém patře vybudovali nové WC a sprchu a
zrekonstruovali tělocvičnu, vymalovali chodbu a položili v ní zátěžový koberec. V přízemí
jsme kompletně přebudovali prostory bývalé knihovny (školky). Vznikla nová místnost
pro knihovnu a současně nová zasedací/obřadní síň, využitelná nejen pro veřejná
zasedání našeho zastupitelstva či obřady, jakými jsou vítání občánků, prvňáčků nebo i
sňatky . Je jí možné využít i pro klubovou činnost, setkávání seniorů, přednášky,
filmovou projekci.
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Pořídili jsme mulčovač za náš obecní traktor, kterým zvládáme udržovat všechny obecní
cesty bez potřeby dalšího pomocného personálu.
Prostor za kioskem jsme vyčistili od hromady bioodpadu, plochu začistili a oseli travou.
Plocha nyní slouží k příležitostnému parkování při akcích nebo návštěvníkům Siček.
Střecha zvoničky je nově natřená a zvonička má nové vánoční osvětlení.
Projekt opravy Mostku 01 v Chaloupkách jsme posunuli o velký kus dopředu, neboť
námi vypracovanou studii, řešící nejekonomičtější variantu, odsouhlasilo Povodí Moravy a
nyní projektant zpracovává samotný projekt a dokumentaci pro stavební povolení.
Předpokládáme, že do května příštího roku bude vše připraveno, abychom zajistili
financování a připravili vlastní přestavbu/opravu.
Vymalovali jsme vnitřní prostory naší hospody.
Do našeho obecního rozpočtu jsme získali dotace: 450.000,- Kč od Hasičského
záchranného sboru ČR na nákup nového hasičského auta a z Olomouckého kraje
100.000,- Kč na podporu prodejny potravin LUNA, 100.000,-Kč na nákup nového
hasičského auta a 10.500, - Kč na dovybavení hasičské jednotky vysílačkami.
Provedli jsme plošnou deratizaci dešťové kanalizace, díky níž se snížila přemnožená
populace potkanů. V této akci chceme pokračovat i na jaře příštího roku, abychom výskyt
tohoto hlodavce minimalizovali.
Opravili jsme a nově natřeli fasádu budovy bývalého obecního úřadu.
Aktualizovali jsme povodňový plán obce.
Z rozpočtu obce byly vyplaceny dotace našim hasičům, myslivcům, Sokolům a farnosti
Brodek, stejně jako finanční dary našim novým občánkům. Rovněž jsme hradili členství
naší obce v Dobrovolném svazku obcí "Hanácký venkov", Místní akční skupině a ve
Svazu měst a obcí.
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.
Opravili jsme propadlý kanalizační sběrač na rohu u obecního úřadu a současně opravili
největší výtluky na obecních komunikacích.
Zvýšili jsme frekvenci vývozu kontejnerů na plast na maximum, tj. na dvakrát týdně.
V zásadě to obecní rozpočet nezatíží, neboť větší míra třídění odpadu znamená vyšší
příspěvek, který obec obdrží za tříděný odpad a který tak vyšší náklady za častější odvoz
plně vykryje.
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Zpracovali jsme projekt opravy chodníků od obchodu směrem dolů až na začátek obce a
podali jsme žádost o dotaci na něj. Rozpočet celé akce je 6,2 milionu Kč, z toho dotace
4,6 milionů Kč. Projekt bude vyhodnocován v první polovině příštího roku. Pokud vše
klapne a naše žádost uspěje, tak opravu chodníků budeme chtít zvládnout ještě na podzim
2021, nejpozději na jaře 2022.
Máme hotový projekt a podanou žádost o dotaci na opravu krovu, výměnu střešní krytiny
a střešních klempířských prvků na budově Obecního úřadu (bývalé škole). Věříme, že
uspějeme a že v průběhu příštího roku střechu opravíme.
Museli jsme vykácet uschlé břízy na dětském hřišti. Bohužel zasychají zde další stromy,
tudíž se může stát, že budeme muset, i když si to vůbec nikdo nepřeje, v této lokalitě
kácet dál. Dojde-li k tomu, připravíme novou výsadbu.
Pořídili jsme letecké snímky obce, kdy jsme navázali na stejné focení před šesti lety a
věříme, že jsme založili tradici leteckého snímkování každých pět let.
Na podzim jsme nechali vytýčit obnovené obecní cesty na Hladišovskym a do pískovny (s
napojením na cestu od kravína). Toto vytýčení jsme zvýraznili a stabilizovali a informovali
zemědělce, kteří tyto lokality obhospodařují.

Co jsme nestihli či nezvládli
V prioritě nejvyšší, rozparcelování a zasíťování lokality Z4 Územního plánu, čekáme
na vyjádření Státního pozemkové fondu (SPF) k naší žádosti o směnu pozemku, na které
závisí další rozvoj této části obce. Dle prvotního vyjádření SPF jsou schopni vydat
rozhodnutí za 1-1,5 roku (ano, čtete dobře). Druhá polovina roku 2021 bude pro nás
dobou, kdy budeme moci pokračovat v záměrech obce v této lokalitě.
Všem vlastníkům pozemků v lokalitě Z5 Územního plánu jsme nabídli řešení přeměny
parcel pozemkových ve stavební. V současnosti očekáváme vyjádření posledních z nich,
aby zastupitelstvo obce mohlo rozhodnout, jak v této lokalitě pokračovat.
Projekt obnovy veřejné zeleně v obci jsme s ohledem na možné snížení příjmů obce
odsunuli na dobu příští jako projekt s nižší prioritou – bohužel, nedokážeme realizovat
vše, co bychom chtěli.
Slíbenou instalaci laviček a odpadkových košů jsme rovněž posunuli, neboť logika věci
říká: nejprve chodníky, potom lavičky.
Letos na podzim nás začalo trápit veřejné osvětlení, které si jakoby „žije svým životem“ a
vypadává v různých místech, v různou dobu ze zcela nezřejmých příčin. Zatím se daří na
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tyto výpadky někdy včas, někdy s drobným zpožděním, reagovat. Na diagnostice neustále
pracujeme. Jakmile dojde k výpadku, elektrikáři pana Gregora vyjíždějí do akce a opravují.

Co chystáme
Především nás čeká oprava střechy obecní budovy č.p.31 (bývalé školy) a připravujeme
opravu chodníků – obě akce budou zahájeny v závislosti na tom, jak dopadnou naše
žádosti o dotace.
Finalizujeme projekt opravy Mostku 01 v Chaloupkách, a to bez ohledu na to, zdali
uspějeme se žádostí o dotaci na něj. Projekt musíme mít hotový, abychom měli podklad
pro jednání o financování celé opravy mostku. Ta by měla následovat v roce 2022.
Připravíme projekt akumulační nádrže ve dvoře obecního úřadu, která bude zachytávat
dešťovou vodu ze střechy. Její výstavba by měla navazovat na opravy střechy, takže
finálním efektem bude zachytávání veškeré dešťové vody ze střechy této budovy k jejímu
dalšímu využití, především zalévání obecních záhonů.
Máme zažádáno o dotaci a dodání tří velkokapacitních „modrých“ kontejnerů na
bioodpad, které bychom měli obdržet v dubnu/květnu příštího roku. Jeden chceme dát
do zatáčky na cestě ke křížku (a celou tuto lokalitu zrekultivovat a osadit, aby vzniklo
odpočinkové místo), jeden za kiosek a jeden zřejmě přidat k tomu, co je za obchodem
(nedaří se vymyslet místo v dolní části obce, která by si zasloužila mít kontejner blíž).
Na začátku roku vyčistíme prostor kolem křížku nad obcí od náletových dřevin,
zrekultivujeme jej, osadíme novými storny a přidáme lavičku. Vznikne tak klidné
odpočinkové místo s výhledem na obec.
Obnovené cesty na Hladišovskym a do pískovny osejeme travou a budeme je udržovat
jako stávající polní cesty. Navázání cesty od pískovny na mostek a hlavní komunikaci
musíme zpevnit, aby se případná hlína nevynášela na kolech zemědělské techniky ven na
silnici.
Musíme myslet i na možnou generální opravu napájení veřejného osvětlení. Všichni víme,
že přípojné kabely mají mnohde již „po sezóně“ a že je otázkou času, kdy k jejich výměně
bude muset dojít. Ať už postupně nebo najednou.
Evidujeme množství výtluků a propadených kanálových vpustí na hlavní cestě obcí, která
je ve správě Olomouckého kraje. Jakmile skončí zima, o které předpokládáme, že se
na vadách této cesty ještě podepíše, veškerá vadná místa zadokumentujeme a vyzveme
správce, aby sjednal nápravu.
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Opětovně budeme žádat Olomoucký kraj o dotaci na provoz našeho obchodu, která
pomůže snížit jeho ztrátovost. Nejvíce by samozřejmě pomohlo, kdyby nás do našeho
obchodu chodilo nakupovat víc. Vedeme konkurenční boj se všemi super, hyper či jinými
markety. Pokud chceme náš obchod zachovat/udržet a zajistit tak v naší obci jednu ze
základních služeb, což je náš cíl, je třeba náš obchod podpořit i svojí peněženkou.

Vyhlášky obce
Pro rok 2021 nedochází v obecních vyhláškách k žádným změnám ani novotám. Stále tak
platí, že poplatek ze psa je 100,- Kč a poplatek za komunální odpad 600,-Kč za osobu
nebo chalupu. Oba tyto poplatky jsou splatné do 31.3.2021.
Počínaje 1.lednem 2021 chceme všem nabídnout možnost uhradit tento poplatek
bezhotovostně bankovním převodem, a to na účet obce: 10327701/0100, variabilní
symbol: číslo popisné a do poznámky napište „počet osob + počet psů + počet známek
na popelnice“. (např. 3+1+1 znamená, že je placeno za 3 osoby, jednoho psa a že chcete
jednu známku na popelnici). Jakmile platbu obdržíme, tak do týdne budete mít známky ve
své poštovní schránce. V případě jakýchkoliv nejasností neváhejte volat do kanceláře
obecního úřadu na tel: 582 370 228, na kterém vám vše vysvětlíme, případně upřesníme
počty osob, za které má být placeno.
Samozřejmostí zůstává možnost platit tyto poplatky hotově v kanceláři obecního úřadu, a
to v úředních hodinách.

V průběhu celého letošního roku jsme stihli uskutečnit akce, jak jen to bylo
možné (v závorce uvádíme organizátory):
18. 1.

Obecní ples (Obec + Hasiči)

22. 2.

Karneval (Obec)

29. 3.

Vepřové hody (Hasiči)

27. 6.

Dětský den na horním hřišti v Ondraticích (Hasiči)

8. 8.

Nohejbalový turnaj (Sokol)

15. 8.

Retroparty na kiosku (Hasiči)

22. 8.

Slavnostní předání nového hasičského auta našim hasičům (Obec)

29. 8.

Střelecká soutěž a zvěřinové speciality (Myslivci)

29. 8.

Rozloučení s létem (Hasiči)

25. 11.

Vítání občánků (Obec)
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Akce, které chystáme na nejbližší období:
Na nejbližší období s ohledem na situaci kolem Covidu-19 nechystáme žádnou akci. Ples,
který byl původně plánován na 16.ledna, jsme bez náhrady zrušili. Jakmile se bude moci
náš život vrátit k předcovidovému normálu, či se mu jen přiblížit, určitě v sobě najdeme
spolu s organizátory dostatek sil opětovně připravit naše oblíbené společné akce.

Pozítří začínají Vánoce. Dny, které každoročně trávíme se svými nejbližšími, s přáteli a
kamarády. Následované dny oslav příchodu nového roku, který je letos spojován s nadějí
návratu k běžnému rytmu života, k setkávání se bez obav z neznámého a nebezpečného.
Blíží se dny, kdy světlo opět zvítězí nad tmou. Dny, kdy naděje zvítězí nad zmarem.

Dovolte mi, abych touto cestou poděkoval
Miloši Zámečníkovi jako místostarostovi a všem členům zastupitelstva za jejich
podporu, konzultace, spolupráci a věcný přístup k řešení potřeb obce,
Denise Harmanové za pečlivou, přesnou a včasnou administrativní podporu, kterou v
ní máme,
Karlu Makovcovi za spolehlivost a samostatnost, se kterou ke své práci pro obec
přistupuje
Marii Říhové za ochotu a spolehlivost, se kterými se stará o náš obchod,
Heleně Ježkové, Marii Matouškové, Leoně Kovaříkové, Marii Vrchové a Katce
Příbramské, které pečují o společenské události,
Heleně Kvapilové, Libuši Grydilové a Marii Baslíkové za pomoc v obchodě, aby paní
Říhová mohla taky jet na dovolenou,
našim hasičům a Sokolům, za akce, které mohli v této omezené době připravit,
Heleně Kvapilové za vedení kroniky
a v neposlední řadě Pavle Koštanské za péči o knižní fond a podporu, kterou v ní
každodenně mám.
Přeji všem krásné Vánoce a do nového roku, aby byl lepší, než bude.
Pokoj lidem dobré vůle.
Bob Koštanský
Váš starosta
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