Občasník o minulosti a přítomnosti naší obce
Ročník XVII
číslo 2/2017

Hasiči z Klopotovic

Zprávy z radnice
Ze zápisu z 15. veřejného zasedání zastupitelstva obce
Klopotovice
konaného dne 24. 2. 2017 v 19.00 hod
l. Program: 1. Zahájení
2. Rozpočet na rok 2017
3. Žádost o dotaci MŠ Ivaň
4. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.
5. Různé
6. Diskuse
7. Závěr
Zastupitelstvo schvaluje program 15. zasedání zastupitelstva obce a ověřovatele zápisu
p. Beneše a p. Povera
Předložen ke schválení návrh schodkového rozpočtu na rok 2017.
Příjmy ve výši:
3 728 000,00 Kč
Financování ve výši:
417 000,00 Kč
Výdaje ve výši:
4 145 000,00 Kč
Zastupitelstvo obce schválilo schodkový rozpočet na rok 2017. Příjmy jsou schváleny
dle paragrafů a položek. Výdaje podle paragrafů. Schodek rozpočtu bude kryt
finančními prostředky minulých let.
Zastupitelstvo schválilo poskytnutí dotace MŠ Ivaň ve výši 16 000 Kč a pověřuje
starostu sepsáním smlouvy.
Zastupitelstvo schvaluje návrh Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene a podepsaní smlouvy starostou.
Různé: p. starosta informace – vyvěšen záměr o pronájmu nebytového prostoru –
obchod. Oslovena společnost Hruška. Nebudou vstupovat dojednání o pronájmu.
Přihlášky do konce měsíce března.
Podána přihláška k insolvenčnímu řízení – pohledávka Energie pod kontrolou.
Přihlášení k hromadné žalobě. Nebudeme se přihlašovat k hromadné žalobě.
Chodník u Lukášového jednání s p. Vafkem.
Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím.
Diskuse: p. Kroupa – zabijačka ve dne 4. 3. 2017 a country ples 18. 3. 2017, pořádají
požárníci.
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Schválený rozpočet na rok 2017
Rozpočet byl schválen na 15. veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 24. 2. 2017
usnesením č. 2/15/2017.

Třída
1
DAŇOVÉ PŘÍJMY

PŘÍJMY

§

Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti
Daň z příjmů fyz. osob z podnikání
Daň z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů
Daň z příjmů právnických osob
Daň z přidané hodnoty
Správní poplatky
Poplatek za likvidaci komunálního
odpadu
Odvod z loterií
Daň z nemovitosti
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3

4

pol.

Kč

1111
1112
1113
1121
1211
1361

530 000,00 Kč
17 000,00 Kč
65 000,00 Kč
680 000,00 Kč
1 270 000,00 Kč
1 000,00 Kč

1340
1382
1511

54 000,00 Kč
10 000,00 Kč
680 000,00 Kč
3 307 000,00 Kč

CELKEM
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
Poplatek pes
Pronájem pozemků občané
Pronájem obchod
Pronájem pohostinství
Pronájem pozemků
Stočné
Prodej pozemků
Přijaté nekapitálové příspěvky a
náhrady
Příjmy u podílu na zisku a dividend
Příjmy z úroků
Neinvestiční přijaté transfery ze st. Rozpočtu

1341
2131
2132
2132
2131
2111
3111

2 500,00 Kč
1 100,00 Kč
32 000,00 Kč
24 000,00 Kč
68 000,00 Kč
39 000,00 Kč
143 000,00 Kč

3725 2324
6310 2142
6310 2141
4112

20 000,00 Kč
3 500,00 Kč
500,00 Kč
86 800,00 Kč

3639
3639
3639
1019
2321
3639

CELKEM
Financování
PŘÍJMY CELKEM

421 000,00 Kč
8115

417 000,00 Kč
4 145 000,00 Kč

VÝDAJE
5
6

6

Dopravní obslužnost
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
Odvádění a čistění odpadních vod
Předškolní zařízení
Základní školy
Nebytové prostory
Knihovna
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2292
2219
2321
3111
3113
3613
3314

19 500,00 Kč
300 000,00 Kč
218 000,00 Kč
16 000,00 Kč
20 000,00 Kč
590 000,00 Kč
7 000,00 Kč
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Kultura
Sdělovací prostředky
Tělovýchova
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Výstavba a údržba místních inž.
Ostatní záležitosti kultury
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
Sběr a svoz komunálních odpadů
Sběr a svoz ostatních odpadů
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Požární ochrana
Zastupitelstvo obce
Činnost místní správa
Služby peněžních ústavů
Pojištění funkčně nespecifikované
Finanční vypořádání minulých let

3319
3341
3412
3631
3632
3633
3399
3721
3722
3723
3745
5512
6112
6171
6310
6320
6402

VÝDAJE CELKEM

60 000,00 Kč
1 000,00 Kč
30 000,00 Kč
196 000,00 Kč
12 000,00 Kč
40 000,00 Kč
10 000,00 Kč
30 000,00 Kč
60 000,00 Kč
22 000,00 Kč
296 000,00 Kč
1 143 210,00 Kč
369 000,00 Kč
669 000,00 Kč
7 000,00 Kč
15 000,00 Kč
14 365,00 Kč

Třída 5: Běžné výdaje:

4 145 000,00 Kč
3 125 000,00 Kč

Třída 6: Kapitálové výdaje

1 020 000,00 Kč

Společenská kronika
Plesy
Už několik roků v naší obci býval jediný ples. Ten pořádala ZO Českého svazu žen.
Prostě to byl „Babský bál“. Letos se pochlapili hasiči a uspořádali „Hasičský country
ples“. Z Babského bálu je zde fotografie, kterou pořídila paní Jarmila Vymětalová.
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Stavění májky
Sobotní odpoledne 29. dubna, před sýpkou je rušno, už pěknou chvíli se schází
lidé na občerstvení, také na makrely a hlavně na stavění májky. Na plakátu je program
od 16 00, ale májka byla postavena až po sedmnácté hodině. Na sýpce bylo k mání pití
jak nealko, tak alko. To druhé zdrželo některé otrlejší hosty až do doby, jež představuje
podstatně menší číslo na ciferníku hodin. Údajně se rozcházeli v půl druhé.
Tento ceremoniál jsme už prožívali vloni. Dá se mluvit o velkém úspěchu. Je to
akce, která se neobejde bez pomoci dospělých hasičů.
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Májové oslavy
Na neděli byla připravena oslava 72. výročí osvobození od nacistické okupace. Na
sýpce bylo otevřeno už po desáté hodině. Sraz byl naplánován na jedenáctou u domu
paní Lukášové. V 1120 měl začít průvod podle plánu KVH Dukla. Vojáci Klubu
vojenské historie se zdrželi v Dubu nad Moravou, tak průvod vyšel trochu později.
V průvodu kromě našich občanů šli také vojáci v historických uniformách, jeli dva
vojáci na bicyklech připomínajících tu dobu. Dále zde jeli vojáci na motocyklech a
vezli některé děti z Klopotovic, a jela zde také dvě auta.

Po příchodu na místo pietního aktu byly položeny věnce k pomníkům z první a druhé
světové války. Byly zahrány hymny. Československá státní hymna, hymna Sovětská a
hymna Rumunská. Úvodní slovo patřilo starostovi obce panu Vladimíru Bradíkovi. Po
něm se vyjádřil velitel jednotky k událostem v naší obci v roce 1945 a představil nám
jednotlivé skupiny vojáků. Mezi nimi byl i jeden Rumun. Adélka Vymětalová, Monika
Šamšulová, Dominik a Tomáš Moukovi přednesli básničky. Pan Stanislav Švanda
odtroubil večerku a zazněly salvy z pušek přítomných vojáků. Tímto byla tato akce
ukončena. Další pokračování bylo na sýpce. Vojáci dostali oběd a pivo. Jedno pivo
zdarma, nebo kofolu dostal každý účastník průvodu.
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Hody
V sobotu 13. května před sýpkou byly od šestnácti hodin makrely a také občerstvení.
Celkem dobré posezení, občas někdo s nějakým malým potomkem odešel na kolotoč
nebo třeba cukrovou vatu. Večer se na sýpce konala hodová zábava s DJ. To celé
pořádal spolek AVZO Klopotovice, bývalý Svazarm.
Další den byla hodová neděle. Ráno po sedmé hodině pan Jiří Vysloužil zvonem
svolával věřící do naší kapličky na mši svatou, která začínala v půl osmé. Na desátou
hodinu byl ohlášen fotbalový zápas na hřišti naši proti našim. Ten končil před
polednem. Skóre jsem se nedověděl, ale určitě vyhráli naši.
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Odpoledne na sýpce vyhrávala k tanci a poslechu kapela Vřesovanka z Vřesovic.
Občerstvení bylo zajištěno a ti, co jim stačil poslech, ne zrovna nahlas seděli před
sýpkou. Kousek dál pak se mohly děti vozit na koních. Tam koně vodily holky koně,
ze stáje pana Ladislava Kluky z Biskupic. Za drobný peníz se mohly malé děti svézt.
Nesmíme zapomenout také na kolotoče, ty stály poblíž domu pana Milana Pospiše.

Hasiči
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V sobotu 27. května bylo poněkud rušno na hřišti, a to už ráno od sedmi hodin.
Místní hasiči se měli dostavit do půl osmé. Konala se totiž požární soutěž našeho 12.
okrsku. K této akci se používají tři hřiště a to v Klopotovicích, v Biskupicích a
Olšanech. Letos to vyšlo na akci u nás v Klopotovicích.
Na osmou bylo plánováno zahájení. Malinko se opozdili, a asi ve čtvrt na devět pan
Antonín Doubravský nechal nastoupit všechny účastníky soutěží. Poté podal hlášení
panu Martinu Mráčkovi a proběhlo losování pořadí. Jako první proběhla soutěž
družstev a po ní soutěž jednotlivců. Jak hasičů, tak i hasiček.
V tu dobu už jelo občerstvení na plné obrátky. Točená malinovka, točené pivo a
paní Anička Pupíková venku před hasičárnou už dodělávala makrely a smažila
bramboráky. Později přinesli ještě guláš.
Jako vyvrcholení byl požární útok. Muži, ženy, starší žáci, mladší žáci a přípravka
z Klopotovic. Vážení hosté na této akci byli pan Václav Šindler z Olšan u Prostějova a
pan Jiří Zips z Bedihoště.
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Základní organizace Českého svazu žen
Tak jako hasiči a myslivci zde mají určitou historii, tak i co se týče svazu žen je na
co vzpomínat.
V naší obci ženy založily místní organizaci ČSŽ. Tehdy se psal rok 1949. Byly to
Julie Zlámalová, Božena Chorá, Františka Steigerová a Vincencie Navrátilová.
Postupem doby se ve vedení vystřídala řada žen a je třeba na prvním místě uvést
skutečnost, že tato organizace u nás vyvíjí svou pro nás všechny nezastupitelnou
činnost až do současnosti. Od samého začátku bylo náplní činnosti Svazu žen v naší
obci pomáhat ženám a pořádat akce pro děti.
V poválečných letech z jejich iniciativy byla v domě číslo 12 zřízena společná
prádelna a v době žňových prací zřízen dětský útulek v domě číslo 82.
V náplni činnosti Svazu žen v naší obci byla brigádnická pomoc JZD, udržování
pořádku v obci a na hřbitově a zejména činnost kulturní: není a nebylo to pouze už
tradiční pořádání „Babských bálů“, ale také oslav a akcí zábavného charakteru pro
dospělé a hlavně pro děti. Příjmy z brigád věnovaly ženy na akce pořádané pro děti.
Ano jsou to zvláště akce pro děti, které si zaslouží zvláštní ocenění. Bez našich žen by
se nekonaly: Dětský karneval, Karneval dětí na ledě, Dětský den, Drakiáda,
Mikulášská besídka a další akce, z nichž mnohé nám a našim dětem připadají dnes už
tak samozřejmé. Můžeme ženám děkovat za to, že nerezignovaly a přes všechny
problémy dokazují všem ostatním, že když se chce pracovat pro děti tak ani překážky
nemohou odradit. Vždyť ta radost dětí, koukající z jejich očí ta stojí za tu námahu.
Ostatně fotografie v příloze nám řeknou mnohem víc než pouhá slova.
Úryvek z knihy “Klopotovice – odraz života obce v zrcadle času“
A teď trochu trocha vzpomínání.

V druhé polovině padesátých let
minulého století se odehrávaly
dětské dny v parku. To tam ještě
nebyl betonový taneční parket. Jako
jedna z hlavních osobností tam byl
pan řídící. Byl to náš učitel pan
František Lánský. Ale angažovaly se
zde i ženy, a to paní Marie
Krejčířová, Milada Otáhalová, Josefa
Piskovská a některé další.
Na třetí fotografii vidíme kačenky.
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Těžko někoho už teď poznáme, ale jako poslední je Dana Otáhalová. Někde jsem tam
byl také já. Šatičky ze žlutého krepového papíru nám šila paní Milada Otáhalová.
Fotografie pořídil pan Zdeněk Klobouk.
Jindy jsme zase sehráli scénku o Budulínkovi. Už nevím, kdo byl jako babička
s bubínkem, ale dědeček s housličkami byl Jiří Humpa. Na dvě lištičky si
nevzpomínám, a další dvě jsme byli já /Petr Indrák/ a Zdeněk Minařík. Budulínek byl
František Matela.
Byla v parku tehdy reprodukovaná hudba a také slovní doprovod. Zesilovač,
amplion a gramofon byly z radnice a o jejich obsluhu se starali tehdejší svazáci Joža
Lehký a Tonda Slavík.
Jsou tu další dvě fotografie už ze 70. let, z dětského dne v parku. To bylo už v režii
svazu žen, a jak je vidět na pomoc si ženy vzaly pana Jaroslava Vymětala.

Nebyly jenom dětské dny, byly i dětské karnevaly. Ty se odehrávaly v hospodě u
Navrátilů.

Jeden ze snímků s paní učitelkou Marií Zajíčkovou.
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Ženy ale neměly na starosti jen zábavu pro děti, například udržovaly pořádek na
hřbitově a ještě další aktivity. To bylo v období, kdy předsedkyní byla paní Ludmila
Pospíšilová.

Zleva Ludmila Pospíšilová, Františka Humpová, Ludmila Mlčůchová, Marie
Zatloukalová a Marie Krejčířová.
Jak je patrno z posledního snímku, při práci se ženy dokázaly i bavit.
Český svaz žen u nás pokračuje ve své činnosti a je nedílnou součástí dění v naší obci.
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 10. června 2017 a je dodáváno domácnostem v obci
zdarma.
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