Řemesla téměř zapomenutá…. OBUVNÍK (ŠVEC)
Skutečnost, že lidé na venkově se obouvali jenom při cestě do městě či při
slavnostních příležitostech a to až do konce 19. století (mnohde ještě i ve století
dvacátém) mohou ještě potvrdit naši pamětníci. Boty se jinak obouvaly pouze
v zimě, často se nosily dřeváky. Řemeslo obuvnické bylo u nás odedávna
vážené, umět zhotovit dobré boty nebylo každému dopřáno. Obuvníci, tedy
správně ševci se dělili na novinky nebo nováky, dále na vetešníky, prťáky či
ševce obuvi vetčeného. První, ti šili nejen obuv, ale všechno co je z kůže.
Ševci měli také své specielní nástroje: ocelové nože (tzv. knejpy), šídla,
rašple, hladíky, kleště, kopyta, verpánky a mnohem později tak své šicí stroje.
Šití obuvi bez šicího stroje byla ovšem úmorná a těžká práce, každé protažení
dratve vyžadovalo děrování šídlem, což byla těžká operace.
Cech ševců byl znám svou přísností ke svým členům a mravní zásadovostí.
Mistrovská zkouška nebylo u tohoto řemesla zrovna lehká, zkoušený měl při
zkoušce ušít ze zadní teletiny tzv. punčochu (střevíc). Nejprve byl doveden do
skladu, kde si vybral kůže za asistence straších mistrů. Pak ji v dílně vykrojil,
„odňal vokry“ a nakonec ušil na míru. Tím, ale ještě neskončil, musel ještě ušít
ženské ozdobné střevíčky nebo vysoké boty a to speciální, buď zhotovit
vojenské, lovecké nebo formanské boty.
Ruční práce tohoto řemesla začala upadat po roce 1894, kdy Tomáš Baťa
založil ve Zlíně továrnu na obuv.
V roce
1837
byli
v Klopotovicích z cechu
ševcovského:
mistři
Josef Trávníček a Václav
Dobeš. Dále u nás byli
Šebestík Šebestián a
Norbert Říha. Tito ale
nebyli „mistři“.

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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Občasník o minulosti a přítomnosti nejen naší obce
Ročník X
číslo 3/2010

Zprávy z radnice
Usnesení z 24. veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 25. 5. 2010
Zastupitelstvo obce projednalo:
Schválení závěrečného účtu obce za rok 2009
Podání žádosti o příspěvek v rámci Programu rozvoje venkova
Přijetí dotace z POV
Schválení uzavření smlouvy s KÚ v Olomouci
Výběr dodavatele na akci Oprava oken a dveří
Přijetí dotace ze SZIF na Oprava chodníků a vjezdů
Vybrání dodavatele na akci Oprava chodníků a vjezdů
Finanční příspěvek na vydání knihy
Finanční příspěvek pro obec Troubky
Zakoupení hracího prvku na hřiště
Sepsání smlouvy o odprodeji přístřešku s Rolnickou společností KLAS s.r.o.
Opuštění věci – přechod do vlastnictví obce
Oprava chodníků a vjezdů – ulice u zahradnictví
Zastupitelstvo obce schválilo:
Program zasedání zastupitelstva
Závěrečný účet obce za rok 2009
Podání žádosti o příspěvek v rámci programu rozvoje venkova – osvětlení, údržba zeleně,
oprava točny
Výběr dodavatele na akci oprava oken a dveří
Přijetí dotace se SZIF na oprava chodníků a vjezdů
Finanční příspěvek na vydání knihy ve výši 10 000,.- Kč
Finanční příspěvek obci Troubky ve výši 15 000,- Kč
Zakoupení hracího prvku na hřiště – cena max. 20 000,- Kč
Sepsání smlouvy o odprodeji přístřešku s Rolnickou společností KLAS Kralice n.H.
Opuštění věci – přechod do vlastnictví obce
Oprava chodníků a vjezdů – ulice u zahradnictví
Zastupitelstvo obce ukládá:
Sepsání smlouvy o odprodeji přístřešku s Rolnickou společností KLAS
Výsledky voleb do poslanecké sněmovny ve dnech 28. a 29. 5. 2010
Klopotovice
Olomoucký kraj
ČR
(počet hlasů)
(%)
(%)
ČSSD
33
24,47
22,08
ODS
19
17,09
20,22
TOP 09
11
13,51
16,70
KSČM
39
13,18
11,27
Věci veřejné
15
11,62
10,88
KDU- ČSL
18
5,60
4,39
Zelení
1
2,4
SPOZ /Zemanovi
8
4,33
Moravané
4
Suverenita
8
Česká pirátská str.
4
Strana svobod.občanů
2
Občané CZ
1
Dělnická strana
1
V naší obci bylo v době voleb 225 oprávněných voličů, z toho se dostavilo k volbám 165
občanů se 164 platnými hlasy.
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SVATBA NA NEČISTO
V týdnu od 14. do 21. února se město Tovačov poprvé zapojilo do
celosvětové akce Týden manželství. Také žáci naší školy vyráběli
svatební oznámení, malovali a kreslili své rodiny.
Naše akce vyvrcholila „svatbou na nečisto“. Při této svatbě spojili své
životy ve společnou pouť Tereza Dvořáková a Pavel Coufalík. Druhým
párem byli Klára Konupková a Marek Lindner. Ve vyzdobené obřadní
síni tovačovského zámku tyto páry „oddal“ pan starosta Leon Bouchal.
Celá svatba na nečisto probíhala tak, jako každá opravdová svatba.
Tedy s paní matrikářkou, svědky, „rodiči“ svatebčanů, prstýnky i
prvním manželským polibkem.
Po slavnostním obřadu následovala svatební hostina.
Prostě svatba jak má být!

Tento příspěvek nám poslal pan Mgr. Pavel Odehnal, ředitel Základní
školy v Tovačově. Na Posledním snímku můžete vidět mezi svatebními
hosty i Lucii Horákovou a Vlastu Kloboukovou. Foto Mgr. Petr Jehlář.
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V poslední době se uskutečnily dvě akce, které zase trochu zkrášlily vzhled obce.
Budova Obecního úřadu, zasedací místnost a Hospůdka u kapličky mají nová
okna a dveře. V Hliníku proběhla druhá etapa položení chodníků ze zámkové
dlažby.

3

Dům číslo 67

Společenská kronika

V roce

1927
1945
1980
1990
2010

Rudolf Jurda
Bohumil Jurda
Anna Jurdová
Dalibor Florián
Dalibor Florián

Dům číslo 68
V roce

1927 Karel Jurda
1945 Bohumil Jurda
1957 Blažena Kratěnová
1999 Jarmila Jurdová
2010 Jarmila Jurdová

Dům číslo 82

Každý rok v půlce května jsou u nás v Klopotovicích hody. Je to proto, že naše
kaplička je zasvěcena sv. Janu Nepomuckému. Někdy je hezky, ale dost často
v tuto dobu je nevlídné počasí. Jednou je chladno kvůli zmrzlíkům, jindy zase
proprší. Letos byla až ta poslední varianta. Pánové s makrelami to stihli, to bylo
ještě slušné počasí, v neděli už celý den pršelo.

Den otevřených dveří
Na vývěsce čas od času se objevují nějaké zprávy, jako třeba změna pracovní
doby lékaře v Tovačově a nebo upozornění na některé akce pořádané v obci.
Začátkem června letošního roku mě zaujal plakát, na kterém stálo: Stáj Tauna
v Klopotovicích pořádá 12. června 2010 den otevřených dveří.
V sobotu již zmíněného data bylo krásné dopoledne, tak jsem tuto akci
navštívil, a neprohloupil jsem. Bylo se na co dívat a celý program byl
doprovázen výkladem, jak z historie, tak i současnosti. Z diváků byla dost velká
část dětí, a také pro ně tu byla připravena zábava. O tom všem vás dále bude
informovat slečna Lucie.
Koně jsme v této stáji začali chovat v roce 1993, přesně řečeno od podzimku tohoto
roku. V říjnu 1993 sem byla přivezena první ponička - Nora a její 2 potomci /hřebci
Korok a Titan/. Prvním "velkým" koněm v této stáji byla polokrevná Tauna, kterou
jsme dovezli 13. února 1994 a právě po ní jsme pojmenovali naši stáj.
Stáj Tauna Klopotovice.
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Původně výměna rodiny Trefilovy, za války zde bydleli
Pospíšilovi, po válce v něm býval žňový útulek (vedla jej
slečna Šandlová), nějakou dobu zde bydlel pan Vojtěch
Parák, po demolici původního domu číslo 20. Po roce 1995
byla provedena demolice původního domu a postaven na
jeho místě dům nový. Bydlí zde rodina Zdeňka Navrátila.
2010 Zdeněk Navrátil

Dům číslo 94
Stavbu tohoto domu započal Radovan Smysl a dokončil
Miroslav Vatrt.
2005 Miroslav Vatrt
2006 Martin Koutný
2010

Dům číslo 61
V roce

1927 Julius Trefil
1930 Marie Treflová
1961 Jaroslav a Vojtěška Trefilova1999
Radovan Smysl
2010 používán k rekreačním účelům
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Dům číslo 48
V roce

1850 zde bydlel František Klobouk
1880 Josef Kořínek
1915 Hynek Kořínek
1950 Josef Kořínek
1990 Drahomíra Kořínková
2010 Josef Kořínek
Rodáci: z domu pocházel Alois Kořínek, nar. 20.6. 1887, zemřel
1.1.1917 v lazaretu Novy Sandec.

Dům číslo 64
V roce

1919 zde bydlel Ignác Krejčíř
1927 Ignác Krejčíř a František Krejčíř
1939 František Krejčíř
1950 František Krejčíř a Otakar Krejčíř
1990 Jaroslav Lehký
1991 Josef Oravec ml.
1992 František Nesvadbík ml.
1999 Tomáš Dostál
2010 Tomáš Dostál

Dům číslo 51
Byl postaven v roce 1872 a bydlel v něm dráb
František Navrátil
1890 zde bydleli Halířovi
1927 Alois Pospíšil
1939 Josef Krátký
1945 Jindřich Krátký
2010 Jindřich Krátký

Ve stručnosti Taunin příběh:
Polokrevná Tauna, narozená
nar. 27.2.1983, o: 3201Taunus
m: Vezíra xx
Tauna běhala v mládí dostihy a
stala se polokrevným koněm
roku 1987 na Slovensku.
Tauna k nám přišla v únoru
1994 jako vysokobřezí po
Veronal Kamila. V dubnu
téhož roku se jí narodila plavá
klisnička Verona. Taunu si
velice
oblíbila
Alena
Kromková. Byla s Taunou každou volnou chvíli a tím pádem se moc skamarádily.
Alča dokonce o Tauně napsala do časopisu Jezdectví. Taunu jsme se rozhodli znovu
připustit a to hřebcem Libanon 54. Tauna nám po něm dal krásného hřebečka Libika,
kterému nikdo neřekl jinak než Bobi. Byl to takový náš Bobíšek. Když Tauna
15.8.1995 zemřela /podle všeho ji někdo propíchl nožem/, zbyl nám po ní jen sirotek
Libik - byl ještě koňské mimino když Tauna zemřela - pár fotek a spousta vzpomínek.
V součastné době je ve stáji 9 koní, z toho 7 klisen. Koníci jsou užívaní hlavně k
rekreačnímu ježdění a k chovu. Zabýváme se přirozenou komunikací, prací pod
sedlem i na ruce a přípravou jezdců, především začátečníků. Ti se tu učí vše co by
měli o koních znát, a to jak teoreticky tak prakticky. Od kydání hnoje, přes péči o koně
až po usednutí do sedla a ježdění.
Skoro všechny koně jsou z našeho chovu, narodili se u nás.
Nerozšířenější plemeno v naší stáji je Hafling, pak Pony, Arab a Anglický
plnokrevník. Do budoucna opět plánujeme chov "velkých" koní - asi ČT. Kdo má
zájem získat další informace, najde je na : http://staj-tauna-kone.webnode.cz/

Dům číslo 55
Postavil v roce 1875 František Žáček
1927 – Filip Vymětal
1950 – Jaroslav Vymětal
1978 – Františka Vymětalova

Dům číslo 73
Byl postaven v roce 1970, bydlí zde rodina Vymětalova.
(pozn. Původní dům tohoto čísla byl postaven v roce 1923 a
stával až do konce války, kdy byl zničen. Stál na levé straně u
silnice do Biskupic, tedy v místech kde se dnes nachází pozemek
domu číslo 86.)
2010 Jaroslav Vymětal
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Dům číslo 45
V roce

1927 zde bydlel Bedřich Trávníček
1933 Jaromír Smékal
1984 Žofie Smékalová
1995 Marie Němečková
2010 Marie Němečková

Dům číslo 37
V roce

1881 Valentin Pohajda
1905 Robert Pohajda
1945 na konci války dům značně poškozen a opraven
1962 Arnošt Pohajda a Jaroslav Blaťák
1999 Radoslav Vymětal
Rodáci : z domu pocházel Jan Pohajda nar. 1888, legionář na
ruské frontě.

Dům číslo 41
V roce

Nebyl jsem zde až do konce, pořídil několik
snímků, ze kterých je patrno, že se akce zdařila a
můžeme se těšit na příští.

1884 Josef Pospíšil
1920 Rudolf Pospíšil
1938 Karel Krátký
1989 Pavel Bukovec
1991 Aloisie Bukovcová
2000 provedena demolice domu
v letech 2001 - 2002 postaven nový dům
2002 Monika Prachařová
2006 rodina Pořízkova

Dům číslo 38
V roce

1881
1895
1921
1955
2010

Jakub Dočkal
Josef Dočkal
Arnošt Kovařík
Oldřich Kovařík
Oldřich Kovařík

Rodáci: z tohoto domu pocházel Vojtěch Dočkal (nar. 30.10.1889, zemřel 27.10.1918 v lazaretu
Lunino. Oldřich Dočkal (nar. 6.11.1883, zemřel 7.3.1976) – byl řídícím učitelem v Koválovicích u
Kojetína v letech 1913 -1939.

Dům číslo 29
V roce 1778 v něm bydlel obecní pastýř, podle toho
můžeme soudit, že tento dům patří k nejstarším v této
části obce.
V roce 1890 Ferdinand Dostálík
1927 Jindřich Dostálík
1980 Jaroslav Smolka
2010 Josef Koudelka
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Dětský den

Dům číslo 42
Tento dům stával před domem číslo 43. Po válce byla provedena
jeho demolice. Byl to poslední dům s doškovou střechou. Je
zachycen na obrázku, který namaloval pan František Lehký.
V roce 1831 zde bydlel Josef Kovařík
1852 Šimon Kovařík
1875 Čeněk Kovařík
Posledními bydlícími zde byli Jan a Anežka Kovaříkovi.
Číslo 42 dostal dům pana Aloise Ježáka

V neděli 20. 6. 2010 od 15 hodin se měla konat na hřišti oslava dětského dne. U
nás v Klopotovicích je zvykem místo na začátku měsíce června uspořádávat tuto
akci ke konci měsíce. Asi deset minut před předpokládaným začátkem se
objevily první děti i s maminkou a nikdo zatím nevěděl jestli něco začne a nebo
bude pršet. Začalo, sice s mírným zpožděním. Dětí se sešlo 29 a protože počasí
se umoudřilo, po soutěžích došlo i na opékání.

Dům číslo 40
V roce

1875 v něm bydlel Alois Parák
1927 Karel Lehký
1970 Josef Zatloukal
2010 Josef Zatloukal
1970 Josef Zatloukal
2010 Josef Zatloukal

Dům číslo 39
V roce

1856 jej obýval Ignác Mraček
1900 František Čelechovský
1927 Alois Skácel
1995 Oldřich Démal
2010 Oldřich Démal
Poslední majitel pan Oldřich Démal původní dům zcela
přestavěl.

Dům číslo 44 (odedávna zvaný „na farmě“)
Před 1. světovou válkou zde bydlela rodina Františka
Zlámala
V roce 1900 zde bydlel Filip Vymětal, který tento dům
prodal Bohumilu Kočířovi a zakoupil dům číslo 55
V roce 1927 Václav Navrátil
1945 dům byl značně poškozen a posléze opraven. Od té
doby se zde vystřídalo několik bydlících. Jedna z nich byla
paní Emilie Navrátilová, potom zde bydlel pan Jiří
Vysloužil. Dnes tento dům je jeho dcery Marušky.
Rodáci : z tohoto domu pochází Rostislav Zlámal nar.
25.4.1880, který zemřel v roce 1917 v lazaretu v Opavě.
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Členky Českého svazu žen touto
cestou děkují všem sponzorům a
také všem těm rodičům a
kamarádům co přiložili ruce
k dílu přímo na hřišti a tak
přispěli ke zpříjemnění nedělního
odpoledne.
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V. olympiáda Svazku obcí – v Bedihošti
Dne 16. června 2010 se v Bedihošti konala pátá olympiáda Svazku obcí za účasti zástupců
těchto obcí: Výšovice, Skalka, Klenovice na Hané, Čelčice, Čehovice, Vrbátky, Biskupce,
Klopotovice, Hrubčice, Kralice na Hané, Bedihošť
Soutěžilo se v těchto disciplinách:
Jízda zručnosti, vytrvalostní běh (štafeta), pytle–běh cca 20 m, hod kriketovým míčkem,
hod do koše, kop míčkem do fotbalové branky, překážková dráha, test z dopravních
znalostí.
Naši obec zde reprezentovali:
Roman Pospiš, Andrea Pospišová, Kateřina Prachařová, Vlastimila Klobouková
Družstvo naší obce se umístilo na 8. místě což vzhledem k tomu, že se naše obce
účastnila soutěže poprvé,je jistě úspěchem a zároveň závazkem pro další ročníky soutěže.

Domy v Klopotovicích

část 2. „Hliník“

Část obce, která prakticky (až na malé výjimky) zůstala nedotčena tak jak se rozvíjela od konce 18.
století. Máme doloženo, že v roce 1778 bydlel v domě číslo 29 obecní pastýř. Na konci války, v
květnu 1945 byly značně poškozeny domy číslo 37, 43 a 44. V této části obce byl po roce 1945
zbourán jediný dům a to dům číslo 42, který byl v obci poslední pokrytý doškovou střechou. Zničen
byl také původní dům číslo 73, který stával na levé straně cesty do Biskupic. Na konci 60. let
minulého století vystavěn nový dům číslo 73. V posledních letech zde byly postaveny dva domy,
dům číslo 82 a číslo 94.
Znovu připomínáme, že bydlící v jednotlivých domech uvádíme k roku ke kterému máme toto
doloženo. Bohužel u většiny domů není znám rok jejich výstavby a lze předpokládat, že většina z
nich byla postavena dříve, než uvádíme prvního zde bydlícího občana.

K událostem před 65 lety - přijetí Charty OSN
Psal se 26. červen 1945, když v 15,30 hod. zahájil státní tajemník Stettnius
poslední plenární konferenci Spojených národů v San Francisku. Delegáti přivítali
mezi sebe presidenta USA Trumana, jenž ve svém proslovu mj. pravil: „Je čas
pro sestavování plánů a čas činů. Nyní nadešel čas činů.“ Ještě však než
promluvil president Truman dostlalo se cti promluvit na závěrečném zasedání
konference představitelům Číny, Sovětského svazu, Velké Británie, Francie,
Brazílie, Československa, Mexika, Saudské Arábie a Jihoafrické unie. Všechna tato
vystoupení se nesla ve znamení závěru vystoupení A. A. Gromyka – sovětského
velvyslance: „Je nezbytné, aby se všichni členové mezinárodní organizace snažili
řešit všechny svoje spory mírovou cestou, v duchu spolupráce a dobré vůle.“
Za Československo podepsal Chartu OSN ministr zahraničních věcí ČSR Jan
Masaryk.
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Dům číslo 43
V roce

1837 v něm bydlel Josef Trávníček - mistr ševcovského řemesla
1875 Kristián Trávníček
1900 František Trávníček
1927 Anežka Trávníčková
1945 Jaroslav Trávníček
V roce 1945 na samém konci války byl dům značně
poškozen a opraven.
1960 Františka Trávníčkov
1984 Stanislav Mézl
1988 Marie Němečková
Současný majitel domu - Libor Zemek zde nebydlí.
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