troubit „curyk“. Všecko utíkalo zpátky bez zastávky. Strašně moc padlo oficírů,
z hejtmanů zůstal jediný náš pan hejtman Králík. U 10. kompanie ani žádné šarže
nezůstalo.Táhli jsme přímo na Trní. Když jsme byli v dole v „hraďouchu“ udělali
na nás atak pruští kyrysaři. Pomohli nám v tom naši myslivci od 5. bataliónu (?).
Přišli jsme až k Moravě. Bylo moc vody. Já jsem tam kdysi chodíval na ryby. Znal
jsem tam každé místo. Zavedl jsem pana hejtmana s lidmi, co u něho se drželi,
brodem, pak lesem až do Citova. Tam už byli lidé od 3. a 4. bataliónu, ale ne
všichni. Pak tam přijel i pan obrst a kázal ranžírovat. Když viděl, že jest nás tak
málo, ptal se nás po našich oficírech, šaržích a vojácích. Každý povídal, co věděl,
kdo kterého viděl padnouti.
Tu pan obrst uhodil čákou na sedlo a povídal: „Tolik lidí jsem ztratil za těch
pár minut“. Pak jsme odpočívali. Odpoledne najednou slyšeli jsme střílet
kanóny u Roketnice. Hned troubili „alarm“ a brigáda táhla přes Brodek,
Lukovou do Raketnice. Dělali jsme „laufritt“. Tam jsme přenocovali.
Tolik vzpomínky přímého účastníka této události, od které v tomto roce již
uplyne celých 140 let.

Vydává Obecní úřad v Klopotovicích v květnu 2006; redakční tým:
Zdeněk Klobouk a Petr Indrák; čerpáno z Archívu tovačovského
panství a materiálů Obecního úřadu v Klopotovicích.
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Nezávislý občasník o dění v naší obci
Číslo 21 – jaro 2006

Bitva u Tovačova 1866
vzpomínky přímého účastníka Vincence Hladného z Tučap

Dne 28. ledna 2006 se konal“Karneval na ledě“pro děti i dospělé, 4. února se
konal „Babský bál“, 12. února „Dětský karneval“ a 18. února „ Hasičský ples“.
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Vincenc Hladný z Tučap sloužil u 71. pěšího pluku jako prostý vojín, pak jako
svobodník u 11. setniny.
O událostech okolo bitvy u Tovačova 15. července 1866 vypravuje:
„V sobotu 14. července 1866 hrály při menáži asi o 3. neb 4. hod. odpol.
všechny bandy. Byla tam za mnou má žena a také za četařem Bajerem z Vyškova
přišla žena, byly tam za námi již 3 dni, udělali jsme pro ně z topolů chládečnici.
Ležení bylo na rolích mezi Kyselovem a Slavonínem. V neděli, mohlo býti čtvrt
na 5. budil nás kaprál ode dne po celtách a nějak okolo 5. hodiny jsme
vymašírovali: všechno bylo tichounko, banda nesměla hráti. Před Kožušany stál
Benedek a dával nám po maďarsku „dobrý den“, oficíři však říkali, že budeme
mít dobré snídani, trak prý někde u Kojetína. U Kožušan čekaly ženské z mé
rodiny a známé z Tučap a rozdávali nám pečivo. První a druhá kompanie šly na
„avangard“, třetí a čtvrtá na pravou patrul hned od čertoryjského kříže na cestě
k mostu na Blatě, pak podle Blaty k bažantnici. Táhli jsme vždycky dvě kompanie
vedle sebe, s námi táhla 12. kompanie. Nějaký Indrák od 12. kompanie, rodák
z Charvát, ptal se člověka, který utíkal s kozou se strany od Prostějova, kam, že
jde: říkal, že utíká před Prusy a že jest ze Štítovic neb z Vrbátek, a už ani nevím
jistě. Pan hejtman Kraumann od 152. kompanie ptal se co povídá a nechtěl
věřiti, že by tam už byli Prušáci, zde prý lidé nerozeznají Prušáka od Saksa. Na to
mu Indrák – byl podchmelený – projatě odpověděl a pan hejtman mu za tu hubu
dal vysázeti u třírohé Boží muky 15 na zadnici. K Dubu jsme došli k osmé
hodině, lidé šli zrovna na druhou (mši), tam jsme měli „rast“ (odpočinek). Byli
jsme „u Horáků“, já jsem ještě dal pro mého pana hejtmana Králíka vynésti legát
(židli) a přinášel jsem co bylo, pivo, víno, sodovku atd. „Rast“ mohl trvat tak tři
čtvrti hodiny, když najednou troubili „alarm“.
Až pak u Věrovan, když se vyjde z nížiny, stál náš jenerál s naším obrstem a
s celým štábem a dívali se sklem (kukátkem) ke Klopotovicím. My jsme šli okolo
nich dál. Když jsme přišli ke kapličce, co dnes stojí pomník, padla první rána od
Prušáků, zrovna jsem byl u třetího stromu za kapličkou. Má rodina šla pořád se
mnou. Musil jsem ji teď vrátiti. U nás troubili „halt“. Slyšeli jsme jak v bažantnici
naše druhá divise se bila s Prusy. Ti byli v lesíku spíše, nechali naše přijít hodně
blízko a pak na ně vystřelili. Naši se na ně vrhli do lesa a tam do nich bili
kolbami. My jsme se hned dekovali do příkopy, celý regiment aufmašíroval, náš
regimentspáter přijel před front – takového měl malého koníka – a dával nám
křižíčkem požehnání. Náš plukovník Wiedermann vyjel na svém strakoši naproti
bažantnici. Jak se vrátil, hned komandoval: „cvajtes patalión šturm !“ Udělala se
„diviziónsmasnlinia“ a avanžírovali jsme na pruské „vedety“(?). Ty začaly utíkat.
Náš pan lajtnant Omáčka povídal: „už retýrujou!“ Šli jsme dál a přiblížili jsme
se až na 10 kroků k lesu. Najednou na nás spustili Prušáci oheň, šlo to hrrrr….
bez přetržení. Na všech stranách slyšeli jsme „Ježíš Maria“ a lidé padali jako
mouchy. Co bylo na koních, hned všechno padlo. Pan major Karwinský dal
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Zprávy z radnice

21. veřejné zasedání zastupitelstva obce, konané dne 31. 3.
2006
Zastupitelstvo obce projednalo:

1. kontrolu usnesení z 20. veřejného zasedání
2. podrobný rozpočet na rok 2006
3. pořízení územního plánu obce
4. inventarizaci obecního majetku r. 2005
5. neinvestiční dotace z programu Obnovy venkova na opravu chodníků a vjezdů.
II.etapa čp. 17 – 28 a Územní plán
6. zastupování obce na valných hromadách
7. podána žádost o příspěvek - SDH
8. odměny za výkon funkce členů zastupitelstva
9. provedení díla Opravy chodníků a vjezdů II. etapa čp. 17 – 28
10. žádost paní Bradíkové o snížení výše nájemného u pronájmu obchodu
11. žádost AVZO Klopotovice o neinvestiční dotaci
12. vstup a členství v mikroregionu Prostějov a okolí
13. tisk Lopotníku
14. povolení ke skácení stromu
15. zřízení internetu v knihovně

Zastupitelstvo obce schválilo:

1. program zasedání zastupitelstva
2. podrobný rozpočet na rok 2006
3. pořízení územního plánu obce
4. inventarizaci obecního majetku
5. neinvestiční dotace z programu Obnovy venkova na opravu chodníků a vjezdů.
II.etapa čp. 17 – 28 a Územní plán a spolupodíl na financování těchto akcí do výše jaké
jsou uvedeny v rozpočtech
6. zastupováním obce na valných hromadách starostu pana Josefa Oravce
7. žádost o příspěvek – SDH z rozpočtu Olomouckého kraje
8. odměny za výkon funkce členů zastupitelstva
9. opravy chodníků a vjezdů II. etapa čp. 17- 28 provede firma pana Josefa Oravce
10. žádost paní Bradíkové o snížení výše nájemného z pronájmu obchodu
11. žádost AVZO Klopotovice o neinvestiční dotaci
12. vstup a členství do MAS Prostějov - venkov
13. povolení ke skácení stromu – pan Prachař

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
Pomníček na „cholerovém hřbitově“ v Tovačově – Anníně
Pomníček na památku pruských vojáků zemřelých na choleru po bitvě v roce
1866 a pochovaných na tomto hřbitově.
K cholerovému hřbitovu se vrátíme v některém z dalších čísel Lopotníku.
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1. zřízení internetu v knihovně – zjistit zájem ze strany občanů
2. kopírka

Pozvánka do Tovačova
Dovolujeme si Vás pozvat na tradiční prezentační a prodejní výstavu prací
studentů oboru umělecký řezbář a truhlář, která se bude konat 22. – 24. 6. 2006
v areálu školy v Tovačově od 8 do 17 hodin.
Dne 15. 7. 2006 se uskuteční procházka po bojišti „Bitvy u Tovačova“
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Rozpočet obce na rok 2006
Příjmy

Kč

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
Daň z příjmů fyzických osob z podnikání
Daň z příjmů fyzických osob z kapitál. výnosů
Daň z příjmů právnických osob
Daň z přidané hodnoty
Správní poplatky
Komunální odpad
Daň z nemovitostí
Celkem
Nedaňové příjmy
Poplatek ze psů
Pronájem – obchod
Pronájem - pohostinství
Pronájem pozemků
Stočné
Celkem
Dotace krajský úřad
Příjmy celkem
Změna stavu krát. na bankovních účtech
Celkem

330 000,00
60 000,00
20 000,00
400 000,00
700 000,00
2 000,00
42 000,00
420 000,00
1 974 000,00

Pomník věnovaný pruskému majoru Eduardu von Behrovi
Stojí v poli proti centrálnímu pomníku poblíže tzv. Bezedného dolu, v místě kde
padl velitel pruských fyzilírů Eduard Behr. Nápis na třech stranách jehlance : /
Gewidmet / von seinen / Kameraden / Restaurit / im J.1901 /
Na těchto místech / padl / dne 15.července 1866 / král. Pruský major / Eduard
v. Behr / 44. pěšího pluku /
Hier starb / der Heldentods / des kgl./ Komandeuer / des Fisillier Batalions / des
Ostpreusischen / Infanterie – Regiments / No 44 / Eduard von Behr / am 15. Juli
1866 /

2 000,00
56 000,00
24 000,00
52 000,00
8 000,00
142 000,00
10 151,00
2 126 151,00
563 849,00
2 690 000,00

Výdaje

Pozemní komunikace
Záležitost pozemních komunikací j.n.
Celkem
Dopravní obslužnost
Doprava
Celkem
Odvádění a čištění odpadních vod ČOV
Platy zaměstnanců
Ostatní osobní výdaje
Nákup materiálu
Opravy a udržování
Nákup služeb – rozbory
Celkem
Příspěvky školky
Příspěvky – Ivaň, Biskupice
Celkem
Základní školy
Základní škola Tovačov
Základní škola Prostějov
Celkem
Knihovna
Ostatní osobní výdaje
Knihy, učební pomůcky, tisk
Celkem

1 151 000,00
1 151 000,00
29 000,00
29 000,00
38 000,00
4 000,00
1 000,00
5 000,00
7 000,00
55 000,00

148 000,00
8 000,00
156 000,00

Dva kříže věnované padlým rakouským vojákům od 71. pěšího pluku
Prvý stojí v Tovačově v Olomoucké ulici před domem číslo 303 na levé straně
silnice. Nápis na kamenném podstavci: V Pánu tuto odpočívají / chrabří vojíni /
c.k. 71 pěšího pluku / v bitvě padlí / dne 15. července 1866 /
Druhý stojí u zdi mlýna, poblíže dnešního autobusového nádraží .

8 000,00
5 000,00
13 000,00

Pomník věnovaný padlému rakouskému vojínu
Stojí na hrázi mlýnského náhonu při zelené turistické značce směrem na Annín

2 000,00
2 000,00

Kultura
Nákup materiálu
Nákup služeb
Pohoštění
Věcné dary
Celkem

7 000,00
8 000,00
5 000,00
5000,00
25000,00
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Pomník, který stál na hradecké hrázi
Pomník rakouského vojáka padlého 15. července 1966, fotografie ze dne 17.
června 1934, v současné době již pomník neexistuje
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Pomník
věnovaný
108
rakouským a 1 pruskému
vojínu

stojí v poli proti centrálnímu pomníku
u tzv. Bezedného dolu
Nápis na jehlanu: Zde v Pánu
odpočívá 108 rakouských a jeden
pruský vojín padli v bitvě dne 15.
července 1866
Nápis na podstavci: Hier ruhen in
Gott 108 österreischische und ein
preusischer Soldat welche im
Gefechte am 15. Juli 1866 den
Heldentod fanden
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Tělovýchovná činnost
Neinvestiční dotace neziskovým organizacím
Celkem
Sdělovací prostředky
Služby telekomunikací – rozhlas
Celkem
Veřejné osvětlení
Nákup materiálu
Elektrická energie
Celkem
Pohřebnictví
Ostatní osobní výdaje
Celkem
Územní plánování
Územní plán
Celkem
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
Nákup služeb
Celkem
Sběr a svoz komunálních odpadů
Ostatní osobní výdaje
Nákup služeb
Celkem
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň
Ostatní osobní výdaje
Nákup materiálu
Pohonné hmoty a maziva
Nákup služeb
Opravy a udržování
Celkem
Dávky zdravotně postiženým občanům
Sociální dávky
Celkem
Požární ochrana
Pohonné hmoty a maziva
Drobný hmotný investiční a neinvestiční majetek
Celkem
Činnost místní správy
Odměny členů zastupitelstev v obci
Platy zaměstnanců
Ostatní osobní výdaje
Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp.
Povinné pojištění na zdravotní pojištění
Ostatní povinné pojištění hrazené zaměstnavatelem
Knihy, tisk
Drobný hmotný investiční a neinvestiční majetek
Nákup materiálu
Voda
Plyn
Služby pošt
Služby telekomunikací a radiokomunikací
Služby peněžních ústavů
Konzultační, poradenské a právní služby
Služby školení a vzdělávání
Nákup služeb
Cestovné
Pohoštění
Ostatní neinvestiční dotace nez. a pod. organizacím
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10000,00
10 000,00
1 000,00
1 000,00
4 000,00
100 000,00
104 000,00
5 000,00
5 000,00
55 000,00
55 000,00
7 000,00
7 000,00
5 000,00
60 000,00
65 000,00
65 000,00
4 000,00
13 000,00
38 000,00
5 000,00
125 000,00
6 000,00
6 000,00
7 000,00
48 000,00
55 000,00
315 000,00
129 000,00
20 000,00
45 000,00
17 000,00
1 000,00
18 000,00
45 000,00
40 000,00
4 000,00
40 000,00
3 000,00
44 000,00
24 000,00
10 000,00
10 000,00
30 000,00
15 000,00
2 000,00
4 000,00

Cestovné
Pohoštění
Ostatní neinvestiční dotace nez. a pod. organizacím
Celkem
Výdaje celkem

15 000,00
2 000,00
10 000,00
826 000,00
2 690 000,00

Několik snímků z nedávných záplav
Děkuji všem našim občanům, kteří se podíleli na zmírnění škod při letošních
záplavách v katastru naší obce, když se rozvodnila řeka Blata. Především našim
nejmenším pomocníkům a to Petru Zatloukalovi, Jakubovi Špačkovi, Jirkovi a
Jožkovi Bukovcovým, dále pak pánům Martinu Němečkovi, Tomáši Špačkovi, Pavlu
Zatloukalovi a ostatním.

Josef Oravec

starosta obce
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Pomníky – připomínky z bitvy v roce 1866
Průběh bitvy u Tovačova v roce 1866 můžeme stručně shrnout tak, že zde
bojoval rakouský pěší pluk číslo 71. s pruským pěším plukem číslo 44. o
Bažantnici. Vojáci 71. Pěšího pluku pocházeli většinou ze Slovenska, ale byli
v něm také Hanáci. Stávající pomníky vlastně vymezují celé bojiště.

Hlavní pomník u silnice Olomouc-Tovačov nese jména 282 padlých, kteří zde
však všichni pohřbeni nejsou. Nápisy na kamenných deskách sarkofágu:
„Udatným vojínům rakouským/dne 15.července 1866/v boji za vlast
padlým/Moravský spolek podporovací/
/Der im Kampfe für Vaterland/am 15. Juli 1866 gefelten / tapferen
österrechischen Kriegen / Des mächrische Unterstützungs-Verein / A.Loos Brünn
/
Dále následují jména 282 padlých. Uveden zde je i plukovník Alois Prokop von
Kunsti, velitel pluku číslo 25.
Pomník věnovaný hejtmanu I. třídy Emanueli Souczkovi a kříž všeobecného
věnování
Na přední straně uvedeno: J.C.I- / Hauptmann / Emanuel Souczek /
Na zadní straně: von / Bernard u. Anna / Veik
Železný kříž na kamenném podstavci – nápis na podstavci: 15. VII. 1866
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