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Zasazení lípy svobody

Na první straně je snímek z oslav 100. výročí od vzniku naší republiky. Starosta obce pan
Vladimír Bradík sází lípu svobody v malém parku. Nutno podotknout, že lípa svobody v naší
obci byla od jara roku 1919 a to u kapličky. Protože se její stav v posledních letech hodně
zhoršil, byla skácena.

Zprávy z radnice
Slovo starosty
Vážení občané, milí čtenáři,
dovolte mi, abych vás všechny srdečně pozdravil na prahu
roku 2019 a popřál vám, aby pro vás byl rokem šťastným a
úspěšným. Prožijte ho ve zdraví, a pokud možno s
úsměvem na tváři.
Naši obec čeká řada významných investičních akcí, které
by měly přispět k dalšímu zlepšení jejího vzhledu a tím i ke
zlepšení podmínek pro život nás všech.
Těším se na spolupráci s vámi a na naše společná setkávání
při nejrůznějších příležitostech v průběhu tohoto roku.
Přeji vám všem a celé naší obci úspěšný rok 2019.
Akce pořádané Obecním úřadem v Klopotovicích v roce 2018
Hasičská zbrojnice
– oprava střechy
– podřezání obvodového zdiva
– nová ležatá kanalizace
– nový hromosvod
Sklady za obecním úřadem
– dešťová kanalizace
– zakopání zásobníku na dešťovou vodu
– nová střecha na skladě č. 2
Hospoda
– oprava omítek v kuchyňce a na chodbě
– osazení šatní skříně do zdi
– odvětrání skladu piva
CO sklad a archiv
– zhotovení odvětrání
ČOV
–

oprava výtlačného potrubí od čerpadel
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Ze zápisu z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klopotovice,
konaného dne 1. 11. 2018
Starostou byl zvolen V. Bradík a místostarostkou byla zvolena M. Nesvadbíková.
Do funkce předsedy finančního výboru byl zvolen R. Beneš a členové O. Horáková
a J. Bukovec.
Do funkce předsedy kontrolního výboru byl zvolen P. Pover a členové T. Špaček
a L. Mraček.
Do funkce předsedy kulturního výboru Byla zvolena I. Pospišová a členové O.
Indráková, J. Vymětalová, A. Kohnová, V. Lehká – Bukovcová, I. Bukovcová a Vl.
Prachař.
Byly schváleny odměny za výkon funkcí.
Ze zápisu z 1. veřejného zasedání zastupitelstva obce Klopotovice
konaného dne 14. 12. 2018
Projednány byly následující body zasedání:
Obec bude do vypracování rozpočtu na rok 2019 hospodařit v rozpočtovém provizoriu.
Schválen plán inventarizace obecního majetku.
Pověření starosty k zastupování na valných hromadách.
Oprávnění pro starostu k provádění rozpočtových opatření.
Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene parc. č. 405.
Snížení nájmu nebytových prostor.
Finanční příspěvek MŠ Ivaň ve výši 16 000 Kč.

Občané naší obce – v roce 2018
Narodili se
Viliam Procházka, Vojta Dvořák,
Nikolas Lehký a Barbora Žibritová
Zemřeli
V loňském roce nikdo nezemřel
Školní docházku započali
V loňském roce nikdo nenastoupil do první třídy
Školní docházku ukončili
Jaroslav Vymětal
Odstěhovali se
Martin Čech, David Ferenc, Miroslava Himrová,
Jan Pořízek, Petr Vodák, Leona Zajícová a Lucie Zajícová
Přistěhovali se
Lenka Lišková
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Jubilea občanů v roce 2019
98 let
94 let
93 let
80 let
75 let
70 let
65 let
60 let

Věra Paráková
Marie Indráková
Libuše Krátká, Dobromila Mézlová
Alžběta Kohnová
Ladislav Minařík, Žofie Pohlodková
Ladislav Oravec, Jiří Humpa, František Matela, Petr Indrák
Marie Vystrčilová, Jaroslav Indrák, Milada Indráková
Vojtěch Navrátil, Vladimír Mlčůch, Jozef Bukovec, Zdeňka
Spálovská, Jana Pospíšilová, Josef Spálovský

Tříkrálová sbírka
V sobotu dne 6.
ledna nás navštívili
tři
králové
v doprovodu
Venduly Spálovské.
Králové byli Adélka
Vymětalová, Honza
Pořízek a Nikola
Pořízková.
Na obecní úřad
přišel děkovný dopis
a v něm také seznam
obcí, které a kolik
přispěly
na
Tříkrálovou sbírku.
Naše obec přispěla
částkou 8696 Kč. Je
to zase více jako
vloni.
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Společenská kronika
Mikuláš
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J. Kovařík

J. Bradík

Rozsvícení vánočního stromu
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Dvě organizace se
dohodly
na
organizování odpoledne
a podvečera pro naše
občany a hlavně pro
děti. A to ZO Českého
svazu žen a Sbor
dobrovolných
hasičů.
Takže odpoledne přišel
do zasedací místnosti
obecního úřadu Mikuláš
s andělem a čertem.
Děti přednesly básničky
a dostaly nějaké dárky.
Poté paní Veronika děti
zabavila výrobou ozdoby ve tvaru kužele. To protože venku ještě bylo světlo a na
rozsvícení vánočního stromku bylo brzy. Jak vidíme na obrázcích, tak tato aktivita
chytila i tatínky a dědečky. Pana J. Kovaříka a pana J. Bradíka. Po setmění došlo na
rozsvícení stromku, zpívání koled, a jak je vidět, tak i o občerstvení nebyla nouze. O to
se postaraly hasičky Monika a Veronika.
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Setkání s přáteli
Jak je zde už několik desítek roků zvykem, tak i v loňském roce pořádal obecní úřad
setkání seniorů. Pan starosta nás seznámil s děním v obci a s výhledem do roku 2019.
Poté přišly děti s kulturním vystoupením a nakonec volná zábava s hudbou. Hrál a
zpíval jako už několikrát v minulých ročnících pan J. Čechák.
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Maškarní ples pro děti

V sobotu dne 16. února pořádala K K při Obecním úřadě v Klopotovicích od patnácti
hodin Maškarní ples pro děti. Dostavilo se 19 masek. Všichni dostali občerstvení a děti
si mohly na základě losů vybrat nějaký dárek.
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