Občasník o minulosti a přítomnosti naší obce
Ročník XVII
číslo 1/2017

Zprávy z radnice
Z 14. veřejného zasedání zastupitelstva obce Klopotovice
konaného dne 9. 12. 2016 v 19 hodin
Přítomni: Bradík Vladimír, Nesvadbíková Marta, Horák Vladimír, Beneš Roman,
Pover Patrik, Pospišová Ivana
Ověřovatelé: p.Pospišová, Nesvadbíková
Nepřítomni: Oravec Josef
Zapisovatelka: Bukovcová Vladimíra
Starosta přečetl program zasedání. A doplnil ho o další body:
- Oprávnění k zastupování na valných hromadách
- Oprávnění k provádění rozpočtových opatření
Ověřovateli zápisu jmenoval: p. Pospišová a p. Nesvadbíková
Zastupitelstvo schválilo program 14. zasedání zastupitelstva obce a ověřovatele
zápisu.
Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové provizorium do doby zpracování a schválení
rozpočtu na rok 2017 úhradu nezbytně nutných výdajů a to do výše maximálně 1/12
rozpočtu roku 2016
Zastupitelstvo schválilo Plán inventur za rok 2016.
Zastupitelstvo schvaluje předložené rozpočtové opatření č. 17 a provedená rozpočtová
opatření 12 -16
Zastupitelstvo pověřilo starostu zastupováním obce na valných hromadách.
Oprávnění pro starostu obce k provádění rozpočtových opatření.
Zastupitelstvo obce stanovuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, kompetenci starosty obce
k provádění jednotlivých rozpočtových opatření v následujícím rozsahu:
do výše 200 000 Kč na změnu jednotlivé položky rozpočtu v příjmech, výdajích i ve
financování, při které dojde ke změně celkového objemu rozpočtu.
Změnu jednotlivé položky rozpočtu ve vyšších částkách může starosta provádět
jen v případech:
a) přesunů rozpočtových prostředků na straně příjmů, výdajů a financování, aniž
by se změnil celkový objem příjmů, výdajů a financování,
b) rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných
rozpočtů (příjem dotace a k tomu odpovídající výdaje k čerpání dotace),
c) zapojení neočekávaných daňových i nedaňových příjmů,
d) zapojení položky 8115 do rozpočtu obce
Zastupitelstvo obce dále stanovuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, kompetenci
starostky obce k provedení rozpočtového opatření k 31. 12. kalendářního roku v plném
rozsahu, a to k provedení potřebného rozpočtového opatření v období od posledního
zasedání zastupitelstva obce v daném kalendářním roce do 31. 12. daného
kalendářního roku. Toto zmocnění se poprvé použije pro kalendářní rok 2016
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Rozpočtová opatření prováděna starostou obce budou na nejbližším zasedání
zastupitelstva obce předložena zastupitelstvu na vědomí se stručným
odůvodněním (odůvodnění lze na zasedání podat ústně).
Zastupitelstvo schválilo oprávnění pro starostu obce k provádění rozpočtových
opatření v rozsahu uvedeném v bodu 6.
Různé: p. starosta informace – odměny za výkon funkce členů zastupitelstva
zůstávají nezměněny
- podání žádostí od dotace na opravu hasičské zbrojnice v roce
2017
- příspěvky neziskovým organizacím – 4 x do roka
- opravená cesta směr Věrovany, částečně opravená cesta do
Biskupic. V příštím roce možnost opravy silnice směr do Ivaně.
Opravení cesty středem obce.
- Provedena kontrola pracovníky Požárního sboru z Prostějova –
webové stránky požárníci. Vyčlenění krizových prostředků
v rozpočtu obce v minimální výši 10 000 Kč. Digitální
zpracování rozvodů plynu, vody a elektrické energie.
- Akce uskutečněné v roce 2016 – přijaté dotace – helmy,
revitalizace zeleně, požární automobil, oprava kříže.
- Vrata na sýpku budou zhotoveny v roce 2017
- Instalace zakoupených laviček v roce 2017
Akce plánované na rok 2017
- Vystavění garáže za pohostinstvím – sklad
- Zhotovení vrat sýpka, ošetření vazby na sýpce proti hnilobě
- Oprava oltáře v kapli, napaden červotočem
- Podání žádosti o dotaci na opravu požární zbrojnice v roce 2018
- Vybudování nového chodníku od Lukášového
- Nová světla a vybroušení parket na sále
- Revitalizace 2. části návsi
- P. Pospišová vybudování chodníku ke hřbitovu. Nelze nejsou
naše pozemky, po kterých by chodník vedl.
- P. Prachař – ořezání líp u Pořízkového

Jubilea občanů
96 let
92 let
91 let
75 let
70 let
65 let

60 let

Věra Paráková
Marie Indráková
Libuše Krátká
Dobromila Mézlová
Bedřich Vojtěchovský
Josef Oravec
Jarmila Kroupová
Marta Oravcová
Marie Nemečková
František Nesvadbík
Eva Nesvadbíková
Hana Lehká
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Společenská kronika
Mikuláš

Už začátkem měsíce ledna se podařilo napustit kluziště, počasí bruslařům přálo.
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V sobotu 7. ledna nás navštívili tři králové. Adélka Vymětalová, Honzík a Nikolka
Pořízkovi, doprovázela je Ing. Vendula Spálovská.

Dětský karneval na ledě
Celý týden dost mrzlo, ale už ve čtvrtek 12. ledna se výrazně oteplilo, byly asi 3
stupně nad nulou a led, přestože zem byla promrzlá, začínal tát. Hlavně asi tál špatně
odhrnutý sníh. Prostě byla místa, kde stála voda. Byl ohrožen karneval na ledě.
V sobotu 14. ledna ukazoval teploměr – 3 ºC. To byla dobrá známka, led byl celkem
dobrý. Takže již avizovaný karneval opravdu začal v sobotu ve 14 hodin. Zřejmě to
všem dětem nevyhovovalo, přišlo jich pouze 11. Zato dospělých bylo asi 35. Bylo
chladno a zpočátku trochu pofukoval vítr. Dětem to nevadilo, dokonce někteří si
odkládali své svršky. Dospělí si s sebou přinesli něco na zahřátí. Pro děti tam byl teplý
čaj a pro všechny šátečky od paní Olgy Indrákové, jako na většině akcí pořádaných
svazem žen.

Jaroslav Lehký s dcerou Erin, Lukáš Mraček, Michal Malík a Jan Pořízek ml.
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Dětský karneval
Na neděli 5. února si členky ZO
Českého svazu žen naplánovaly Dětský
karneval. Měl být od půl třetí odpoledne.
Právě v tu dobu přicházeli první děti
v doprovodu rodičů. Takže zábava jako
taková začínala asi s půlhodinovým
zpožděním. Nikomu to nevadilo. Nakonec
se zde sešlo 28 dětí. Maminek, tatínků,
babiček a dědečků nebylo o mnoho méně.
Většina soutěží byla asi jako minulá léta.
Hrála reprodukovaná hudba. Bylo také
občerstvení jako jindy. Nějaké pití, párky
s rohlíky a cukroví, co přinesly maminky.
Zábava pro děti končila kolem osmnácté
hodiny.
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Vítání občánků a prvňáčků
V neděli 12. února se konalo v zasedací místnosti obecního úřadu vítání občánků a
prvňáčků.
Občánci, kteří se v nedávné době narodili a mají trvalé bydliště v Klopotovicích,
jsou tři. Petr Olczak, Matyáš Prachař a Nela Indráková.
Od prvního září minulého roku navštěvují základní školu čtyři prvňáci z naší obce.
Z toho tři ZŠ v Tovačově, a to Nela Navrátilová, Ema Indráková a Nikola Pořízková.
Tomáš Mouka navštěvuje ZŠ v Prostějově. Chodí do hokejové třídy jako jeho starší
bratr.
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Matyáš Prachař

Petr Oczak

Nela Indráková

Prvňáci.
Nela Navrátilová, Ema Indráková, Tomáš Mouka a Nikola Pořízková.
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Zabíjačka
Je tu sobota 4. března. Od rána bylo teplo, později svítilo sluníčko. Krásný den pro
nás, ale pro pašíka to byl konec. Všechno to začalo ráno v osm hodin. Před hasičárnu
dovezli autem zabité a štětin zbavené prase, pověsili na trojnožku. Prase rozbourali, co
se má vařit uvařili. Byla to akce hasičů, a také jim pomáhali další lidi této práce znalí.
Až k večeru byly jitrnice, tlačenky a také jelita. Konzumace probíhala přímo na místě
před hasičárnou a také to nabízeli lidem ke koupi domů. Bylo rozpuštěno i sádlo.
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Vzpomínka na klopotovickou střelnici
Patřím mezi ty naše občany, kteří chodí rok co rok na Podstrání na střelecké závody
a tak jsem si dovolil trochu zavzpomínat. Z dávných rozhovorů s tehdejšími myslivci
vím, že střelnici chtěli založit už na konci padesátých let minulého století. Nepodařilo
se. Místo si vyhlídli perfektní, protože po celou dobu závodů není vidět sluníčko. Buď
ho mají za zády anebo za stromy.
Našich myslivců v té době bylo osm. Pánové Jan Kohn st., Jan Kohn ml., Rostislav
Opršal, Oldřich Kovařík, Vojtěch Koláček, Josef Starosta, Jaroslav Mraček a Vojtěch
Skácel. Na hony si vždycky přizvali nějaké své kamarády anebo příbuzné. Mezi ně
patřili: Antonín Zamastil z Ostravy, František Fargaš z Brodku u Přerova, Karel Jung,
František Hrabal z Hrubčic a mnoho dalších.
Ten poslední z jmenovaných, chtěl v Hrubčicích postavit střelnici na asfaltové terče.
Zřejmě neuspěl, a tak se do práce pustil za pomoci našich myslivců tady v
Klopotovicích. V roce 1961 se poprvé střílelo na asfaltové holuby, jak se tehdy říkalo,
v Klopotovicích. Byla zde jedna vrhačka, jejíž pružina se natahovala ručně a také na
hlasité vyzvání obsluha vrhačku spustila v činnost.
Takže kromě našich myslivců na zbudování této střelnice měl velkou zásluhu právě
pan František Hrabal z Hrubčic.
Od té doby se hodně změnilo. Spojila se Jednotná zemědělská družstva Biskupic a
Klopotovic a spojily se také Myslivecké spolky. Později se naše JZD spojilo
s kralickým a vznikla tak velká honitba. Samozřejmě se spojily i myslivecké spolky.
Také zde přibyli rádoby chytří lidé z Prostějova.
Byla zde postavena chata a celá střelnice je několikrát modernizovaná. Škoda, že
v Klopotovicích už jsou pouze tři myslivci a ti už ani nestřílí. Z těch původních už
samozřejmě nikdo nežije.
Je to jenom malá vzpomínka u příležitosti 55. výročí od prvních střeleckých závodů
na podstrání. Přidávám zde několik fotografií právě z těch začátků.

Na snímku sedí František Nesvadbík, Jan Halámek, Metoděj Pohajda a Ladislav
Pospíšil. Za nimi stojí Jindřich Trávníček z Biskupic a Vojtěch Navrátil.
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Rostislav Kohn, Antonín Zamastil a Jan Kohn ml.

Střílí Jan Kohn ml., vedle něj stojí František Hrabal, dále pak Rostislav Kohn a
s fotoaparátem Svatopluk Prachař autor mnoha snímků z akcí v Klopotovicích.
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Myslivci zde byli už v meziválečném období. První honitbu koupil od obce Vojtěch
Krátký už v roce 1925. Na snímku stojící v tmavém kabátě je Jan Pospíšil, ve světlém
Ferdinand Vodička, úplně vpravo Vojtěch Dočkal a ještě je tam pan Gálíček.
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 20. března 2017 a je dodáváno domácnostem v obci
zdarma.
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