Občasník o minulosti a přítomnosti naší obce
Ročník XIX
číslo 2/2019

MUŽSTVO MALÉ KOPANÉ V KLOPOTOVICÍCH

Zprávy z radnice
Schválený rozpočet - závazné ukazatele rok 2019 5.3.2019
Obec Klopotovice KEO-W 1.11.273 / Uc19r
Rozpočet - závazné ukazatele byly zpracovány v souladu se zněním §11 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění zákona č. 320/2001 Sb., č. 450/2001 Sb.,
č. 320/2002 Sb., č. 421/2004 Sb., č. 557/2004 Sb., č. 562/2004 Sb., č. 635/2004 Sb., č. 138/2006
Sb., č. 140/2006 Sb. a č. 245/2006 Sb. a jejích novelizací.
Schválený rozpočet - závazné ukazatele rok 2019 5.3.2019
PŘÍJMY
PAR POL ORG Název závazného ukazatele Kč. Z toho
1019 Ostatní zemědělská a potr. činnost a rozvoj
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3319 Ostatní záležitosti kultury
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
PŘÍJMY CELKEM

4 048 400 Kč
66 000 Kč
52 000 Kč
6 000 Kč
24 600 Kč
25 000 Kč
17 000 Kč
4 239 000 Kč

VÝDAJE
PAR POL ORG Název závazného ukazatele Kč Z toho
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3111 Mateřské školy
3113 Základní školy
3314 Činnosti knihovnické
3319 Ostatní záležitosti kultury
3341 Rozhlas a televize
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
3613 Nebytové hospodářství
3631 Veřejné osvětlení
3632 Pohřebnictví
3635 Územní plánování
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512 Požární ochrana - dobrovolná část
6112 Zastupitelstva obcí
6171 Činnost místní správy
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6320 Pojištění funkčně nespecifikované
6402 Finanční vypořádání minulých let
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené
VÝDAJE CELKEM

1 050 000 Kč
19 320 Kč
365 000 Kč
16 000 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč
110 000 Kč
1 000 Kč
10 000 Kč
130 000 Kč
196 000 Kč
14 000 Kč
100 000 Kč
33 000 Kč
80 000 Kč
30 000 Kč
436 000 Kč
268 300 Kč
403 000 Kč
871 849 Kč
7 000 Kč
32 000 Kč
31 531 Kč
15 000 Kč
4 239 000 Kč

Schváleno usnesením 2/2/2019
Dne: 05. 03. 2019
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Jubilea občanů
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, Vlastimila
Bradíková, Pavel Krátký, Jarmila Jurdová
Vojtěch Navrátil, Vladimír Mlčůch, Jozef Bukovec, Zdeňka
Spálovská, Jana Pospíšilová, Josef Spálovský

Omluva
Chybnou manipulací s textem došlo ke ztrátě dat. Omlouvám se všem, kteří nebyli
uvedeni v minulém čísle Lopotníku.
Ze zápisu z 2. veřejného zasedání zastupitelstva obce Klopotovice
konaného v úterý 5. 3. 2019 v 19.00 hod.
Zastupitelstvo schválilo předložený návrh rozpočtu na rok 2019. Příjmy a výdaje
schváleny v členění dle paragrafů.
Zastupitelstvo schválilo předložený návrh Smlouvy o dílo - Změna č.3 územního
plánu, pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Zastupitelstvo obce schválilo výsledky provedené inventarizace obecního majetku a
návrh na vyřazení obecního majetku.
Zastupitelstvo schvaluje odkup výše jmenovaných pozemků do vlastnictví obce za
cenu 100 Kč/1m². Pověřuje starostu k dalšímu jednání o odkupu pozemků.
Různé:
Starosta seznámil členy zastupitelstva o provedeném rozpočtovém opatření č. 122019.
Starosta přečetl Výroční zprávu o poskytování informací podle zákona za rok 2018.
Doručen dopis od pana Františka a Jaroslava Bělky. Souhlas s rekultivací parcel.
Povolení kácení na par. č. 145/2.
Informace ohledně p. Konečného - řešení bydlení. Uzavření nájemní smlouvy
s bratrem pana J. Konečného, Markem Konečným.
Informativně o zpracování projektu na opravu silnice – průtah obcí.

Paní V. Bukovcová upozorňuje naše občany, kteří ještě nezaplatili poplatek za odvoz
komunálního odpadu a také poplatek za psy, mohou tak učinit v úřední hodiny na
obecním úřadě.
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Společenská kronika
Velikonoce
Přestože bylo krásně, tak po vesnici chodilo pár malých kluků, aby vymrskali
ženské a hlavně holky. Našli se i dospělí, kteří tento zvyk tak trochu zachraňovali.

Stavění máje
V sobotu dne 4. května se uskutečnilo stavění máje v Klopotovicích. V novodobé
historii této akce už počtvrté.
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Osvobození
V předvečer svátku, kdy slavíme výročí osvobození, tím pádem konce druhé
světové války se u nás konal jako každoročně lampiónový průvod, který prošel obcí a
u pomníků z první a druhé sv. války byly položeny věnce. Děti přednesly básničky a
pan starosta přečetl stručný průběh těžkých bojů při osvobozování naší obce.
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Hody
Je hodová neděle 19. května. Včera v sobotu od šestnácti hodin členové spolku
AVZO prodávali makrely a čepovali pivo. To se dělo v místním parku. Večer potom
byla hodová zábava tamtéž.

Dnes byl na hřišti od desíti hodin sehrán fotbalový zápas. Zápas, no kdo přišel, mohl
hrát bez rozdílu věku. Hrálo se na malém hřišti a na malé branky. Brankáři byli otec a
syn Moukové oba se stejným jménem Tomáš.
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Odpoledne v místním parku hrála kapela Vřesovanka. Několik párů tanečníků se
střídalo na parketu. Občerstvení bylo zajištěno. Také v tu dobu troch sprchlo.
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Malá kopaná
Už v loňském roce jsme mohli vidět jeden turnaj na našem hřišti. Letos jarní kolo
pokračovalo a dne 25. května se hrálo právě u nás. První zápas naši vyhráli 3:2, z toho
dvě branky dal nejstarší náš hráč Tomáš M., a s druhým výsledkem už se tak chlubit
nedá.

Kácení máje
Kácení máje bývala u nás v dřívějších dobách velká slavnost, říkají pamětníci.
Nejvíce se mluvilo o letech 1947 a 1948. Taková vůdčí osobnost a organizátor celé té
akce byl pan Jaroslav Vymětal. Já si to nemůžu pamatovat, jsem mladší ročník. Já,
coby žák základní školy v Klopotovicích pamatuji, že u hospody máj stál a že ho
vždycky někdo ukradl. Krade se pouze vršek a celý zbytek ležel u silnice. Přesto, že ho
hlídali celou noc, tak ho neuhlídali.
Teď můžeme kácení máje brát jako novodobou historii. Letos to je již čtvrtý ročník.
Tuto akci pořádají hasiči za pomoci mladých hasičů.
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Vzpomínka
Měl jsem kamaráda, z mého pohledu dobrého kamaráda. Přestože jsme se znali
poměrně krátkou dobu, stačil mě hodně naučit. Jeho zásluhou vznikly knihy, které
jsme vydali. Tři z nich se svým způsobem zabývají životem a osobnostmi v naší obci.
Tento pán byl prostě Jarda Krempl. Přesněji JUDr. Jaroslav Krempl. Po něm jsme
pojmenovali po jeho odchodu na věčnost vydavatelství. Tímto způsobem vzpomínám
už jedenácté výročí úmrtí tohoto vzácného člověka.
Napsal desítky povídek, jednu dokonce dvakrát. Jednou tuto událost z jeho rodných
Rakodav popisoval na internetu a druhou vydal knižně. Pokusím se tyto dvě povídky
tak trochu spojit.
Petr Indrák
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Hodiny
Každá část naší sloučené obce se může něčím pochlubit a vůči přespolním dokonce
machrovat. Nenakoničtí obrázéčkem Panenky Marie, původně zavěšeném na staré lípě
u zámečku, který prý léčil. Poněkud však zaváhali a pak se divili. V nestřeženém
okamžiku, za večerního šera, den před svátkem svatého Václava v roce 1727, pánové
farář Formánek a kaplan Gordián nelenili. Obrázeček v tichosti odcizili, nebo zcizili
(?). Abych nenarazil, pouze konstatuji, že jej přemístili a to do starého kostela v Dubu
nad Moravou. Dubčákům tím pomohli kulturně, správně, ale též hospodářsky, neboť
procesí a poutě, konané u příležitosti svátku Panny Marie Svatodubské, představují až
do dnešních dob dobrý džob.
Věrovany měly lázně tak vyhlášené, že v nich nejen olomoučtí měšťané, ale
dokonce i Pernštejnové nemoci z přejídání a lásek hříšných léčili. Sirkový pramen
však byl zasypán a na místě lázní postavena obecní sýpka. Věrovany se mohly chlubit
celou řadou význačných rodáků, jako například obrozeneckým farářem Aloisem
Hlavinkou, profesorem teologie Tomášem Hudcem nebo Otakarem Bystřinou, ale
zavčas se s nimi rozkmotřily. Aby – jak pravil poslední z jmenovaných – nezanášeli do
pokojného domova nějaké novoty.
Abych prokázal věhlas našich Rakodav i mimo rodnou Hanou, dovolím si malé
odbočení. V lednu roku 1953 jsem byl jako vojáček pohraničního útvaru v Kovářské
odvelen do školy v Kolodějích u Prahy. Na pražském nádraží jsem vystoupil a s plnou
polní, s batohem na zádech a povinným bandalírem, flintou, lopatkou a černým kufrem
na bříšku zdržoval nástup do vozu elektrické dráhy. Průvodčí, starší kulaťoučký pán
kolem padesátky, se na mne podíval a vydal befél: „Pohyb, pohyb, vojín Krempl, tady
nejezdíme podle rakodavských hodin!“ Srdce mi poskočilo radostí ze setkání
s krajanem.
Na konečné stanici v prostoru Bílé Hory jsem se osmělil a pana průvodčího dotázal,
odkud se známe. Obdržel jsem zamítavou odpověď, která mne docela vyvedla z míry.
„No ale jak víte, čí su a odkud?“ nepřestal jsem se divit. Průvodčí mi prsty zabubnoval
na vojenském kufru a s úsměvem utrousil: „To je přece jednoduché, bažante, máš to na
něm napsané!“ Slovo dalo slovo. Průvodčí pocházel od Přerova a Rakodavy byly
začleněny do okresu stejného jména. Nás tak považovali za „odborníky přes čas“
v celém okrese.
S našimi legendárními hodinami jsem si užil své i za mého více než dvacetiletého
působení na právním odboru Přerovských strojíren. Kdykoliv jsem se dostavil na
jednání opožděně, protože mi například ujel autobus, vlak měl zpoždění atd., vždy se
našel nějaký „dobrák“, který omluvil mou nepřítomnost tím, že čas měřím podle
rakodavských hodin. A když jsem odcházel do důchodu, kolegové mi na rozloučenou
koupili hezký dárek. Náramkové hodinky.
Spolu s přáteli ve vlastivědném kroužku jsme se snažili vypátrat, jak to vlastně
s těmi hodinami v Rakodavech bylo. S Jarynem Dvořáčkem z nenakonic jsme zapsali
výpověď jeho 91 leté tetičky Kamily Pěruškové, bydlící ve stáří u Prášilů v Dubě nad
Moravou. Její otec vlastnil hostinec v Rakodavech. Paní Pěrušková vzpomínala, jak si
spolu s dalšími dětmi hrávala na návsi u kapličky a z tohoto prostoru se dívala na velké
sluneční hodiny, které se nacházely na střeše rakodavského dvora.
Někteří staří občané se domnívali, že pověst má původ v „cibulích“ správce
rakodavského dvora, Němce židovského původu Bota, který na všechny dotazy
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odpovídal stejně: „Pracovala, pracovala, od nevidím do nevidím. Kdyby nepracovala,
kradala a co nakradala, prochlastala.
Naší rakodavské ješitnosti nejvíce
vyhovovala pověst o mechanických
hodinách vodních, které se údajně
nacházely někde u dřevěného mostu přes
mlýnský náhon a byly poháněny proudem
vody. Jejich existence by totiž potvrzovala
v okolí nepoznanou technickou dovednost
a zručnost našich předků. Ale i s těmito
hodinami měli prý potíže. V době sucha
mlynář šetřil vodou, hodiny šly pomalu a
naši předkové i pomaleji stárli. V době
dešťů tomu bylo naopak. Posměváčci
dávali k lepšímu, že zásluhou těchto hodin
naši předkové přišli na kloub teorii
relativity o mnoho let dříve, než ji veliký
Einstein vyslovil. A rovněž pochopili, proč
tok našeho života tak neúprosně běží a
doba mezi výplatami se neuvěřitelně vleče.
Na Tovačovsku vznikaly ještě další varianty pro objasnění záhady rakodavských
hodin. Tak například kdysi stařičký starosta Rakodav František Smékal, bydlící na
odpočinku v Kótě, hvízdával na prsty u kapličky nebo mlátil cepem o vrata hlavní
brány do dvora – a tak oznamoval čas. To ovšem musíme považovat za invektivu,
stejně jako nactiutrhačné vyjádření jinak i u nás váženého advokáta Otakara Bystřiny.
Ten si dokonce dovolil nejen prohlásit, ale též publikovat, bez ohledu na presumpci
neviny, že v Rakodavech nikdy žádné hodiny neměli. A pokud měli, tak je někde
ukradli. Třeba v Dubu na pouti.
A tak jsme se ve výkladu dostali opět tam, kde jsme začali. Jelikož z vševojskové
taktiky známe, že útok je nejlepší formou obrany, dovolím si repliku: „Když jsme tedy
něco neměli, nemohli jsme to ani, jako naši nenakoničtí a věrovanští občané
prošustrovat.“ A historická zkušenost nás učí, že není vůbec důležité, co se v minulosti
stalo nebo nestalo, bylo nebo nebylo, ale například i fabulace může ovlivnit chod věcí
veřejných. V tomto případě místních dějin.
Hodiny „zviditelnily“ Rakodavy nejen na okrese Přerov, ale na celé střední Hané
tak, že o naší obci vědí i ti, kteří ji nikdy nenavštívili a dokonce ani netuší, kde vlastně
leží. Naši předkové zřejmě neměli jenom bujnou fantazii, ale byli též odborníky přes
public relations.
Povídka z knihy JUDr. Jaroslava Krempla Bystřinova Hanácká legenda po sto letech.

Periodický tisk územně správního celku.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. června
2019 a je dodáváno domácnostem v obci zdarma.
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