Řekli, napsali, známí, méně známí …
P.W.Hörnigk ve svém spisu „Rakousko nade vše“ už asi před 400 lety nám zanechal
doporučení v podobě těchto devíti zásad tehdejší národní ekonomie:
* všechny suroviny zpracovat v zemi,
* žádná půda nesmí zůstat ležet ladem,
* úkolem státu je zařídit dostatečný počet pracovníků pro zpracování surovin,
* peníze nemají být uloženy v truhlách, ale mají být v oběhu,
* obyvatelé mají kupovat pouze domácí zboží, pokud by kupovali cizí, tak pouze
výměnou za jiné domácí zboží,
* nákup z první ruky,
* dovoz surovin z ciziny v surovém stavu,
* prodej přebytků do zahraničí za drahé kovy,
* nedovážet, když lze vyrobit doma, a to i když budou výrobky horší.
Jen se porozhlédněme kolem sebe, na kolika hektarech úrodné hanácké půdy se
nacházejí sklady, průmyslové zóny, nebo třeba sluneční elektrárny. Kolik podniků už
vzalo za své, jakou to znamená ztrátu pracovních míst. A není to jen ten známý OP
Prostějov.

PF 2012

Redakce Lopotníku

Vydává Obec Klopotovice se sídlem Klopotovice čp. 11, Ič 00288357.
Redakční tým: Zdeněk Klobouk a Petr Indrák. Registrováno MK ČR
pod Č.j. E 16862. Vychází čtvrtletně, náklad 150 výtisků. Toto číslo
vychází 25. listopadu 2011 a je dodáváno domácnostem v obci zdarma.
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Občasník o minulosti a přítomnosti nejen naší obce
Ročník XI
číslo 4/2011

Zprávy z radnice
Na 6. veřejném zasedání zastupitelstva obce Klopotovice konaném dne
23.9.2011 se projednávaly níže uvedené záležitosti:
-

darování pozemku obci od manželů Bukovcových
žádost o odprodeji pozemku na výstavbu garáže – pan Matela
poskytnutí finančního příspěvku na vydání knihy k příležitosti nedožitých 80.
narozenin JUDr. Krempla
žádost o finanční příspěvek na opravu oratoře v kostele v Tovačově

Další informace z jednání:
- informace o ukončení akcí v rámci dotačního titulu ze Státního zemědělského
intervenčního fondu a o předání dokumentů
- zpracován a vyvěšen na úřední desce Protipovodňový plán obce Klopotovice
- dokončena oprava cesty ke kurtům, přefakturování části nákladů, které uhradí
občané
- dokončena akce Výměna oken a dveří budovy obecního obchodu
spolufinancovaná z dotačního titulu Program obnovy venkova – předání
dokumentů na Krajský úřad v Olomouci
- provedení opravy světel na kurtech
- zahájení akce opravy chodníků
- správcem kurtů byl jmenován p. Vladimír Prachař

Akce pořádané Obecním úřadem v Klopotovicích v roce 2011
-

-

-

akce „Povodňový plán a bezdrátový rozhlas“ spolufinancovaná z dotačního
titulu náklady obce byly ve výši 140.000,- Kč
rekonstrukce a zateplení střechy nad místní knihovnou financovaná obcí ve výši
113.000,- Kč
oprava střechy u požární zbrojnice financovaná obcí ve výši 15.000,- Kč
akce „Obnova točny“ – oprava silnice na točně – nový povrch, rekonstrukce
parku u pomníku – výsadba nové zeleně, úprava stromů a keřů, oprava
veřejného osvětlení – nová světla, zkrácení a natření stožárů, hrací prvek –
houpačka – akce byla spolufinancovaná z dotačního titulu Státního
zemědělského intervenčního fondu ve výši 434.000,- Kč, náklady obce byly ve
výši 100.100,- Kč
oprava silnice u kurtů – nový povrch, akce financovaná obcí ve výši 108.000,Kč
akce „Výměna oken a dveří budovy obecního obchodu“ byla spolufinancovaná
z dotačního titulu Program obnovy venkova ve výši 75.000,- Kč, náklady obce
ve výši 75.000,- Kč
čištění obecní kanalizace financovaná obcí ve výši 36.000,- Kč
opravy chodníků a výstavba nájezdů financované obcí ve výši 233.200,- Kč
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Víte, že …
26. dubna 1928 přednášel našim školákům Enrique Stanko VRÁZ ve školní kronice se
uvádí: …se zúčastnili školáci představení se světelnými obrazy E.S.Vráze. „Napříč
Afrikou, Severní, střední a Jižní Amerikou“. Starý pán Vráz pěkně a zajímavě vyprávěl
a toto doprovázel světelnými obrázky. Všichni školáci byli zaujati.
Tolik hovoří zápis v naší školní kronice. Povězme si kdože to byl ten starý pán, který
tak zaujal naše tehdejší školáky.
Enrique Stanko Vráz
Snad pochází z Bulharska. Tedy snad. Cítil se však být Čechem. K tomu se vyjádřil
svým pozdějším, když už byl slavným, vyznáním: „Vždyť tam v dálavách světů, na
vlast svou jsem vzpomínal, po ní toužil.“
Narodil se v roce 1860, o jeho mládí toho moc známého není. Jen snad to, že rodinné
drama ho přinutilo odejít z domova, aby se k rodině už nikdy nevrátil. Studoval
přírodovědu, dokonce ve Švýcarsku i medicínu, učil se pilně jazyky. Sám o sobě pak
tvrdil, že hovoří deseti jazyky, ale zřejmě tento počet byl mnohem vyšší. V sedmnácti
letech se vydal na svou první velikou cestu do Severní Afriky, tato trvala tři roky a
přinesla první úspěchy.
Poté co banka, ve které měl uloženy své úspory, se zhroutila, chodil tři roky po
Čechách „od domu k domu“ a sháněl prostředky na další cesty. Ze svých dalších cest
posílal různé zajímavé předměty do Náprstkova muzea v Praze.
Do Prahy se trvale odstěhoval v roce 1921, zdrojem jeho příjmu se staly četné
přednášky a autorské honoráře za vydané cestopisy. Už za svého života se stal jednou
z legend českých cestovatelú vedle Emila Holuba a Josefa Kořenského.
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má 3 405 ha zemědělské půdy, zaměstnává 50 hospodářských úředníků a zřízenců, 180
deputátnických rodin s celkovým počtem 510 celoročních pracujících osob (počty
osob z jednotlivých obcí a dvorů zde nejsou uvedeny).
Únor 1923
Koncem zimy a na jaře 1923 bylo ukončeno vytyčení přídělů v obcích: Ivaň,
Klopotovice, Tovačov, Oplocany, Věrovany, Majetín a Čehovice. Po vytyčení byly
v těchto obcích předány jarní kvóty novým nabyvatelům.
Září 1923
Oficiálně a slavnostně byla rozparcelovaná půda předána 30. září 1923, při tomto pak
došlo k odhalení pomníku v blízkosti Viklického dvora na památku pozemkové
reformy. Tento pomník do nedávna stál na konci Tovačova.
V Klopotovicích byl ustaven „scelovací výbor“ jehož účelem bylo jednak se podílet na
samotném provedení pozemkové reformy a také zajistit provedení scelení pozemků
jednotlivých hospodářství. Je třeba říci, že jeden hektar stál 20 tisíc Kč. To bylo tehdy
hodně peněz.
Prameny a literatura
Kronika obce Klopotovice
SOkA Přerov

V létě navštívily paní učitelky ze školky v Ivani s dětmi naši obec a zde je jeden
snímek, který tehdy pořídila paní Jarmila Vymětalová.
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-

oprava světel na kurtech financovaná obcí ve výši 37.000,- Kč
natření plotu na místním hřbitově a natření houpaček a kolotoče na dětském
hřišti financované obcí ve výši 5.000,- Kč
údržba zeleně v obci – sečení a odvoz trávy, stříhání živých plotů, postřiky a
ošetřování financovaná obcí ve výši 160.000,- Kč

Upozornění – obecní poplatky, odvoz odpadu, stočné

Společenská kronika
Jsme zase o tři měsíce starší, a proto se vám pokusím přiblížit průběh událostí
v naší obci za toto období. Začalo to tím, že pozvolna se blížil konec prázdnin a také
mizely stany, ve kterých nocovaly děti u hřiště.

Obecní úřad nechal u obchodu vyměnit
okna a dveře stávající za plastové.

Za čekárnou je nová houpačka pro
děti, jak je vidět na první straně už
ji děti odzkoušely.
Byla položena zámková dlažba na
vjezdy a kousek chodníku na
Sakrově a v Hliníku.
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V tomto období se také uskutečnilo námětové cvičení dobrovolných hasičů.

V neděli 25. září uspořádaly členky Českého svazu
žen drakiádu. Vítr moc nefoukal, takže se děti a hlavně maminky hodně naběhaly než
draka dostaly dost vysoko, a mohly si odpočinout.

Vítání občánků

Natálie Démalová

Radek Hrdiborský

V neděli 9. října se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu vítání občánků. Co
se týče občánků, v uplynulém období se narodila Natálie Démalová a do první třídy
Základní školy nastoupil Radek Hrdiborský. Pan starosta Vladimír Bradík jim do
života popřál hodně úspěchů.
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Scelovací výbor, stojící: Vojtěch Krátký, Jindřich Parák, Jan Dočkal a Jan Klobouk.
Sedící: František Čelechovský, Alois Indrák, úředník, Ferdinand Vodička a Raimund
Mézl.
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Je krásné to tak vyjmenovávat nebo číst, ale má tato činnost i své stinné stránky.
Spousta odříkání, spousta volného času a je to také finančně náročný koníček. Vždyť
spoustu víkendů tráví Fanda s tátou na závodech v různých koutech naší republiky.
Dost povídání. Aby jste věděli, kdo dělá rodičům, a také dědovi radost, tak je tu
borec nakonec. Sám osobně František Nesvadbík nejmladší.
Petr Indrák
_______________________________________

Trocha historie
Pozemková reforma v roce 1922 – parcelace tovačovského velkostatku a scelování
pozemků v Klopotovicích
Tovačovský velkostatek před reformou
Podle údajů uveřejněných v Chytilově Moravském adresáři v roce 1922, zpracovaných
samotnou správou velkostatku bylo zemědělské reformě podrobeno 3 405,38 ha.
V tomto adresáři je také vyjmenováno všech 12 Guttmannových dvorů: Klenovice,
Klopotovice, Ludvíkov, Majetín, Nový dvůr, Oplocany, Rakodavy, Saxof, Trní,
Troubky, Viklice, Vilémov, dále pak čtyři lesní revíry, cukrovar a cihelna.
Dne 21. února 1922 Přerovský obzor informuje, že ve dnech 28. až 31. ledna 1922
přijela komise Státního pozemkového úřadu a konstatovala, že tovačovský velkostatek
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Během tohoto období firma pana Jaroslava Lehkého provedla vyčištění prostoru
parčíku u pomníků z 1. a 2. světové války a obnovu zeleně.
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Známí a méně známí, co o nich víme?
Klopotovice jsou malá obec, už bezmála sto let počet jejich obyvatel nedosáhl čísla
tři sta. Přesto však se zde během několika generací vystřídalo hodně zajímavých a
významných osobností. Někteří sloužili v armádě, jiní byli církevní hodnostáři, a také
se zde narodili hudební skladatelé a dobří muzikanti. Nejpočetnější skupinou jsou
sportovci. Tentokrát to bude o nich, právě o těch, jejichž zálibou jsou silové sporty.
Toto povídání bude o pánech, kteří spolu prožili kus života všichni se stejným jménem
a příjmením. Říkám prožili proto, že nejstarší z nich už není mezi námi.
František Nesvadbík, nositelé tohoto jména.
Pradědeček, děda, táta a také v této přímé linii nejmladší člen.
Ten nejstarší pán, nebyl aktivní sportovec. Přesto jsem ho viděl někdy koncem
padesátých let minulého století hrát hokej u nás na kluzišti. Byl považován za velkého
siláka, a možná také nejsilnějšího z celé vesnice. Ti další mu určitě neudělali ostudu. O
Františku, v pořadí druhém, již v jednom z předešlých čísel Lopotníku zmínka byla.
Zápasil ve volném stylu a byl i mistrem republiky. Dokonce mistrem světa v kategorii
veteránů. Přestože se mu už blíží šedesátka, tak s oblíbeným sportem, který ho
provázel celým životem, kontakt neztratil.
Dnes jsem si vzal na mušku ty dva nejmladší. František v pořadí již třetí se věnoval
jinému sportu, také silovému, a to vzpírání. A František nejmladší, jak děda, zápasí.
Abych se dověděl něco víc o nich a o jejich zálibách, rozhodl jsem se je navštívit.
Bydlí v hezkém novém rodinném domku u nás v Klopotovicích. Domluvil si schůzku
na jedno odpoledne a také se dostavil. Pan František mě přivítal, posadili jsme se ke
stolu a začal rozhovor, do kterého se zapojily i dámy. Paní Marta a slečna Veronika.
Po chvíli povídání přišla na řadu ocenění v podobě diplomů, medailí a pohárů.
František nejmladší nerad povídá o svých úspěších, tak to za něj vyřídili rodiče. Tolik
medailí jsem pohromadě ještě neviděl. Pan František začal vyprávět, napřed o sobě a
potom o svém synovi.
Se vzpíráním začal v roce 1984 zpočátku jenom doma a později za oddíl OP
Prostějov. Od roku 1985 pokračoval pak už ve vyšší třídě, a to v tréninkovém středisku
mládeže v Boskovicích. Zde byl až do roku 1988. V letech 1989 až 1991 byl mezi těmi
nejlepšími, v oddíle Rudá hvězda Praha. To byl jeden rok před vojnou a dva po dobu
vojenské základní služby. Po tomto období ještě nějaký čas trénoval v Kroměříži.
Viděl jsem diplomy a potom i medaile. Nejstarší je z roku 1985 a to za 1. místo na
mistrovství České socialistické republiky. Další získal v roce 1987, za druhé místo na
mistrovství ČSSR a třetí místo z mistrovství ČSR. O rok později v roce 1988
z mistrovství ČSR si přivezl medaili a diplom za třetí místo. Další rok 1989 byl na
medaile ještě štědřejší. Na mistrovství ČSSR to bylo druhé a třetí místo a ČSR druhé
místo. Na druhém místě se umístil také jako junior na přeboru ČR v roce 1990. Úspěch
slavil také na mistrovství ČSFR v roce 1991. Bylo to první místo a stal se Mistrem
ČFSR v kategorii do 100 kg výkonem 282,5 kg. Potom ještě nějaký čas trénoval
v Kroměříži. Zanedlouho se oženil, založil rodinu a jí se začal věnovat a také věnuje.
Jeho syn dorostl do věku, že se už také může věnovat vrcholovému sportu. A radost
z úspěchů bude pokračovat.
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Fotografie z doby, kdy František prožíval své největší úspěchy jako vzpěrač, a na
druhém snímku je část medailí a diplomů z této doby.
Pak se pan František rozpovídal o úspěších svého syna. Fanda začínal v roce 2008
v TJ Sokol Čechovice a působí zde dodnes. Už v příštím roce, v roce 2009, na
Mistrovství republiky vybojoval třetí místo v zápase ve volném stylu a v zápase
řeckořímském dokonce místo druhé. V dalším roce, to se psal rok 2010, v žákovské
lize družstvo Čechovic obsadilo
druhé místo za TJ Jiskra Havlíčkův
Brod. Fanda také bodoval v tomto
roce v jednotlivcích. Na Mistrovství
republiky v zápase řeckořímském
vybojoval třetí místo a ve volném
stylu první místo. Mistr České
republiky, tak to zní oficiálně. Pak
přišel rok 2011, letošní rok. A Fanda
postoupil do starších žáků, také i tady
si počínal znamenitě. Na Mistrovství
republiky obsadil obě druhá místa.
Jak v řeckořímském, tak i ve volném
stylu. A v tomto roce také žákovské
družstvo Čechovic obsadilo 1. místo
v lize.

I nejmladší člen této sportovně založené
rodiny se může chlubit velkým počtem
medailí.
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