Občasník o minulosti a přítomnosti naší obce
Ročník XVIII
číslo 1/2018

Plameňáci v Šantovce

Zprávy z radnice
Rozpočet na rok 2018

třída
PŘÍJMY
1
DAŇOVÉ 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
CELKEM
2
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
Poplatek pes
Pronájem pozemků občané
Pronájem obchod
Pronájem pohostinství
Pronájem pozemků
Stočné
Přijaté nekapitálové příspěvky a
náhrady
Příjmy u podílu na zisku a
dividend
Příjmy z úroků
Neinvestiční přijaté transfery ze st. rozpočtu
4
CELKEM
Financování
PŘÍJMY CELKEM
5
6

6

VÝDAJE
Dopravní obslužnost
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
Odvádění a čistění odpadních vod
Předškolní zařízení
Základní školy
Nebytové prostory
Knihovna
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§

pol.

Kč

1111
560 000,00 Kč
1112
15 000,00 Kč
1113
65 000,00 Kč
1121
680 000,00 Kč
1211 1 270 000,00 Kč
1361
1 000,00 Kč
1340
1382
1511

54 000,00 Kč
10 000,00 Kč
680 000,00 Kč
3 335 000,00 Kč

1341
2131
2132
2132
2131
2111

3 000,00 Kč
1 100,00 Kč
12 000,00 Kč
24 000,00 Kč
68 000,00 Kč
39 000,00 Kč

3725 2324

25 000,00 Kč

3639
3639
3639
1019
2321

20 000,00 Kč
700,00 Kč
86 400,00 Kč
279 600,00 Kč
8115
484 400,00 Kč
4 099 000,00 Kč

6310 2142
6310 2141
4112

2292
2219
2321
3111
3113
3613
3314

19 500,00 Kč
1 160 000,00 Kč
229 000,00 Kč
16 000,00 Kč
20 000,00 Kč
200 000,00 Kč
9 000,00 Kč
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Kultura
Sdělovací prostředky
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
VÝDAJE CELKEM
Třída 5: Běžné výdaje:
Třída 6: Kapitál. výdaje

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

78000,00 Kč
1 000,00 Kč
196 000,00 Kč
14 000,00 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
318 210,00 Kč
580 000,00 Kč
786 079,00 Kč
7 000,00 Kč
32 000,00 Kč
15 671,00 Kč
4 099 000,00 Kč
3 339 000,00 Kč
760 000,00 Kč

Ze zápisu z 19. veřejného zasedání zastupitelstva obce Klopotovice
konaného dne 8. 12. 2017 v 19.00 hod
Přítomni: Bradík Vladimír, Nesvadbíková Marta, Beneš Roman, Patrik Pover,
Pospišová Ivana
Omluveni: Oravec J.
Zapisovatelka: Bukovcová Vladimíra
Zastupitelstvo schválilo program 19. zasedání zastupitelstva obce doplněného o 2 další
body a ověřovatele zápisu p. Pospišovou a p. Horáka
Zastupitelstvo schválilo předložený schodkový rozpočet na rok 2018. Příjmy jsou
schváleny podle paragrafů a položek. Výdaje podle paragrafů. Schodek rozpočtu bude
kryt finančními prostředky minulých let.
Zastupitelstvo schválilo přeložený Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku
na zajištění dopravní obslužnosti a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
Zastupitelstvo schválilo předložený plán inventur za rok 2017.
Zastupitelstvo schválilo předložené znění Smlouvy o zřízení věcného břemene.
Pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
Zastupitelstvo schválilo výši odměn dle nového nařízení vlády.
Zastupitelstvo schválilo dotaci MŠ Ivaň ve výši 16 000,00 Kč. Pověřuje starostu
uzavřením smlouvy.
Zastupitelstvo schvaluje příjem dotace na opravu hasičské zbrojnice. Návrh smlouvy a
dofinancování akce z vlastních zdrojů.
Různé:
Informace starosty
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Od posledního zasedání byly provedeny dvě rozpočtová opatření č. 7,8.
Ukončeny akce – oprava chodníku a vjezdů, zhotovena vrata sýpka.
Dokončena hrubá stavba skladu na úklidovou techniku. V roce 2018 – osazení
vrat, zhotovení podhledu, nátěr fasády a osazení jímky na dešťovou vodu.
Vratka za přemístění sloupu VN od E-on.
P. Nesvadbíková informovala o nových jízdních řádech. Změny nástupů do
autobusů.

Diskuse:
- P. Pover přednesl stížnosti občanů na pití piva v prodejně místního obchodu –
bude řešeno s nájemcem?
- P. Kroupa předložil nákres přístřešku
- P. Bradík J. – připomínka k znečištěné cestě za stodolami. Dohodnou se
s panem Dostálem o úklidu.
- P. Špaček nesvítí veřejné osvětlení.

Občané naší obce
V roce 2017
narodili se
Nela Indráková
Filip Špaček
zemřeli
František Snášel
Školní docházku započali
Natálie Démalová
Matyáš Liška
školní docházku ukončili
Lukáš Prachař
Jakub Humpa
odstěhovali se
Ivana Fiurášková, Rostislav Novosad, Sidney Janišová, Veronika Janišová, Karolína
Štramová, Laura Lilien Štramová, Zdeňka Macháčová, Nela Navrátilová, Zdeňka
Navrátilová, Monika Šumšalová, Zdeňka Peršínová, Marie Nemečková, Pavlína
Žampachová a Matyáš Prachař.
přistěhovali se
Vladislav Říha, Michal Žibrita a Lenka Žibritová
Jubilea občanů
97 let
Věra Paráková
93 let
Marie Indráková
92 let
Libuše Krátká
Dobromila Mézlová
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85 let
75 let
70 let
65 let

60 let

Helena Mézlová
Vladimír Pohlodka
Jaroslav Prachař
Marie Žampachová
Bohuslava Oravcová
Josef Kořínek
Jiří Steiger
Bohumil Vojtek
Vlastimil Krátký
František Krejčíř
Dušan Mézl
Věra Krátká
Jan Bradík
Dana Krejčířová

Tříkrálová sbírka
Každým rokem se v tomto období koná
Tříkrálová sbírka. Letos nebyla žádná výjimka.
Přišli nám zakoledovat Nikolka a Honzík
Pořízkovi, Adélka Vymětalová a ti všichni pod
vedením Ing. Venduly Spálovské. Bylo to v sobotu
6. ledna.
Na Obecní úřad v Klopotovicích přišel mail
s poděkováním občanům od Charity České
republiky za věnování příspěvku na Tříkrálovou
sbírku. V Klopotovicích bylo vybráno 7 620 Kč.
Bylo to zase více jako minulý rok, pouze o 26 Kč.

Volba prezidenta republiky
Češi podruhé v historii hlasovali v přímé volbě prezidenta republiky. Do 2. kola
poslali Miloše Zemana a Jiřího Drahoše.
Ve dnech 26. a 27. ledna probíhalo druhé kolo voleb prezidenta republiky.
Tady je výsledek voleb v naší obci.
Pro Miloše Zemana:
109 hlasů
Pro Jiřího Drahoše:
93 hlasy
Prezidentem na další pětileté období se stal Miloš Zeman. Získal 51,4% a poražený
kandidát Jiří Drahoš 48,6% hlasů.
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Volební komise ve složení: předsedkyně Ivana Pospišová, zapisovatelka Naděžda
Návratová a členové komise Marie Vystrčilová, Patrik Pover a Petr Frantál.

Společenská kronika
Legendy se rodí z obyčejných lidí
Jak podotknul pan Antonín Indrák,
někdejší kronikář města Tovačova, na křtu
knížky vydané k 800. výročí naší obce.
Vážím si rodáků z Klopotovic, protože
v tak malé obci se narodilo hodně
významných lidí.
A jak víme, rodí se dál. Jsou legendy, o
kterých se nikdy nepsalo, a přesto je znalo
celé okolí. Někteří zde žijí a jiní už
odpočívají kousek za dědinou.
Říkali zlí jazykové, že za minulého
režimu
se
nesmělo
studovat,
a
Klopotovčákům to šlo.
Jedna z těch, co tenkrát studovala je paní
Mgr.
Jaroslava
Pumprlová
(rozená
Prachařová) a právě ta dosáhla na ocenění
za svoji činnost.
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Babský bál
Dnes je podvečer 20. ledna a vrcholí přípravy na Babský bál. Jsou připraveny
jednohubky, chlebíčky, pití jak nealko a také samozřejmě i alko. Je to jenom několik
málo hodin, co se pořadatelky dověděly, že členové kapely, která zde měla hrát,
začínají léčit chřipku. Ale na druhé straně byli zase tak dobří, že za sebe i třeba na
poslední chvíli sehnali náhradu. Asi v půl sedmé večer kapela přijela, sice ne z
Vyškova, ale z Prostějova. Tři pánové a jedna paní. Přibližně tak za hodinu přijela
zpěvačka. Do dvaceti hodin měli seřízenou aparaturu a bál mohl začít. Sešlo se dost
hostů, a ti byli vesměs s programem spokojeni. Většinou se rozcházeli, až kapela
přestala hrát, to bylo už půl třetí ráno.

Dětský karneval
V neděli 28. ledna se konal v zasedací místnosti od půl třetí dětský karneval. Přišlo
20 dětí. Paní Marie Vystrčilová přijde pokaždé s něčím originálním, tentokrát to byly
myšky.
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Šantovka
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Účast našich mladých hasičů a dorostenek v Šantovce jako součást doprovodného
programu prezentace složek IZS OK. Předvedli jsme 2 x ukázku požárního útoku –
družstvo kluků a holek, 2 x štafetu dvojic po dvou družstvech a nakonec dorostenky
část z tréninku běhu na 100m. Všem 20 -ti dětem gratulujeme za krásné výkony a
rodičům za pomoc s dopravou a hlídáním. Moc také děkujeme Zdeňku Hošákovi za
pozvání se této jedinečné akce zúčastnit a být její součástí! Ať žijí hasiči!
Napsala Mgr. Marcela Vystrčilová

Zabíjačka
Tady vidíte, jak se bratři hasiči vypořádali s pašíkem.
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Uplynulo půl století
Bylo úterý 13. února letošního roku, a některé naše televizní stanice odvysílaly
záběry z masopustních průvodů z různých míst naší republiky. Tak jsem si vzpomněl
na dobu, kdy se něco podobného odehrávalo i v naší obci. Tato vzpomínka je na roky
1966 až 1968.
Pan Jaroslav Vymětal byl vždycky strůjcem takovýchto akcí, ať už šlo o kácení
máje v minulosti, tak i tentokrát vyburcoval naše občany, a nejen naše, k oslavě konce
masopustu. Bylo to pod hlavičkou místních požárníků, ale připojili se i další.
Zde je několik pro někoho okoukaných a zase pro někoho méně známých fotografií.
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Tento zvyk ožívá stále víc. Někde je to tradice, jinde teprve začínají. Nenašel by se i
u nás člověk, který by dal nějakou takovou partu dohromady? Asi před dvaceti roky,
tehdejší starosta obce pan Josef Oravec toto vážně zvažoval.

Před 156 - ti roky
Z Klopotovic u Tovačova
Růžně vystupovalo 1. května jasné slunečko májové, sesýlajíc zlaté své paprsky
s modrého blankytu na obyvatelstvo obce Klopotovské, které ve svátečním duchu a
četném počtu k posvátnému místu osady té – ke kapli totiž – se ubíralo, by přítomno
bylo zasvěcení oltáře, obětavosti obyvatelů těchto nově zbudovaného. Svěcení to konal
vysoce důstojný pan děkan Tovačovský Fr. Přehnil, po němž velebný pán páter Baar
v krátké řeči jadrnými slovy ukázal, kterak obyvatelé Klopotovští dobře pochopili
heslo našich časů i v ohledu náboženském, postaravše se o důstojném zvelebení
zděděného od praotců svých pomníku.
Po slavné mši sv. neměly děvy naše důležitějšího zaměstnání, než strojiti přípravy
k besedě, která se odpoledne v Klopotovicích odbývati měla. Již před 3. hodinou
scházeli se hosté v četném počtu, an časem i kočár zarachotil, se sýpavajíc něžné
kvítka z okolních luhů – kvítka to krásné pleti.
V prostranném polokruhu, jenž zeleným chvojím obehnán co letohrádek lesní víly
na okolojdoucí příjemný činil dojem, počala u přítomnosti asi půl čtvrta sta hostů dle
udaného programu povinovati beseda.
Titlovou overturou ze slovanských písní, kterou velmi zdatně přednesl hudební sbor
p. Amentův, započala hudební část zábavy. Na to přednesl p. Fr. Zapletal, přednosta
Klopotovský s dobrým prospěchem „Svatopluka“ a s dvěma sousedy svými krásný
podal důkaz, že nemusejí deklamace zůstati obmezeny na panský kabát, nýbrž že i
malebný hanácký kroj k přednáškám neméně se hodí – Přednešením „Čechslovana“ a
„kadrylly z národních písní“ učinil sbor začátek veřejného vystoupení svého, a zřejmě
dokázal, žeby při upřímné vůli a častějším cvičení se lehce vyhověti mohl přání
všestrannému, aby při podobných zábavách v okolí našem i mužské sbory zastopeny
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byly. „Venkovanka“ slč. Jos. Štěpankové, - „Moureček morus a opičák,“ přednešený
jednou žákyní, a „Jakou bych rád?“ podaná p. J. Kočířem, rolníkem tamějším, vesměs
chvalitebné byly a všeobecné pochvaly došly, odměněny jsouce od obecenstva hojným
potleskem. Nejvíce však ze všech líbily se „Zbožný zločin“ a K deklamaci.“ Zajímavé
to bylo viděti, jak nenuceně a čtveračivě si v první počínal hošík asi dvanáctiletý, a
s jakou jistotou dostál úloze své. Přejeme mladému deklamátoru mnoho štěstí pro
budoucí povzbuzujíce jej k pilnému se cvičení. O p. Paráku směle můžeme říci, že nás
přednáškou svou „K deklamaci“ nemálo překvapil; neboť tak statně si počínal co
deklamátor, tak velice předčil očekávání naše, že bychom nikterak mysliti nemohli, že
to první byl jeho pokus, kdybychom úplně o tom nebyli přesvědčeni.
A proto p. Parák vším právem hlučným dlouhotrvajícím potleskem a vyvoláváním
sprovázen byl. Když pak ještě hudební sbor quodlibet z národních písní rovněž jako
dříve ouverturu byl přednesl, byl program u konce.
Hosté hovořili mezi sebou a leporostlé dívčinky toužebně se ohlížely po orchestru.
Aj, tu se ozvou melodické zvuky unášejících tónů, hbitě se utvoří kolo a lehce houpají
se poletující párky – v tanci. Srdečná pospolečná zábava, nenucený hovor poutali hosti
až pozdě do večera.
Nebylo tu viděť vypínání se jednoho nad druhé, naopak svorně sousedil a bavil se
hanácký kroj s panským kabátem. Vše odcházelo v dobrém rozmaru, a zajisté mnohý
z nás tam byl, jenž by co Josua rád by zvolal, aby slunce nezapadlo za ony vrchy, na
které jižjiž zář svou rozlívalo.
Mezi tancem zavedly švarné naše vlastenky: slečny K. Matzenaurova, A. Cejpkova
a M. Cukrova sbírku na národní divadlo, jejíž výsledek, 11 zl. 20 kr. na patřičné místo
odevzdán jest.
Tak skončila krásná zábava tato a hojně odměnila snahy těch, jejichž přičiněním
byla uspořádána.
Sláva Vám, statní osadníci Klopotovští, že ač nemnozí co do počtu, přec tak horlivě
spěcháte na dráze k zdokonalení se tak vznešenému, neb směle se postaviti se můžete
za příklad osadě mnohé, jejíž obyvatelé ač mnohém četnější až posud odpočívají
v spánku tvrdém, nepojavše ještě vznešnosti toho, býti zdárnými syny vlasti!
z časopisu Hvězda, ročník 4., 1862
O našich předcích se také vyjádřil ve své knize z roku 1924 „Jak se naši škádlívají“
právník a spisovatel Otakar Bystřina, vlastním jménem JUDr. Ferdinand Dostál, rodák
z Věrovan.
Klopotovčákům se říká „máčkaři“, protože je tam v létě samá máčka. V zimě ovšem
ozeny se zelim a šêškama.
Ke cti je jim ale, že byli v době probuzení nejpokročilejší obcí z celého
tovačovského panství; a ve vojnu nekeťasili, jsouce hrdi na svou selskou čest.

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 28. února 2018 a je dodáváno domácnostem v obci
zdarma.
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