Občasník o minulosti a přítomnosti naší obce
Ročník XVII
číslo 3/2017

Z Nízkého Jeseníku

Zprávy z radnice
Zápis z 16. veřejného zasedání zastupitelstva obce Klopotovice
konaného dne 19. 5. 2017 v 19.00 hod
1. Zahájení
2. Pronájem nebytového prostoru - obchod
3. Dotace požárníci
4. Výběr dodavatele přenosné motorové stříkačky
5. Pronájem sýpky
6. Žádost o rozšíření vjezdu
7. Různé
8. Diskuse
9. Závěr
Starosta přečetl program zasedání.
Zastupitelstvo schválilo program 16. zasedání zastupitelstva obce a
ověřovatele zápisu p. Beneše a p. Povera
Zastupitelstvo schvaluje pronájem obchodu panu TIEN DUNG NGUYENOVI.
Znění předložené Smlouvy o pronájmu a pověřuje starostu jejím podpisem.
Zastupitelstvo schválilo přijetí dotace na nákup přenosné motorové stříkačky pro
jednotku SDH Klopotovice poskytnuté v rámci dotačního titulu č.1. Dotace na
pořízení, rekonstrukci a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH
obcí Olomouckého kraje 2017. Dofinancování nákladů na pořízení z vlastních
zdrojů. Dále předloženou smlouvu o poskytnutí dotace s Olomouckým krajem a
zároveň pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
Výběr dodavatele na pořízení přenosné motorové stříkačky. Rozeslány 3
poptávky.
Doručeny v určeném termínu 3 nabídky. Rozhodujícím kritériem při výběru
dodavatele byla cena.
1) DUFFEK spol. s. r. o. Košetice
271 890,00 Kč
2) Požární bezpečnost s.r.o. Jihlava
286 414,00 Kč
3) ZHT Group s.r.o. Hranice
272 976,00 Kč
Zastupitelstvo vybralo z předložených nabídek firmu DUFFEK na dodání
přenosné motorové stříkačky a zároveň pověřilo starostu k uzavření a podepsání
smlouvy o dodání.
Zastupitelstvo schvaluje výši nájemného za používání Sýpky a to pro občany ve
výši 600 Kč a 1 200 Kč pro občany jiných obcí.
Zastupitelstvo schvaluje rozšíření vjezdu a zároveň provede šetření přímo na
místě.

l. Program :

1.

2.

3.

4.
5.

Informativně:
p. starosta – bylo provedeno rozpočtové opatření č. 1, zastupitelé berou provedené
opatření na vědomí.
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Různé: p. starosta – návrh na odprodej kartáče za traktorek
Pluh, rotavátor nabídnout také k odkupu
Kontrola BOZP + Po vypracování směrnic, cenová nabídka
firma EXTÉRIA s.r.o. Ostrava

Zápis z 17. veřejného zasedání zastupitelstva obce Klopotovice
konaného dne 23. 6. 2017 v 19.00 hod
Program : 1. Zahájení
2. Závěrečný účet za rok 2016
3. Účetní závěrka za rok 2016
5. Různé
6. Diskuse
7. Závěr
2. Starosta přečetl program 17. zasedání zastupitelstva obce a doplnil program o
další 2 body .
8. Žádost manželů Bíbrových o odprodej části obecního majetku
9. Návrh na odprodej obecného majetku
Zastupitelstvo schválilo program 17. zasedání zastupitelstva obce a
ověřovatele zápisu p. Pospišovou a p. Nesvadbíkovou
3. Předložen ke schválení závěrečný účet obce za rok 2016. Závěrečný účet byl
zveřejněn na úřední desce v elektronické podobě na stránkách obce a na
úřední desce u Obecního úřadu. Vyvěšeny v elektronické podobě tyto
dokumenty:
Fin – 2-12, Rozvaha, Příloha, Výkaz zisku a ztrát, Zpráva o výsledku auditu,
Závěrečný účet.
Do celého závěrečného účtu bylo možno nahlédnout v úřední hodiny na OÚ.
Zastupitelstvo schvaluje předložený Závěrečný účet obce za rok 2016.
Souhlasí s celoročním hospodařením obce, a to bez výhrad.
4. Předložena ke schválení Účetní závěrka za rok 2016. v rámci účetní závěrky
byly předloženy tyto dokumenty: Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha,
Inventarizační zpráva za rok 2016, Zápis finančního výboru dle
zákonač.128/2001 Sb. Zápis provedený na základě zákona č.320/2001 Sb.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Klopotovice za rok 2015.
Zastupitelstvo schvaluje Účetní závěrku za rok 2016 bez výhrad.
5. Doručena žádost manželů Bíbrovích o odprodej části obecního pozemku.
K žádosti přiložena mapka se zákresem.
Zastupitelstvo nesouhlasí s odprodejem části obecního pozemku manželům
Bíbrovím.
6. Starosta přednesl návrh na odprodej obecního majetku a to z důvodu
nepoužívání.
1. Sekačka WIKING
2. Smeták
3. Kypřič půdy
4. Pluh
Majetek bude odprodán za dohodnutou cenu.
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Zastupitelstvo schválilo návrh na odprodej obecního majetku.
Diskuse.
- P. Kroupa přinesl vzorky kazet - vrata na sýpku
- P. Pospišová informovala o zájezdech pro důchodce a děti, které pořádá
kulturní komise.
- P. Kroupa 1. července dětské závody požárníci
- P. Indrák připomínka k hlasitosti rozhlasu
- P. Kovařík připomínka ohledně prořezu stromů v hliníku
- P. Beneš pokácení jasanu mezi šeříky v zatáčce směr Biskupice.
Zájemci o zasílání zpráv z hlášení místního rozhlasu mohou tuto záležitost vyřídit
v úřední hodiny u paní Vladimíry Bukovcové na obecním úřadě. Stačí nahlásit
emailovou adresu.
V pondělí 17. července byla v naší obci znovuotevřena prodejna se smíšeným
zbožím. Vedoucí je pan Dung Nguyen Tien. Jde o samoobslužný prodej, a co se týče
sortimentu, tak mnohem větší než jsme čekali. Ceny jsou přijatelné. Rohlík 2,20 Kč, ½
chleba 14,90 Kč, pivo Zubr 11º 11 Kč. Otevírací doba pondělí až pátek 7 – 11, a
odpoledne 14 – 17 hodin. Sobota, neděle a svátek 7.30 – 11 hodin. Plně postačující.

Společenská kronika
Co se do minulého čísla nevešlo

Už v minulém čísle Lopotníku byla zmínka o „Hasičském country plese“. Zde je jeden
snímek zachycující dobrou atmosféru.
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Jako každým rokem, tak i letos nás navštívily děti ze školky v Ivani. Samozřejmě
v doprovodu paní ředitelky a paní učitelky. Přišly do Klopotovic pěšky, obešly vesnici
a autobusem před polednem odjely.

A teď už další události v obci
Kácení máje
Uplynul týden od okrskové soutěže, a zase hasiči se postarali o zábavu našich
občanů. Došlo na kácení máje před sýpkou. Začátek byl naplánován na šestnáctou
hodinu. Už od 13. hodiny několik členů našeho hasičského sboru připravovalo
posezení před sýpkou. Po půl třetí děvčata otevřela bar na sýpce.

Lidé se začali scházet po patnácté hodině. První zabírali místo ve stínu, nakonec se
sešlo lidí dost. Jenže mladí hasiči měli soutěž v Bolelouci, a dorazili i s panem
Kroupou až po 16. hodině
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Byly dvě scénky, první byl taneček s komentářem Veroniky Indrákové, a jako druhá
byl požární útok.

Potom došlo na samotné kácení máje.
Před večerem odjel pan Kroupa s několika svými svěřenci opět do Bolelouce na
vyhlášení pořadí v soutěži. Žádné z našich družstev neskončilo na posledním místě.
Přípravka dokonce na prvním ze čtyř. Přivezli poháry, diplomy a také dorty.
Potom až do pozdních večerních hodin pokračovala volná zábava. Prostě diskotéka.
Že zde bylo hodně lidí, mohou potvrdit ti, co se starali o pohoštění. Ať už paní Anička
Pupíková, která měla se co ohánět u jídla. Měla tam bramboráky, langoše a řízky. U
nápojů byly Monika Pořízková, Michaela Hrubá, Jana Prachařová a Vladimír Jurda. A
pořád se točilo a nalévalo. Přes den bylo horko a i večer byl poměrně teplý, takže žízeň
byla namístě.
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Dlouhé stráně
Pro malé hasiče bylo by jednotvárné jezdit jenom po závodech, také je dobré
navštívit krásy naší vlasti. Nejvyšší pohoří na Moravě se jmenuje Hrubý Jeseník, a tam
tentokrát zavítali naši hasiči, a další občané obce Klopotovic. Cestou navštívili Velké
Losiny, je tam papírna, kde se ručně vyrábí papír nejvyšší kvality.
Kdysi tam byl jeden vysoký kopec, část ho uřízli, vyhloubili v něm jámu a tak
vznikla horní nádrž přečerpávací elektrárny Dlouhé Stráně.
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XII. Dětské sportovní hry
V sobotu 24. června od třinácti hodin se v Klenovicích na Hané konalo setkání žáků
Svazku obcí Prostějov venkov pod názvem XII. DĚTSKÉ SPORTOVNÍ HRY. Každá
obec vyslala dvě družstva, mladší a starší žáky. Děti z Klopotovic velice dobře
reprezentovaly svoji obec a přivezly dva poháry. Mladší žáci obsadili v silné
konkurenci první místo a starší místo druhé.
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Zájezd do Kopřivnice
V sobotu 22. července se uskutečnil zájezd do zámku ve Valašském Meziříčí a do
muzea Tatry v Kopřivnici. Tento zájezd pro naše občany pořádala kulturní komise při
obecním úřadě.
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Zájezd na Sovinec
Bylo zde několik bouřek bez větších následků, skoro vždycky v noci. Po poslední
bouřce přišla sobota. A právě v tu sobotu 12. srpna pořádala kulturní komise při
obecním úřadě zájezd na hrad Sovinec. Tak to bylo na plakátu a do poslední chvíle si
to myslela většina účastníků. Přihlášeno bylo 45 zájemců o tento výlet. Autobus přijel
včas, ale v něm bylo o deset míst méně. Po půlhodině dohadování bylo vše vyřešeno.
Dojeli jsme do Prostějova, do firmy, která tuto dopravu zajišťovala, přesedli do většího
autobusu, aby se mohli všichni posadit. Potom jsme pokračovali v cestě přes Olomouc
a Šternberk do Sovince. Bylo to trochu jinak, projeli jsme Sovincem, a pokračovali asi
ještě 5 kilometrů do Jiříkova u Rýmařova. Před odjezdem jsme se dověděli, že
navštívíme Pradědovu galerii U Halouzků. Navštívili, a pro mne, který se tak trochu
zabývá řezbařinou asi čtyři desetiletí, to byla pastva pro oči. Potkal jsem v životě pár
řezbářů, ale že nějaká tak velká sbírka existuje, jsem nevěděl.
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Náš další program pokračoval tak, že jsme se vrátili do Sovince. Po různých
peripetiích, jsme vystoupili z autobusu a pan řidič odjel, pro nás neznámo kam. Potom
říkal, že musel asi dvakrát přeparkovat. Prostě není tam kde zaparkovat autobus. Šli
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jsme do hradu. Paní Ivana Pospišová vyřídila hromadnou vstupenku, my dostali razítko
na ruku a mohli se věnovat programu. Program byl bohatý, hlavně pro děti. Ale ani
dospělí se nenudili. To hlavní se odehrávalo na 5. nádvoří. Na 13. hodinu byla pro nás
zajištěna prohlídka hradu. Potom už zase podle vlastního uvážení, věnovat se programu
anebo třeba také trochu občerstvit.

Ukončil bych to tím, že dobrou atmosféru v autobusu nám zajistil řidič pan Kouřil
z Klenovic, ale jeho nadřízení se dost špatně podepsali. Byla i řeč o tom, že by bylo
lepší změnit dopravní společnost. Tato je nejdražší v okolí a není na ni spoleh. Prý to
nebyl první přehmat. Nevím.

Český svaz žen
Na oslavu padesátého výročí založení Českého svazu žen bylo vypuštěno 50
balónků s padesátkou a logem svazu. Bylo to 21. června od 17. hodiny.
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Dětský den
Oslava dětského dne v Klopotovicích se konala 25. června na hřišti.
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Zemědělství
Haná. Co vám říká slovo Haná? Úrodná Haná. A už pomalu přicházíme k tématu, o
kterém tu bude řeč.
Už od nepaměti na Hané převládala práce na poli, případně v chlévě. Na vesnici
byla spíše výjimka, když někdo pracoval třeba na dráze, nebo v továrně. To už se blíží
časové rozpětí k našemu zamyšlení.
Začneme na úplném začátku minulého, tedy 20. století. Dnes už u nás nejsou
pamětníci, kteří by mně poradili, popřípadě opravili, tak budu vycházet z toho, co jsem
kdysi slyšel od svého otce a jeho vrstevníků. Je jasné, že tu dobu si nemohu
pamatovat, když jsem se narodil na přelomu první a druhé poloviny dvacátého století.
Pro zemědělce práce začíná přípravou na příští rok. A to orbou na podzim.
Kravičkáři měli na práci krávy, sedláci koně a velkostatkář a průmyslník David rytíř
Guttmann na orání používal parní oračku. Na tak velkých lánech to ani jinak nešlo. Ti
menší zemědělci používali pluh jedňák, později i dvoják.
Parní oračka sestávala ze dvou parních strojů, opatřených navijáky a pluhu. Na tom
pluhu seděl řidič a snažil se udržet rovné brázdy. U každého parního stroje byla také
obsluha a ještě s nimi pracoval jeden člověk, který jezdil s voly a zásobil toto zařízení
vodou a topivem. Ještě nutno dodat, že pohonné jednotky stály na polních cestách a po
každém přejetí pluhu o potřebný kousek po těch cestách popojely. Pluh byl
oboustranný a řidič ho musel pro jízdu zpět překlopit. Jedním směrem oraly jedny
radlice a zpátky druhé.

Toto všechno je patrno z přiloženého obrázku, ten ovšem není z tovačovského panství.
Zatím co pan velkostatkář si zařizoval jiné věci, na poli pracovali jeho zaměstnanci.
Naopak drobní zemědělci museli pracovat na svém sami. Sedláci měli také své
zaměstnance. Tady na Hané bylo práce víc než dost a proto sem přicházeli chlapci a
děvčata z jiných regionů. Převážně z Valašska, tam naopak práce nebyla. Někteří zde
našli i své životní partnery, a tak v letech 1900 až 1930 se počet obyvatel, jak uvádí
kronika naší obce, pohyboval kolem tři sta padesáti.
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Tak nějak vypadala orba menších polí.
To byla první fáze přípravy na příští rok. Pole se urovnalo a došlo na setí ozimů.
K tomu se používal secí stroj. Během let se vylepšoval, ale princip zůstával pořád
stejný.

Jak je patrno z obrázku, stroj je opatřen loukoťovými koly obtaženými železným
pásem.
Takže byly zasety ozimy a přišla další práce. Dobývání řepy, ať už krmné, tak řepy
cukrovky. K tomu se používalo zařízení, které z dálky mohlo připomínat pluh, ale
zblízka bylo jasné, že nemá radlici, ale takový kus železa, který tu řepu nadzvedával ze
země. Práce probíhala tak, že obvykle pantáta jezdil s kravkou, která ten vyorávač
tahala, a zbytek rodiny řepu vytřípal. Každý z těchto několika lidí si zabral nějaký
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úsek, jaký mohl stihnout, než se bude vyorávat řádek další. Nadzvednutou řepu oklepal
a hodil na hromádku. Ne tak ledajak, ale bulvou do středu a listy ven. Tak vznikla
úhledná hromádka. Mělo to i jiné opodstatnění, kopání řepy se konalo v době asi tak
v druhé polovině měsíce října a to už někdy i mrzlo. Bývalo dušičkové počasí, také
mlha nebyla výjimkou.
Tím samozřejmě práce nekončila, přišla další fáze a to okrajování. To už dělali
převážně dospělí lidé. Klekli k hromádce řepy, obvykle na starý pytel a krájeli. Nožem
se širokou čepelí oddělovali bulvy od horní části s chrástem. Každé házeli na jinou
hromádku. Té listnaté části se říkalo skrajky a ta se používala pro krmení dobytka.
Bulvy se odvážely do cukrovaru.

Pohled na nádvoří tovačovského cukrovaru.
Večer pantáta naložil řepu na vůz a dovezl domů. Brzy ráno, ještě za tmy zapřáhnul
kravky do vozu s řepou a jel do cukrovaru. Běžně se vyjíždělo ráno ve čtyři hodiny.
Nejvíce se jezdilo do cukrovaru v Tovačově – Anníně. Tam se řepa složila a čekalo se
na řízky. Řepu pořezali, vylouhovali z ní cukr a ten odpad si majitel odvezl zase domů.
To bylo dobré krmení pro dobytek. Ten cukrovar bohužel v padesátých letech
minulého století vyhořel.
V Klopotovicích byly údajně tři váhy. Váha cukrovaru tovačovského, němčického a
ještě jednoho možná brodeckého. Jedna stála v místě poblíž dnešních kurtů, druhá
v místě kde roste kaštan, směrem ke hřbitovu a o té třetí se údaje nedají dohledat.
Sklidili řepu, poorali pole po ní, a bylo trochu volněji, pokud jde o polní práce a
práce spojené s nimi. Co se týče dobytka, tak ten byl na prvním místě, ať byla zima,
anebo léto.
V zimě došlo na práce méně namáhavé, aby si lidé trochu odpočinuli, tak se třeba
zašívaly poškozené pytle, ženy draly peří, došlo také na fukarování obilí a tak dále.
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
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