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Klopotovice slaví 800 let

Zprávy z radnice
Dne 6. 5. 2013 se konalo 15. veřejné zasedání zastupitelstva obce Klopotovice.
Tam starosta předložil ke schválení závěrečný účet obce Klopotovice za rok
2012. Závěrečný účet byl zveřejněn na úřední desce u obecního úřadu a
v elektronické podobě na webových stránkách obce. Zastupitelé souhlasí
s celoročním hospodařením obce, a to bez výhrad.
Zastupitelstvu byla předložena ke schválení účetní uzávěrka za rok 2012,
schváleno všemi členy zastupitelstva.
Na závěr starosta informoval o srazu rodáků.

Společenská kronika

V sobotu dne 20. dubna se konaly střelecké závody, tady jsou dva snímky
z této akce. Odpoledne pak se konal křest knížky, která byla vydaná u
příležitosti oslav 800. výročí od první písemné zmínky o naší obci. V té době
také probíhala oprava pomníku z první světové války a dne 7. května,
v předvečer výročí osvobození naší obce vesnicí prošel lampiónový průvod a
byly položeny věnce k pomníkům z 1. a 2. světové války.
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Co tomu také předcházelo, aneb všechno má své zákulisí.

Jak vidíte na těchto snímcích, probíhaly přípravy na hody. Byli zde i
restaurátoři, kteří dali pomníku z první světové války původní podobu. Paní
Marie Vystrčilová pracovala na sýpce a na dalších snímcích pracuje pan
Luděk Mraček. To je jenom část příprav.
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Byly zde použity fotografie těchto autorů: Petra Indráka, Tomáše Indráka, Bc.
Vladimíry Lehké – Bukovcové, Jarmily Vymětalové, Kateřiny Prachařové, Ing.
Olgy Novoměstské a také snímky z internetového vydání Týdeníku
Prostějovska.
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Když se řekne jubileum
Už asi před deseti lety byl v Prostějovském deníku otištěn rozhovor
s tehdejším starostou obce panem Josefem Oravcem, a právě tam se zmínil o
tom, že zde v Klopotovicích po každém zastupitelstvu něco zůstalo. Že se zde
buduje podle možností, které zastupitelé právě mají. Je toho hodně, s čím se
můžou naši radní pochlubit.
Zmíníme se zde o období od konce druhé světové války až po dnešek. Za
působení Karla Lehkého co by předsedy MNV byl v parku před sýpkou
slavnostně odhalen pomník Svobody. To bylo v roce 1946. V roce 1949, to byl
předsedou MNV Ludvík Chorý byl vybudován místní hřbitov. Památník Rudé
armády v parčíku před sýpkou je z roku 1951. V roce 1954 byla provedena
rekonstrukce veřejného osvětlení. Točna pro autobus pochází z poloviny
šedesátých let, v té době byl předsedou MNV Svatopluk Prachař, později pak
Oldřich Kovařík. V akci „Z“ byl vybudován nový obchod. To bylo v roce 1975
a předsedou MNV byl Karel Krátký. V druhé polovině sedmdesátých let a
začátkem osmdesátých to byla éra budování kanalizace a vodovodu. Koncem
osmdesátých let pak čistička odpadních vod. To byl předsedou MNV Svatopluk
Prachař. V roce 1989 byl přestavěn byt učitele na hospodu. Vybudování
tenisových kurtů. Plynofikace obce proběhla v letech 1993 až 1994. Jaroslav
Vymětal byl tehdy starostou. Také byla provedena generální oprava oplocení
hřbitova, postaveno kolumbárium a položena zámková dlažba na hřbitově. To
už se psal rok 1999. Tehdy byl starostou obce Josef Oravec. V letech 2003 a
2004 probíhala oprava kapličky. 2005 a 2006 došlo na výměnu dlažby
chodníků. 2009 oprava tenisových kurtů a v roce 2011 oprava místních
komunikací, položení koberce. Sýpka dostala nový kabát v roce 2012 a
v dalším roce, to v letošním došlo také na interiér sýpky. To všechno za
starosty Vladimíra Bradíka. To jsou jenom ty větší akce, bylo ještě mnoho
menších. Z těch velkých je také položení asfaltového koberce na většinu
místních komunikací. Ty jsou v daleko lepším stavu než státní silnice
procházející obcí. Ty poslední už souvisely s připravovanou oslavou jubilea
naší obce. 800 let od první písemné zmínky. Do toho také patří oprava dvou
soch ve vsi. Sochy Sv. Jana Nepomuckého před kapličkou a pomníku, který
připomíná I. světovou válku.
Jako předzvěst těchto oslav byl křest knihy věnované tomuto výročí. Řadu let
jsme sbírali z kronik a také z okresních archivů různé údaje o naší obci. Také
se nám hodilo vyprávění našich občanů. Fotografie sbíráme už asi 15 let,
v tom nám pomohli také hodně naši občané. Na knížce jsme pracovali víc jak
rok. Potom přišel den křtu. To byla sobota 20. dubna, odpoledne od čtrnácti
hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Knihu křtili naši zastupitelé,
starosta obce pan Vladimír Bradík a místostarostka paní Olga Horáková.
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Kmotry byli pánové z Tovačova. Starosta města pan Mgr. Leon Bouchal a
bývalý kronikář města pan Antonín Indrák. Celé odpoledne program slovy
provázel pan Karel Šálek. Dvě zpěvačky za hudebního doprovodu paní Lenky
Čechové zazpívaly tři písničky o naší vesnici a ještě nějaké moravské. Andrea
Pospišová přednesla báseň paní Marie Procházkové rozené Dočkalové,
rodačky z Klopotovic. Básničku také přednesla Adélka Vymětalová. Po
slavnostním křtu knihy představení obce položili kytičky k pomníkům z první a
druhé světové války. Potom v kapličce nás přivítala paní doktorka Ingrid Silná
a zahrála na zdejší harmonium od Césara Francka z cyklu L´organiste (Piéces
pour Orgue ou Harmonium) výběr skladeb. Poté následovalo v zasedací
místnosti malé občerstvení s autogramiádou.

Kniha vydaná k 800. výročí první písemné zmínky o naší obci.
Jeden z kmotrů této knížky starosta města Tovačova pan Mgr. Leon Bouchal
vede rozhovor se spoluautory knihy Zdeňkem Kloboukem a Petrem Indrákem.

Pohled do sálu, kde přednáší básničku Adélka Vymětalová.
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Odpolední
zábava v parku
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A nakonec tancoval i pan starosta.

Výstava fotografií na sýpce.
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Zatím se nebudeme zmiňovat o přípravách. Jak na sýpce, tak v jejím okolí.
Také sečení trávy v celé vesnici. Prostě práce moc.
Přesně za čtyři týdny po křtu knihy, v sobotu 18. 5. to vypuklo. Ráno od
sedmi do osmi trochu pršelo, pak se počasí umoudřilo a přálo nám. Od osmi
hodin se registrovali rodáci v zasedací místnosti obecního úřadu. Zapsali se
do kroniky kulturní komise, dostali knížku a čekalo je také malé občerstvení.
Potkávali se zde lidé, kteří se řadu let neviděli. Někteří se nepotkali i 50 let.
Toto trvalo až do oběda. Mezi tím běžel ještě další program. Od 8.45 hodin až
do desíti byla mše svatá v kapličce. Po mši se konal ceremoniál před kaplí.
Starosta pan Vladimír Bradík všechny přivítal, potom Andrea Pospišová
přednesla báseň věnovanou naší obci. Autorkou básně je rodačka z Klopotovic
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paní Marie Procházková rozená Dočkalová. Žákyně první třídy Adélka
Vymětalová přednesla další básničku. Studentka FF Univerzity Palackého
v Olomouci Alena Zatloukalová přečetla úvod z již zmíněné knížky. Paní Ivana
Pospišová přečetla druhou básničku od paní Procházkové. Potom P. Dr.
Mauriusz Sienkowski vysvětil sochu sv. Jana Nepomuckého. To už bylo půl
jedenácté. Od jedenácti do dvanácti se konal průvod obcí za doprovodu kapely
Věrovanky. Také došlo na nezbytné štamprličky domácí slivovice. Průvod
skončil u sýpky, ta byla otevřena již od jedenácti hodin. Návštěvníci se zde
mohli občerstvit a hlavně prohlédnout několik set fotografií. Prohlídka někomu
trvala i víc jak hodinu. Nejstarší fotografie pochází z devadesátých let
devatenáctého století a ty nejnovější jsou současné. O občerstvení se zde
starali Barbora Pospišová a Tomáš Procházka. Otevřeno zde bylo do pozdních
odpoledních hodin a vystřídala se zde spousta lidí.
V kulturní místnosti obecního úřadu se už lidé scházeli na oběd. Tam pan
Ladislav Vyvážil roznášel obědy, za vydatné pomoci svých dvou dcer Petry
Rakusové a Michaely Janáčové. Pivo točil jiný hostinský. I před hospodou byly
lavice a stoly. To proto, že hospoda byla plná hostů. Bylo hezky, a kdo by si
nedal po obědě pivo. Kolem půl druhé přijeli členové folklórního souboru Klas
z Kralic na Hané. Jak naši občani, tak i hosté pomalu začali odcházet do
parku, kde byl hlavní odpolední program. K tanci a poslechu zde hrála kapela
Věrovanka s uměleckým vedoucím panem Jiřím Uhlířem. Zpívali Stanislav
Procházka a Eva Netopilová. Slovem tento program prokládal lidový vypravěč
pan Jiří Vrba. Členové folklórního souboru tancovali za hudebního doprovodu
Věrovanky a také svých muzikantů. Děti v parku měly také skákací hrad. Právě
ten měl trochu větší odběr elektrického proudu a způsobil tak výpadek. Byly
problémy s muzikou a hlavně chvíli neteklo pivo. Další občerstvení fungovalo
normálně. Všechno se vyřešilo a na problém zapomnělo. V osmnáct hodin celá
oslava skončila. A dokonce taky trochu sprchlo, to nebylo na škodu. Od
dvaceti hodin se konala hodová zábava. Tu pořádala organizace AVZO,
bývalý Svazarm. I jim přálo počasí.
Vzpomněli jsme zde posledních téměř sedmdesát roků života v naší obci. To
bylo i téma, na které se v mnoha případech uskutečnily rozhovory. Jak našich
občanů, tak i návštěvníků celé této oslavy. Ohlasy byly téměř všechny kladné,
sem tam někdo podotknul, že několik málo domů by si zasloužilo větší
pozornost od svých majitelů. S odstupem času můžeme říct, že jsme slyšeli
mnoho slov chvály, a dokonce také dostali pochvalné dopisy. Pan Svatopluk
Prachař nechal zahrát písničku v Českém rozhlasu Brno všem těm, co se na
přípravě této oslavy podíleli. Nutno podotknout, že ta příprava trvala několik
měsíců a zabrala stovky hodin práce. Nakonec všechno dobře dopadlo a
počasí nám také přálo. Byla to důstojná oslava významného výročí.
Starosta obce touto cestou děkuje všem, kteří se podíleli jak na přípravě, tak
na hladkém průběhu oslavy významného výročí naší obce.
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Průvod prochází Hliníkem.

Došlo i na štamprličky slivovice.
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Po celém tom ceremoniálu v okolí kapličky se účastníci trochu občerstvili a
průvod se vydal obcí za doprovodu dechové kapely Věrovanky.

Došlo i na tanec o to se postarali pan Ladislav Procházka a paní Ivana
Pospišová.
Monika a Nikolka Pořízkovy a Veronika a Jaroslav Vymětalovi.

10

Po půl deváté přijeli Páter Josef Svoboda z Tovačova a Páter Dr. Mauriusz
Sienkowski. Poté se konala mše svatá v naší malé kapličce.

Pánové Jaroslav Vymětal a Mgr. Jan Přehnal

P. Sienkowski vysvětil sochu sv. Jana Nepomuckého.
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Celému ceremoniálu přihlíželo hodně lidí, toto je jenom malá část.

Vladimír Bradík

Andrea Pospišová Alena Zatloukalová Ivana Pospišová

Adélka Vymětalová
Paní učitelka Marie Zajíčková s některými ze svých někdejších žáků. Jaroslav
Vymětal, Ing. Roman Beneš, Ivoš Mikudík, Jarmila Mikudíková a Ing. Jarmila
Benešová.
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Jaroslav Navrátil a Bohumil Mádr.

Luděk Mraček a Jarmila Pavlíková.

Svatopluk a František Prachařovi, Pavel Otáhal, Marie Calabová a Marta
Poverová. Na další fotografii je Zdeněk Klobouk, MUDr. Jana Pořízková
s dcerou a Bohumil Mádr.
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