Jubilantky

V letošním roce dvě naše občanky se dožily devadesáti roků. Paní Libuše Krátká a
paní Dobromila Mézlová.
Přišly jim popřát členky kulturní komise při Obecním úřadě v Klopotovicích a starosta
obce pan Vladimír Bradík.
Na obou fotografiích vidíme jubilantky při podpisu do kroniky kulturní komise.

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 15. září 2016
a je dodáváno domácnostem v obci zdarma.
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Občasník o minulosti a přítomnosti naší obce
Ročník XVI
číslo 3/2016

Oddechová chvilka mladých hasičů

Zprávy z radnice
Ze zápisu z 11. veřejného zasedání zastupitelstva obce Klopotovice
konaného dne 28. 4. 2016 v 19.00 hod
Přítomni: Bradík Vladimír, Nesvadbíková Marta, Horák Vladimír, Beneš
Roman, Pover Patrik, Pospišová Ivana
l. Program – 1. Inventarizace majetku za rok 2015
2. Veřejnoprávní smlouva MŠ Ivaň
3. Změny ve výši stočného
4. Různé
5. Diskuze
6. Závěr
Program doplněn starostou obce o 4 další body
- Podání žádosti o dotaci na opravu požární zbrojnice. Realizace 2017.
- Podání žádosti o dotaci z rozpočtu Olomouckého kraje - požární
automobil
- Navýšení finančních prostředků požárníkům.
- Žádost o odprodej obecního pozemku.
Inventarizace obecního majetku. O průběhu inventur informoval p. Horák.
Inventury obecního majetku proběhly řádně ve stanoveném termínu.
Předložena ke schválení Veřejnoprávní smlouva č. 12016. Poskytovatel
obec Klopotovice, příjemce MŠ Ivaň.
Podání žádosti o dotaci na opravu Požární zbrojnice. Příjem žádostí
v letošním roce.
Podání žádosti o dotaci na požární automobil. Poskytovatel dotace
Olomoucký kraj.
Navýšení finančních prostředků v rozpočtu obce na rok 2016 požárníkům.
Podána písemná žádost na odprodej pozemku na výstavbu rodinného
domku par. č. 101/1. Andrea Lisická, Michal Šišma.
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název projektu - pořízení nového dopravního automobilu určeného k evakuaci
osob
žadatel - Obec Klopotovice
celkové náklady realizovaného projektu......................................... 900000 Kč
účelová investiční dotace z rozpočtové kapitoly MV GŘ HZS ČR..............
450000 Kč
vlastní zdroje obce............................................................................450000 Kč

Česká republika – Ministerstvo zemědělství
Realizace projektu - oprava Kříže - 1912
Projekt je realizován za finanční podpory spoluúčasti Ministerstva zemědělství z
dotačního programu 16. - Udržování a obnova kulturního dědictví venkova
Podprogram 16. A Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny
Podpora údržby a obnovy stávajících památných staveb a objektů kulturně
historických hodnot v extravilánu i intravilánu obcí do 5 000 obyvatel, které nejsou
chráněnými kulturními památkami s předmětem ochrany podle zákona č.20/1987 Sb.,
o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.




Celkové výdaje :
Celková výše dotace:
Podíl obce:

174 800 Kč
122 000 Kč
52 800 Kč

Projekt bude ukončen v roce 2016

Paní Vladimíra Bukovcová upozorňuje ty občany, kteří ještě nezaplatili za odvoz
komunálního odpadu, tak mohou takto učinit v úřední době na obecním úřadě.
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dotační titul:
Program na podporu práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace v
rok 2016






název projektu - Program na podporu celoroční činnosti oddílu mladých
hasičů a rozvoj volnočasových aktivit dětí a mládeže v obci Klopotovice.
žadatel - SDH Klopotovice
celkové náklady realizovaného projektu ............................................40000 Kč
z toho z rozpočtu Olomouckého kraje ...............................................20000 Kč
vlastní zdroje SDH..............................................................................20000 Kč

SDH Klopotovice
dotační titul:
Dotace na činnost, akce a projekty hasičů (fyzických osob), spolků a pobočkových
spolků hasičů Olomouckého kraje 2016






název projektu - soutěž mladých hasičů v PÚ pořádané starostou sboru I.
ročník
žadatel - SDH Klopotovice
celkové náklady realizovaného projektu .............................................9000 Kč
z toho- z rozpočtu Olomouckého kraje ...............................................7000 Kč
vlastní zdroje SDH ...............................................................................2000 Kč

Ministerstvo vnitra GŘ HZS ČR

dotační titul:
Program dotace pro jednotky SDH obcí
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Různé:
- Starosta obce informoval o jednání s p. Růžičkou ohledně stavu cest. Po 20.
květnu zavolat ohledně cest p. Babničovi. Spravení cesty Klopotovice –
rozcestí.
- V sobotu 7. 5. 2016 se bude konat lampiónový průvod
- Hody budou v termínu 21. 5. - 22. 5. 2016
- Cyklistický výlet Poznání regionu – pořádá MAS Prostějov venkov dne 14. 5.
2016
Diskuse:
Petice z 22. 3. 2016 ohledně provozování pohostinství do konce roku p.
Matela dotaz ohledně změny provozní doby v pohostinství. Poplatky za
provoz televize.
p. Indrák dotaz ohledně termínu hodů. Placení stočného za odběr vody ze
studní.
p. Pospišová informovala o vystoupení Věrovanky na hody 22. 5. 2016.

Společenská kronika
Zájezd do ZOO

V sobotu 16. července uspořádala kulturní komise při obecním
úřadě zájezd pro děti, doprovod a ostatní do Zoologické
zahrady v Brně a projížďku lodí po brněnské přehradě.
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Korunní pevnůstka v Olomouci
Uplynul týden od hodů a v něm se odehrály také zajímavé události. V Olomouci,
v areálu Korunní pevnůstky se od rána konala dne 27. května oslava dětského dne se
záchranáři. Odpoledne od čtrnácti hodin zde byl další program. Hejtman Olomouckého
kraje pan Ing. Jiří Rozbořil, svolal dobrovolné hasiče z celého kraje na svěcení praporu
hasičů a křest knížky. Svoláni byli zástupci obcí a hasičských sborů, těch obcí, které do
knihy napsali příspěvky. Z naší obce tuto akci navštívili starosta obce pan Vladimír
Bradík, starosta hasičů pan Mgr. Ing. Jiří Kroupa, paní Dáša Dehnerová coby
jednatelka hasičů a já jako kronikář obce a dokumentarista. Naši zástupci obdrželi 3
knihy, v jedné je dokonce napsáno věnování od Olomouckého arcibiskupa jeho
excelence Jana Graubnera. Pan arcibiskup udělal výjimku a nechal se vyfotografovat
s našimi občany.
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Dotace Olomoucký kraj
Realizace projektu - Revitalizace zeleně na návsi
Projekt je realizován za finanční podpory spoluúčasti
Olomouckého kraje z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2016 dotační
titul č. 1 Podpora budování a obnovy infrastruktury obce.




Celkové výdaje:.................... 259 987 Kč
Výše dotace:........................... 77 966 Kč
Podíl obce:.............................181 991 Kč

dotační titul:
Dotace pro JSDH obcí Olomouckého kraje na nákup
dopravních aut a zařízení 2016







název projektu - nákup dopravního automobilu pro JSDH Klopotovice
žadatel - Obec Klopotovice
celkové náklady realizovaného projektu....................................... 900000 Kč
z toho - z rozpočtu Olomouckého kraje.........................................100000 Kč
účelová investiční dotace z rozpočtové kapitoly MV GŘ HZS ČR...........
450000 Kč
vlastní zdroje obce......................................................................... 350000 Kč

dotační titul:
Dotace na pořízení, rekonstrukci, opravu požární
techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí
Olomouckého kraje






název projektu - nákup zásahových helem pro jednotku SDH
žadatel - Obec Klopotovice
celkové náklady realizovaného projektu ...........................46484 Kč
z toho - z rozpočtu Olomouckého kraje ............................. 23000 Kč
vlastní zdroje obce............................................................... 23484 Kč
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Soutěžící přijeli z Dubu nad Moravou, Nenakonic, Štětovic, Tovačova a domácí
dokázali postavit dokonce 4 družstva. Soutěžilo se ve třech kategoriích a to přípravka,
mladší a starší žáci. Celá tato akce byla pod záštitou pana poslance Ladislava
Oklešťka. Mimo soutěž nakonec nastoupili staří páni. Večer se konala ještě diskotéka.

Dětský den
Tutéž sobotu od patnácti hodin na hřišti pokračoval program pro děti dětským
dnem, který pořádala ZO ČSŽ. Soutěžilo zde 22 dětí v deseti disciplínách. Byl zde i
skákací hrad, asi jako nejpřitažlivější zábava. Děti dostaly balíčky, kde byly nějaké
pozornosti a také něco sladkého. Nakonec si mohly nad ohníčkem opéct párek. ZO
ČSŽ touto cestou děkuje sponzorům a to Obecnímu úřadu v Klopotovicích, Sboru
dobrovolných hasičů v Klopotovicích, paní Aleně Bradíkové a paní Leoně Zajícové.
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Kácení máje
Další den 28. května nadešla chvíle na skácení májky. Už od půl čtvrté se scházeli
lidi u sýpky. Návštěva byla veliká, přišlo dost i přespolních. Byli to převážně příbuzní
našich občanů. Krátce po čtvrté hodině přišla přeháňka. Takže židle a mokré stoly
hosté a pořadatelé nastěhovali do sýpky, a po chvíli zase dali ven. Přestěhovali také gril
s makrelami pod střechu. Po první várce makrel začala scénka, která trvala asi čtvrt
hodiny. To předváděly děti, převážně mladí hasiči pod vedením Jiřího Kroupy,
Veroniky Indrákové a Zuzany Dvořákové. Po chvíli došlo na kácení máje. To proběhlo
bez nejmenších problémů. Láhev fernetu, která byla po celou dobu máje nahoře, při
pádu přežila a fernet se mohl vypít. O klobásy z udírny se starali pánové Bohumil
Špaček a Martin Nemeček, Makrely měl na starosti pan Vladimír Jurda. Nápoje jak
alko, tak nealko točily výhradně dámy. Michaela Hrubá, Monika Pořízková, Jana
Prachařová a Leona Jurdová. To celé skončilo ve večerních hodinách.
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Soutěž mladých hasičů
V sobotu 2. července se na hřišti v Klopotovicích sešlo deset družstev mladých
hasičů. Od půl desáté zde probíhala soutěž mladých hasičů a to 1. ročník o pohár
starosty SDH Klopotovice.
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