účinkovali: nadporučík: Karel Krátký
jeho sluha: František Lehký
nevěsta: Věra Dočkalová
Mimi: Marie Koláčková
Na závěr se konala Mikulášská scéna, ve které účinkoval coby Mikuláš Karel Krátký.
Představení nacvičil učitel p. Jan Polach.

Vydává Obec Klopotovice se sídlem Klopotovice čp. 11, IČ 00288357.
Redakční tým: Petr Indrák a Zdeněk Klobouk. Registrováno MK ČR
pod Č. j. E 16862. Vychází čtvrtletně, náklad 120 výtisků. Toto číslo
vychází 15. června 2015 a je dodáváno domácnostem v obci zdarma.
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Občasník o minulosti a přítomnosti naší obce
Ročník XV
číslo 2/2015

Oslavy 70. výročí osvobození Klopotovic

Zprávy z radnice
Rozpočet obce na rok 2015
Třída
1

2

4

5

6

§

Příjmy
Daňové příjmy
Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti
Daň z příjmů fyz. osob z podnikání
Daň z příjmů fyz. osob z kapitál. výnosů
Daň z příjmů právnických osob
Daň z přidané hodnoty
Správní poplatky
Poplatek za likvidaci komunál. odpadu
Daň z nemovitostí
Celkem
Nedaňové příjmy
Poplatek pes
Pronájem pozemků občané
Pronájem obchod
Pronájem pohostinství
Pronájem pozemků
Stočné
Celkem
Neinvestiční přijaté transfery ze st. rozp.
Celkem
Příjmy celkem
Výdaje
Vnitřní obchod
Dopravní obslužnost
Silnice
Odvádění a čistění odpadních vod
Předškolní zařízení
Základní školy
Nebytové prostory
Knihovna
Kultura
Sdělovací prostředky
Tělovýchova
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví

2

3639
3639
3639
1019
2321

Pol

Kč

1111
1112
1113
1121
1211
1361
1340
1511

450000
80000
62000
599000
1217000
1100
54000
580000
3043100

1341
2131
2132
2132
2131
2111

2500
1000
37000
24000
67000
30000
161500
54400
54400
3259000

4112

2141
2221
2212
2321
3111
3113
3613
3314
3319
3341
3412
3631
3632

35000
19000
323000
190000
16000
20000
440000
17000
68000
1000
23000
254000
10000

Pánové Ladislav Čuba a Ladislav Oravec se starají o posečení trávy na obecních
pozemcích a o její úklid.

V uplynulém
období
došlo též k úpravě okolí
sochy Panny Marie
Svatokopecké.
Již delší dobu zarůstala
stromy v její blízkosti.
Tuto úpravu provedla
firma pana Jaroslava
Lehkého.

Listujeme v kronikách naší obce
V neděli 6. prosince 1936 Místní jednota republikánského dorostu spolu s Odborem
národní jednoty pořádaly oslavu příchodu Mikuláše.
V hospodě v hostinci p. B. Navrátila bylo ochotníky sehráno představení

Teta Fany postrachem rodiny
účinkovali: Čeněk Kabrhel: učiteli p. Jan Polach
jeho dcerušky: Milada Dočkalová a Božena Klobouková
inženýr Sedma: František Lehký
Vosmík: Vojtěch Parák
Domovník Zamňoukal: Josef Slavík
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V sobotu 16. května
v odpoledních
hodinách mohly děti
navštívit
skákací
hrad a skluzavku.
O hodovém víkendu
ve dnech 16. a 17.
května se konalo
v Klopotovicích
hned několik akcí.
V sobotu odpoledne
před sýpkou členové spolku AVZO připravovali makrely, na sýpce bylo
další občerstvení. Večer se na sýpce konala hodová zábava. V neděli
dopoledne zase po několika letech bylo odehráno tradiční fotbalové
utkání. Po poledni se mohli občané zúčastnit konání odpoledního
koncertu dechové kapely Věrovanky.

Školka z Ivaně

Ve čtvrtek 4. června naši obec navštívily děti ze školky v Ivani naši obec v doprovodu
paní ředitelky Evy Marciánové a paní učitelky Jarmily Kyasové.
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Výstavba a údržba místních inž.
Ostatní záležitosti kultury
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
Sběr a svoz komunálních odpadů
Sběr a svoz ostatních odpadů
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň
Požární ochrana
Zastupitelstvo obce
Činnost místní správa
Finanční vypořádání minulých let
Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem
Třída 5 Běžné výdaje
Třída 6 Kapitálové výdaje

3633
3399
3721
3722
3723
3745
5512
6112
6171
6402
6409

250000
12000
20000
55000
20000
276000
34000
369000
720401
20599
66000
3259000
2909000
350000

Ze zasedání zastupitelstva obce
3. veřejné zasedání zastupitelstva obce Klopotovice konané dne 30.
1. 2015
Zastupitelstvo obce Klopotovice po projednání schvaluje podání žádosti o
příspěvek z Programu obnovy venkova na rok 2015 – Oblast podpory.
Podpora budování a obnovy infrastruktury obce.
Rozšíření Programu obnovy vesnice na období 2015 - 2018 o další akce
významné pro obec.
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí účelové neinvestiční dotace na tisk
publikace ve výši 6 000 Kč společnosti Tovačovský zámek o.p.s.
Předložena k projednání žádost manželů Vystrčilových o odkup nebo
darování části pozemku par. č.1/1 o rozloze 5 m2. Při digitalizaci území obce
Klopotovice bylo zjištěno, že manželé Vystrčilovy mají část stavby na
pozemku patřícím obci. Jedná se o úzký pruh šíře cca 0,47 m o délce 13 m.
Návrh usneseni:
Zastupitelstvo obce schvaluje darování části pozemku par. č.1/1 o rozloze 5
m2.
Různé:
Starosta informoval o proběhlé Tříkrálové sbírce v obci.
Bylo vyvoláno jednání s e-on ohledně přemístění sloupu elektrického vedení
na par. č. 101 – podána písemná žádost
Byl vybrán dodavatel na vypracování změny č. 2 Územního plánu.
Akce plánované na letošní rok – dokončení sociálního zařízení sýpka,
pokácení stromů hřbitov, výměna topidel na obecním úřadě, oprava fasády na
sýpce.
dotační titul v měsíci březnu na opravu sochy Kalvárie.
P. Pospišová přečetla návrh na obecní anketu
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4. veřejné zasedání zastupitelstva obce Klopotovice konané dne 6. 3.
2015
Byl předložen ke schválení rozpočet obce na rok 2015 ve složení podle
jednotlivých tříd a paragrafů. (příloha č. 1.)
Příjmy ve výši:
3 259 000,00 Kč
Výdaje ve výši: 3 259 000,00 Kč
Návrh rozpočtu byl vyvěšen na úřední desce v elektronické podobě na
webových stránkách obce a před Obecním úřadem.
Zastupitelstvo obce Klopotovice po projednání schvaluje předložený rozpočet
na rok 2015 a to příjmy ve výši 3 259 000,00 Kč a výdaje ve výši
3 259 000,00 Kč. Tedy rozpočet vyrovnaný.
S výsledky inventur obecního majetku seznámil přítomné p. Horák.
V průběhu inventur nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Byla předložena ke schválení Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o stanovení
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce
Klopotovice s účinností od 1. 4. 2015.
Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015 o
stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na
území obce Klopotovice s účinností od 1. 4. 2015.
Zastupitelstvo obce schvaluje sepsání darovací smlouvy s manželi
Vystrčilovými.
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene na par. č. 184/22 a 415. (plynárenské zařízení).
Zastupitelstvo obce neschvaluje pokácení akátů v Hliníku. Paní Fiuráškové
bude zaslána písemná odpověď.
Navrženo pokácení smrku před Pohostinstvím. Kořeny stromu narušují
základy pohostinství a domu č. p. 10.
Zastupitelstvo obce schvaluje pokácení smrku před Pohostinstvím.
Různé:
Starosta informoval o termínu hodů v obci 16. 5. – 17. 5. 2015.
Výsledky ankety – rozneseno do domácností 220 dotazníků, vráceno 41,
prodloužen termín do konce měsíce března.
Provedení údržby veřejného prostranství u Spálovského – pokácení keřů,
úprava trávníku a výsadba tůjí.
P. Oravec – dokončení vjezdů, vybudování komunikace, oprava kanálu.
____________________________________________________________________
20. června proběhne 10. ročník DĚTSKÉ OLYMPIÁDY tentokrát v Čelčicích. Přijďte
povzbudit naše malé sportovce.
Zpráva kulturní komise: 11. července 2015 se uskuteční zájezd pro rodiče s dětmi na
Šiklův mlýn, a 22. srpna bude zájezd pro všechny občany na Velehrad, do zámku
v Napajedlích a čeká vás také prohlídka hřebčína.

4

Hodový víkend

9

a z místního rozhlasu si poslechli státní hymny. Jak československou,
tak i hymnu Sovětského svazu. Po projevech se všichni odebrali na
občerstvení na sýpku. Členové Klubu vojenské historie Dukla po
občerstvení pokračovali na další oslavu do jiné vesnice. Tato akce
probíhala za podpory města Prostějova.

Vojenská technika

Čelo průvodu
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Společenská kronika
Dne 25. března se dožila naše
občanka paní Marie Indráková
devadesáti roků. Přišli jí
popřát
k tomuto
jubileu
zástupci naší obce. Členky
kulturní komise při Obecním
úřadě v Klopotovicích paní
Alžběta Kohnová, Jarmila
Vymětalová, a starosta obce
pan Vladimír Bradík.

Střelecké závody

V sobotu 4. dubna bylo od rána opravdu pěkně, ráno bylo sice
chladno, místy se objevila jinovatka na trávě. S tím si sluníčko rychle
poradilo. Výjimečně krásný den. Na Podstrání se konaly střelecké
závody. Také byly v něčem výjimečné, sjelo se zde 40 střelců.
Občerstvení jako vždycky perfektní, počasí také, až do večera bylo
slunečno. Radost posedět na podstrání. Co se týče účastníků závodů,
byli ze širokého okolí. Mohli jsme zde vidět značky aut nejen z kraje
olomouckého, ale také ze zlínského, moravskoslezského a
jihomoravského kraje.
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Velikonoce

František Nesvadbík, Petr Zatloukal, Josef Bukovec, Anton Pohlodka, Jiří Bukovec,
Radek Pover, Stanislav Gál, Marek Lehký, Martin Stejskal a Tomáš Pohlodka.

Křest knihy k 70. Výročí osvobození
Ve středu 29. dubna od šestnácti hodin se
konal v Klenovicích na Hané křest knihy:
Než na Hané utichly zbraně. Kniha formou
zápisů a sdělení současníků událostí na
začátku května 1945 popisuje válečné
události v obcích Čelčice, Ivaň, Klenovice na
Hané, Klopotovice, Pivín, Polkovice, Skalka
a ve městě Tovačově, značné množství
fotografií pak dokumentuje válečnou zkázu.
Knihu vydal Klub přátel JUDr. Jaroslava
Krempla při o.p.s. Tovačovský zámek za
finanční podpory Města Prostějova, města
Tovačova a výše uvedených obcí.
Křest uváděla Mgr. Helena Kaprálová, která také přečetla ukázku
z knihy – „Tanková bitva v prostoru Čelčice – Klenovice na Hané.“
Křtu se zúčastnili také zástupci Klubu vojenské historie, součástí bylo
kulturní vystoupení žáků hudební školy v Němčicích nad Hanou, na
zakončení účastníci uctili minutou ticha památku všech obětí druhé
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světové války, program byl ukončen československou a sovětskou státní
hymnou. Při autogramiádě na podpis obou autorů, Zdeňka Klobouka a
Petra Indráka stáli zájemci ve frontě, což svědčí o tom, že o knihu byl
zájem.

Kolona Vítězství v Klopotovicích
Každým rokem u nás
probíhá vzpomínková akce
k výročí
konce
druhé
světové války. Obvykle se
koná v podvečer. Průvod
projde vesnicí, v něm kromě
dospělých jdou také děti
s rozsvícenými
lampióny.
Letos bylo jubileum, 70.
výročí a proto oslava byla o
to hezčí. Nebyla v podvečer,
ale dopoledne. Před desátou
hodinou se začali scházet naši občané a také někteří přespolní v místě u
domu paní Lukášové. Sem tam přišel i někdo z vojáků. Těsně před
desátou hodinou se dostavili vojáci i s technikou. Přijely dva motocykly
Rudé armády M – 72 a automobil Steyr 1500. Děti dostaly místo
lampiónů balonky a po seřazení se průvod dal do pochodu. Došli jsme
k pomníkům z první a druhé světové války, tam byly položeny věnce,
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