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Občasník o minulosti a přítomnosti naší obce
Ročník XV
číslo 4/2015

Zprávy z radnice
6. veřejné zasedání zastupitelstva obce Klopotovice konané dne
31. 7. 2015
Zastupitelstvo obce Klopotovice po projednání schvaluje a vydává změnu č. 2,
Územního plánu Klopotovic.
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje předloženou smlouvu o přeložení sloupu
elektrického vedení, souhlasí s celkovou cenou uvedenou ve smlouvě a podepsání
smlouvy starostou obce.
Zastupitelstvo schvaluje odprodej pozemků na výstavbu rodinných domků, vyměření,
odprodej za cenu 100 Kč/m2.
Zastupitelstvo schvaluje odprodej části obecního pozemku a sepsání smlouvy o
odprodeji p. Indrákovi.
Zastupitelstvo schvaluje odprodej části obecního pozemku p. Hrdiborskému a p.
Jurdové za cenu uvedenou ve znaleckém posudku a sepsání smlouvy o odprodeji.
Zastupitelstvo obce schvaluje vybudování zpevněné plochy na 3 parkovací místa před
domem č. p. 68 za podmínky, že na parkovišti nebudou vraky aut.
Zastupitelstvo obce vydává předběžný souhlas s vybudováním střelnice podmíněný
zpracováním plánku střelnice.
Zastupitelstvo schvaluje žádost manželů Zemkových o vydláždění plochy před
domem.
Zastupitelstvo schvaluje výměnu skleněných dvířek v kolumbáriu za mramorovou
desku.
Žádost manželů Liškových o odprodej části obecního pozemku cca 3 m široký pás.
Předběžně se zeptat na stanovisko majitele stodoly p. Procházky.
Zastupitelstvo odkládá vyřízení žádosti o odprodej části pozemku až po vyjádření
majitele vedlejšího pozemku, na kterém stojí stodola.
Různé:
- starosta obce informoval zastupitele o podání Žádosti o dotaci Podpora
obnovy a rozvoje venkova – dotační titul č. 4 - Oprava sochy Kalvárie. Dotační titul
vyhlásilo Ministerstvo pro místní rozvoj.
- realizována oprava místní silnice před obecním úřadem.
- do 14 dnů bude dokončeno sociální zařízení na sýpce.
- vybudování vrat u sýpky.
Diskuze:
- dotaz p. Pospišové ohledně odprodeje pozemku od p. Bělky.
Oslovit majitele, vyvolat jednání.
- Předání pozemků pod zastávkou na rozcestí
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Listujeme v kronikách naší obce
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7. veřejné zasedání zastupitelstva obce Klopotovice konané dne
4. 9. 2015
Členové zastupitelstva schvalují předložený program zasedání.
Hlasováno: pro 6
Usnesení č. 1 schváleno
1.

Dne 18. 8.2015 byla na obec doručena registrace k dotaci z programu
Podpory obnovy drobných sakrálních staveb v obci – dotační titul č. 4.
Dotace je poskytnuta na opravu sochy Kalvárie – poskytovatel MMR.
Přislíbená dotace ve výši 206 885 Kč, spolupodíl obce na financování 88 665
Kč. Dodání dalších dokumentů po obdržení Registrace akce. Další
dokumenty musí být vloženy do žádosti, jako přílohy do 18. 9. 2015
Zastupitelstvo obce Klopotovice bere na vědomí informace ohledně dotace.
Hlasováno: pro 6
Usnesení č. 2. Schváleno

2.

Na základě příslibu dotace na akci Oprava sochy Kalvárie byly osloveny tři
firmy.
Doručeny na obecní úřad 3 nabídky.
- Kamenictví Tomáš Hořínek
343 850 Kč
- Petr Dufek
322 000 Kč
- René Tikal – Akademický sochař
295 550 Kč
Členové zastupitelstva vybrali na akci Oprava sochy Kalvárie p. René Tikala.
Pověřilo starostu obce sepsáním smlouvy v co nejbližším termínu.
Zastupitelstvo obce schvaluje výběr dodavatele na Opravu sochy kalvárie p.
René Tikala a sepsání smlouvy o dílo.
Hlasováno: pro 6
Usnesení č. 3. Schváleno

4. Na obecní úřad doručena žádost o odprodej obecního pozemku par. č. 378/1
p. Pospišová p. Procházka. Manželé Liškovi si podali žádost o odprodej části
pozemku ze stejné parcely. Po vzájemné dohodě se obě strany dohodly na
rozdělení pozemku na 2 parcely. Větší část by se odprodala p. Podpišové a
p. Procházkovy. Obec nechá zpracovat odhad a zaměření. Pozemky budou
prodány za odhadní cenu. Do příštího zastupitelstva bude vyvěšen záměr o
odprodeji.
Zastupitelstvo schvaluje žádost o odprodej pozemku.
Hlasováno: 6 pro
Usnesení č. 4 schváleno
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5. Doručena žádost p. Fiuráškové o pokácení akátů na obecním pozemku.
Žádosti o pokácení akátů byly již v minulých zastupitelstvech projednávány.
Bylo odsouhlaseno členy zastupitelstva, že se akáty kácet nebudou. Akáty
byly řádně ošetřeny a prořezány. Nedošlo ke změně.
Zastupitelstvo obce ukládá zaslat písemnou odpověď p. Fiuráškové ve znění,
že nedošlo ke změně a kácet se akáty nebudou.
Hlasováno : pro 6
Usnesení č. 5 schváleno
Různé:
Diskuse
-

starosta obce informoval zastupitele o provedených rozpočtových
opatřeních, které byly uskutečněny k dnešnímu dni. Rozpočtová opatření
č. 1- 4. Drobné přesuny finančních prostředků.
starosta dále informoval o dokončení sociálního zařízení. Dne 15.9.2015
proběhne kolaudace.
dále starosta informoval zastupitele o opravě vodovodního potrubí.
dotaz p. Indráka ohledně opravy sochy Kalvárie
p. Floriánová zveřejnění č. účtu na webových stránkách obce, platby
poplatků z účtu.

Paní Vladimíra Bukovcová upozorňuje občany, kteří ještě nezaplatili poplatek za
stočné, že mohou tak učinit v úřední hodiny na obecním úřadě.

Společenská kronika
Zájezd na Velehrad a do Vizovic
Dne 22. srpna uspořádala Kulturní komise při Obecním úřadě v Klopotovicích pro
seniory a všechny občany zájezd na Velehrad a do Vizovic.
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Beseda s přáteli
Páteční podvečer, to je čas vhodný k tomu, aby se mohlo uspořádat krásné posezení.
To se právě stalo dne 20. listopadu. V zasedací místnosti obecního úřadu se konala
„Beseda s přáteli“. Takováto akce, kterou pořádá kulturní komise při obecním úřadě, se
u nás koná každoročně, až na nějaké výjimky už několik desítek let. Je pořádaná pro
naše starší spoluobčany – důchodce.
Starosta obce pan Vladimír Bradík seznámil přítomné s děním v obci. Poté se konal
asi tak hodinový kulturní program, který nastudovaly maminky dětí pod vedením paní
Ivany Pospišové. Po tomto vystoupení se konala volná zábava s občerstvením. Pak
přišel pan Josef Čechák, ten hrál a zpíval k tanci a poslechu. Hrál známé písničky,
takže mnozí nejenom tancovali, ale také si zazpívali. Letos padnul rekord v účasti,
dostavilo se 38 z pozvaných našich občanů.
O to, aby na stolech pořád něco bylo, co se týče občerstvení, se starali členové
kulturní komise a některé maminky dětí. Pan Vladimír Prachař a paní Marta
Nesvadbíková, Ivana Pospišová, Vladimíra Bukovcová, Monika Pořízková a Veronika
Indráková.

---------------------------------------------------------------------------------------
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Stojí u polní cesty vedoucí k Viklickému dvoru (poblíže vodárny). Kříž tento byl
postaven na přání umírajícího dvaadvacetiletého Aloise Gálíčka. Trápili ho souchotiny
a těsně před smrtí prosil rodiče: až umřu, postavte na mou památku někde u Klopotovic
kamenný kříž.“ Na podstavci sochy je nápis: Věnován na věčnou památku Aloise
Gálíčka, Klopotovice 1882“.
Hezkou kamenickou práci od neznámého mistra posvětil tovačovský farář Josef
Sychra 5. července 1882. Po 1. světové válce kříž poškodila vichřice. Tehdy však už
nebylo nikoho, kdo by kříž nechal opravit, otec Gálíček zemřel v roce 1905, matka
Veronika v roce 1908. Opravy se tedy ujali Čeněk Klobouk a Josef Krátký. Opravu
provedla dílna V. Semeráda v Olomouci.
Úryvek z knihy Klopotovice, odraz života obce v zrcadle času
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Zatmění Měsíce 28. září 2015
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Drakiáda
Dne 4. října uspořádaly členky svazu žen drakiádu. Konala se za humny směrem
k lesíkům. Přišlo 17 dětí. Tentokrát, pokud někomu drak nechtěl létat, tak měl nějaký
technický problém, na vítr se to svádět moc nedalo. Draky pouštěli nejenom děti, ale
také rodiče a dokonce i prarodiče. Nakonec všichni dostali zaslouženou odměnu od
paní Marty Nesvadbíkové.
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Kalvárie
Někdo říká Pieta, někdo Kalvárie a u nás se vžil název této sochy jako Panna Maria
sedmibolestná, prostě se jedná o sochu poblíž vodárny.
V minulých letech byly zde na našem katastru opraveny už tři sochy sakrálního
charakteru. Svatý Jan Nepomucký, stojící u Kaple, dále pak Panna Maria Hostýnská a
kříž na Hřbitově.
Přikládám zde několik fotografií s již zmíněnou sochou.
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