Z tvorby našich čtenářů …
Uprostřed Hané mezi úrodnými poli,
vesnička malá stojí.
Na návsi ve stínu tří lip,
stojí malý kostelík.
Za ním kdysi škola byla,
ta se dnes v hospodu proměnila.
Také se velice,
změnil vzhled vesnice.
Vepře, krávy, koně
nenajdeš tu více,
po dvoře běhají,
už jenom slepice.
Bejvávalo, bejvávalo a už není více,
Vy moje šťastné i nešťastné Klopotovice.
Vesničko rodná, krajino mého mládí,
vzpomínka na tebe mou duši hladí,
přelétnou roky, snad i staletí,
všem jednou mládí i život uletí.
I když my tu už nebudem, odejdem navždycky,
bude tě vesničko chránit dál sv. Jan Nepomucký.
Zdravím tě vesničko malá jako dlaň,
Bohem si chráněná ze všech stran.
Na straně jedné socha Panny Marie stojí,
Uprostřed sv. Jan Nepomucký
a na konci hřbitůvek milý,
ti všichni chrání lidi, co tady žijí.
Z Klopotovic do Tovačova města,
vedla kdysi polní cesta.
Okolo dvora Viklice,
chodily do „měšťanky“ děti z vesnice.
Kde je ten dvůr a kde je ta cesta ?
Jsou ztracené a já je marně hledat chtěla,
zbyla na ně jen vzpomínka,
ještě, že zůstala na svém místě ta naše škola.
Když už nám čas
postříbřil vlas,
nesmělá vráska sedla na líce,
i když si někdy marně vzpomínáš,
co bylo včera na večeři, přece
na co myslím ještě více jsou rodné Klopotovice.
Děkujeme autorce paní Marii Procházkové (roz. Dočkalové) za krásné vyjádření jejího vztahu
k rodné vesnici.
(Redakce Lopotníku)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 3

Malé zamyšlení nad událostmi v období „Mnichova“

Společenská kronika

V uplynulém období uspořádala
MS Haná Kralice na Hané na
Podstrání střelecké závody.
V měsíci červnu se u nás konalo
okrskové cvičení hasičů.
ZO Českého svazu žen s dětmi oslavila v sobotu 14. června 2008 na hřišti
mezinárodní den dětí. Tímto děkuje všem sponzorům, kteří na tuto akci přispěli.

Kulturní komise Obecního úřadu v Klopotovicích uspořádala dne 19. července
2008 zájezd pro děti i dospělé do ZOO Lešná.
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Od Mnichova nás už dělí doba sedmdesáti let, dost dlouhá doba, aby tato
události mohla upadnout v zapomnění, kdyby to ovšem nebyla doba
historických mezníků a rozcestí.
„Byla to jediná možnost… nebylo jiné cesty…“ tak nějak vysvětlovali tehdejší
vedoucí činitelé státu přijetí mnichovského diktátu 30. září 1938. Nakonec
tehdejšímu Československu nezbývalo buď přijmout, nebo odmítnout
mnichovský diktát. Důvody vedoucí k přijetí spočívaly především ze současné
mezinárodní situace a odhadu dalšího vývoje. Československo se nikdy nemohlo
udržet proti silnějšímu Německu. Vždy potřebovalo a hledalo spojence a po
první světové válce to byla zejména Francie. Toto spojenectví pak v roce 1935
doplnilo ještě spojenectví se Sovětským svazem. Ale 29. září 1938 se
představitelé vlád spojenecké Francie a spřátelené Anglie sešli v Mnichově
s Adolfem Hitlerem. Na názor Československa se nikdo neptal. Ta samozřejmost,
že diktát přijme byla podepřena upozorněním člena britské delegace GWATKINA
„Když byste to nepřijali, tedy to znamená, že si to budete vyřizovat sami
s Německem. Francouzi snad vám to řeknou hezčími frázemi, ale věřte mi, jsou
stejného názoru s námi.“ Tato brutální vyjádření postoje vlád spojenecké a
přátelské země nebylo ostatně jediné.
Ostatně sám E. Beneš ve svých Pamětech prozrazuje, že ani část diplomacie
USA nám nebyla nakloněna. „Od večera 26. září (píše Beneš ve svých Pamětech)
a během celého dne následujícího docházely mi postupně telegramy, od všech
amerických republik, vyzývající mne k dohodě s Německem… První došel
telegram Rooseveltův „… byl fakt, že kladl Německo i nás naroveň, obracel se
stejně na mne jako na Hitlera s výzvou k dohodě a k vyřízení sporu bez války a
nebral v úvahu proč spor vznikl…, že s jedná o hrozbu válkou a násilím proti
nám…“
„..Jménem 130 milionů Američanů a v zájmu lidstva v celém světě obracím
se na Vás, abyste nepřerušoval jednání (píše v telegramu Roosevelt) hledící
k pokojnému, poctivému a konstruktivnímu řešení těchto otázek.“
A tak zákrok amerického prezidenta směřoval k zabránění války, ale tento
nabádající list dostal agresor Hitler a na stejné úrovni i prezident Beneš a to
nebylo vůbec povzbudivé.
V takovém pojetí se konala konference v Mnichově, Sovětský svaz nebyl
nikým pozván, Francie pozvána byla, ale jako podporovatel nacistického
Německa. Dokonce ani USA nebyly pozvány a tak čtyři evropské mocnosti
Německo, Itálie, Francie a Velká Británie samy rozhodovaly, do USA se jen
vzkazovalo, že byl zachráněn mír, ale ve skutečnosti byla nastoupena cesta
války. ČSR byla v zájmu německého agresora obětována.
Problém je vtom, že, Západní demokracie mají zvláštní periodicky se
opakující vlohy zrazovat své středoevropské spojence a posléze již mezi své
„věrné“ počítají nejrůznější zaprodance, zatímco vlastenecky smýšlející vůdcové
musí hledat podle různých variant jiné geografické spojence. Ostatně k tomuto
názoru dospěli někteří naši politikové ve čtyřicátých letech minulého století,
zejména to byl president Edvard Beneš a s ním také mnozí jiní. Z toho pak
vyvodili svůj závěr a ten dovršili uzavřením smlouvy ze Sovětským svazem 12.
prosince 1943.
Z.K.
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Teprve sedmá neděle po Velikonocích, tedy 50. den po Vzkříšení Páně (Bílé
sobotě) je další sváteční období Svatodušní neděle, po ní následuje pondělí
svatodušní. Svatodušní svátky bývají někdy označeny jako Letnice. V období po
svatodušních svátcích pak následuje 23 – 28 nedělí do konce církevního roku.
Závažná je hned první neděle připadající na neděli – týden po svatodušních
svátcích. Jmenuje se Nejsvětější trojice a čtyři dny po ní (tedy 60 dnů po
Velikonocích) připadá vždy na čtvrtek svátek Božího těla.
Lidové zvyky a obyčeje se dělí na: obyčeje zimního novoročí, tj. od svátku sv.
Kateřiny (25.11) do konce masopustu, obyčeje jarního novoročí – od Popeleční
středy do letnic (tedy do svatodušních svátků) a obyčeje letního a podzimního
období, od letnic do svátku sv. Kateřiny (25.11.).

Zprávy z radnice
Usnesení z 12. zasedání zastupitelstva obce ze dne 30.5.2008
Zastupitelstvo obce projednalo:
1. kontrolu usnesení číslo 11
2. žádost – návrh na změnu územního plánu obce
3. pořízení změny číslo 1 územního plánu obce
4. rozpočtové opatření číslo 1
Zastupitelstvo obce schválilo:
1. program zasedání zastupitelstva
2. žádost – návrh na změnu územního plánu obce
3. pořízení změny číslo 1 územního plánu Klopotovice – týkající se změny
funkčního využití pozemku par.č. 79/5 k.ú. Klopotovice z funkčního využití
zemědělské plochy na nové funkční využitbydlení realizované formou výstavby
rodinného domu
- pořizovatelem této změny bude ORP (obec s rozšířenou působností) Městský
úřad v Prostějově, stavební úřad – oddělení územního plánování
- zastupitele Vladimíra Bradíka, Romana Beneše, kteří budou spolupracovat
z pořizovatelem této změny
4. rozpočtové opatření číslo 1 – viz příloha zápis

Usnesení z 13. zasedání zastupitelstva obce ze dne 4. 7.2008
Zastupitelstvo obce projednalo:
1. kontrolu usnesení číslo 12
2. zřizovací listinu Sboru dobrovolných hasičů
3. rozpočtové opatření číslo 2
4. Usnesení Okresního soudu v Prostějově
5. Vyhlášku č. 1/2008, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném
prostranství v obci Klopotovice

Paní Slavíková a paní Paráková při draní peří.
pokračování v příštím čísle

Řekli, napsali - známí, méně známí či neznámí…

Zastupitelstvo obce schválilo:
1. program zasedání zastupitelstva
2. Zřizovací listinu Sboru dobrovolných hasičů
3. Rozpočtové opatření číslo 2
4. Usnesení Okresního soudu v Prostějově – uzavření smíru se žalobci
(mimosoudně)
5. Vyhlášku číslo 1/2008 kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném
prostranství v obci Klopotovice

Braque Georges (1882-1963) francouzský malíř,grafik,sochař
- Pravda existuje, vymýšlet je třeba pouze lži.
Brecht Bertold (1898 -1956) německý dramatik a spisovatel
- Jestliže, ten, jenž byl zabit nebojoval samoten, pak nepřítel si ještě neodnáší
palmu vítězství
- Když jsem byl mlád, doufal jsem, že naleznu starce, který se dá poučit. Až
budu starý naleznu – doufám – mladého člověka a dám se poučit.
- Bezpráví totiž nabývá charakteru práva často prostě tím, že se vyskytuje často.

Paní Bukovcová upozorňuje občany, kteří nemají zaplacen poplatek za popelnice
na 2. pololetí, že tak mohou učinit v úřední hodiny na Obecním úřadě.
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Mobilizace a polní letiště v TOVAČOVĚ….

Lidové zvyky a obyčeje, aneb od adventu do adventu…

V měsíci září si připomínáme další „kulaté výročí“ z historie našeho státu,
bude tomu už celých sedmdesát let od vyhlášení mobilizace v roce 1938.
Součástí mobilizace bylo také zřízení polního letiště v Tovačově.
V předcházejících pěti letech přijala čs. vláda společně s velením čs. armády
rozsáhlý komplex opatření pro případ válečného konfliktu. Nástup fašistů k moci
v sousedním Německu a zároveň neúspěch jednání na odzbrojovací konferenci v
Ženevě v letech 1932 – 1933, vedlo k přehodnocení názorů na možnost
ozbrojeného konfliktu a z toho vyplývající opatření k zabezpečení obrany ČSR.
V říjnu 1935 byla postupně přijata a zahájena opatření k reorganizaci čs. armády.
Ve vánočním čísle Neuer Morgen v roce 1933 byl otištěn tento pozoruhodný
interview s ministrem obrany ČSR Bradáčem - agrární politik v něm hovořil o
několika vojenských problémech, o ochraně obyvatelstva proti leteckým útokům
a padla již také slova o opevnění hranic republiky.
Rostoucí napětí na jaře a v létě roku 1938 si pak vynutilo přijetí dalších
opatření k posílení obranyschopnosti země. V polovině března bylo přijato
opatření o rozvozu munice a pohonných hmot na místa předpokládaných
dislokací vojsk v době ohrožení státu. Právě v této době byly naplněny nádrže
na letecký benzin, zabudované již před rokem 1938 na tovačovském nádraží.
Opětné zhoršení situace po Hitlerově projevu na sjezdu NSDAP 12. září 1938
vedlo až k vypuknutí henleinovského povstání v čs. pohraničí. A to byl důvod,
že již 13. září 1938 byl realizován plán k povolání záložníků na zvláštní cvičení
podle § 22 branného zákona. Došlo také k vyhlášení bojové pohotovosti u útvarů
letectva spojení s jeho rozptýlením na záložní (polní) letiště. Na polním letišti
v Tovačově – v polní trati Skašovský rybník, které bylo už předem připraveno v
rámci opatření čs. armády, byla rozmístěna letadla tří stíhacích letek. Letiště bylo
podřízeno velitelství II. armády se sídlem v Olomouci. Jako základna (ubytování,
dílny, sklady) sloužil dvůr Ludvíkov.
Čs. letectvo mělo v této době šest leteckých pluků.
Stíhací peruti III/2 – II.armády na podzim roku 1938 velel pplk. letectva Václav
LIŠKA. Tato peruť se skládala z mírových letek 33 (vznikla 1.10.1937) a 35
(vznikla 15.11.1923) a z letky 51,
(která vznikla 19.9.1938, jako taktický svazek MNO ČSR)

Několik slov úvodem
V době, kdy ještě nebyla televize ani rádio, se na venkově žilo přes velikou
dřinu daleko kulturněji než v současnosti. Existovaly zde čtenářské a pěvecké
spolky, hrálo se ochotnické divadlo, po večerech se besedovalo, hlavně v zimě
při draní husího peří. Když se někdo dostal dále do světa – bylo to námětem
besed a povídání na dlouhou dobu.
Z velikého množství starých lidových zvyků a obyčejů dnes již zůstalo pouhé
torzo a hrozí, že i toto se brzy vytratí a nezůstanou ani ty vzpomínky. Už nyní jen
málokdo ví, co to byla „Lucka“ a „Šperechta“, co to byly „barborky“ a je jen málo
pamětníků takových událostí jako bylo kácení máje, vodění hrachovce či
dožínky.
Dříve než se, budeme zabývat některými starými lidovými zvyky a obyčeji, je
nezbytné připomenout zásady křesťanského církevního roku, od něhož se
většina lidových zvyků a obyčejů odvíjela a ně něho vlastně přímo navazovala.
Křesťanský církevní rok
Křesťanský kalendář má svátky dvojího druhu – jedny připadají vždy na stejné
datum (např. Vánoce), jiné tzv. pohyblivé jsou vázány na určité dny v týdnu.
Boží hod vánoční musí být vždy 25. prosince a nemusí být v neděli. Zato Boží
hod velikonoční musí být vždy v neděli a to první neděli po prvním jarním
úplňku. Proto se tento svátek vyskytuje v období mezi 22. březnem a 25.
dubnem.
Zatímco začátek občanského roku je pevně daný (l- ledna), má církevní rok
začátek pohyblivý, začíná vždy nedělí a to první adventní nedělí. Protože
advent je čtyřtýdenní období před Vánocemi připadá první adventní neděle na
některý den v rozmezí od 27. listopadu do 3. prosince.
Advent – (česky příchod) je souhrnný název pro první čtyři neděle nového
církevního roku, je to vlastně přípravná doba Vánoc.
Stanovení data Velikonočních svátků rozhoduje o další celkové podobě
církevního roku. Doba předcházející Velikonocím se označuje jako postní a trvá
šest neděl (neděle pražná, suchá, kýchavá, družební, smrtná a květná).
Šestitýdenní postní období se musí vejít do předvelikonočního času. Půst se
nekrátí, ale může se zkrátit masopust, tj. období předcházející postnímu.
Poslednímu masopustnímu čtvrtku se v minulosti říkávalo Tučný čtvrtek.
Masopust býval dobou různých tanečních zábav a veselic, které vyvrcholily
v posledních třech dnech tj. o masopustní neděli, v pondělí a úterý – těmto
dnům se říkalo ostatky. Posledním dnem masopustu je masopustní úterý, po
něm následuje Popelec, tedy Popeleční středa, předcházející první postní neděli.
Půst trvá vždy 46 dní – od Popeleční středy do velikonoční neděle (Božího hodu
velikonočního). Masopust nemá stanovenu délku a trvá od 6. ledna (Tří králů) do
masopustního úterý. Jako součást Velikonoc jsou označovány – Zelený čtvrtek,
Velký pátek a Bílá sobota. Celý předvelikonoční týden je pak nazván bývá
označován jako Pašijový či svatý. Povelikonoční týden je pak nazýván bílý týden.
Následující další neděle po Velikonocích mají své latinské označení, je jich šest a
jejich jména jsou spojena s křesťanskou liturgií.

Sestava a rozmístění letectva II. armády v době vrcholící mnichovské krize
k 28. září 1938
63. letka (zvědná) - Přerov
102. letka (kurýrní) – Olomouc, Drahotuše
Velitel peruti III/2 – škpt. Josef Duda
33. letka - letouny B 534 velitel por. Karel Mrázek - Tovačov
35. letka - letouny B 534 velitel kpt. Josef Macháček - Olomouc
51. letka - letouny B 534 velitel por. Otakar Korec - Prostějov
Pamětník pan František VALA z Tovačova vzpomíná, že „již druhý den po
vyhlášení mobilizace hřměly motory letadel na pozemku u dvora Ludvíkov.“
Podle pamětníků bylo těchto strojů as 40 – 50.
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ROK 1938 – 70. výročí „Mnichova“
V tomto roce si v měsíci září připomeneme už 70. výročí tzv. Mnichovské dohody, která
tehdejší ČSR vydala (a to prý v zájmu zachování míru) – nacistickému Německu. Tato
historická zrada našich tehdejších spojenců – Francie a Anglie byla vyjádřena řadou našich
básníků, z nichž jsme tentokráte vybrali báseň Zdeňka Špilky – „Balada o věrném
vazalovi“. Báseň vyšla ve sbírce „ K poctě zbraň praporu“, a uveřejněna v edici KOLO,
Praha 1945.

Když páni ve Versailles nám smlouvu psali,
my vděčně Západu se staly vazaly.
A kroku nebylo, jejž podnikli jsme sami.
Co na to Paříž dí a souhlasí-li s námi?
My v Paříži jsme dleli víc než doma,
i v Londýně. A třesoucíma rtoma
jsme pronášeli skromná přání.
Na důkaz bratrství nás ve tvář líbali,
a my zase ruce jim, my vděční vazaly.
O věčném přátelství, až hrozném ve své moci,
nám často mluvili. My měli klidné noci.
Ó my jsme byli silní, my se nebáli,
Francie záštita, my vazaly.
Však přišel den, nám zatmělo se v zraku,
od rány smrtelné a z francouzského praku!
Vlk zavyl strašlivě .. Hlad a kořist se hlásí.
Je třeba oběti, je třeba rychlé spásy !
A ještě v mrákotách nás v pouta svázali!
A vlku hodili! Nás věrné vazaly.
(říjen – listopad 1938)

Milan Doubek v knize „Ikarové bez legend a bájí“ vydané NV Praha 1988,
uvádí, že každý letecký pluk měl plukovní znak. U LP Olomouc to byla modrá
moravská orlice v bílém poli. Samotná letka obvykle čítala 11 pilotů, dále to bylo
asi 20 „ošetřovatelů“ letadel, pak dvě desítky mužů strážní služby a služby
pomocné (písaři, krejčí, obuvníci, řidiči aut, pomocník zdravotní služby, kuchaři
atp.) Celá letka tak čítala něco přes 50 mužů.
Letoun B 534
Výroba tohoto letounu začala v roce 1935 a pokračovala až do podzimu 1938.
Naši letci měli B 534 rádi pro dobré letové vlastnosti, vysokou obratnost,
ovladatelnost a stoupavost, stejně jako pro jejich spolehlivost a houževnatost
v polní službě. Při obranných akcích se plně uplatnila jejich vysoká obratnost.
Právě B 534 proslavily naše stíhací letectvo úspěšnou účastí na mezinárodním
leteckém mítinku v Curychu v roce 1937. Po okupaci v období let 1939 – 1940
sloužila tato letadla německým okupantům u třetí stíhací eskadry ve
Friedrichchshafenu (ve spolkové zemi Bádensko-Württenbersko).
Mnichovský komplot - zrada Francie a Anglie tak zhatily všechno úsilí našich
ozbrojených sil postavit se na odpor fašistické agresi a tak nakonec logickým
důsledkem bylo nejen úplní rozbití ČSR, ale také vypuknutí druhé světové války.

Charakteristika letounu B 534

Aktéři mnichovské dohody: Hitler,Mussolini,Daladier,Chamberlain
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Výrobce
Rozpětí
Délka

-

AVIA Letňany
9,40 m
8,20

5

Vzletová hmotnost - 1 980 kg
Maximální rychlost - 405 km/hod
Dostup 10 600 m
Dolet 600 km
Motor - HS 12 Ydrs (625 kw)
Výzbroj – 4 x kulomet, ráže 7,92 mm

V sobotu dne 12. července 2008 se
konala vycházka po bojišti bitvy u Tovačova
z roku 1866. U centrálního pomníku byly
odhaleny informační panely.

Prameny a literatura:
VHA Praha
Mobilizace 1938- Sborník VA Brno 1999

Václav Němeček - Československá letadla, NV 1968
Hans Joachim Mau - Tschechoslowakische Flugzeuge, 1987

Jiří Rajlich, Jiří Sehnal – Vzduch je naše moře – NV Praha 1993
Zdeněk Klobouk,Petr Indrák- Polní letiště v Tovačově, Hanácký Kalendář 2007

Dvůr Ludvíkov
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Pánové Pavel Bezděk, místostarosta města Tovačova a Jiří Jemelka zástupce
Komitétu při odhalení informačních panelů.
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