Občasník o minulosti a přítomnosti naší obce
Ročník XVI
číslo 4/2016

Plameňáci na raftech – Vnorovy

Zprávy z radnice
Ze zápisu 12. veřejného zasedání zastupitelstva obce Klopotovice
konaného dne 24. 6. 2016 v 19 hodin
Přítomni: Bradík Vladimír, Nesvadbíková Marta, Horák Vladimír, Beneš Roman,
Pover Patrik, Pospišová Ivana
Ověřovatelé: p.Pospišová, p. Nesvadbíková
Nepřítomni: Oravec Josef
Zapisovatelka: Bukovcová Vladimíra
Zastupitelstvo schválilo předložený Závěrečný účet obce za rok 2015. Souhlasí
s celoročním hospodařením obce, a to bez výhrad.
Zastupitelstvo schvaluje Účetní závěrku za rok 2015 bez výhrad.
Zastupitelstvo schválilo přijetí dotace z Programu obnovy venkova Olomouckého
kraje na Revitalizaci zeleně v obci. Dofinancování akce z prostředků rozpočtu obce.
Znění předložené smlouvy o poskytnutí dotace. Pověřuje starostu podepsáním
smlouvy.
Zastupitelstvo schválilo Přijetí dotace na nákup dopravního automobilu pro jednotku
SDH Klopotovice poskytované v rámci dotačního titulu č. 2 Dotace pro JSDH obcí
Olomouckého kraje na nákup dopravních aut a zařízení 2016.
Dofinancování nákladů na pořízení automobilu z vlastních zdrojů a návrh Smlouvy o
poskytnutí dotace. Pověřuje starostu uzavřením smlouvy.
Zastupitelstvo schválilo přijetí dotace na nákup zásahových helem poskytované
v rámci dotačního titulu č. 1 Dotace na pořízení, rekonstrukci, a opravu požární
techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje na rok 2016.
Dofinancování nákladů ve výši 50 % z vlastních zdrojů a návrh Smlouvy o poskytnutí
dotace. Pověřuje starostu uzavřením smlouvy s Olomouckým krajem.
Zastupitelstvo schválilo znění předložené Smlouvy o bezúplatné výpůjčce a pověřuje
starostu jejím podpisem.
Zastupitelstvo pověřilo starostu k provádění rozpočtových opatření: u převodů
finančních prostředků mezi účtem obce u ČNB a běžným účtem u KB bez omezení, u
zapojení příjmů a výdajů do rozpočtu u účelově přijatých dotací v plné výši obdržené
dotace.
Zastupitelstvo schválilo přijetí dotace Dotační program 16 – Udržování a obnova
kulturního dědictví venkova. Podprogram 16 A – údržba a obnova stávajících
kulturních prvků venkovské krajiny. Oprava kříže 1912. Dofinancování akce
z vlastních zdrojů.
Zastupitelstvo schválilo firmu AGROTEC a.s. Hustopeče k dodání dopravního
automobilu pro požárníky a zároveň pověřuje starostu k uzavření a podpisu smlouvy.
Zastupitelstvo obce Klopotovice schválilo nové stanovy Svazku obcí Prostějov –
venkov navržené členskou schůzí svazku ze dne 27. 4. 2016
Zastupitelstvo schválilo firmu Zahradnictví Lehký Klopotovice jako dodavatele na
akci Revitalizaci zeleně a zároveň pověřuje starostu podepsáním smlouvy.
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Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č. 5, bere na vědomí provedená
rozpočtová opatření č. 1-4.
Zastupitelstvo schválilo p. René Tikala jako dodavatele na akci oprava Kříže 1912 a
zároveň pověřuje starostu k sepsání a podepsání smlouvy.
Zastupitelstvo vybralo dodavatele zásahových helem firmu Požární bezpečnost s.r.o.
Jihlava.
Zastupitelstvo vybralo dodavatele oken na Požární zbrojnici firmu DAHEPO PV- CZ
s.r.o. Prostějov a zároveň pověřuje starostu k uzavření a podpisu smlouvy.
Zastupitelstvo schvaluje předloženou směrnici č. 26/2016 o nakládání se dřevem.
Žádosti občanů:
p. Fiurášková doplnila žádost o pokácení stromů na obecním pozemku.
Zastupitelstvo nesouhlasí s pokácením stromů. Stanovisko zůstává beze změny.
Různé:
p. Mézlová – borovice na hřbitově kořeny zvedá dlažbu, ořez větve břízy – Vávrův
hrob.
p. starosta informoval o opravě cesty z Klopotovic do Věrovan. Jednání s p. Babničem
– ředitel Okresních silnic. Oprava v letošním roce.
p. Pospišová – účast dětí z obce na Olympiádě v Kralicích na Hané. Mladší děti 4.
místo, starší děti 5. místo.
p. Vystrčilová – zpřístupnění kaple v hody
p. starosta – odprodej lešení od p. Mračka za cenu 30 000 Kč
p. Kroupa informoval o soutěži – 1 ročník starosty SDH – přihlášeno 9 družstev.
Celkem by mělo soutěžit cca 15 dětí.

Ze zápisu 13. veřejného zasedání zastupitelstva obce Klopotovice
konaného dne 23. 9. 2016 v 19 hodin
Přítomni: Bradík Vladimír, Nesvadbíková Marta, Horák Vladimír, Beneš Roman,
Pover Patrik, Pospišová Ivana
Ověřovatelé: p. Pover, p. Horák
Nepřítomni: Oravec Josef
Zapisovatelka: Bukovcová Vladimíra
Zastupitelstvo schválilo předloženou Směrnici o odvádění odpadních vod.
Zastupitelstvo schválilo předložené rozpočtové opatření č. 12 a provedená rozpočtová
opatření.
Zastupitelstvo schválilo Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.
Pověřuje starostu jejím podepsáním.
Zastupitelstvo schválilo koupi trubkového lešení za cenu 30 000 Kč, uzavření kupní
smlouvy a podepsání starostou obce.
Předložen ke schválení zastupitelstvu Návrh ceny projektových prací – sklady
obecního úřadu, zaměření stávajících objektů, inženýrská činnost, zprávy.
Cena za projektové práce celkem cca 30 250 Kč. Projektant Projekční kancelář Ing.
Hájková Hana.
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Zastupitelstvo souhlasí s navrženou cenou projektových prací.
Doručena písemná žádost p. Fiuráškové o pokácení akátů na veřejném prostranství.
Zaslán dopis na KÚ Olomouc. Návrh nechat každé 3 roky posoudit zdravotní stav
stromů.
Zastupitelstvo nesouhlasí s pokácením stromů. Stanovisko zůstává beze změny.
Souhlasí s provedením posouzení zdravotního stavu stromů každé 3 roky.
Různé:
P. starosta informoval o uzavření cesty Klopotovice – Klopotovice rozcestí od 26. 9.
2016 – 31. 10. 2016. Jednání s p. Růžičkou o opravě celé cesty až k obci a ne jen po
ČOV.
Diskuse:
P. Pospišová rozmístění lávek po obci – park, dětské hřiště, autobusová zastávka.
Túje u Spálovského – výsadba nových místo uschlých.
P. starosta – výstavba skladu za pohostinstvím a zrušení plechové garáže.
Dotaz p. Pospišové ohledně domu Přehnalových. Zatím zůstává beze změny. Zaslán
návrh obce s vypracovaným posudkem o demoličních nákladech. Ze strany
Přehnalových nedošla žádná odpověď.
P. starosta – informoval o telefonickém rozhovoru s p. Bělkou o odkupu pozemku na
návsi. Pan Bělka by chtěl směnit pozemek za pole. Obec preferuje odkup.
P. starosta informoval o vypracování projektové dokumentace na opravu Požární
zbrojnice. Dokumentace předána na stavební úřad do Prostějova. Podání žádosti o
dotaci na rok 2018.
Starosta informoval o dokončení venkovních omítek na sýpce.
Návrh na vybudování chodníku u Lukášového.
Úprava návsi – pravá strana. Zrušení nebo zachování živých plotů.
P. Pospišová připomínka ke vzhledu kontejnerů na tříděný odpad u obchodu.
Dotaz p. Indráka ohledně úpravy terénu u sochy p. Marie u hřbitova.
Návrh p. Nesvadbíkové na pokácení tújí na hřbitově a výsadba nových.
P. Lehký informoval o stavu prací na akci Revitalizace zeleně na návsi.
Dotaz p. Beneše ohledně provozování pohostinství od nového roku.

Kloboukův kříž z roku 1912
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V nedávné době byla dokončena oprava kříže, u polní cesty směrem k Hrubřicím.
Říká se Matelův kříž, tak jsme si všichni zvykli. Správně je to kříž Kloboukův. Pan
farář František Klobouk z čísla 17 po studiích na našich školách vystudoval ve
Vatikánu a na jeho počest mu rodiče nechali postavit tento kříž. Kříž postavili na poli
Františka Pospíšila, který bydlel v domě číslo 9. Jeho dceru si vzal Vojtěch Matela
z Biskupic a tak pravděpodobně vznikl název Matelův kříž. František Klobouk sloužil
v Polance nad Odrou a v Kroměříži. Pohřben je na hřbitově v Klopotovicích.
Ve dnech 7. a 8. října proběhly v naší republice volby do zastupitelstev krajů a také
do 1/3 senátu. U nás se volilo pouze do kraje, senátorka paní Božena Sekaninová má
platný mandát ještě další dva roky.

Členové volební komise: Ivana Pospišová, Naděžda Návratová, Josef Oravec, Marie
Sedláčková, Dáša Krejčí a Marta Nováková.
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Společenská kronika
Drakiáda
V sobotu odpoledne dne 15. října jsme se sešli na drakiádě, kterou pořádala ZO ČSŽ.
Přišli i nějací rodiče a hlavně děti s draky. Bylo jich 13. Děti pouštěly asi dvě hodiny
draky a za odměnu doslaly nějaké sladkosti. Paní Marie Vystrčilová přinesla dráčky
z lineckého těsta. Počítala, že přijde více dětí, tak nakonec na každého vyšly dokonce
dráčky dva.

Paní Vladimíra Bukovcová upozorňuje občany, kteří ještě nezaplatili poplatek
za stočné, že mohou tak učinit v úřední hodiny na obecním úřadě.
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Žehnání novému hasičskému autu
Nadešla už asi dva měsíce očekávaná chvíle. Žehnání novému hasičskému autu. Je
pátek 21. října a asi půl čtvrté odpoledne. Všude jsou kaluže, a my jsme rádi, že už
neprší, chvílemi dokonce vykoukne sluníčko. Několik dní bylo deštivých, pršelo málo,
ale často.
Než jsme přišli k hasičské zbrojnici, tak už bylo vidět několik zaparkovaných
hasičských aut sborů z našeho okrsku. U zbrojnice stála stříkačka z roku 1876, tu
přivezli hasiči z Tovačova. Dále pak stálo to nové auto. Někteří hasiči a Jirka Vysloužil
dokončovali přípravy na tuto pro nás zajímavou akci. Po šestnácté hodině starosta
hasičů pan Jiří Kroupa přivítal primátorku města Prostějova paní RNDr. Alenu
Raškovou a nejvyšší zástupce dobrovolných hasičů okresu Prostějov. Poté hasiči
z Vrahovic předvedli ukázku vyproštění dvou osob z automobilu při dopravní nehodě.
Dále pak došlo k ocenění jednotlivých členů SDH Klopotovice za jejich dlouholetou
práci ve sboru. Jsou to: Jaroslav Parák, Jiří Steiger, Vladimír Prachař, František
Prachař, Tomáš Špaček, Martin Nemeček, Vladimír Jurda, Jiří Kroupa a Jaroslav
Beneš. Dostali dekrety, někteří i medaile a zaznělo veřejné poděkování za vykonanou
práci v jednotce. V tutéž dobu do stanu, který sloužil, jako provizorní kaplička přišel
varhaník se svým hudebním nástrojem a přišly také zpěvačky. Bylo jich sedm. Pomalu
se naplnil stan věřícími, kteří se chtěli účastnit mše svaté. Když dosedli poslední, zase
všichni vstali, protože přicházeli dva ministranti a za nimi tovačovský farář P.
František Urban a vedle něho přicházel olomoucký arcibiskup a metropolita moravský
Mons. Jan Graubner. Pro naši obec je velká čest, že nás navštívila tak vysoce
postavená osobnost. A to, že zde bude sloužit mši svatou, to čekal asi málokdo. Mše
končila svatým přijímáním několika místních věřících. Hned po skončení mše přišel
okamžik, který byl hlavním bodem programu tohoto setkání. Došlo na žehnání
automobilu, aby sloužil dobré věci, pokud bude nutné ho použít. Za hřištěm proběhla
další ukázka hasičů, a to uhašení hořícího auta. V tu dobu už pan arcibiskup seděl
v tom větším stanu s panem starostou a některými dalšími našimi občany. Je třeba ještě
připomenout, že pan arcibiskup pěkně hovořil při mši svaté a také v tomto stanu jsme
si s ním krásně popovídali o naší obci a také o některých jeho zážitcích. Pan arcibiskup
odjel, odjela i většina hasičů, ale stánek s občerstvením byl obklíčen lidmi, kteří si
chtěli při skleničce popovídat. Už nebyl ani kabanos z udírny ani bramboráky a ani
makrely. Dokonce byly snědeny i zákusky a vdolečky. Hezkou chvíli už byla venku
tma a pomalu odcházeli i ti nejotrlejší štamgasti. Tak skončil jeden nádherný den.
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Přivítání hostů a ocenění členů SDH Klopotovice

Snímek pořízený při mši svaté.

Olomoucký arcibiskup a metropolita moravský Mons. Jan Graubner žehná novému
hasičskému autu.
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Na památku společné foto.

Poohlédnutí za rokem ve funkci starosty SDH Klopotovice
Po roce ve funkci starosty můžu konstatovat, že to byl jeden z nejlepších roků
našeho sboru, s nadsázkou snad i nejlepší v dlouhodobé historii, co jsem u sboru.
Podařilo se nám spoustu věcí zrealizovat, nastartovat novou generaci dětí, které mají
zájem se tomuto sportu věnovat a především jednotku trošičku dovybavit. Když to
vezmu od začátku roku, tak ten začal tím, že jsme se jako sbor zapojili do projektu na
sepsání knihy dobrovolných hasičů olomouckého kraje, kde je kousek z historie a
současnosti našeho sboru a naší obce, pak jsme pokračovali vybudováním nového
sušáku na hadice, který nám daleko rychleji a efektivněji umožní usušit hadice, což
oceníme především při závodech, na které jezdíme. Začali jsme se zúčastňovat
různých školení prevence, vedoucích mládeže a technik ochrany obyvatelstva.
Zpracoval jsem a podal celou řádu dotačních projektů, které se nám v průběhu roku
podařilo zrealizovat. Získali jsme dotace na různé soutěže a výlety, ale také na
vybavení naší jednotky. Podrobný soupis vyšel v minulém čísle Lopotníku.
Za jeden z největších úspěchů letošního roku považuji to, že se nám podařilo do
požárních aktivit zapojit naše děti od těch nejmenších až po ty starší. Podařilo se nám
uspořádat několik akcí (stavění májky i její úspěšné pokácení, uspořádali jsme soutěž
pro děti, která k nám přilákala spoustu sborů z okolí). Tyto akce obohatily společenský
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život v naší obci a také přilákaly spoustu nových hostů z okolí (p. poslanec Ladislav
Okleštěk, primátorka Prostějova RNDr. Alena Rašková) a tím se dostávám i k
druhému velkému úspěchu, a to byl nákup a křest našeho nového hasičského auta.
Tuto akci navštívilo i spoustu sborů z našeho okolí, kterým bych také rád poděkoval,
že nám přispěli jak technikou, tak i ukázkami zásahu během této akce. Slavnostní křest
nového auta provedl arcibiskup mons. Jan Graubner, kterého se mi na tuto příležitost
podařilo pozvat. Tento vůz jsme pořídili jak z dotací ministerstva vnitra a
Olomouckého kraje, nemalou částku musela dát i obec ze svého rozpočtu.
S dětmi jsme se zúčastnili spousty soutěží, kdy vyzdvihnu jen pár, a to Olšany, kde
jsme obsadili dvě první místa jak v kategorii mladších, tak i ve starších, v Pěnčíně se
nám podařilo při soutěžním útoku překonat hranici 25 vteřin. V Klopotovicích jsme
poskládali čtyři družstva a na závěr Vrahovice, kde jsme měli nejmladšího závodníka
ze všech soutěžních družstev a to Sabinku Kroupovou.
Při této příležitosti bych chtěl především poděkovat našim holkám, co mi s dětmi
pomáhají a to Monice Pořízkové, Veronice Indrákové a Zuzaně Dvořákové a také
dalším maminkám a tatínkům, kteří s námi tráví čas.
Zúčastnili jsme se také několika oslav výročí sborů jako třeba v Ivani, či v
Tovačově. Uspořádali jsme celou řadu výletů pro děti: Pevnost poznání do Olomouce,
lanové centrum a především jsme byli na raftech ve Vnorovech u Hodonína.
Podrobnější přehled o našich soutěžích a aktivitách najdete na našich stránkách
www.sdhklopotovice.cz .
Díky finančnímu příspěvku obce a našich sponzorů jsme vybavili děti potřebnou
technikou, nakoupili nástřikové terče a překážky, obec nám pořídila nové zásahové
helmy, vyměnila nám okna na hasičárně. Zkrátka a dobře, byl to velice úspěšný rok.
Chtěl bych poděkovat obecnímu úřadu za podporu jak finanční, tak i materiální,
všem dobrovolným hasičům, kteří si našli chviličku a pomohli nám se všemi akcemi a
také s údržbou naší hasičárny a nesmím zapomenout ani na velké díky maminkám,
které si našly chviličku a pomohly při realizaci akcí a při práci s dětmi. Nemalé
poděkování patří i partnerkám a partnerům za trpělivost a shovívavost.
Na závěr bych Vám všem chtěl popřát příjemné prožití vánočních svátků a do
nového roku hodně zdraví a štěstí a budu se na Vás opět těšit na akcích, které Vám
jako sbor příští rok připravíme.
V roce 2017 pevné objetí a dobrou náladu, co úsměv vykouzlí.
Přeje Mgr. Ing. Jiří Kroupa
starosta SDH Klopotovice
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Setkání přátel
Název setkání přátel zní pěkně, jde o každoroční setkání seniorů. Jinak řečeno
kulturní komise při obecním úřadu ke konci roku zve na takové setkání všechny
starobní důchodce a také invalidní důchodce od určitého věku. Takovýchto občanů
v naší obci je více jak pět desítek. Letos se jich sešlo asi čtyřicet. Dobrá účast. Musíme
vzít v úvahu, že jsou mezi námi lidé, kteří se už léta nezúčastňují jakýchkoliv akcí.
Někteří kvůli pokročilému věku, další mají jiné důvody.
V zasedací místnosti obecního úřadu nás přivítal starosta obce pan Vladimír Bradík.
Seznámil nás s děním v obci a co se zde vybudovalo v uplynulém roce. Po přípitku
následoval program, který s dětmi připravila paní Ivana Pospišová. Básničky a scénky.
Po pohoštění začal hrát a zpívat k tanci a poslechu pan Josef Čechák. Tento pán už
zde vystupoval vícekrát. Kdo to neví, tak on nějaký čas vystupoval jako zpěvák
dechové kapely „Věrovanka“ a nyní hraje na varhany v dubském kostele. Jedná se o
kvalitní a mezi odborníky uznávané varhany. Potom hrál také na harmoniku, vždyť po
nějaké té skleničce si většinou každý z nás rád zazpívá.
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Něco málo z historie hasičů v Klopotovicích. Původní váha sloužila v 50. a 60. létech
jako hasičská zbrojnice. Na druhém snímku jsou hasiči z té doby. Jaroslav Vymětal,
Ladislav Pospíšil, Alois Ježák, Josef Zatloukal, Vladimír Pohlodka, za nimi Rostislav
Opršal ml., František Lehký, dále pak Rostislav Opršal st. František Prachař, Josef
Starosta, Jan Kohn st. Václav Fojt, Jaroslav Parák, František Mádr, úplně vzadu
Svatopluk Prachař ml., Jan Kohn ml. a Arnošt Pohajda.
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 30. prosince 2016 a je dodáváno domácnostem v obci
zdarma.
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