ONDRATICKÝ
ZPRAVODAJ
25. května 2021

1/2021

Vážení a milí sousedé, přátelé a kamarádi,
Držíte v rukou letošní první číslo Ondratického zpravodaje, kterým přinášíme
informace zejména o tom, co chystáme, na čem pracujeme, co nás čeká.

Co jsme zvládli za poslední období
Zastupitelstvo obce schválilo rozpočet pro letošní rok. V daňových příjmech
reagujeme na jejich avizovaný pokles a očekáváme tak oproti loňsku příjmy nižší o
17%.
Detaily rozpočtu naleznete na webových stránkách www.ondratice.cz v sekci obecniurad/rozpocet/ nebo je k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu.
Podařilo se nám opravit veřejného osvětlení a děkujeme všem za trpělivost, kterou v
zimním období měli s častými výpadky osvětlení.
Uspěli jsme s žádostí o dotaci z Olomouckého kraje na podporu prodejny potravin
LUNA a získali tak 100.000, - Kč do obecního rozpočtu.
Máme hotový projekt opravy střechy na bývalé škole a čekáme, jak dopadne naše
žádost o dotaci na tuto rekonstrukci. Již dvakrát posunutý termín rozhodnutí o této
dotaci směřuje nyní k 31. květnu.
S žádostí o dotaci na projektovou dokumentaci na rekonstrukci mostku
v Chaloupkách jsem opět neuspěli, v rámci kraje jsou důležitější akce tohoto druhu.
Projekt opravy chodníků od obchodu směrem dolů až na začátek obce máme stále
připravený. S žádostí o dotaci na tuto rekonstrukci jsme prozatím neuspěli.
Očekáváme vypsání dalších dotačních titulů, v rámci kterých opětovně podáme novou
žádost o dotaci. Chceme tuto akci zvládnout vcelku a nekouskovat ji. Raději tedy
třičtvrtě roku počkáme a budeme chtít uspět s celým projektem.
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Nově vytýčené obnovené obecní cesty na Hladišovskym a do pískovny (s napojením
na cestu od kravína) jsou čerstvě oseté travou.
Stále čekáme na vyjádření Státního pozemkového fondu (SPF) k naší žádosti o směnu
pozemku v lokalitě Z4 územního plánu, na které závisí další rozvoj této části obce. Dle
posledního vyjádření SPF lze očekávat, že do konce tohoto roku by k předjednané
směně mohlo dojít. Vše závisí na rychlosti a pružnosti SPF, z naší strany je všechno
připraveno.
Poslední měsíce jsme evidovali zvýšené množství a četnost výskytu psích exkrementů
na veřejných plochách, přestože každý pejskař ví, že po svém psovi má uklidit. A
protože se všeobecně očekává, že obec bude svoje plochy udržovat čisté a současně
není možné požadovat, aby toto vykonávala ručně, pořídila obec letos na jaře vysavač
na psí exkrementy.
Zopakovali jsme plošnou deratizaci dešťové kanalizace a domů, které se do této akce
přihlásily. Podle prakticky nedotčených posledně nastražených návnad lze usuzovat, že
potkaní populace byla silně zdecimována.

Co chystáme
V těchto dnech zahájil Odbor územního plánování magistrátu města Prostějova
projednávání Zprávy o uplatňování Územního plánu obce Ondratice, což je první
krok vedoucí k aktualizaci tohoto územního plánu. Návrh Zprávy je zveřejněn na
úřední desce, na webových stánkách obce v sekci obec/uzemni-plan-obce/ a
k nahlédnutí je také v kanceláři obecního úřadu.
Až do 18. června 2021 může kdokoliv uplatnit své písemné připomínky, požadavky,
návrhy, náměty či podněty.
Vlastníci pozemků mají tak jedinečnou možnost navrhnout/požadovat zařadit svůj
pozemek do tzv. zastavitelného území, který by se tak po schválení aktualizace
územního plánu stal parcelou stavební.
Tato Zpráva bude po zpracování všech připomínek a návrhů schválena naším
zastupitelstvem. Schválená Zpráva se stane podkladem pro aktualizaci územního
plánu, kterou zpracuje renomovaná urbanistická kancelář a která bude opět veřejně
projednávána a schvalována naším zastupitelstvem. Poté se stane závazným
dokumentem, který bude na několik dalších let určovat, kde bude možné v naší obci
stavět a kde nikoliv.
Ještě do prázdnin chceme opravit mnohé výtluky na obecních komunikacích (zejména
na cestě od hasičárny směrem na Sněhotice).
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Na letní měsíce pronajala obec pozemek s požární nádrží a kioskem našim hasičům,
kteří se připravují zahájit letní sezon
sezonu, jen co počasí
očasí a vládní protiepidemiologická
opatření dovolí. S tím souvisí i chemické ošetření vody v nádrži.
Připravujeme projekt akumulační nádrže vve dvoře obecního úřadu, která bude
zachytávat dešťovou vodu ze střechy. Její výstavb
výstavbuu koordinujeme s opravou střechy,
takže finálním efektem bude zachytávání veškeré dešťové vody ze střechy této budovy
k jejímu dalšímu využití, především zalévání obecních záhonů.
Ve věci tří velkokapacitních „modrých“ kontejnerů na bioodpad, kter
kterou jsme
popisovali v minulém Zpra
Zpravodaji,
vodaji, mělo padnout rozhodnutí o dotaci na přelomu
dubna/května. A tak trpělivě čekáme.
Prostor
rostor kolem křížku nad obcí ještě jednou vyčistíme od náletových dřevin, a po žních
uděláme terénní úpravy a vysadíme nové lípy a přidáme lavičku. Vznikne tak klidné
klidn
odpočinkové místo s výhledem na obec.
Chystáme podzimní výsadbu stromové aleje na nové polní cestě do pískovny a podle
toho, jak nám dovolí dotační peníze, tak i na dalších obecních plochách. Detaily
přineseme v příštím zpravodaji, kdy už budeme vědět, jak náš projekt uspěl.


Nová služba „V
V OBRAZE
OBRAZE“
Pořídili jsme novou službu, která pomůže nejen našim občanům být
stále „v obraze“, mít k dispozici důležité informace z naší obce, a
to přímo ve vašem chytrém telefonu.
Aplikace vám přináší přehled aktualit z webu naší obce, upozorní
vás na nově vložené zprávy, z první ruky se dozvíte o pořádaných akcích, můžete si
prohlédnout fotografie nebo dokumenty vyvěšené na úřední desce. Do aplikace
se nemusíte registrovat, neposky
neposkytujete
tujete žádná osobní data a její provoz je pro uživatele
zcela bezplatný.
Stačí mít chytrý telefon nebo tablet s operačním systémem Android či iOS (v úložišti
telefonu mít místo cca 13 MB) a přístup na internet.
Jak si aplikaci stáhnout z Google Play nebo z App Store?
1.
2.
3.
4.
5.

Ve vašem telefonu si otevřete aplikaci Obchod Play nebo App Store.
Do vyhledávacího okna zadejte název „V OBRAZE“.
Klikněte na Instalovat
Instalovat.
Po nainstalování klikněte na položku Otevřít (povolit oznámení).
Po otevření přidejte obec Ondratice
Ondratice. (Lze sledovat i více obcí a měst).
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6. Po výběru obce se data z webu automaticky nahrají do aplikace.
7. Každá nová aktualita (kam vyvěšujeme i každé hlášení obecního rozhlasu),
informace z úřední desky, pozvánka na akci nebo zveřejněné fotografie se vám
formou "Upozornění na novinky" zobrazí ve vašem mobilu


Ještě dlužíme krátké ohlédnutí za rokem 2020 z pohledu statistiky:
Narození v roce 2020:
Amálie Hurčíková

3.1.2020

Ondratice 169

Jan Skalička

8.6.2020

Ondratice 39

Eliška Skaličková

19.6.2020

Ondratice 173

Norbert Adámek

24.6.2020

Ondratice 96

Matyáš Frys

30.8.2020

Ondratice 165

Adéla Bartůšková

30.10.2020 Ondratice 37

Zesnulí v roce 2020:
Jan Kovářík

roč. 1944

† 8.5.2020

Ondratice 147

Jiří Frélich

roč. 1946

† 7.6.2020

Ondratice 76

Františka Adamcová

roč. 1933

† 22.3.2020 Ondratice 141

Marie Kovaříková

roč. 1943

† 23.3.2020 Ondratice 112

Jarmila Kovaříková

roč. 1936

† 19.8.2020 Ondratice 38

Marie Kořínková

roč. 1941

† 30.8.2020 Ondratice 159

Marie Langrová

roč. 1932

† 30.11.2020 Ondratice 35

Počet obyvatel k 31.12.2020
celkem
Celkem k 31.12.2019
346
Přihlášení k trvalému pobytu
6
Odhlášení
14
Narození
6
Zemřelí
7
Celkem k 31.12.2020
337

z toho:
muži
ženy
189
157
2
4
9
5
3
3
2
5
183
154
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Věková struktura obce Ondratice k 31.12.2020
5,3% 0,6% 6,2%
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28
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5
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průměrný věk: 43,04 roku

Trvale obydlené domy:
počet chalup
neobydlené domy
domy celkem
Počet psů:

122
25
23
170

71,8%
14,7%
13,5%

76
Zdroj: Obecní úřad Ondratice, Registr obyvatel ČR k 31.12.2020
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V březnu jsme společně oslavili a popřáli k významnému životnímu jubileu,
100.narozeninám, paní Anežce Míčkové (2.3.) a paní Ludmile Lipoldové (24.3.)



Děkujeme i touto cestou paní Heleně Kvapilové za vedení obecní kroniky, které se
věnovala od roku 2000.
K 1.lednu letošní roku předala kronikářské pero paní Mgr. Pavle Koštanské , která je
tak novou kronikářkou naší obce.



Jsme rádi, že jste dočetli až sem. Přejeme Vám příjemné léto, které snad již brzy přijde,
rodinnou pohodu a hlavně stále a pevné zdraví. Těšíme se, že se budeme moci brzy
sejít na některé z oblíbených a tradičních společných akcích.

S úctou

Bob Koštanský
Váš starosta
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