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Plameňáci v Krkonoších

Zprávy z radnice
Ze zápisu z 22. veřejného zasedání zastupitelstva obce Klopotovice
konaného dne 12. 6. 2018 v 19.00 hod
Program zasedání:
1) Zahájení
2) Schválení závěrečného účtu obce za rok 2017
3) Schválení účetní závěrky za rok 2017
4) Výběr dodavatele na osobní ochranné prostředky
5) Prodej obecních pozemků
6) Různé
7) Diskuse
8) Závěr
9) Starosta doplnil program zasedání o l bod – žádost pana Říhy o pronájem
obecního pozemku.
Zastupitelstvo schválilo závěrečný účet obce Klopotovice za rok 2017. Souhlasí
s celoročním hospodařením obce a to bez výhrad.
Zastupitelé schválili účetní závěrku obce Klopotovice za rok 2017 a to bez výhrad.
Byly doručeny e-mailem 3 nabídky na dodání osobních ochranných prostředků pro
hasiče. Vybavení pro 7 osob. Zaslán návrh smlouvy.
Zastupitelstvo schválilo firmu DUFFEK s.r.o. na dodání osobních ochranných
prostředků pro hasiče, předložený návrh smlouvy. Pověřuje starostu podpisem
smlouvy.
Zastupitelstvo odložilo rozhodnutí o pronájmu do příštího zasedání zastupitelstva
obce. Do příštího zasedání předložit návrhy využití pozemku.
Vyvěšen záměr odprodeje částí obecních pozemků. Záměr vyvěšen v elektronické
podobě na úřední desce a na úřední desce u obecního úřadu.
Zastupitelé schvalují odprodeje částí pozemků, provedení vkladu, vyměření pozemků
zaplatí žadatelé. Zastupitelstvo schválilo podání žádosti na MÚ Prostějov o změnu
v Územním plánu č. 3 v roce 2019.
Ze zápisu z 23. veřejného zasedání zastupitelstva obce Klopotovice
konaného dne 7. 9. 2018 v 19.00 hod.
Program zasedání:
1. Zahájení
2. Schválení změny ÚP ve zkráceném řízení
3. Různé
4. Diskuse
5. Závěr
1.

Starosta obce seznámil s programem 23. veřejného zasedání a doplnil
program o další 2 body:
– nákup fotbalových branek a sítí
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1.
2.
3.
4.

– využití parcely č. 254/5
Zastupitelstvo schválilo pořízení změny Územního plánu č. 3 ve zkráceném
řízení.
Zastupitelstvo schválilo pořízení 2 ks branek a sítí pro malou kopanou.
Zastupitelstvo schválilo využití par. č. 254/5, jako osázenou zelenou plochu.
Různé:
Starosta informoval o provedených rozpočtových opatřeních č. 7,8,9,10.
Zastupitelé berou na vědomí provedená rozpočtová opatření.
Starosta informoval zastupitele o probíhajících pracích na opravě zbrojnice.
Bylo provedeno podřezání, dokončuje se elektroinstalace a střecha.
Dokončena výstavba skladu, vložena nádrž na odpadní vodu. Probíhá oprava
skladu č. 2
Pan Petr Bubela byl pozván na zastupitelstvo, aby informoval členy
zastupitelstva s postupem při budování střelnice na Podstrání. Dokončení
zadního valu, nebude se již nic navážet. Pan Matela informoval o jednání
s policií ohledně navážení odpadu cizími lidmi.
Dána závora aby se zamezilo navážení. Bude se dokončovat přední val.
Připomínka p. Floriánové k rozježděné polní cestě. Provést úpravu. Pan Beneš
měl připomínku k navážení nevhodného materiálu. P. Bubela odpověděl též
na otázky ohledně úprav terénu. Valy budou osety trávou, nebude provedené
žádné kácení stromů.
Diskuse:
p. Pospišová dotaz na úklid okolo Blaty. Odpověď - Úklid okolo blaty má
na starost Povodí Moravy.

Vítání občánků
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Vojta Dvořák

Nikolas Lehký

Viliam Procházka

Kulturní výbor při Obecním úřadě v Klopotovicích pořádala v sobotu 22. září vítání
nových občánků. Jako každoročně v zasedací místnosti obecního úřadu. Letos byli tři
občánci. Zpravidla je toto spojeno s vítáním prvňáčků, letos žádného prvňáka nemáme.
Na prvním snímku je záběr z kulturní vložky, kde byly předneseny básničky. Na
dalším jsou rodiče se svými ratolestmi, a na posledním babičky a dědečkové.
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Volby
V pátek pátého a v sobotu šestého října se konaly volby. A to jak do zastupitelstva
obce, tak i do Senátu.
V naší obci je 232 oprávněných voličů. Svůj hlas našim zastupitelům dalo 184 z nich.
Do senátu volilo 141 oprávněných voličů.
Do obecního zastupitelstva bylo 23 kandidátů. Z toho bylo podle zákona zvoleno 7
zastupitelů.
Vladimír Bradík
108 hlasů
Ivana Pospišová
104 hlasy
Roman Beneš Ing.
101 hlasů
Jozef Bukovec
93 hlasy
Marta Nesvadbíková
90 hlasů
Patrik Pover
65 hlasů
Tomáš Špaček
46 hlasů
Takže 5 zastupitelů je ze Sdružení nezávislých kandidátů a dva z kandidátů
Komunistické strany Čech a Moravy. Kandidáti za stranu Ano 2011 získali méně
hlasů, a proto neobsadili žádný post mezi zastupiteli obce.
V prvním kole voleb do Senátu v obvodu č. 62 bylo 11 kandidátů, z toho mohli
postoupit pouze dva.
Božena Sekaninová
40 hlasů
Jitka Chalanková MUDr.
17 hlasů
Toto jsou údaje z naší obce.
Do druhého kola voleb do senátu postoupily dvě dámy. To se konalo za týden po
prvním kole.
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V naší obci získaly:
Božena SekaninovÁ
22 hlasů
MUDr. Jitka Chalanková
25 hlasů
Celkově za obvod č. 62 získala více hlasů paní doktorka a postupuje do Senátu.

Členové volební komise zleva zapisovatelka Michaela Bradíková, předsedkyně Alena Zatloukalová, další
členové Lenka Benešová, Vladimíra Bukovcová, Dagmar Konupková, Martin Vodák a Katarína Janošcová.

Společenská kronika
Plameňáci v Krkonoších
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Začátkem srpna jsme uspořádali pro děti hasičské i nehasičské letní tábor. Vydali
jsme se až do dalekých Krkonoš a za vedoucí musím říct, že tam bylo krásně (doufám,
že děti, které s námi byly, jsou stejného názoru.
Setkali jsme se s Krakonošem, vyšplhali na nejvyšší vrchol českých hor Sněžku, šli
se podívat k prameni Labe. Nebylo to ale vždy jen o turistice. Byli jsme se také koupat
a také jsme se učili.
Ano, čtete správně. Učili jsme se střílet ze vzduchovek, pracovat s buzolou, vázat
uzly, ale také třeba poznávat stromy. I tu dětskou kreativitu jsme občas podpořili,
stavěli jsme domky pro skřítky, kreslili čarodějnice a strašáky, vyráběli košťata na náš
čarodějný slet.
Doufám, že se všem dětem na táboře líbilo a někdy příště se zase vydají s námi.
Mgr. Veronika Indráková

HATASPO
Kdo se zúčastnit měl, věděl a přišel včas. V pátek dne 7. září se konala soutěž
mladých hasičů v Klopotovicích na hřišti. Na startu bylo několik družstev ze čtyř
hasičských sborů. Přípravka, mladší a starší žáci. Ze Štětovic, Troubek, Trusovic a
Klopotovic. Dlouho jsem nevěděl, kde Trusovice leží. Doma jsem se podíval na mapu
a zjistil, že leží kousek za Olomoucí a jsou součástí Bohuňovic.
Hataspo, záhadné to slovo. Hasičské tábory a sport se sídlem v Dubu nad Moravou.
Zde vám nabízím několik snímků z této akce. Děti běhaly závod na čas na
vzdálenost 60 metrů.
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Budete se právem ptát, proč v poslední době je tu pořád něco o hasičích. Dosti
dlouho měli hasiči ve své organizaci útlum, a nejvíc akcí měl svaz žen. Jenže něco se
změnilo a v tomto ohledu jednoznačně vedou hasiči, lépe řečeno mladí hasiči –
Plameňáci. Potom je svaz žen. Co se týče dalších organizací, tak to jsou jednorázové
akce, viz hodová zábava AVZO, a myslivecká společnost je z Kralic na Hané.
Dokonce jsem četl článek, o myslivecké střelnici Biskupice.
Nezapomínám ani na kulturní komisi, to je ale součást obecního úřadu. Jako
každoročně, tak i letos se konaly dva zájezdy, vítání občánků a také určitě bude setkání
přátel.

Hasiči ještě do třetice
Jako by toho bylo o hasičích málo, ale byla by škoda, kdyby to tu nebylo napsáno.
Na přelomu šedesátých a sedmdesátých let minulého století zde byla vybudována
hasičská zbrojnice. Jak říkávali pamětníci doby dávnější, byla tam dříve béčárna. Je to
od slova býk, opravdu tam byl ustájen obecní býk. Jsou tam na
památku ponechány ještě dvě gróže, původně na uvázání
dobytka. Býk byl později nahrazen inseminátorem a budova byla
právě přebudována na tuto hasičárnu. Jak všechno stárne, tak i
tato budova už měla několik nedostatků a proto došlo na
rekonstrukci. Byly podřezány obvodové zdi, jsou nové elektrické
rozvody, nové podlahy, také odpady, nová střecha a další. Právě
z této akce je zde několik fotografií.
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Z půdního prostoru hasičské zbrojnice je krásný pohled na část naší obce Sakrov.

Malá kopaná
Klopotovice, je malá obec uprostřed Hané, jedna z mála, kde nebyl nikdy žádný
sportovní klub. Přesto svůj život s kopanou spojilo na pět desítek našich občanů, ať už
rodáků anebo přistěhovaných. Hráli, a někteří hrají za různé kluby a v různých třídách.
Za Přerov, Jihlavu, Kralice na Hané, Klenovice na Hané, Tovačov, Ivaň a nejvíce za
sousední Biskupice. Dokonce jsem slyšel historku, že jednou za Biskupice nastoupil na
hřiště pouze jeden domorodec a dalších deset bylo z Klopotovic. A teď se budeme
věnovat malé kopané.
Historie malé kopané České Republiky
Vznikala na různých kontinentech v různých časových horizontech. První zmínka o této
odnoži velkého fotbalu se datuje do poloviny 50. let v Brazílii. Na starém kontinentu se v
západní Evropě začíná malá kopaná hrát v polovině 60. let.
Koncem 60. let se organizovanost „pláckových“ fotbalistů objevuje i u nás. Existuje nespočet
tzv. “tramspkých lig”, kdy se trampové a junáci sjíždí na jednotlivé turnaje v malém fotbale.
Vyvrcholením této éry je založení Hanspaulské ligy v Praze v roce 1971. Následuje Příbram a
další města dnešního Středočeského kraje (Kladno, Slaný). Postupně vznikají i další městské
ligy a jejich vítězové se od roku 1980 scházejí na tzv. Poháru mistrů městských lig – PMML –
jednorázovém turnaji o nejlepší celek tehdejšího ČSSR.
Malá kopaná se následně brzy stává sportem, organizovaným pod hlavičkou Svazu
socialistické mládeže – SSM. Byla to pohodlná forma vykazování tolik potřebné aktivity, který,
se pokusil malou kopanou organizačně sjednotit.
Úryvek z článku Brněnského svazu malé kopané.

V sobotu dne 15. září letošního roku se v naší obci hrál historicky první turnaj malé
kopané. Naši borci jsou zařazeni v druhé lize malé kopané Prostějovska pod názvem
mužstva TTCE Klopotovice. Při prvním porovnávání sil se jim nepodařilo získat ani
jeden bod. Je to jenom začátek, příště to bude lepší. O týden později byla sobota zase
sportovnější. 29. září. Dopoledne malá kopaná a odpoledne soutěž hasičů. Dopoledne
hráči našeho družstva v malé kopané získali první bod. Ne proto, že by byli tak dobří a
soupeře přehráli, ale proto, že soupeř vůbec nedostavil.
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Oslava 100 let od vzniku Československé republiky
Na poslední sobotu v měsíci říjnu připadlo datum 27. A právě v podvečer tohoto dne
se u nás v Klopotovicích konala oslava 100 let od vzniku naší republiky. Začátek byl
stanoven na šestnáctou hodinu. Přesně v tu dobu pan Baďura začal hrát na harmonium
v kapličce. To byl začátek mše svaté, kterou sloužil Páter František z Tovačova. Mše
byla za padlé naše občany v první sv. válce. Varhaníka ještě doprovázel hraním na
trubku pan Švanda. Po mši se u kapličky utvořil průvod, který se vydal k pomníkům ze
světových válek. Poté byl položen věnec k pomníku z první světové války. Po modlení
se za padlé vojáky a po odzpívání Československé hymny pan farář vykropil jámu
určenou k zasazení památeční lípy. Lípu zasadil pan starosta za pomoci pana
Chomčáka. Naši občané si mohli přihodit také nějakou lopatku. Poté se všichni
odebrali na sýpku, kde bylo bohaté pohoštění a posléze tam hrála i kapela.
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Sto let od vniku Československé republiky
1918 – 2018
Je to dlouhá cesta, po které naši spoluobčané šli. Někdy byla pěkná, jindy zase
trnitá. Bylo mnoho útrap, zvláště za války. Pro většinu našich občanů třeba i při
kolektivizaci zemědělství.
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V říjnu 1918 uznala Dohoda Československou národní radu jako nejvyšší orgán Čechů a Slováků
v zahraničí. 18. října předal Masaryk prezidentu Wilsonovi Washingtonskou deklaraci (vyhlášení
československého státu na principech republikánského zřízení). 27. října se zhroutila rakouská fronta a
rakouský ministr zahraničí Andrássy zaslal USA nótu, ve které přistupuje na mírové podmínky prezidenta
Wilsona a ve snaze ukončit válku souhlasí i s uznáním práv Čechoslováků a Jihoslovanů (tato deklarace byla
považována za kapitulaci Rakousko-Uherska a znamenala fakticky konec monarchie).
28. října 1918 v 9 hodin obsadili zástupci Národního výboru zásobovací centrálu (Obilní ústav), noviny
oznámily kapitulaci Rakousko-Uherska. Lidé se shromažďovali na Václavském náměstí (strhávali symboly
monarchie), za doprovodu kapel, vyhlašovali samostatnost.
Národní výbor ještě téhož dne, převzal funkci prozatímní vlády (v čele byli tzv. „muži 28. října“ – Alois
Rašín, Antonín Švehla, František Soukup, Jiří Stříbrný a Slovák Vavro Šrobár). Slováci se připojili
k vyhlášení samostatného Československa 30. Října 1918 na shromáždění v Turčianském Sv. Martině.

Pro zajímavost zde uvádím fotografie všech prezidentů naší republiky. Prezidenti první a
druhé republiky: Tomáš G. Masaryk, Edward Beneš, Emil Hácha a Jozef Tiso.

Za vlády Komunistické strany: Klement Gottwald, Antonín zápotocký, Antonín Novotný,
Ludvík Svoboda a Gustáv Husák.

A po roce 1989: Václav Havel, Václav Klaus a Miloš Zeman.

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 15. listopadu 2018 a je dodáváno domácnostem v obci
zdarma.
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