Malé zamyšlení nad jedním datem v kalendáři…
10. červen – toho dne v roce 1942 tedy před 65 lety došlo k tragické
události druhé světové války – vyhlazení LIDIC. Po atentátu na říšského
protektora Reinharda Heydricha, který byl proveden čs. výsadkáři koncem května
1942 bylo vyhlášeno stanné právo v celé zemi (bylo stanoveno od 21. hodiny
27. května do 6. hodiny 28. května) a současně začaly masové popravy. 30.
května následovalo vyhlášení civilního výjimečného stavu (do 3. července).
Odměna vyhlášená za informace o atentátnících byla 10 milionů korun.
Vrcholem rozpoutaného teroru okupantů se 10. června stalo právě vyhlazení
středočeské obce LIDICE. Jednotky „SS“ zde pod smyšlenou záminkou, že se v
této obci skrývají parašutisté, tuto obec srovnaly ze zemí. Nacisté zde postříleli
všechny muže, ženy a většinu dětí pak poslali do koncentračních táborů .
Výsledek atentátu na jednoho z nejvíce nenáviděných Němců tak předčil
všechna očekávání. Krvavé oběti nenechaly už nikoho na pochybách o
charakteru okupantů. Tyto krvavé události definitivně přivedly světovou
veřejnost na českou stranu.
Hon na český odboj se však neomezil toliko na osoby nějakým způsobem
spojené s atentátem, „potrestání“ se dočkali i občané drženi již v nacistických
věznicích za přečiny z dřívějška.
Válečné soudy řídilo Gestapo a ukládalo tresty smrti na „běžícím pásu“ –
nekonala se žádná soudní zasedání - ta se omezila na pouhé čtení jmen (tzv.
urychlený proces – „Schnellverfahren“ – nevyžadoval ani přítomnost
obžalovaného). Vše probíhalo v němčině a neexistovalo odvolání. Bilance obětí
tohoto období je otřesná. Na území protektorátu bylo popraveno 1 357
obyvatel a dalších 657 zabito při raziích policie. Z Olomouce a okolí zaplatilo
životem 50 lidí popravených v Brně v Kounicových kolejích, tři byli popraveni v
Berlíně a jeden v Praze. Sedmnáct dalších zahynulo v nacistických
koncentračních táborech
To je naše malé zamyšlení nad jedním dnem v kalendáři, nad tím co přinesl
10. červen roku tisícího čtyřicátého druhého. Tyto události připomíná tento
památný den ČR.

Z. K.

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
Jaro 2007

Společenská kronika

Na přelomu února a března letošního roku došlo ke změně v naší hospůdce.
Hostinským se stal pan Ladislav Vyvážil.

Dne 17. 2. 2007 ZO ČSŽ za pomoci
sponzorů
uspořádala
v kulturní
místnosti OÚ dětský karneval.
ZO ČSŽ oslavila v březnu MDŽ.

2

11

kopie originálu přistoupení k robotě

na roboty pravidelné, kdežto v dobách mimořádných jako o žních nebo o
senoseči dovoleno dělat výjimky. Vůbec případy robot mimořádných ty byly
ještě rozmnoženy. Velice málo pomáhalo odvolávání se na milosrdenství a
křesťanskou lásku vrchností a napomenutí těmto, aby měly stále zřetel
k řádnému obdělávání selských hospodářství.
Zákaz nedělní a sváteční roboty byl sice potvrzen, ale tři dny roboty zůstaly i
v oněch týdnech ve kterých byly dny sváteční.
Patent stanovil, že ruční a potažní robota smí trvat jen 10 hodin denně
s dvouhodinovou přestávkou, ale pouta nevolnického selského lidu
k vrchnostem byly ještě více utuženy, protože císařské úřady nadržovaly pánům.
Při robotě užívali drábi a úředníci tělesných trestů a když si poddaní stěžovali,
zakázala císařovna Marie Terezie trestat holí a doporučila žílu. Nakonec, ale
císařovna byla nucena zavést tzv. „urbariální komise“.
V Lobodicích založila vrchnost v roce 1705 nový dvůr a zavedla nové
roboty, jež vzbudily živelný odpor. Roku 1756 byly velké spory mezi
poddanými a jejich vrchností na panství nezamyslickém, v Brodku a Citově
vznikla dokonce v roce 1758 vzpoura.
Selské rebelie byly v roce 1748 v Troubkách a v roce 1763 také v Ivani.
Nakonec tedy 13. srpna 1775 byl vydán „Robotní patent Marie Terezie.“
Výše a druh roboty byl stanoven podle majetku poddaných na základě
kontribucí odvedených v roce 1773. Délka robotního dne vyměřena v zimě na 8
hodin, v létě na 12 hodin s poledním odpočinkem, v létě 2 hodiny a v zimě 1
hodinu. Proměňování celých dnů na dvojnásobný počet půldnů bylo naprosto
zakázáno. Poddaní měli do 1. prosince 1775 prohlásiti zda chtějí tímto novým
zákonem se říditi či raději zůstávají při svých starých závazcích.
Kloporovští sedláci a chalupníci přistoupili k nové, čtrvtníci, ale zůstali při
robotě staré.
Z robotního seznamu v Archivu tovačovského panství vypracovaného
krajským úřadem v Olomouci je patrné, že klopotovským tento patent robotu
potažní a pěší vlastně rozmnožil. Byli totiž povinni do konce roku 1775 ku
2730 dnům potažní a 767 dnům pěší roboty, ale od roku 1776 podle nového
patentu ku 2808 dnům roboty potažní a 910 dnům pěší roboty.

pokračování příště

Víte že,
při stavbě VTL plynovodu v roce 2005 byl na jeho trase v našem katastru
proveden záchranný archeologický výzkum, který zachytil dosud
neregistrovanou lokalitu, jež bezpochyby souvisí s vlastními počátky naší
obce. Povrchovými sběry a drobnou sondáží získaný materiál dokládá sídlištní
aktivity z období 12. a dále zejména 2. poloviny 14. století. Výzkum vedl P.
Fojtík. Uveřejněno ve Vlastivědném věstníku moravském – číslo 1/2007.
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Už několik let na březích řeky Blaty můžete vidět stromy okousané od bobrů.
Dostali se sem z Litovelského Pomoraví. Škody způsobili od Litovle až po
Kroměříž. Z toho, co dokáží, zde máme několik snímků, které pořídil pan
Jaroslav Vymětal

Zprávy z radnice

Usnesení z 4. veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 23. 2. 2007
Zastupitelstvo obce projednalo:
pronájem a provozování pohostinství
Zastupitelstvo obce schválilo:
pronájem a provozování pohostinství panu Ladislavu Vyvážilovi
Zastupitelstvo obce ukládá:
uzavření smlouvy o pronájmu s novým nájemcem do 1 týdne
Usnesení z 5. veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 20. 4. 2007
Zastupitelstvo obce projednalo:
1. kontrolu usnesení č. 4
2. celoroční hospodaření obce za rok 2006
3. uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o zajišťování výkonu
přenesené působnosti na úseku přestupkové agendy – žádost o udělení
souhlasu s uzavřením dodatku číslo 1 k veřejnoprávní smlouvě
4.vyřazení mobilů z majetku obce
Zastupitelstvo obce schválilo:
1. program 5. veřejného zasedání
2. celoroční hospodaření obce rok 2006
4. uzavření dodatku číslo 1 k veřejnoprávní smlouvě o zajišťování výkonu
přenesené působnosti na úseku přestupkové agendy - žádost o udělení
souhlasu s uzavřením dodatku číslo 1 k veřejnoprávní smlouvě
5.vyřazení mobilů z majetku obce
V sobotu dne 19. května od 20 hodin se bude konat v místním parku
„Hodová zábava“. V neděli 20. května od 14 hodin bude v místním parku
hrát k tanci a poslechu dechová kapela Věrovanka. V zasedací místnosti
Obecního úřadu je výstava fotografií z naší obce.
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Rozpočet obce na rok 2007

Poznamenání

Příjmy

Stížnosti z dědiny Klopotovic jak jsme obtíženi od naší milostivé vrchnosti skrz
robotu a jinší věci
1/ Předně jak nás Milostivá vrchnost nutí skrz celý týden po dvou robotovat,
my jsme nechtěli uzvolit tak nás naše Milostivá vrchnost dala věznit.Tak nás
věznili od maří Magdalény až po sv. Bartoloměji, tu neděli nás pustili. Když
jsme v tom vězení seděli tak my jsme se odvolávali na to narovnání co máme
blahé paměti pana hraběte Salmy Ferdinanda. Tak naše Milostivá vrchnost
nechtěla na to obdarování přestati, tak nám ukázala na Jeho Jasnosti císařský
patent. Tak my jsme žádali Milostivé vrchnosti, aby nám dovolila se hlásiti. Tak
my jsme se hlásili a hlásíme posavaď, tak jak v jeho Jasnosti císařskými resolucí
stojí a to v příčině ty jak jsme obtíženi velikými roboty.
2/ Když jedem do Střílek tam vozem fůru co nám koliv naloží a to každý sám
svýma čtyřma koňma ze Střílek, zas fůru každý vezem po dvaceti měřicích
přímo až ze Střílek do Holomůca musíme vézt. To nám přinde fůru vézt sem i
tam na deset mil.
3/ Víc tak nás nutí, abychom z lesa dříví vozili a to ve vozu co seno vozí a to
taky čtyřma koňma.
4/ Když vezem obilí na dvě míle nechť je zlá nebo dobrá cesta každý sám
čtyřma koňma a to dvakrát nebo třikrát některý též jede a to po dvaceti
měřicích.
5/ Když nám kázali do Střílek jeti pro víno tak my jsme sobě spravili voze do
„fasmuku“ a oni nám ty „fasmuky“ poraúbali a nás zajnali domů. Tak my jsme
musili na ty voze brát žebří, tak nám nakládali sem do teho žebří a v tom žebří
musili jsme vézt tam odtud vína.
6/ Když jedem pro dlouhé dříví do černých hor to taky jedem každý čtyřma
koňma.
7/ Co se týče naší roboty, když drva děláme a to z takových ukrutných
ležáků a to po dvou sahách, když jich nenaděláme tu nám rest vystavují.
8/ A to taky straněvá naší obtížnosti, musíme dávat na chrty oves každý rok
po desíti měřicích a to nevíme zač to dáváme.
9/ Taky vortýřský rži co vartují panskýho dvora dáváme pět měřic.
10/ Taky musíme bráti víno, při hodech ho vzíti tři vědra.
11/ Taky musíme brát ryby dvakrát v roce a to každý po sedmi groších.
12/ I – tem co se týče přídla (rozuměj příze) musíme každý štuku příst, nebo
za to přídlo peníze dát, to po osmi groších. Tak my jsme jeden rok takovýho
přídla nechtěli příst ani platit, tak nás nutili secusí (rozuměj exekuci) nám dali,
nechtěli je vyzdvihnout až my jsme takový peníze složili a to po osmi rýnských
na ty secusí stáhli nám z kontribucí. Co se týče zmrzlin nebo padlin, když nám
jaký kus padne, ty kůže vrchnost bere a dá nám za ně deset krejcarů. Tak my
jsme sužováni.

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
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu
Daň z nemovitostí
CELKEM
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
Poplatek ze psů
Pronájem obchod
Pronájem pohostinství
Pronájem pozemků
Stočné
CELKEM
Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu
PŘÍJMY CELKEM

377 000,00 Kč
34 000,00 Kč
22 000,00 Kč
474 000,00 Kč
22 000,00 Kč
2 000,00 Kč
2 000,00 Kč
420 000,00 Kč
2 093 000,00 Kč
2 000,00 Kč
40 000,00 Kč
24 000,00 Kč
52 000,00 Kč
8 042,00 Kč
126 042,00 Kč
6 958,00 Kč
2 226 000,00 Kč

Výdaje
Pozemní komunikace
Záležitosti 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 ZJ 026
Základní škola Prostějov
CELKEM
Knihovna
Ostatní osobní výdaje
Knihy, učební pomůcky a tisk

340 000,00 Kč
340 000,00 Kč
30 000,00 Kč
30 000,00 Kč
39 000,00 Kč
4 000,00 Kč
1 000,00 Kč
15 000,00 Kč
7 000,00 Kč
66 000,00 Kč
2 000,00 Kč
2 000,00 Kč
125 000,00 Kč
5 000,00 Kč
130 000,00 Kč
8 000,00 Kč
5 000,00 Kč
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Robota – pokračování

Uvedená stížnost pochází od nepodepsaného pisatele z let 1720 – 1735
Teprve patent císaře Karla VI, ze dne 24. ledna 1738 měl udělat v robotách
jakousi všeobecnou nápravu. Počet robotních dnů a jejich délka omezeny, ale jen
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v důsledku válečného zranění. Postupně povýšen do hodnosti nadporučíka.
V době mobilizace v roce 1938 byl opět povolán do aktivní služby.
Poznámky:
* Gorlicko – tarnovská bitva, bitva 1. světové války svedená 1.- 3.5.1915 na jihovýchodě
Polska v prostoru u měst Gorlice a Tarnów, v níž rakousko-uherská a německá vojska
prolomila ruskou frontu. Tato bitva znamenala začátek ofenzívy, kterou do konce roku
1915 byla vytlačena ruská armáda z Haliče a Bukoviny.
- Jeho bratr Bohumil Kočíř nar. 15.12.1888 byl na ruské frontě raněn a zde také padl do
zajetí. Zemřel 25.9.1969.

___________________________________________________
Prameny: Státní okresní archiv Prostějov, Vojenský ústřední archiv Praha

V domě číslo 2 ještě po druhé světové válce bydlel – tehdy už slepý – pan
Oldřich Kočíř, který se narodil 1. května 1882, jeho rodiče byli František Kočíř a
Marie rozená Kadlčíková (číslo 21). Pan Oldřich Kočíř zemřel 13. října 1952 v
Domově důchodců v Tovačově. Je ještě mezi námi řada pamětníků, kteří si na
něj pamatují, ale asi málokdo zná co všechno tento náš rodák prožil. Bohužel
celou historii jeho pohnutého života známe už jen z vyprávění pamětníků. Tak
tedy v mládí jednoho dne nasedl na obyčejné jízdní kolo (jiná ani tehdy nebyla) a
vydal se na cestu až do Hamburku, tam kolo prodal a dal se najmout na
obchodní loď, kde později pracoval jako strojník. Na obchodních lodích pak
projel kus světa o čemž také svědčí školní kronika, kde jsou zapsány jeho
přednášky pro děti i dospělé, doprovázené promítáním pohlednic a obrázků.
Dne 20. prosince 1925 v kronice uvedeno: „pořádána besídka s promítáním
pohlednic ze světa. O svých toulkách po světě přednášel bývalý lodní strojník
německé paroplavební společnosti Oldřich Kočíř“.
A hned 3. ledna 1926 se opět konala přednáška pana Oldřicha Kočíře
s promítáním obrázků, tentokráte na téma: „Potulky Afrikou“.
Prameny: Matrika OÚ Kralice, Školní kronika – Klopotovice.

Řekli, napsali…
Němcová Božena (1820 – 1862), - rozená Barbora Panklová, česká
spisovatelka. Připomínáme, že právě jediná Božena Němcová měla odvahu
dát trnovou korunu na rakev „národního mučedníka“ Havlíčka a sama pak
obklopena svými „Pražany“ umírá vlastně hladem a bídou.
+ „Co se peněz prohejří, co se prohraje, na parádu dá a jiné darebnosti a lidé
hlady mrou… Hleď, to je ten pokrok, tak se zdokonalujeme v člověčenství.
Když to všechno rozmyslím, jak to je a jak by mělo být tu nabádá mně vášeň,
jít mezi ty ubohé a ukázat jim kde hledat spravedlnost.“
/březen 1848, v dopise přítelkyni do Prahy z Domažlic./
+„Já pocítila v životě mnoho bolestí, trpných klamů, byla jsem na pokraji
zoufalství – avšak navzdory tomu neztratila jsem důvěru a lásku k lidem.“
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CELKEM
Kultura
Nákup materiálu
Nákup služeb
Pohoštění
Věcné dary
CELKEM
Tělovýchovná činnost
Nákup materiálu
Neinvestiční dotace neziskovým organizacím
CELKEM
Sdělovací prostředky
Nákup ostatních služeb
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 obcí a veřejnou zeleň
Ostatní osobní výdaje
Nákup materiálu
Pohonné hmoty a maziva
Nákup služeb
Opravy a udržování
CELKEM
Požární ochrana
Opravy
Pohonné hmoty a maziva
Drobný hmotný investiční a neinvestiční majetek
CELKEM
Činnost místní správy
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
Ostatní osobní výdaje
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13 000,00 Kč
7 000,00 Kč
8 000,00 Kč
5 000,00 Kč
5 000,00 Kč
30 000,00 Kč
8 000,00 Kč
15 000,00 Kč
23 000,00 Kč
1 000,00 Kč
1 000,00 Kč
4 000,00 Kč
110 000,00 Kč
114 000,00 Kč
5 000,00 Kč
5 000,00 Kč
20 000,00 Kč
20 000,00 Kč
7 000,00 Kč
7 000,00 Kč
5 000,00 Kč
60 000,00 Kč
65 000,00 Kč
65 000,00 Kč
4 000,00 Kč
13 000,00 Kč
38 000,00 Kč
5 000,00 Kč
125 000,00 Kč
10 000,00 Kč
7 000,00 Kč
38 000,00 Kč
55 000,00 Kč
376 000,00 Kč
139 000,00 Kč
20 000,00 Kč

Povinné poj. na soc. zabezpečení a příspěvky
Povinné poj. na zdravotní pojištění
Ostatní povinné pojištění hrazené zaměstnavatelem
Knihy, tisk
Drobný hmotný investiční a neinvestiční majetek
Nákup materiálu
Studená voda
Plyn
Služby pošt
Služby telekomunikací a radiokomunikací
Služby peněžních ústavů
Programové vybavení
Služby školení a vzdělávání
Nákup ostatních služeb
Cestovné
Pohoštění
Ostatní neinvestiční dotace nez. apod.organizacím
Dary obyvatelstvu
Opravy
Ostatní neinvestiční výdaje
CELKEM
VÝDAJE CELKEM

47 000,00 Kč
17 000,00 Kč
1 000,00 Kč
5 000,00 Kč
25 000,00 Kč
50 000,00 Kč
4 000,00 Kč
40 000,00 Kč
2 000,00 Kč
42 000,00 Kč
22 000,00 Kč
11 000,00 Kč
5 000,00 Kč
30 000,00 Kč
5 000,00 Kč
2 000,00 Kč
9 000,00 Kč
10 000,00 Kč
110 000,00 Kč
228 000,00 Kč
1 200,000,00 Kč
2 226 000,00 Kč

Z kulturního kalendáře města Tovačova
30. června
– Noční prohlídky zámku
Město Tovačov a obecně prospěšná společnost Tovačovský zámek
21.- 23. června – Řezbářské dny
Prodejní a prezentační výstava řezbářských a truhlářských prací žáků SŠ řezbářské
16. července – Procházka po bojišti z roku 1866
Město Tovačov, Komitét 1866

Kdo je kdo, aneb naši rodáci….po druhé
V domě číslo 17 se 4. října 1877 manželům Františku a Františce
Kloboukovým narodil syn František Klobouk, který po vysvěcení na kněze v
roce 1903 v Římě, studoval na Theologické fakultě Universitas Gregoriana v
Římě kde získal doktorát theologie, filozofie a titul bakaláře církevního práva.
V letech 1904 – 1908 byl kooperátorem (kaplanem) v Prostějově, v letech 1908
– 1920 v Moravské Ostravě. Poté působil jako administrátor (prozatímní
zástupce faráře) v Nové Vsi nad Odrou a to v letech 1920 – 1921. V roce 1922
byl administrátorem v Petřvaldě a od roku 1923 působil v Polance nad Odrou a
to až do roku 1939. (Jeho předchůdce P. Metod Vojtek byl na faře v Polance nad
Odrou v roce 1922 zavražděn. Jeho nástupcem na této faře se stal P. Alois
Vičar). Od roku 1939 působil jako farář u Panny Marie v Kroměříži a současně byl
děkanem Kolegiální kroměřížské kapituly (u sv. Mořice). V roce 1943 byl mu
udělen čestný titul Msgre (Monsignore). Od roku 1945 působil jako komisař
emeritního kněžského domu Kroměříž. Zemřel 14. listopadu 1949 v Kroměříži a
je pochován na našem hřbitově.
S tímto duchovním souvisí také kříž pocházející z roku 1912.
_____________________________________________________________________

Prameny: Státní okresní archiv Prostějov, Arcibiskupství Olomoucké, Farní úřad Ostrava Polanka

V domě číslo 19 se 7. června 1891 manželům Josefu Indrákovi a Anně rozené
Vysloužilové narodil syn Methoděj Indrák. Po vystudování obchodní akademie
v Prostějově v letech 1912 – 1913 absolvoval jednoroční dobrovolnou službu
v rakousko-uherské armádě, dne 28. června 1914 byl povolán k mobilizaci k 28.
pěšímu pluku (jehož mírovou posádkou byla Praha). V únoru 1915 byl zajat na
ruské frontě, dobu zajetí strávil většinou v uzbeckém Taškentu. V roce 1917
(1.června) vstoupil do čs. zahraničního vojska (legie) v Rusku a postupně pak
sloužil v 5., 6. a 11. střeleckém pluku. Absolvoval důstojnickou školu a do vlasti
se vrátil v září roku 1920 v hodnosti poručíka. V prosinci 1921 byl přijat do čs.
armády jako důstojník z povolání, sloužil v pěším pluku číslo 11 v Písku – jako
velitel čety, pobočník velitele praporu a velitel roty. Postupně dosáhl hodnosti
štábního kapitána. Zemřel 9. března 1930 v nemocnici v Písku.

__________________________________________________________
Prameny: Státní okresní archiv Prostějov, Vojenský ústřední archiv Praha

Naše celoroční soutěž … pokračuje…
Otázky druhé části soutěže:
5) Kdo a kdy nechal postavit tovačovskou zámeckou věž ? Znáte její název ?
6) K čemu sloužil a kde se nacházel „loučkový most“ - ?
7) K jaké události se vztahuje datum 15. července 1866 - ?
8) Kde se nachází „cholerový hřbitov“ - ?
_____________________________________________________________________
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V domě číslo 21 se 1. srpna 1891 manželům Františku Kočířovi a Marii rozené
Kadlčíkové narodil syn Vojtěch Kočíř. Po vystudování hospodářské školy působil
jako státní hospodářský úředník, v době první světové války byl příslušníkem 18.
pěšího pluku rakousko-uherské armády (jeho mírová posádka byla v Hradci
Králové) v hodnosti desátníka, v březnu 1915 byl zajat na ruské frontě u Gorlice*,
od července 1917 byl příslušníkem čs. zahraničního vojska v Rusku a později ve
Francii (tam u 21. střeleckého pluku) v hodnosti desátníka. Po návratu do vlasti
sloužil v pěším pluku číslo 21 jako podporučík v záloze. V roce 1922 byl
přeložen do kategorie důstojníků mimo službu jako k řadové službě nezpůsobilý
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