Občasník o minulosti a přítomnosti naší obce
Ročník XVIII
číslo 2/2018

Zprávy z radnice
Ze zápisu z 20. veřejného zasedání zastupitelstva obce Klopotovice
konaného dne 2. 3. 2018 v 19.00 hod
Přítomni: Bradík Vladimír, Nesvadbíková Marta, Beneš Roman, Patrik Pover,
Pospišová Ivana
Ověřovatelé: Beneš Roman a Patrik Pover
Omluveni: Horák Vladimír
Neomluveni: Oravec Josef
Zapisovatelka: Bukovcová Vladimíra
l. Program: Zahájení
2. Inventarizace obecního majetku
3. Návrh smlouvy MŠ Ivaň
4. Smlouva o zřízení věcného břemene E-ON
5. Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene
6. Prodej obecního majetku
7. Schválení dodavatele na opravu hasičské zbrojnice
8. Rozpočtové opatření č. 22018
9. Různé
10. Diskuse
11. Závěr
Starosta přečetl program zasedání a doplnil ho o další 2 body.
12. Žádost o snížení nájemného pohostinství
13. Žádosti o dotace.
Zastupitelstvo schválilo program 20. zasedání zastupitelstva obce doplněného o 2 další
body a ověřovatele zápisu p. Beneše a p. Povera
Zastupitelstvo schválilo inventury za rok 2017 a předložený návrh na vyřazení
obecního majetku.
Zastupitelstvo schválilo předloženou Veřejně právní smlouvu o poskytnutí dotace MŠ
Ivaň a zároveň pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
Zastupitelstvo schválilo předložené znění Smlouvy o zřízení věcného břemene
uzavřené mezi obcí a firmou E-ON Distribuce a.s. a pověřuje starostu k podpisu
smlouvy.
Záměr odprodeje obecního majetku vyvěšen v elektronické podobě na stránkách obce
a na úřední desce u Obecního úřadu.
Předmět prodeje: smeták, kypřič půdy, pluh - PM 20, žací stroj Viking M B6R
Zastupitelstvo schválilo odprodej obecního majetku.
Schválení dodavatele na opravu hasičské zbrojnice – realizace v roce 2018.
Doručeny poštou 3 nabídky. Při otvírání nabídek se sešla výběrová komise jmenovaná
starostou. Výběrová komise ve složení – Nesvadbíková, Beneš, Bradík.
Z předložených nabídek komise vybrala firmu Sanol s.r.o. Olomouc.
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Cenová nabídka v celkové výši 733 962,00 Kč. Rozhodujícím faktorem při výběru
dodavatele byla cena. Předložen zastupitelstvu ke schválení návrh smlouvy.
Zastupitelstvo schválilo firmu Sanol s.r.o. Olomouc na opravu požární zbrojnice.
Pověřuje starostu uzavřením smlouvy a jejím podpisem.
Předložen ke schválení návrh rozpočtového opatření č. 2/2018. Přesun finančních
prostředků na financování opravy hasičské zbrojnice. Provedena rozpočtová
opatření č. 9,10/2017 a 1/2018.
Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č 2/2018 a zároveň bere na vědomí
provedená rozpočtová opatření č:9.10/2017 a 1/2018.
Doručena žádost p. Vyvážila o snížení nájmu pohostinství. Snížení nájmu o 50 %.
Snížení nájmu od 1. 4. 2018. Sepsání nové smlouvy.
Zastupitelstvo schválilo snížení nájmu s platností od 1. 4. 2018.
Podány žádosti o dotace – Žádost o poskytnutí z rozpočtu Olomouckého kraje –
vybavení jednotky JSDH. Dále dotace na oslavu 70. let hasičů v obci. V měsíci květnu
bude podána žádost na opravu požární zbrojnice na rok 2019.
Zastupitelstvo schválilo podání žádostí o dotace v letošním roce.
Na vědomí:
Starosta zastupitele seznámil s Výroční zprávou obce Klopotovice za rok 2017 dle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Různé:
P. starosta informoval o zaslání připomínky k jízdním řádům na Olomoucký kraj.
Ořez stromů v obci – ořezání lípy u Kovaříkového, skácení javoru v Hliníku
Informoval o zpracování pasportu místních komunikací
Diskuse:
p. Pospišová dotaz k výsadbě druhé části obce
p. Indrák dotaz k pití piva v místním obchodě
p. Kroupa informoval o chystaném hasičském plese
p. Kroupa informoval o oslavě 70. výročí založení hasičů – oslava proběhne 18. srpna.
p. Beneš měl připomínku ohledně navážení hlíny na Podstrání a opravu rozježděné
polní cesty. Probrat s p. Bubelou

Společenská kronika
Květnové události
Tak jako každý rok v předvečer výročí ukončení druhé světové války, tak i letos se
konal lampiónový průvod obcí, který končil u pomníků z první a druhé světové války
položením věnců. Tímto naši občané uctili památku padlých vojáků Rumunské
královské armády a Rudé armády. Starosta obce pan Bradík ve stručnosti seznámil
občany s průběhem bojů o naši obec a poté děti přednesly básničky.
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Paní Vladimíra Bukovcová upozorňuje naše občany, kteří ještě
nemají zaplacené poplatky za popelnice a za psy, aby tak učinili
v úřední hodiny na obecním úřadě.
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Hody
Dne 16. května se slaví svátek sv. Jana Nepomuckého. Tomuto světci je zasvěcena
kaplička naší obce, je našim patronem a právě proto se zde v tuto dobu slaví hody.
Dříve se na hody sešla velká rodina, prostě hodně příbuzných. Ať už blízkých, anebo
vzdálenějších, a slavili. V mnoha rodinách se dokonce zabíjelo prase a cukroví bylo
jak na svatbě. V neděli odpoledne vždycky v parku hrála nějaká kapela k tanci a
poslechu. Dříve než tam byl vybudován betonový parket, hasiči vozili z Troubek
takové pódium, na němž se tancovalo. Právě tam se potkávali většinou rodáci a jejich
známí možná jednou za rok, možná i za víc roků.
Dnes hody probíhají trochu jinak, až na tu kapelu. Zde jsou dva obrázky z hodů
letošních.

Stavění a kácení máje
Kdysi stavění a hlavně kácení máje byla opravdu velká slavnost. O tyto akce se
hodně zasloužil pan Jaroslav Vymětal. Ten už sice není mezi námi, ale jistě by měl
z toho co se tu dnes děje velkou radost. Koncem měsíce dubna májku postavili hasiči a
začátkem červa se obvykle kácí.

5

6

Mladí hasiči
Je to něco málo přes dva roky, co pan Kroupa založil družstvo mladých hasičů. Jak
jsem uvedl v jejich kronice, není to poprvé, co tu takové družstvo vzniklo. Poprvé byl
zakladatelem pan Humpa někdy v sedmdesátých letech minulého století, druhý byl pan
Nemeček začátkem století našeho. Je to náročná práce, a proto to dlouho nevydrželo.
Nyní to zatím funguje díky dalším nadšencům, spíše nadšenkyním.
Za dva roky absolvovali spoustu soutěží a na hasičárně jsou k vidění jejich ocenění,
poháry a medaile. Od letošního Nového roku k nim přibyli také hasičky a hasiči
z Dubu nad Moravou. Takže mladých hasičů zde máme na tři desítky. Tím se nám také
rozšířily kategorie. Dříve zde byla přípravka, mladší a starší žáci. Přibyly nám
dorostenkyně a dorostenci pod vedením paní Marcely V. Už v minulém čísle
Lopotníku byly obrázky ze Šantovky.
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Vysegradský pohár – Ostrava

Pokračování v úpravě zeleně
Po vybudování další části
chodníku bylo třeba provést
také nějaké úpravy. Toho se
zhostila firma pana Lehkého.
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Naši obec navštívila Česká televize
Bylo úterý 5. června, pracoval jsem na zahradě a v tu chvíli někdo zvonil. K mému
překvapení dva pro mne neznámí lidé, krásná slečna, která se představila plným
jménem a pan kameraman, jeho jméno si nepamatuji. Slečna se jmenuje Monika. Jak
je vidět na prvním obrázku, informovala se u místního obchodu a šla najisto. Podle
jejich představ a mého upřesnění, jsme prošli určitá místa v obci. Řekla mi, že takové
přepadovky dělají běžně. Bez příprav a také bez upozornění na obci. Natočili zde
video, které najdete na internetu v archivu regiony ČT 24. Odvysíláno bylo
v následující sobotu a repríza byla v neděli ráno.

Fotografie jsou použité z již zmíněného videa.
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Střelecké závody
Střelnice v Klopotovicích
dne 9. června. Závodů se
zúčastnilo 41 střelců, z toho
6 žen.

13. Dětské hry Svazku obcí Prostějov – venkov
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Dne 9. června se naše mládež zúčastnila 13. Dětských sportovních her za účasti
jedenácti obcí svazku Prostějov – venkov. Hry se konaly v obci Bedihošť. Mladší žáci
ve složení Hrdiborská T., Bradíková K., Bíbrová K. a Pořízek J. obsadili 5. místo.
Starší žáci ve složení Vymětalová A., Vymětal J., Hrdiborský R. a Bíbrová K. obsadili
3. místo.
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Odposlechnuto
Nemusí tu být jenom samé vážné příspěvky, co tak něco veselého? Je to už také historie, ale
nedávná, jedná se o několik desítek roků. Když se odehrály tyto příběhy, já jsem tehdy žil
v jižních Čechách. To co zde uvádím, mi tehdy odvyprávěli právě ti hlavní aktéři.
Pan Václav a kapr
Pan Václav byl jeden čas můj spolupracovník, bylo to v době, kdy jsem pracoval a bydlel v jižních
Čechách. Tento příběh se odehrál v Táboře. Pan Václav byl vyučen zahradníkem, ale tuto práci snad nikdy
nedělal. Vystřídal několik zaměstnání a než nastoupil tam, kde já jsem pracoval, tak nějaký čas dělal na
pitevně. Říká se, že střízliví lidé by to dělat nemohli, on byl toho důkazem. Kvůli chlastu, jak on říkal, taky
toto zaměstnání opustil. Historek nám říkal několik, ale tato je zvlášť zajímavá.
Jednou, bylo to 23. prosince někdy na začátku 70. let minulého století. Pan Václav přišel na nádraží do
restaurace na pivo. On dojížděl do zaměstnání v Táboře z Chýnova, vlakem asi tak 10 kilometrů. Jako
obvykle si sedl ke stolu, kde už seděli jeho kamarádi. Pivečko jim chutnalo. „Dáme ještě jedno, pojedeme
dalším vlakem za hodinu.“ Franta říká: „Já jedu teď, já tu mám kapra a on by leknul.“ „Nelekne“, řekl
Václav, „já ho zastřelím.“ Mysleli, že si dělá srandu. Nedělal. Vytáhnul z kapsy poplašňák a opravdu
dvakrát zmáčknul spoušť. V tu ránu byla spoušť i v restauraci 2. cenové skupiny. Převrácené stoly a hosti
pryč. Samozřejmě i tito štamgasti. Dlouho tam nikdo z nich nechodil. Pan Václav vzpomínal na to, jak
vrchní běhal s účtenkama po parku a hledal lidi, kteří ještě před chvílí byli hosty této nádražní restaurace, a
nějak v tom fofru nestihli zaplatit útratu. Nevím jak ostatní, ale Václav vlakem domů nejel, měl strach, že ho
vrchní pozná. Utekl dost daleko od nádraží. Náhodou potkal kamaráda, který jezdil s náklaďákem a bydlel
ve stejné ulici jak Václav. Ten ho vzal domů, ale vezl ho na korbě. Dalo jim to dost práce, než se na tu korbu
Václav dostal, tak ho prostě před domem vyklopil. Vyšla z domu Vaškova manželka, aby se podívala, co se
venku děje. Václav právě vstával z hromady. „No co by bylo, přivezli nám uhlí“. „To nám přivezli už včera“
odvětila paní. Bylo jí jasné, která bije.

Kapr z Tábora
Toto není vánoční povídka, to se odehrávalo v létě. Byl to spolupracovník, časem ho povýšili na mistra.
Byl asi o dvacet let starší jak já a proto jsem mu říkal mistře jako většina lidí okolo. Jenom ti starší mu říkali
Honzo. Jeho paní pracovala u stejné firmy, jak se dnes říká. Tehdy to bylo ve fabrice. Ona nedělala na
směny jako my a tak ho na mušce neměla pořád, ale přesto si ho dost hlídala. Nebyl na ženské, ale chutnalo
mu pivo a občas si dal nějakou štamprličku. To protože ho hlídala, tak byl většinou v pořádku. Kdysi ho
nějak neuhlídala, on to přehnal a to ho stálo místo. Dokonce odešel i z Tábora. Ona mu pro jistotu brala i
výplatu a dávala mu kapesné. Teď ale bude lepší přejít k tomu hlavnímu.
On měl několik koníčků, ale největším byla sportovní rybařina. Chodil na žížaly, pro ryby vařil různé
pochutiny, no prostě se v tom vyžíval. Na rybníku Jordáně měl svoji loďku, tam vysedával ve volném čase.
Dost často v létě po noční směně se i prospal a než manželka přišla z práce, byl doma i s kaprem. Tak to šlo
dlouho, až ho jednoho dne zmohla žízeň, také možná bylo horko, tak zašel na pivo. Možná tam měl
kamarády, to ale neměl dělat. Cestou k domovu navštívil rybárnu, obchod s rybami. Chtěl koupit kapra. Při
počítání peněz zjistil, že mu to už nevyjde. Paní mu řekla, že na půlku to ale vyjde, tak ji vzal. Bylo mu to
nějak po pár pivech a panácích asi úplně jedno. Manželka už také byla doma, dal jí půlku kapra. Ta se
nestačila divit. Řekl jí, že to tak chytil. Zapomněl na to, že tentokrát koupil jenom půlku. Musel s pravdou
ven. On nosil dost často domů kapry, ale z rybárny. Styděl se za to, že nic nechytil. Snad kapra nechytil
nikdy v životě, a teď, to prasklo.
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