Vydává Obec Klopotovice se sídlem Klopotovice čp. 11, IČ 00288357.
Redakce: Petr Indrák. Registrováno MK ČR pod Č. j. E 16862.
Vychází čtvrtletně, náklad 120 výtisků. Toto číslo vychází 25. srpna
2015 a je dodáváno domácnostem v obci zdarma.

12

Občasník o minulosti a přítomnosti naší obce
Ročník XV
číslo 3/2015

Zprávy z radnice
5. veřejné zasedání zastupitelstva obce Klopotovice konaného dne
5. 5. 2015
Zastupitelstvo obce Klopotovice po projednání schvaluje předložený
Závěrečný účet obce za rok 2014. Souhlasí s celoročním hospodařením obce, a
to bez výhrad.
Výrok o schválení účetní závěrky: Zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku za
rok 2014 obce Klopotovice bez výhrad.
Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem pozemku par. č. 39/11 a sepsání
smlouvy s p. Moukou
Zastupitelstvo obce schvaluje dotaci Mysliveckému sdružení Kralice na Hané
ve výši 7 000 Kč na nákup vrhacího zařízení asfaltových terčů včetně
polohovacího zařízení a sepsání smlouvy o poskytnutí dotace.
Byly předloženy k výběru a schválení 3 cenové nabídky (krycí list) na akci
Oprava komunikace Klopotovice před obecním úřadem.
Nabídka č. 1 – A. S. A TS Prostějov
332 659,00 Kč
č. 2 – Prostas, s.r.o. Prostějov
338 693,00 Kč
č. 3 – REALINVEST, s.r.o. Prostějov
350 037,60 Kč
Po prozkoumání nabídek na akci Oprava komunikace před obecním úřadem
byla vybrána firma A. S. A TS Prostějov. Sepsání smlouvy před realizací díla.

Různé:
- starosta informoval o oslavách osvobození, které proběhnou v naší
obci 8. 5. 2015 v 10.00 hod.
- starosta informoval o termínu hodů v obci 16. 5 – 17. 5., zábava
v prostorách sýpky.
- p. Beneš připomínka ke stavu silnice vedené středem obce. Vyvolat
jednání s Krajským úřadem.
- dotaz pana Beneše na výsledky ankety v obci.
- připomínka p. Indráka k deratizaci potkanů v kanalizaci.
- p. Fiurášková rozšíření vjezdu k jejímu domu.
- starosta řešil neoficiálně směnu nebo prodej pozemku s panem
Návratem. Část místní komunikace vede po jeho pozemku. Pan
Návrat by chtěl provést výměnu pozemku, na kterém je místní
komunikace za pozemek za jeho zahradou, který je v majetku obce.
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Listujeme v kronikách naší obce
Posledně jste měli možnost se seznámit
s hrou „Teta Fany, postrach rodiny“. Na
těchto stránkách budete nacházet další
hry, které byly v Klopotovicích sehrány.
Divadlo v Klopotovicích se hrálo podle
údajů kroniky a památníku Místní
jednoty republikánského dorostu hned
na několika místech. V lesíku, v zahradě
paní Doleželové – to je dnes zahrada u
bytovky, v Bělkově zahradě a taky
v parku. Hrálo se také v hospodě u pana
Navrátila. Divadlo se hrávalo převážně
v zimě, kdy bylo víc času, tak právě
proto nejvíc her bylo odehráno v hostinci.
Kroniku psal pan František Lehký.
Dnes ale nabízím pár stránek z této kroniky, kde je uvedena hra Pasekáři, která byla u
pamětníků velice oblíbená. Bohužel postavy na snímku už asi nikdo nedokáže
identifikovat.
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Společenská kronika

V sobotu 13. června se v Biskupicích konalo okrskové cvičení hasičů, naši hasiči se
samozřejmě také zúčastnili. K jejich umístění se vyjádřil strojník našeho družstva
hasičů pan Vladimír Jurda. „Byli jsme poslední, ale nebyli diskvalifikovaní.
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Sobota 20. června byla zajímavá tím, že se konalo v našem okolí hned několik akcí
pro děti. V tovačovském zámku se konalo Rozloučení se školním rokem, v Ivani na
hřišti bylo Indiánské odpoledne a v Čelčicích Dětské sportovní hry. Jde o každoroční
akci našeho mikroregionu. Mikroregionu Prostějov venkov. Právě tam mladší žáci
z Klopotovic obsadili první místo a starší žáci se umístili jako třetí z jedenácti obcí.
Několik postřehů ze soutěže vidíte na snímcích pana Františka Nesvadbíka.
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Sport
Už dlouho na těchto stránkách nebyla zmínka o sportovcích.
Když se řekne v Klopotovicích sport, tak sklouzne řeč na fotbal
nebo hokej. Nutno říci, že v naší obci nikdy žádný sportovní
oddíl nebyl. Takže je řeč buďto o lize nebo jiné vyšší soutěži.
Hráči z Klopotovic hráli pouze v nižších soutěžích. Ale v jiných
sportech se naši občané dostali až do nejvyšší soutěže. Máme
zde zápasníky a vzpěrače, o těch už tady zmínka byla. Je ještě
jeden sport z těžké atletiky, který stojí za zmínku. Je to box, jak
si v něm vedl pan František Krejčíř, jsem se chtěl dovědět, a
proto mu položil několik otázek. O odpovědi se teď s vámi
podělím.
Fotografie pochází z doby, kdy František byl členem oddílu OP Prostějov, a při tom si
odbýval povinnou vojenskou službu v Olomouci.
Zeptal jsem se na jeho začátky, jak se do oddílu dostal a kdy. Jako většina z nás,
v patnácti letech nastoupil do učení. František byl na internátu, a právě tam dělali
nábor a jemu se to cekem líbilo jako dobré využití volného času, tak začal chodit na
tréninky. Jednalo se boxerský oddíl OP Prostějov. To se tehdy psal rok 1970.
Už v příštím roce, v roce 1971 když se konalo mistrovství Moravy, tak ve své
váhové kategorii nenašel přemožitele, jak on říkal „tak to jsem vyhrál“. „Čechy to
jsem byl druhý, to mě porazil mladý Němec z Budějovic a na republice, já měl tu
smůlu, že jsem toho Němce zase dostal a byl jsem dokonce třetí. A pak v mužích ve
dvaasedmdesátém roce to bylo tuším v Opavě. Tam už jsem obsadil 4. místo“.
František nastoupil na vojnu do Olomouce, a třikrát týdně jezdil trénovat do
Prostějova. „No a druhým rokem na vojně jsem se musel rozhodnout buď pro kariéru,
anebo normální život. Zvolil jsem to druhé, oženil se, založil rodinu a tak jako druzí“.
Vzpomínáš na tu dobu v dobrém? Zajímáš se o box pořád?
„V televizi si nenechám ujít nějaký pořad o boxu, s Protějovákama taky jezdím. A
když ses ptal na osobnosti a kamarády, rád se s nimi setkávám, vždyť to je koníček na
celý život. A těch osobností v Prostějově také vyrostlo dost“.
To byla malá vzpomínka na
mládí a některé sportovní
úspěchy
jednoho
z našich
občanů pana Františka Krejčíře.
František rád na to vzpomene,
mezi kamarády, ale ne už
oficiálně. Lidi, kteří něco
dokázali,
většinou
zdobí
skromnost, a on je právě jeden
z nich.
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V sobotu 18. července se konal v areálu
Na podstrání čtyřboj jednotlivců na 60
terčů v disciplínách: AT, DT, VV a Z.
Jedná se o střelbu z brokovnic.
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Dětský den v Klopotovicích
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Další sobotu a to 27. června se děti a rodiče sešli na našem hřišti v Klopotovicích.
Konal se zde dětský den. Již tradičně dětský den pořádá ZO Českého svazu žen. Těch,
kteří přišli, bylo málo. Při zahájení celé této akce se přihlásilo do soutěží pouze třináct
dětí. Průběhem času se počet soutěžících zvyšoval a zastavil se na čísle 32. Tyto
poslední dvě soboty měly kromě soutěží ještě něco společného, a to nejisté počasí.
Ráno drobně pršelo a potom bylo krásně. V této soutěži bylo 12 disciplín, někteří si to
prošli i třikrát.

Paní Iva Bukovcová si nenechala ujít lyžování, a paní Veronika Indráková přišla zase
s novým nápadem, a tak vzniklo několik pomalovaných tašek.
ZO ČSŽ touto cestou děkuje všem, kteří se podíleli na této akci, a děkuje také
sponzorům. Jmenovitě Obecnímu úřadu v Klopotovicích, Myslivecké společnosti
Kralice na Hané, paní Aleně Bradíkové a paní Leoně Zajícové.
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Teploty pořád stoupají, 5. července v poledne teploměr ukazoval 37°C a večer ve 22
hodin ještě 28°C a 6. července ráno v 6 hodin 21°C.

Šiklův mlýn
V sobotu 11. července uspořádala kulturní komise obecního úřadu zájezd pro děti za
doprovodu rodičů. Navštívili Šiklův mlýn. Je to největší přírodní zábavní areál v ČR.
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