Malé zamyšlení na začátek roku 2008
V tomto roce uplyne již celých 90 let (28. října) od vyhlášení samostatného státu
Čechů a Slováků po staletí trvající porobě. Zásluhou T. G. Masaryka, Edvarda Beneše a M.
R. Štefánika, v neposlední řadě našich legionářů a také lidu doma – v Českých zemích a
na Slovensku byla vyhlášena Československá republika. Naše zamyšlení věnujeme
tentokráte několika myšlenkám Edvarda Beneše uvedených v Předmluvě III. dílu jeho
knihy „Světové války a naše revoluce“. Edvard Beneš především hlásal zásadu, „že státy
se udržují nejčastěji těmi silami jimiž vznikly“.
Tuto zásadu hlásal také T. G. Masaryk. Dále Edvard Beneš připomínal, že byl-li boj za
svobodu těžký, bude boj za její udržení těžší.“
Zkušenosti z existence už samostatného Československa shrnuje pak Edvard
Beneš následujícími slovy: „Ve veřejném životě jsme denně svědky tendenčního výkladu
událostí, strany, třídy, osoby dávají většinou událostem zabarvení, jež slouží jejich
zájmům, jež hoví jejich partikulárním snahám a denním bojům. Zájmy národa a státu jako
celku se však zpravidla nekryjí s cíli denního boje stran, tříd a osob. Zájmy státu a národa
a skutečná historická pravda nikdy se nekříží, nikdy si neodporují… Národ nikdy nesmí
sám sobě lhát.“
A k tomu pak ještě dodává:
- že nezná národ a stát, který by mohl budovat svou budoucnost na nesprávných,
nepravdivých nebo dokonce lživých předpokladech,
- že nezná stát, jenž by nebyl býval zle událostmi postižen, nebo dokonce potrestán, když
stavěl svou existenci a svou politiku na historické a vnitřní nepravdě, a
- že by mohl v dějinách demonstrovat, jak tam, kde se buduje na legendách a
nesprávných předpokladech „fatálně přišla nebo přijde hluboká mravní a politická krize“
jako trest pro všechny, kdo to zavinili se všemi dalšími důsledky a pohromami pro stát a
národ“.
A právě pro tyto jeho myšlenky soudíme, že k jeho dílu je třeba se neustále vracet a
zamýšlet se nad jeho slovy, která ani po tolika letech zdaleka neztratila
svou platnost,
ba naopak z léty se prokazuje, jako by viděl daleko do budoucnosti našeho národa a
státu.
Bohužel dílo zakladatelů našeho společného státu T. G. Masaryka, Edvarda Beneše a
M. R. Štefánika se nedožilo současné doby, jejich boj, boj našich legionářů se jeví
v současnosti jako něco přežitého a neživota schopného. Celé jejich dílo pohřbily právě
ty „partikulární zájmy“ některých stran a jednotlivců.

T. G. Masaryk

Edward Beneš

M. R. Štefánik

Z.K. leden 2008

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
Rok 2008
číslo 1

Socha Panny Marie Hostýnské – současný stav

Naše soutěž – správné odpovědi:

Společenská kronika
Ve středu 5, prosince 2007 chodil po
vesnici Mikuláš,

a do zasedací místnosti OÚ
přišel až v sobotu 8. prosince
2007

1) Ve kterém roce je první známá písemná zmínka o naší obci ? - v roce 1213
2) Ve které době vládli na Tovačově Cimburkové ? - v letech 1327 - 1502
3) Kdo byl nejznámějším a nejslavnějším představitelem tohoto starého českého
rodu ? - Ctibor Tovačovský z Cimburka
4) Ve kterém dvoře tovačovského panství vykonávali Klopotovští poddaní
robotu ? - ve dvoře Viklickém
5) Kdo a kdy nechal postavit tovačovskou zámeckou věž – znáte její název ?Ctibor Tovačovský z Cimburka –1492 – „formosa“ - spanilá
6) K čemu sloužil a kde se nacházel „loučkový most“ –most se nacházel
v místech polních tratí Vršina a Loučka, sloužil těm kdož měli pozemky
v trati Loučka na levém břehu řeky Blaty
7) K jaké události se vztahuje datum 15.7. 1866 - ? – Bitva u Tovačova
8) Kde se nachází „cholerový“ hřbitov ? – na pravém břehu řeky Blaty poblíže
Annova
9) Kolik domů čítala naše obec v roce 1875 ? – 55 domů
10) Kde se nacházela „bažantnice“ a co se u ní odehrávalo ? – na levém břehu
řeky Blaty, - bitva u Tovačova v roce 1866
11) Co je napsáno na pomníku věnovaném památce – II. světové války ?
- Hrdinné sovětské armádě za svobodu. (totéž rusky)
12) kdy byl u nás zřízen hřbitov ? – v roce 1949
13) K jaké události došlo 10. června 1942 ? – vyhlazení LIDIC
14) Kolik domů měla naše obec v roce 1900 ? – 64 domů
15) Čím je památný rok 1848 ? - Zrušení roboty
16) Kdo byl posledním držitelem tovačovského velkostatku ? – Dr. Vilém
GUTMANN

Řekli, napsali – známí, méně známí či neznámí…
Bismarck Otto, von (1815-1898), německý státní činitel
- Kéž by bylo možno konfiskovat, co si lidé myslí
Black Max (1919), anglický filozof
- Správném uvažování je stejně vzácné jako dokonalé zdravíBlake William (17571827), anglický básník, myslitel
- Vždy říkej co si myslíš a podlý člověk se ti vyhne
Boenhoeffer Dietrich,
- Správný postoj k životu dává úcta k minulosti a zodpovědnost vůči
Budoucnosti
Boháč Ladislav (1907-1978), český herec a režisér
- Je mi líto mladých lidí, kteří chtějí dostat všechno zadarmo. Člověk má v mládí
prodělat zápasy.Čím větší, tím lépe pro něj. A má chtít , zůstat co nejdéle mladý.
Setkání s důchodci se konalo v zasedací místnosti OÚ dne 7. prosince 2007
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Po tom co jsme pověděli lépe rozumíme tomu nápisu a chápeme, proč jej
tam Kloboukovi dali napsat.
O něco níže čteme opět na podstavci:
Obnovil V. ZELINKA
A. Beck v Kroměříži.
Beck je tvůrcem
sochy, Zelinka sochu
při scelování v letech
1923/24 přemístil o
několik metrů a při tom
provedl opravu, kterou
financoval
Čeněk
Klobouk
syn
budovatelův.
P.
Maria
jest
vytesána
úplně
v podobě
milostné
sochy svatohostýnské a
možno říci, že zdařile.
Svěcení
bylo
vykonáno
některou
červencovou neděli r.
1896.
Našel
jsem
totiž
latinské
konsistorní
povolení k němu, jež
má datum 8. července
1896. Kniha z níž se
ohlašoval
r.
1896
pořádek služeb božích,
chybí a tak nemůžeme
přesně určit datum
svěcení.
Dnes je kol sochy
celý malý parčík. Jsou
tam dva bezy, 1
smuteční
vrba,
7
smrčků a mezi nimi keřové kultury. Před sochou do půlkruhu jsou vysázeny
květiny. O každém svátku a zvláště v máji bývá socha ozdobena květinovými
věnci a kyticemi květů.
František Klobouk a jeho manželka patří mezi horlivé farníky tovačovské,
neboť postavili nejen tuto sochu, ale ještě v roce 1912 kříž při polní cestě,
vedené z Klopotovic k silnici Tovačov – Prostějov.
Z podkladů P. Oldřicha Beránka zpracoval Jiří Jemelka 2007.
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V sobotu 5. ledna 2008 uspořádala
ZO ČSŽ karneval na ledě a v sobotu
19. ledna se konal „Babský bál“.

Společenská kronika
V roce 2007:
Se narodili: Gáborová Edita, Zajícová Lucie
Přistěhovali se: Najmon Miloš, Vojtek Bohumil, Vojtková Alena
Odstěhovali se: Vymětalová Kateřina, Vymětal Filip, Humpa Jiří, Vyvážilová Petra,
Němeček Josef, Špičáková Marta, Špičáková Nicole, Pohajdová Marie,
Prachařová Jitka, Prachařová Eliška.
Jubilea našich občanů v roce 2008:
102 let - Vymětalová Františka
85 let - Humpová Dobroslava
80 let - Kočíř Bohumil, Pospíšilová Marie
75 let - Mézlová Helena, Osohová Marta, Přehnal Alois
70 let - Zatloukal Josef
65 let - Pohlodka Vladimír, Prachař Jaroslav
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Zprávy z radnice
Usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce ze dne 9. 11. 2007
Zastupitelstvo obce projednalo:
1. kontrolu usnesení číslo 7
2. rozpočtové opatření číslo 2
3. Smlouvu u zřízení věcného břemene JMP Net., s.r.o.
4. žádost o skácení stromu na hřbitově
5. žádost o skácení stromu
6. smlouvu o poskytnutí neinvestičního příspěvku AVZO
7. dodatek ke smlouvě o pronájmu obchodu
8. podání žádosti o dotace z Programu rozvoje vesnice
9. žádost o odprodej obecního pozemku
10. odprodej materiálu
Zastupitelstvo obce schválilo:
1. program zasedání zastupitelstva
2. rozpočtové opatření číslo 2
3. Smlouvu o zřízení věcného břemene JMP Net., s.r.o.
4. žádost o skácení stromu na hřbitově
5. žádost o skácení stromu
6. smlouvu o poskytnutí neinvestičního příspěvku AVZO
7. dodatek ke smlouvě o pronájmu obchodu
8. podání žádosti o dotace z Programu rozvoje vesnice na rok 2008
9. odprodej materiálu
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. žádost o odprodej obecního pozemku
Zastupitelstvo obce ukládá:
1. doplnění Vyhlášky o psech
2. doplnění Vyhlášky o veřejném prostranství

Usnesení z 9. zasedání zastupitelstva obce ze dne 14. 12. 2007
Zastupitelstvo obce projednalo:
1. kontrolu usnesení číslo 8
2. rozpočtové opatření číslo 3
3. rozpočtové provizorium na rok 2008
4. inventarizaci obecního majetku
5. peněžité dary občanům
Zastupitelstvo obce schválilo:
1. program zasedání zastupitelstva obce
2. rozpočtové opatření číslo 3
3. rozpočtové provizorium na rok 2008
4. inventarizaci obecního majetku
5. peněžité dary občanům
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Socha P. Marie Hostýnské (dle P. Oldřicha Beránka z roku 1942)
V Klopotovicích od osmdesátých let minulého století (pozn.redakce: míněno
19. stol.) znamenala mnoho rodina Františka a Františky Kloboukových.
František Klobouk pocházel z Klopotovic, kde se narodil 21. ledna 18501
Oženil se 12. srpna 1873 s Františkou Věrnou z Klenovic2 a brzy po svatbě shrnul
na sebe vliv v obci.
Byl dvakráte po sobě zvolen starostou a obec dobře spravoval. Ale jak už to
bývá, našel se kdosi kdo nepřál Kloboukovi úřadu starostenského. Byl to rolník
Hynek Žáček. Začal pracovat o to, aby v příštím období nebyl zvolen starostou
Klobouk, nýbrž on sám. Získal si řadu přívrženců, ale v rozhodném boji o
starostenský úřad padl a starostou byl zase zvolen, tentokráte už po třetí –
František Klobouk.
Proti němu však začal dělat Žáček se svou stranou opozici. Staří pamětníci
vyprávějí, jaké se strhly vždy slovní potyčky na radnici při každé schůzi.
Rozumnějším občanům bylo jasno, že boj mezi Žáčkem a Kloboukem neskončí
dobře. Měli pravdu.
Kdysi šel Klobouk na pole a za vesnicí potkal Žáčka. Sešli se úplně sami,
nikde ani živé duše. Slovo dalo slovo a došlo mezi nimi k hádce.
Hádka skončila tím, že rozčilený Klobouk sekl kosou, kterou nesl na pole,
Žáčka do nohy.
Žáček podal na starostu Klobouka trestní oznámení pro těžké ublížení na těle
a Klobouk byl zatčen a dán do vyšetřovací vazby. Ve vězení si rozvážil jakou
vyvedl hloupost. Obrátil se k Panně Marii Svatohostýnské o pomoc. Prosil ji, aby
poranění nestalo se Žáčkovi životu nebezpečné a aby sám ze všeho šťastně
vyvázl. A Matka Boží ho vyslyšela. Žáček se brzy pozdravil3 , soud pak Klobouka
propustil na svobodu, protože naznal, že obžalovaný jednal v přenáhlení a byl
k tomu vyprovokován, přesto však ho zbavil úřadu starostenského. Novým
starostou byl zvolen Žáček.
Klobouk a jeho žena z vděčnosti Panně Marii Hostýnské postavili za
Klopotovicemi, při silnici, vedoucí do Biskupic, sochu P. Marie Hostýnské a to
právě na tom místě, kde od nepaměti stával dřevěný sloupek s obrázkem Panny
Marie.
--------------1
Viz. Křestní matrika pro Klopotovice r. 1850
2
Uvedeno v Úmrtní matrika pro Klopotovice IV., 85 v poznámce
3
Od té doby až do své smrti r. 1940 chromal.
Na zadní stěně podstavce jest napsáno toto:
Věnovali na věčnou památku
manželé Kloboukovi roku
1896.
Na přední stěně podstavce jest tento nápis:
V ouzkosti a soužení
utíkej se s důvěrou k Marii !
Panno Maria sv. hostýnská,
oroduj za nás.
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Bitva u BACHMAČE
Ve dnech 8. – 13. března 1918 se československé legie při ústupu z Ukrajiny
střetly s německým vojskem v bitvě u BACHMAČE. Po bitvě u ZBOROVA byla to
druhá bitva, při níž čsl. legie se v 1. světové válce vyznamenaly.
Rozkazem vydaným Národní radou československou bylo našim legiím
uloženo, aby ustoupily před německými vojsky pronikajícími na Ukrajinu,
směrem k levému břehu řeky Dněpru. Samotný přechod se však uskutečnil na
poslední chvíli. 1. března 1918, kdy už se německý předvoj objevil na mostě a
došlo také k potyčce o jeho kontrolu. Na západě, který Čechoslováci opouštěli,
zůstala dlouhá a neplodná jednání s Ukrajinci, plná řečí o slovanství – jímž
Čechoslováci v tuto dobu rozuměli dobrý a rychlý odjezd, bez zbytečného
bojování a bez zbytečných ztrát lidí a času a Ukrajinci pak hladký vpád svých a
také německých vojsk na Ukrajinu. Ukrajinské jednotky se přidaly na stranu
Němců a odzbrojily rotu třetího pluku, která se při evakuaci zdržela v Kyjevě.
Přes všechna očekávání se tehdejší představitelé Ukrajiny nechovali k našim
legiím přátelsky a požadovali jejich úplné odzbrojení. Odchod našich vojsk z
Ukrajiny byl však ztížen nejen nedostatkem potřebných vlaků, ale také
politickými poměry na Ukrajině – ukrajinská vláda uzavřela s Němci svůj
separátní mír a to ještě před mírem Brest-litevským (3. března - 1918) a povolala
na Ukrajinu německá vojska k boji proti bolševikům.
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Rychlý postup Němců hrozil, že ústup našich legií bude ohrožen u Bachmače,
východně od Kyjeva. A tak 8. březen 1918 byl počátkem následujících událostí.
Toho dne - 8. března 1918 - v poledne byl vyslán k ochraně kyjevské trati do
stanice KRUTY pěší výzvědný oddíl 6. pluku Hanáckého pod velením
podporučíka Ondřeje Mézla.
Dne 9. března Němci začali svůj pohyb po železnici z Kyjeva na Bachmač.
Když pak odpoledne téhož dne německá rozvědka přijela až k postavení polní
stráže Mézlova oddílu rozhodl se podporučík Mézl ustoupit před německou
přesilou do stanice Pliski.
A tady v telefonu byl pak vyslechnut rozhovor ze stanice Kruty: „K Vám jede
vlak“ - „Dobře, co nového u Vás ?“ - „U nás hosté“- „Mnoho ?“ - „Porjadečno
.“ Nádražní telefony řinčely a v jednom z nich zaslechl podporučík Mézl jadrnou
německou větu: „Tschechen, die haben die Hosen voll !“
10. března – zpozorovala časně zrána předsunutá hlídka přijíždějící německý
vlak. Z bezprostřední blízkosti zahájila boj, pokoušejíc se zmocnit lokomotivy.
Objevil se, ale další ešelon Němců – před touto přesilou musela čsl. stráž
ustupovat a tak byla opuštěna také stanice Pliski, zatímco se všemožně ničila
trať.

bělavého dýmu – tři vlaky. A potom opět dále a zepředu zní střelba zůstavšího
dozoru (hlídky), který obstřeluje projíždějící vlak německé rozvědky, aby ji
zadržel na tak dlouho, dokud my na druhém místě nevytrháme koleje.“
A tak ustoupil Mézlův oddíl až za stanici PESKI - kam konečně přichází pomoc
– oddíl 2. a 3. roty 6. pluku a oddíl rudých partyzánů s dvěma děly..
Rojnice se rozeběhla po oranicích – bolševická děla začala střílet a
Čechoslováci zaútočili na vesnici, kterou právě opustili a po druhé se stávají pány
Pesek.
Němci odpovídají silnou palbou dělostřeleckou a kulometnou – blíží se jejich
hlavní síly a tak naši opět ustoupili a zaujali výhodnější pozici za vesnicí Peski.
Němci vstoupili do Pesek – a bylo jich hodně a tehdy přichází našim dalším
posila – v 15,30 hod. – 3. prapor 6. pluku – karta se znovu obrací, Čechoslováci
přechází do útoku a Němci zůstávají stát.
Výsledkem dvoudenního boje byl, že Němci vyklidili vesnici Peski, ustoupili na
stanici Krasilovku, rozebírajíce za sebou trať.
Také naši už do vesnice Peski nevstoupili, rozebrali trať před sebou a tak obě
vojska zůstala stát naproti sobě.
Je 13. března 1918 – z rána je sychravo, krutý zimní den vrhá do tváří vojáků
sníh a zledovatělý déšť. Vlaky Čechoslováků projíždějí – československý sbor
nastoupil do sedmdesáti vlaků a vydal se na cestu k Penze.
14. března 1918 – ve 4,00 hod ráno první německá hlídka vstupuje do
BACHMAČE.
Poznámka:
Ondřej Mézl (*2.12.1887 + 6.9.1968) po svém zajetí v roce 1915 v Karpatech
vstoupil v roce 1916 do I. srbské dobrovolnické divize, s ní pak bojoval v
Dobrudži. Od konce roku 1916 byl příslušníkem čs. legií v Rusku a od října 1918
sloužil v 6. Hanáckém pluku. Po návratu do vlasti v roce 1920 sloužil v čs.
Armádě. Za druhé světové války byl náčelníkem čs. vojenské mise na Blízkém
východě se sídlem v Jeruzalémě. K tomuto našemu rodákovi se ještě vrátíme
v rozsáhlejší studii.
Prameny a literatura:
Vojenský ústřední archiv
ZA SVOBODU – kronika čsl. revolučního hnutí na Rusi (1926)
Václav Cháb – BACHMAČ – březen 1918 (1930)
Čermák – Boje u Bachmače a ústup z Ukrajiny (1923)
Šteidler- Čs. legie za světové války (1928)
Adolf Kubíček – Hanáci v revoluci (1928)
Archiv „Lopotníku“
Fotografie převzaty z knihy „Hanáci v revoluci“

„… a teď to jde jako na americkém filmu“- napsal podporučík Mézl (Čsl. Deník
ze dne 11.3.1919) – „trháme koleje, jedeme opět dále a pak za námi tři sloupy
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Obecní úřad upozorňuje občany, že v úředních hodinách se
vybírají poplatky za odvoz popelnic a držení psů.
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