TREVERI - solidus císaře
Valentiana (364 - 375)

NUMMUS METALI NORICI
císaře Hadriana (117 - 138)

ANTONIUS PIUS - sestercius
(138 - 161)

Střepy nalezené v Klopotovicích v nedávné době.

Vydává Obecní úřad v Klopotovicích. Redakční tým: Zdeněk Klobouk
a Petr Indrák. Registrováno MK ČR pod Č.j. E 16862. náklad 150
výtisků. Dodáváno domácnostem v obci zdarma.
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Nezávislý občasník o dění v naší obci
srpen 2006

Jak to bylo …. malý výlet do prehistorie

10. června se konaly jako každoročně střelecké závody na Podstrání.

Dne 16. července se konal na hřišti dětský den
ZO Českého svazu žen tuto cestou děkuje všem, kteří svými dary přispěli ke
zdárné oslavě dětského dne v Klopotovicích.
Dne 15. července se konala
oslava 140. výročí Bitvy u
Tovačova

Jak uvádí J. Červinka ve své „Vlastivědě moravské“ –„ v Klopotovicích
byl nalezen kamenný mlat a v roce 1929 byl na poli Aloise Mézla (číslo
10) zvaném „Velehrady“ v prostředním díle vykopán mamutí zub.
Bohužel tento byl neodborným zacházením zničen.“ (Stanice lovců
mamutů je doložena u Ondratic a Otaslavic).
Památky z doby neolitu byly nalezeny severně od Tovačova v
„Hraďouchu“. Na „Basách“ u tovačovského cukrovaru při stavbě
železnice v letech 1895 – 1896 bylo nalezeno několik hrobů s lužickou
keramikou. Popelnicové nádoby byly nalezeny v Ivani na „Předních
dílech“ v Rakodavech nalezeno pět hrobů s lužickou keramikou v
„Hliníku“. Podobné nálezy jsou doloženy také v Biskupicích a dalších
okolních obcích. U Věrovan mezi obcí a silnicí Tovačov – Olomouc bylo
v letech 1890 – 1900 odkryto několik hrobů z doby bronzové. (viz Vlastivěda moravská – Morava za pravěku, 1902).
Od začátku 4. stol.př. n. l. začínají k nám pronikat KELTOVÉ. Latinský
název BOHÉMIA je odvozen od keltského kmene BOJÚ. Keltské
opiddium – obchodní centrum s jantarem se v 1. stol. př. n. l. nacházelo
v Hradisku u Prostějova. Zbytky keltského sídliště byly nalezeny také
v obci Slatinky. Keltové vystaveni náporu germánských kmenů se uchylují
v 1. stol. př. n. l. do Podunají a do Panonie. A tak v 1. stol. n. l. osídlily
naše území germánské kmeny. Mince z doby říše římské nalezené
v našem kraji svědčí o tehdejším čilém styku našeho území s římskými
provinciemi. Tyto mince byly nalezeny v řadě obcí na Prostějovsku. Tak
v Biskupicích to byl nález mincí císaře Proba (286 – 292), V
Klopotovicích to byly mince z doby císaře Hadriána (117 – 138), denár
Antia Pia (138 – 191) byl nalezen v Hrubčicích. (Na levém břehu řeky
Moravy se nacházela obchodní stezka vedoucí z jihu na sever a
severovýchod).
Již počátkem doby hradištní (7. stol) proniká slovanský lid podél řeky
Moravy k severozápadu a k severu. Slované osídlili Moravu po odchodu
germánských kmenů, po Velikonocích v roce 598 vládce Langobardů
Alboin odvádí svůj lid a také zbytky dalších germánských kmenů do
severní Itálie – od té doby Lombardie. A odtud už neodešel.
Slovanské rodové vsi jsou doloženy u Určic, v Bedihošti, Čechůvkách,
Hrubčicích, Kralicích n.H., také v Klopotovicích, atd. Zobrazené střepy
keramiky byly nalezeny v Klopotovicích a pochází z 8. a 9. století a jsou
tedy dokladem, že slovanská rodová ves se u nás nacházela již v této
době !! tedy ještě před polským ovládnutím Moravy.

Na první stránce jste jistě mnozí poznali snímek z loňského zájezdu
důchodců do skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm.
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Číslo domu

usedlý

29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)
48)

František Dostálík – tesař
František Hříbek
Jan Přehnal
obecní pastouška
obecní pastouška
František Mrva
Šimon Klobouk
Tomáš Gerbinek
Valentin Pohajda
Jiří Dočkal
Ignác Zlámal
Alois Parák
Martin Belhárek
Vincenc Kovářík
Josef Trávníček - švec
„tzv.- farma“- ? Zlámal ?
?
Trávníček
kovárna – Jan Zavalač – kovář
Ignác Fildán - tkadlec
Ignác Kořínek

Zprávy z radnice
- hliník
- pastoušky
- pastoušky
- pastoušky
- pastoušky
- pastoušky
- hliník
- hliník
- hliník
- hliník
- hliník
- hliník
- hliník
- hliník
- hliník
- hliník
- pastoušky
- hliník

22.veřejné zasedání zastupitelstva obce, konané dne 30. 6. 2006
Zastupitelstvo obce projednalo:
1. Kontrolu usnesení z 21. veřejného zasedání
2. Celoroční hospodaření obce za rok 2005
3. Rozpočtové opatření číslo l.
4. Záměr odkoupení pozemku
5. Záměr odprodeje pozemku
6. Žádost o vybudování vjezdu
7. Žádost o finanční příspěvek - MŠ Ivaň
8. Žádost o pronájem obecního pozemku SVZO Klopotovice
9. Žádost o vybudování parkovacího místa
10. Oznámení o rozdělení finančních prostředků - požárníci
Zastupitelstvo obce schválilo:
1. Program 22. veřejného zasedání zastupitelstva obce
2. Celoroční hospodaření obce za rok 2005
3. Rozpočtové opatření číslo l.
4. Záměr odkupu pozemku od pana Jindřicha Krátkého
5. Záměr odprodeje pozemku panu Josefu Oravcovi
6. Vybudování nového vjezdu panu Miroslavu Minaříkovi
7. Finanční přípěvek MŠ Ivaň ve výši 2 000,- Kč
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
Žádost AVZO Klopotovice o pronájem obecního pozemku odkládá do příštího
zastupitelstva k projednání po dodání situačního plánku a vyjádření Mysliveckého
sdružení.
Zastupitelstvo ukládá:
Panu Hrdiborskému R. doplnit žádost o vybudování parkovacího místa situačním plánkem.
Písemně upozornit pana Vojtěchovského k odstranění aut na obecním pozemku.
Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny konaných dne 2. – 3. června 2006
Nezávislí
2
Koruna Česká
1
Občanská demokratická strana
17
Česká strana soc. demokratická
43
SNK - Evropští demokraté
4
Pravý blok
0
Moravané
3
Strana zelených
4
Komunistická strana Čech a Moravy
49
KDÚ – ČSL
26
Koalice KDÚ-ČSL, US DEU
US – DEU
0

Na snímku z Hliníka asi z 20. let minulého století vidíme domy č. 38, 41 a
naproti ještě v té době stála již zmíněná Jurdova kovárna.
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V tomto školním roce ukončili školní docházku: Lucie Bedřichová, Josef Bukovec,
Alena Zatloukalová, Martin Prachař, Martin Stejskal.
Od nového školního roku započne školní docházku: Filip Vymětal
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Komentář k plánku obce z roku 1833
Zásluhou starosty pana Josefa Oravce náš obecní úřad získal plánek naší obce z roku
1833, a my využíváme této možnosti, otiskujeme překreslený plánek s naším
komentářem a doplňujeme jej o seznam tehdejších usedlíků. Pokračování o našich
usedlících ve druhé polovině 19. a ve 20. století připravujeme.
Jak je vidět na tomto plánku je již zakreslena kaple, která byla postavena už v roce
1809. Současně je na druhém konci obce, ze strany od Biskupic ještě zakreslena zvonice,
která zde stávala ještě před postavením kaple. V seznamu pořízeném farním úřadem
v Tovačově v roce 1833 jsou uvedeny tyto církevní památky : 1). kříž – jednalo se zde o
kříž, který stával na rozcestí silnice a polní cesty k Viklickému dvoru, tehdy to byl ještě
kříž dřevěný, později (v roce 1855) nahrazený křížem kamenným,- 2). socha – sv.Jana
Nepomuckého stojící u kaple a
pocházející už z roku 1740,- 3). Boží muka - kde stávala dnes není známo, není
vyloučeno, že se jednalo o objekt ztotožňovaný se zvonicí. V roce 1863Boží muka nejsou
v novém seznamu farního úřadu v Tovačově už uvedena.

vedle Radnice (dnes čísla 12 a 83) a také budova Sýpky – což vše bylo postaveno až
v roce 1848.
Budovy panského dvora měly v té době podstatně jinou podobu, jak ji známe ještě
z doby nedávno minulé. Panské stodoly ty v této době již stály.
Náves v tehdejší době existovala již v dnešní podobě, navíc za „hospodou“ tedy za
číslem 15 stály ještě dvě chaloupky, ty zboural pan Ferdinand Vodička, když koupil
hospodu od obce a na jejich místech postavil hospodářské budovy (chlévy a stodolu).
Zajímavé je, že přes náves nevedla cesta, ta vedla kolem stodol za humny. Mezi domy
číslo 16 a 17 vedla ulička, která byla později obcí odprodána domu číslo 16.
Část obce „Hliník“ existovala jen po dům číslo 49. Dům s číslem 50 byl postaven až
v roce 1872. V „Hliníku“ stála ještě původní kovárna, která byla zbourána až ve
dvacátých letech minulého století.
Dále existovala obecní „pastouška“ a také domky k ní přilehlé to v uličce mezi
pastouškou a domem číslo 47., za pastouškou byl pak domek číslo 34. V této době také
již stál dům číslo 47. na stejném místě jako dnes.
Neexistovaly ještě části obce zvané „Chmatov“ a „Sakrov“.
Obec měla v této době jen 49 domovních čísel.

Číslo domu

Na plánku chybí nová školní budova jež byla postavena v roce 1845 a také budova
Radnice (postavena v roce 1845 zároveň s novou budovou školy), dále zde není dům

4

usedlý

1)
Jiří Lipčík
2)
František Skopal
3)
Čeněk Kovářík
Ondřej Mézl
4)
5)
Libor Klobouk
6)
František Indrák
7)
Šimon Parák
8)
František Žáček
9)
Jakub Pospíšil
10)
Jan Mézl
11)
škola
12)
dvůr
13)
domek za číslem 15 – obecní písař
14)
domek za číslem 15 – obecní pastýř
15)
Jan Studený - hospoda
16)
Tomáš Krátký
17)
Matouš Klobouk
18)
František Krátký
19)
Tomáš Indrák
20)
Antonín Klobouk
21)
Jan Kočíř
22)
František Zapletal
23)
František Gálíček
24)
František Gálíček
25)
Matěj Dočkal
26)
Josef Bernát
27)
Jan Žalák
28)
Jan Červinka
tato čísla stejně jako dnes tvořila „náves“.
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