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75 let od osvobození naší obce

Zprávy z radnice
Den 8. května,
tento den je dnem
kdy
probíhají
oslavy
konce
druhé
světové
války. U nás tato
oslava probíhá od
doby, kdy byl na
tuto
paměť
postaven pomník
a tak zřízen malý
park. Jedná se o
rok 1948. Už je
málo pamětníků
této akce. Ale jak
už bylo uvedeno, tato tradice trvá dodnes. Dříve se konal lapiónový průvod který za
doprovodu živé hudby prošel obcí a byly položeny věnce k pomníkům z první a druhé
světové války. Později byli muzikanti nahrazeni hudbou z obecního rozhlasu. Tak to
bylo až do loňského roku, letos byla tato vzpomínka ochuzena z důvodu nakažlivé
nemoci, a tudíž nařízení vlády ČR. Pan starosta s paní místostarostkou věnce položili
k pomníkům, paní Pospišová přečetla projev do obecního rozhlasu a zazněly hymny.
Československá hymna a hymna Sovětského svazu. Příští rok to bude možná už zase
jako dřív. Zde jsou dva snímky s padesátých let minulého století.
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Ze zápisu z 9. veřejného zasedání zastupitelstva obce Klopotovice
konaného v pátek 17. 4. 2020 v 19.00 hod
Zastupitelstvo schválilo program 9. veřejného zasedání zastupitelstva
obce a ověřovatele zápisu p. Povera a p. Špačka
Zastupitelstvo obce schválilo závěrečný účet obce za rok 2019 a to bez
výhrad.
Zastupitelstvo schválilo účetní závěrku za rok 2019.
Zastupitelstvo ukládá účetní, aby účtovala podle Českého účetního
standartu.
Zastupitelstvo schválilo pronájem nebytového prostoru p. Tuan Dieu
Nguyenovi.
Zastupitelstvo schválilo Smlouvu o pronájmu nebytového prostoru a
pověřuje starostu jejím uzavřením.
Různé: starosta informoval o doručení 2 návrhů řešení projektové
dokumentace místní komunikace – lokalita nové domy.

Dění v obci
Rekonstrukce silnice
Dlouho diskutovaná akce, bude to, nebude to a bude to. V pondělí přijela dodávka,
rozvezli značky se zákazem vjezdu. Tak to opravdu bude. Vypuklo to ráno ve středu
27. května. Ještě ten den frézovali silnici od značky začátku obce směrem od Biskupic
až po kapličku. Tento materiál odvezli, část na polní cestu vedoucí od kaštanu směrem
k vodárně, část na cestu za zahrady v Hliníku a zbytek mimo náš katastr.

Další den se zakousl do silnice bagr. Kamení odváželi mimo naši obec.
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Malá kopaná

Hráči Malé kopané, jako mužstvo z Klopotovic, se účastnili charitativního turnaje
ve Všechovicích. Patrik Pover popsal sestavu takto: místní Tomáš Mouka, Marek
Liška, Tomáš Dostál, Patrik Pover, Jarda lehký a ostatní Radek Pover, Honza Ossos,
Petr Pospíšil a Olin Dospiva. Dále Patrik napsal: dva zápasy výhra, pak prohra a
remíza. Postoupili jsme do semifinále a tam jsme bohužel prohráli a vypadli. Z deseti
týmů jsme obsadili šesté místo. Pro holčičku bylo vybráno 115 000 Kč.
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Soutěž o pohár starosty SDH v Klopotovicích 28. června 2020

Po dlouhé době bylo hezky, nepršelo. Přestože umístění v soutěži nebylo nejlepší,
bylo třeba trochu schladit.

Foto: Marcela a Týna
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Rekonstrukce místní komunikace
Ve stejném týdnu jako hlavní průtah obcí začala oprava místní komunikace za
hospodou.

Stavění a kácení máje
V dřívějších dobách kácení máje bylo tradicí v Klopotovicích. Nejslavnější bylo
v letech 1947 a 1948. Takovým tahounem všech těchto akcí byl pan Jaroslav Vymětal.
Ať to bylo kácení máje, anebo masopust. Poslední jeho akce, byl právě masopust v
šedesátých letech. Potom se májka občas stavěla a kácela ale bez nějaké procedury. V
nedávných letech se začala rodit nová tradice kácení máje, pod vedením místních
hasičů. Nejinak tomu bylo i letos. Právě letos májku stavěli až v půli května, bylo to z
důvodu omezení shluku lidí.

Za měsíc poté, bylo to v sobotu 13. června, došlo na kácení. Jako vždycky od
šestnácti hodin posezení pro místní i přespolní. K jídlu bramboráky, k pití pivo a
nealko, makrely byly až později. Účast hojná, tak to probíhalo pomalu až do osmnácté
hodiny. Najednou se zvedl vítr, jako předzvěst bouřky. To by májka spadla úplně
jinam, než bylo v plánu. Pan Kroupa vylezl na žebřík, a asi v deseti metrech uvázal
dvě lana. Potom došlo na podřezávání. Jirka a Franta se dali do práce. Vyřízli klín, to
už na lanech drželo dalších šest chlapů májku, a měli ji nasměrovanou správným
směrem. A když vytáhli vyřezaný klín, tak siláci svým tahem zbytek zlomili. Májka
padla na stejné místo jako v předešlých letech.
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Hnala se nějaká hrůza, ale nás to nejhorší minulo, spadlo pár kapek. Přesto se
všichni co tam zůstali, uchýlili do sýpky a pokračovali s konzumací. Část jich odešla
ještě před pádem májky ze strachu, že zmoknou.
Je to jedna možností, kdy se u nás sejde tolik lidí. V letošním roce zatím pouze
stavění a kácení máje.
Zpočátku to vypadalo, že do tohoto čísla nebude co dát. Ale nakonec se rozjely
nějaké akce, hlavně u hasičů. Opatření kvůli Covid – 19 jsou mírnější, tak málem se
sem některé příspěvky nevešly.

Hokejisti
Už dlouho zde nebyla zmínka o našich rodácích věnujících se sportu, tak tentokrát
je to hokej.
Hokej je jeden z nejuznávanějších sportů u nás. Ale protože jsme v Klopotovicích,
tak naše laťka nebude zas nějak moc vysoko.
Vrátíme se do historie. Přestože tu nemáme žádný rybník, tak se zde bruslilo už
v padesátých letech minulého století, a dokonce se tu hrál i hokej.
V místech kde jsou dnes tenisové kurty, tak tam měli svá políčka Nesvadbíkovi a
Steigerovi. Oni totiž neměli u svého domu zahrádku. Na podzim když všechno sklidili,
tak pan Nesvadbík políčka zoral a srovnal. Potom jsme nastoupili my, většinou pionýři
a svazáci. V sobotu, když jsme přišli ze školy a naobědvali se, tak se konal sraz na
tomto místě. Přinesli si své nářadí a začali kopat o kolo celého tohoto pozemku takové
malé jakoby zákopy a před nimi dělat hrázky. To bylo několik málo sobot. Až
zamrzlo, tak někteří starší z nás tam nastříkali vodu. Za několik takových večerů
vznikla jakáž takáž ledová plocha. Mohli jsme začít bruslit. Sice v jednom rohu byl
solidní a silný led a v jiném jsme kolikrát skončili na nějaké zmrzlé hroudě. Také se
zde hrál hokej, došlo to tak daleko, že se zde hrávalo každou zimu utkání Klopotovice
proti Biskupicím. To také občas skončilo rvačkou. Tak nějak to probíhalo až do
osmdesátých let. Potom na tomto místě byly vybudovány tenisové kurty. Ty ale nebyly
jednoúčelové, v létě tenis a v zimě bruslení. Tak to funguje do dnešní doby, pokud
není zrovna teplá zima a dá se bruslit. Nevyrostl zde žádný slavný hokejista.
Ale k hokejistům se dostaneme. Kdysi hrával ve Vyškově hokej „Noční ligu“ pan
Ladislav Oravec.
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A teď z jiného soudku. Před několika lety se k nám do Klopotovic přistěhovali
Moukovi. V té době paní Kateřina už měla bříško. Zakrátko se jim narodil syn
Dominik a za rok po něm druhý syn Tomáš. To jméno dostal po tátovi, ten je také
Tomáš. Normální spořádaná rodinka, nikde nevyčuhovali z řady. Kluci rostli a časem
začali chodit do školy. Když do školy začal chodit Tomáš, tak už chodili do
Prostějova. Nastoupili do sportovních tříd. Hráli a pořád hrají lední hokej.

Snímky jsou z kluziště v Klopotovicích pořízené v roce 2016. Tomáš jako brankář a
Dominik jako útočník.
A abych se o nich dověděl něco bližšího, tak jsem si domluvil schůzku s panem
Tomášem a docela dobře jsme si popovídali. Takže kořeny toho zájmu o hokej sahají
ještě trochu hlouběji. Tomáš mi řekl, že už v dětství měl zájem o hokej, jenže k tomu
neměl podmínky. Bydlel relativně daleko od města a takový koníček taky něco stojí,
prostě na to nebylo. Taky mě řekl, že kluky do toho nikdy nepřemlouval, na druhé
straně je rád, že je to baví. Dominik, ten starší chytá v brance a Tomáš hraje v obraně.
Nechtěl je nijak chválit, ale řekl, že hrají asi dobře, když jsou nasazováni pomalu do
každého zápasu.
To, že se něco naučili, jsem měl možnost vidět i u nás na kluzišti už 22. ledna 2016.
Lehce obehrávali mnohem starší kluky.
Koncem roku 2019 vydal Prostějovský deník přílohu s názvem Prostějovská
hokejová mládež. A tam se také můžete dočíst o mladých hokejistech z Prostějova.
Nejsou jenom mladí hokejisté, rádi si zahrají i ti starší, třeba proto, aby se jim splnil
sen z mládí. Hokej nehraje jenom jeden Tomáš Mouka, ale i druhý, jeho táta. Řekl mi,
že hrál deset roků amatérskou ligu za klub Hc Melody wasps Prostějov, byl to jeden ze
zakládajících týmů ve Vyškově. Teď občas, pokud je led, se sejde dvacet bývalých
hráčů a ti si zahrají jednou týdně jenom tak.
Po zhlédnutí fotografií a medailí byl náš rozhovor u konce, také bylo načase, paní
Kateřina se vrátila z práce a také s nákupem. Tomáš se mohl věnovat jí.
Také si vzpomínám, že před řadou let si několikrát Klopotovčáci pronajali
prostějovský zimní stadion a večer si tam zahráli proti sobě.
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Kluci Moukovi dnes reprezentují Prostějov.

Dominik Mouka, a na druhém snímku je sbírka medailí.
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Na tomto snímku jsou oba kluci Moukovi.
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Tak tady měl být původně konec příspěvku, a není. Podle známého citátu „vím, že nic
nevím“ jsem se začal vyptávat a také jsem se dověděl, že zde máme ještě další hráče
ledního hokeje. Na začátku tu byla zmínka o panu Oravcovi a noční lize. Právě tuto
amatérskou soutěž hrají ještě další chlapi, které potkáváme. Pan Stanislav Gál hraje
v Uničově, další s kým jsem mluvil je pan Radek Dvořák, ten hraje zase v Kroměříži
za mužstvo Lobodic a pánové Ing. Jaroslav Lehký a Svatopluk Bukovec zase za
mužstvo Tovačova, také v Kroměříži. Ty poslední dva si představím spíš jako
fotbalisty, a oni hrají také hokej. Doufám, že jsem na nikoho nezapomněl.

Dva brankáři – L. Oravec a S. Gál v Klopotovicích na kluzišti.

Dva snímky z prostějovského zimního stadionu.
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