Nezávislý občasník o dění v naší obci
Číslo 20 – zima 2006

Touto stránkou připomínáme starodávný zvyk „vodění hrachovce“, který se u
nás tak jako v mnoha jiných vesnicích dodržoval ještě v 60. letech minulého
století. Bylo při tom hodně veselo, užili si všichni, účinkující a také diváci si přišli
na své. Je jen škoda, že dnes už se nenajdou obětavci, kteří by tento zvyk
obnovili.

Vydává Obecní úřad v Klopotovicích v únoru 2006; redakční tým:
Zdeněk Klobouk a Petr Indrák; čerpáno z Archívu tovačovského
panství a materiálů Obecního úřadu v Klopotovicích.
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V první
polovině
prosince
minulého roku se konaly dvě
akce v zasedací místnosti OÚ.
Dětem rozdával dárky Mikuláš a
pro důchodce byl připraven jako
každý rok kulturní program.

V roce 2005

narodila se:
zemřeli :

přistěhovali se:
odstěhovali se :

Anita Kluková
František Snášel
Pavel Čuba
František Snášel
Roman Zrůn
Milena Černá
Drahomíra Kořínková

Vojtěch Matela
Zdenka Peršínová
František Zavadil
Petra Vítková

Společenská kronika

Vážení čtenáři,

ve 3. pokračování o událostech „Revolučního roku 1848“ se na straně 12
(viz Lopotník číslo 14) hovoří o hospodě „U Dřevěného zvonu“. Podařilo se
nám zjistit některé údaje, které zde pro zájemce uvádíme. Tak tedy hospoda „U
dřevěného zvonu“ nebo také „Zur Hölzernen Glocke“ se nacházela v
Olomouci v místech kde dnes sídlí Krajská hygienická stanice – na Wolkerově ul.
č. 74/6.
Hospoda „U Dřevěného zvonu“ se nacházela na tehdejší tzv. Císařské cestě
v domě nazvaném tak podle domovního znamení – „dřevěného zvonu“ –
umístěného ve věžičce nad vchodem. Tato hospoda existovala zcela jistě již
v polovině 18. století a v roce 1799 je v matrice olomouckých měšťanů uveden
jako hostinský této hospody Josef Löw. Hospoda přežila pruské obležení města i
éru demoličních reverzů a prospělo ji i nedaleké konání koňských a dobytčích
trhů i zřízení městského hřbitova v roce 1785 v její těsné blízkosti. Jako značně
zchátralá byla v roce 1905 zbořena a nahrazena jednopatrovou novostavbou
hostince s velkým sálem v prvním poschodí. Na jejím průčelí byl zavěšen
památný – „dřevěný zvon“. Restaurace byla od svého vzniku hojně
navštěvována, protože byla nedaleko městských hradeb a pro olomoucké
měšťany sloužila jako výletní restaurace. Konaly se zde taneční zábavy, schůze a
shromáždění různých spolků. V roce 1921 ji měl v nájmu Gustav Zámek. Jeden
čas v době mezi válkami sloužila také, jak pan Werich tuto činnost nazval – co by
„hanbinec“.
Hospoda přežila i druhou světovou válku, ale brzy po mí byla zrušena. Nová
budova postavena po válce na tomto místě nyní slouží jako Krajská hygienická
stanice.

Jubilea našich občanů v roce 2006:
100 let
85 let
80 let
75
70
65
60

let
let
let
let

Františka Vymětalová
Jindřich Krátký
Marie Indráková
Dobromila Mézlová
František Zavadil
Vladimír Vávra
Jaroslav Vymětal
František Snášel
Jana Lukášová

Věra Paráková
Libuše Krátká
František Mraček
Naděžda Návratová
Eva Benešová

Rodina Ježákova a Stejskalova vzpomíná smutné druhé výročí od
úmrtí manžela, tatínka a dědečka pana Aloise Ježáka

V příštích dnech vzpomene paní Zdeňka Peršínová a rodina
Bukovcova smutné první výročí od úmrtí manžela, tatínka a dědečka
pana Jiřího Peršína
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Zastavení šesté - u pomníku, který stojí u
silnice Klopotovice – Biskupice na rozcestí
s polní cestou k lesíkům. Je na něm nápis:
„Věnovali na věčnou památku manželé
Kloboukovi roku 1866“?.(rok je málo čitelný).
Více se mi nepodařilo zjistit, ví snad někdo o
tomto pomníku něco více ? Pomník zhotovil
sochař A. Beck z Kroměříže.

Poslední – sedmé zastavení
- u pomníku, který byl po 2.
světové válce postaven u
někdejší polní cesty, nyní
nové
ulice
s domky
postavenými po 2. světové
válce. Tento pomník byl
postaven v roce 1946 na
památku ukončení 2. světové
války. Na tomto pomníku je
toto věnování: „Na památku
zpustošení
Klopotovic
v květnu L.P. 1945 postavili
místo zničeného kříže tuto
sochu L.P.
1946 rodáci
Klopotovští v Texase P. Josef
Klobouk a jeho bratr Karel –
farmář“.
(poznámka: oba pocházeli
z domu číslo 5).

Zprávy z radnice
20. veřejné zasedání zastupitelstva obce, konané dne 20. prosince 2005
Zastupitelstvo obce projednalo:
1. kontrolu usnesení z 19. zasedání zastupitelstva obce
2. rozpočtové provizorium
3. rozpočtové opatření číslo 3
4. inventarizaci obecního majetku
5. ukončení pronájmu pohostinství
6. vstup a členství v mikroregionu Kralicko
7. směrnici číslo 5 – Spisový a skartační řád
8. peněžité dary občanům
9. vybudování dětského koutku
10. navýšení finančních prostředků na akci Opravy chodníků a vjezdů
I. etapa – oproti původnímu rozpočtu
Zastupitelstvo obce schválilo:
1. program zasedání zastupitelstva
2. rozpočtové opatření číslo 3.
3. rozpočtové provizorium do doby schválení rozpočtu na rok 2006 měsíční výdaje ve výši 1/12 rozpočtu roku 2005
4. inventarizaci obecního majetku, inventury proběhnou 28.12. 2005
5. ukončení pronájmu pohostinství p. Hulínové a zároveň schválen
pronájem p. Soldánové a to od 1.1. 2006
6. členství v mikroregionu Kralicko
7. směrnici číslo 5 – Spisový a skartační řád
8. peněžité dary občanům
9. navýšení finančních prostředků na akci Oprava chodníků a vjezdů - I. etapa.

……………………………………………………………………………….
Upozorňujeme občany, že na Obecním úřadě se v úředních hodinách vybírají
poplatky za odvoz komunálního odpadu a za psy.
Vybíráme z kulturního kalendáře města Tovačova na rok 2006

18. února – Vycházka za orlem mořským, sraz účastníků 10,25 hod na
autobusovém
nádraží v Tovačově
18. března- Zámecký bál
2. dubna – Otevření zámecké sezóny
8. května – Májový jarmark na náměstí v Tovačově
24. června – Noční prohlídka zámku
Věkové složení obyvatel obce k 31. 12. 2005
věk
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Sedm pomníků – sedm zastavení
V okolí naší obce se nachází celkem sedm pomníků, (nečítaje v to pomníky 1. a
2. světové války), a každý z nich má svou historii. Tedy sedm zastavení – jakoby
na každý den v týdnu jedno. Pojďme tedy a zastavme se krátce u každého
z nich.
Zastavení první - nejstarším pomníkem je
pomník patrona naší obce sv. Jana
Nepomuckého nacházející se před kaplí.
Tento pomník je starší než sama kaple a
pochází už z roku 1740. Stávající umístění
pomníku pochází z roku 1883. V tomto roce
za starosty Martina Mézla byl pomník
restaurován a přeložen na stávající místo. Kde
před tím pomník stál dnes již není známo.
V základech pomníku se má nacházet seznam
všech tehdejších občanů. Tento pomník byl
svědkem mnoha událostí a zasloužil by si
odbornou restauraci jako nejstarší doložená
hmotná památka v naší obci. Doufejme, že se
najdou prostředky na její provedení.

Dalším zastavením - je kříž z roku 1855,
dnes stojící na hřbitově. Původně tento kříž
stával na rozcestí silnice a polní cesty do
Tovačova. Jeho předchůdcem byl kříž
dřevěný, který byl za velkého povětří
vyvrácen. V roce 1855 nechala obec
kamenný kříž zhotovit a postavit a „v pondělí
na císařský hody po mši sv. kterou sloužil
velebný pán František Přehnil a kaplan Isidor,
posvěcen byl.“ Právě kolem tohoto kříže
bývali od nepaměti odnášeni nebožtíci na
hřbitov do Tovačova. Kříž byl postaven pro
označení místa důstojného rozloučení se
zesnulými. Ve farním archivu v Tovačově se
nachází listina psaná latinkou, kterou tehdejší
farář František Přehnil (1849 – 1876) žádá
arcibiskupskou konzistoř v Olomouci o
povolení tento kříž vysvětiti. K žádosti je
přiloženo potvrzení obce ze dne 25.10.1855, že se o kříž bude starati a svým

nákladem udržovati. Samotné svěcení kříže proběhlo 25. listopadu 1855. Po
zřízení hřbitova byl tento kříž přenesen na hřbitov. Kříž je tak mnohaletým
svědkem hoře pozůstalých.
Zastavení třetí je u kříže z roku 1882 stojícího u
polní cesty vedoucí do Tovačova (u vodárny). Kříž byl
postaven na přání umírajícího dvaadvacetiletého
Aloise Gálíčka (z č. 24). Na podstavci je nápis
„Věnován na věčnou památku Aloise Gálíčka,
Klopotovice 1882“. Kříž byl vysvěcen tovačovským
farářem Josefem Sychrou (1876 – 1884) – dne 5.
července 1882. Po 1. světové válce byl kříž poškozen
silnou vichřicí. Tehdy se opravy kříže ( otec Gálíček
zemřel v roce 1905 a matka v roce 1908) ujali –
Čeněk Klobouk a Josef Krátký.

Čtvrté zastavení – je u kříže pocházejícího
z roku 1912, kterému se říká Kloboukův kříž.
Stojí při polní cestě z Klopotovic k silnici
Tovačov – Prostějov. Kříž zhotovil kojetínský
sochař Smýkal. Tento kříž dali postavit František
a Františka Kloboukovi a byl posvěcen
tovačovským farářem Josefem Poláškem (1879
– 1939) dne 23. června 1912. Kříž byl postaven
u příležitosti dokončení studia teologické fakulty v Římě Františkem Kloboukem,
který na papežských universitách získal doktorát teologie, doktorát filozofie a
titul bakaláře církevního práva. Církevní hodnostář Msgr. ThDr. František Klobouk
se narodil 4.10.1877 v Klopotovicích, (pochází z domu číslo 17) působil
v Olomouci, zemřel 14.11.1949 v Kroměříži a je pochován na zdejším hřbitově.

a Tovačova.
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Páté zastavení - u pomníku stojícího u silnice
Klopotovice – Věrovany který byl postaven na památku
tragické události v roce 1924. Ve čtvrtek 4. prosince
1924 jel syn rolníka Jana Klobouka (č..5) – Josef s vozem
na němž vezl náklad řepných řízků. Naložený vůz sjel na
krajnici (snad při vyhýbání jinému povozu) a dvacetiletý
mladík se snažil zabránit převrácení vozu. Byl přitom
přimáčknut na hrudník a smrtelně zraněn. Tomuto
zranění na místě podlehl. Na památku této tragedie byl
pak zbudován uvedený pomník. Pohřeb mladého muže
se konal v neděli 7. prosince 1924 v Tovačově za
ohromné účasti lidí z Klopotovic a také okolních vesnic
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