Vzadu na obzoru je vidět objekt cihelny, soutok Blaty a Mýnské.

Řekli, napsali – známí méně známí či neznámí
Evangelium sv. Lukáše XVI. 3.
Kdo chce Bohu sloužit, nemůže současně sloužit mamonu.
Jan Hus (asi 1372-1415) český myslitel, kazatel, vůdce reformního hnutí
Jako hejno krkavců, snesli se na tuto zemi, aby vyklovali každé zrnko zlata a
stříbra, nemají slitování. Jejich srdce zjedovatěla touhou po bohatství, se vším
kupčí, všechno prodávají.
Petronius Gaius (+66 n.l.)římský senátor, spisovatel
K čemu zákonů tam, kde peníze vládnou.
Johann Wolfgang Goethe, von (1749 - 1832) německý básník, spisovatel a
vědec, vůdčí osobnost německé klasiky
Nikdo není tak beznadějně zotročený, jako ti kteří věří, že jsou svobodní.
Dustin Hofmann americký herec
Je to podvod se vším všudy, ale vypadá to naprosto opravdově.

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 30. března 2012 a je dodáváno domácnostem v obci zdarma.
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Občasník o minulosti a přítomnosti nejen naší obce
Ročník XII
číslo 1/2012

Zprávy z radnice
Starosta obce jménem svým a jménem členů obecního zastupitelstva přeje
občanům klidné a pohodové prožití roku 2012.
Dne 17. 2. se konalo 9. zasedání zastupitelstva obce. Na zasedání
zastupitelstva obce Klopotovice byl schválen:
- Rozpočet na rok 2012
- Inventarizace majetku obce za rok 2012
- Podání žádosti o poskytnutí příspěvku v rámci Programu obnovy venkova
Olomouckého kraje v roce 2012, rekonstrukce střechy a zateplení prodejny
obecního obchodu.
- Smlouvu o poskytnutí finančního prostředku Prostějov venkov o.p.s.
- Obecně závazná vyhláška č. 1/ 2012, o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů.
Akce v letošním roce
rekonstrukce střechy obecního obchodu
výstavba vodovodu u fotbalového hřiště
revitalizace zeleně – velký park
zateplení půdy nad Obecním úřadem
drobné opravy na čistírně odpadních vod
Jubilea našich občanů v roce 2012
85 let Eliška Kovaříková
75 let Jan Kohn
65 let Josef Oravec
Vojtěch Soldán
Josef Vystrčil
60 let Jarmila Kroupová
Marie Němečková
František Nesvadbík
Eva Nesvadbíková
Marta Oravcová
V roce 2011 nás opustili
Bohumil Kočíř (82 let),
Františka Vymětalová (104 let),
Marie Pospíšilová (82 let),
Dušan Mézl (90 let),
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Řemesla dnes téměř neznámá – CIHLÁŘI
Ti se zabývali přípravou stavebního materiálu pro zedníky a také pokrývače.
Z kvalitní dobře vyplavované a uleželé hlíny vytvářeli několik druhů cihel.
Cihlářskou hlínu na podzim před zamrznutím nakopali do zásoby, přes zimu
ponechali vyzrát a teprve až na jaře s ní začali pracovat.
Všechny druhy cihel se vytvářely pomocí dřevěných forem. Po vyklopení se na
vzduchu pod střechou sušily, a nakonec vypalovaly v cihlářských pecích. Vedle
cihel pálených se běžně užívalo také cihel nepálených.
Města si zakládala své městské cihelny. Obce a také soukromníci si k provozu
cihelny najímali cihlářského mistra.
Cihly se rozlišovali na zdící, dláždicí a také krycí.
K tomu jen tolik, že v naší obci ještě v první polovině 20. století se vyráběly
nepálené cihly v „hliníku“ tedy v dnešním parku. Ostatně už samotný název
„hliník“ je odvozen od skutečnosti, že v těchto místech se těžila hlína na
výrobu nepálených cihel, ze kterých byla kdysi postavena největší část
obytných a také hospodářských budov v obci.
Naši pamětníci si jistě vybaví tzv. panskou cihelnu v Tovačově, tato stávala na
katastru Annína mezi cestou do Lobodic a Mlýnským náhonem.
Za Tovačovem směrem na Věrovany stávala ještě jedna, a to Čechmánkova
cihelna. Ta byla zrušena v roce 1902. Pan stavitel Čechmánek postavil
v Tovačově sokolovnu.
Prameny a literatura:
PhDr. Gustav Vožda: Počátky Annína
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V roce 1787, byl klášter přeměněn na státní nemocnici fungující až do roku
1900. Jako nevyhovující byla nemocnice zbořena a krátce na to městem na
tomto místě postavena dívčí škola s penzionátem, po první světové válce
přejmenována na Komenium. Dnes zde má sídlo Filozofická fakulta Univerzity
Palackého v Olomouci.
Probošt Štěpán, kanovník olomoucký, první probošt olomoucké kapituly,
poprvé jmenován jako probošt kapitulní 25. IX. 1208. Roku 1213 jej biskup
Robert ustanovil prokurátorem kláštera u sv. Petra v Olomouci. Daroval spolu
s děkanem Valtrem olomouckému kostelu Lutín, Hoštice a Neředín. Paprocký
udává jeho úmrtí 19. IV. 1220.
Robert byl v úřadě olomouckého biskupa v letech 1201-1240.
Vladislav Jindřich z rodu Přemyslovců + 1222, v letech kostel sv. Petra
v Olomouc 1197 – 1222 moravský markrabí.
Klopotovice se dále vzpomínají roku 1403 v listině biskupa Lacka pro Drslava
z Příluk. V tomto čase byla vesnice opět z části a na čas ve světských rukách.
Držel je uvedený Drslav z Příluk.
Poznámka
Příluky (okr. Vsetín – 3 km od Valašského Meziříčí), rod z Příluk vlastnil zdejší
tvrz až někdy do roku 1406, kdy Drslav a Jindřich z Příluk prodali tento statek
Bohušovi z Roštění. Tato se dále připomíná v letech 1408 a 1411. Stopy po
tvrzi se nachází na pahorku nad obcí, kde jsou zbytky valu.
Prameny a literatura:
Rukopis: Zdeněk Klobouk a Petr Indrák „Klopotovice – naše obec“
SOkA Olomouc,
SOkA – Vsetín
J.L.Červinka – Vlastivěda moravská
Dalibor Šiška – Nové poznatky o keltském osídlení Prostějovska
PhDr. Miroslav Šmíd – Nálezová zpráva Klopotovice – VTL plynovod-uzel
Klopotovice – říjen 2001
Mgr. Pavel Fojtík – Závěrečná zpráva – Klopotovice „Loučiny“ 2005
František Kopečný – Jména obcí a osad prostějovského okresu
Jitka Lenková – Tajemná města – Olomouc

Obecní úřad v Klopotovicích upozorňuje občany, kteří nezaplatili poplatek za
odvoz komunálního odpadu a poplatek za psa, ať tak učiní co nejdříve
v úřední hodiny na Obecním úřadě.
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Marie Čubová (88 let),
Josef Navrátil (60 let – DD Tovačov),
Vladimír Vávra (75 let).
V roce 2011 se narodila: Natálie Démalová
V roce 2011 se odstěhovali: Eva Indráková
V roce 2011 se přistěhovali: Josef Žampach, Marie Žampachová, Věra
Buňková, Andrea Najmanová, Miloslav Humpa, Andrea Humpová, Jakub
Humpa a Gabriela Humpová
Počet občanů ke konci roku 2011: 276
Školní docházku započali: Radek Hrdiborský
Školní docházku ukončili: Andrea Pospišová

Rozpočet na rok 2012
Příjmy
Daňové příjmy

2 290 000,00 Kč
141 700,00 Kč
494 262,00 Kč
2 925 962,00 Kč

Nedaňové příjmy
Dotace
Celkem

Výdaje
Výstavba vodovodu u hřiště
Dopravní obslužnost
Odvádění a čištění odpadních vod
Příspěvky školky
Základní školy
Knihovna
Kultura
Sdělovací prostředky
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
Sběr a svoz komunálních odpadů
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň
Požární ochrana
Zastupitelstvo obce
Činnost místní správa
Celkem

300 000,00 Kč
36 000,00 Kč
99 000,00 Kč
16 000,00 Kč
100 000,00 Kč
10 000,00 Kč
61 000,00 Kč
1 000,00 Kč
172 000,00 Kč
5 000,00 Kč
32 000,00 Kč
74 000,00 Kč
284 000,00 Kč
12 000,00 Kč
373 000,00 Kč
1 350 962,00 Kč
2 925 962,00 Kč
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Společenská kronika
Uplynulo už čtvrt roku od vydání posledního čísla Lopotníka, také několik
týdnů v novém roce. Za tu dobu se podařilo uskutečnit některé kulturní akce.
Kulturní komise při Obecním úřadě pozvala na již tradiční setkání důchodce,
to bylo 2. prosince.

Děti pokud nevystupovaly v programu pro naše starší spoluobčany, tak seděly
ve vedlejší místnosti. Důchodci se zaujetím sledovali program, a paní Bc.
Vladimíra Lehká – Bukovcová pořídila mimo jiné také i společnou fotografii.
Jak minule, tak i tentokrát si pan Jan Kohn půjčil francouzskou hůl.
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Listina dochovaná v zemském archivu je dána v Praze Léta Páně 1213. Asi
roku 1208 daroval část vsi markrabí Vladislav panenskému klášteru
premonstrátskému u sv. Petra (později sv. Jakuba) na předměstí olomouckém.
Zbývající část, jež byla v držení vladyckých rodů, odkoupil a témuž klášteru
daroval probošt Štěpán. Biskup Robert touto listinou dává řeholnicím právo
disponovat desátkem z Klopotovic plynoucím a informuje o udělení práva
imunity, kterou jim u krále a markrabího pro Klopotovice vymohl. Toto pak
potvrdili biskup Robert roku 1213 a král Přemysl Otakar II. v roce 1223.

Kostel sv. Petra
Poznámky:
V roce 1063 kníže Vratislav II. z rodu Přemyslovců obnovil samostatné
olomoucké biskupství se sídlem u olomouckého kostela sv. Petra. Tento kostel
byl nejstarší zděnou stavbou doloženou v Olomouci, která pocházela nejspíše
až z 10 století. V jeho blízkosti byl na počátku 13. stol založen klášter
augustiánek s kostelem sv. Jakuba. Svatojakubský klášter v 16. století získali
olomoučtí minorité.
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Provedenými povrchovými sběry a drobnou sondáží v prostoru polní trati
Loučiny, byl získán materiál dokládající sídlištní aktivity z období 12. a druhé
poloviny 14. století.
Místo nálezu raně středověké keramiky z 12. století a středověké keramiky ze
14. Století
Slované
Vůbec poprvé máme možnost nahlédnout, alespoň trochu souvislejší záznam
týkající se vlastních politických dějin nejstarších Slovanů na našem území.
Manuskript zvaný HISTORICA FRANCORUM se zrodil ve druhé polovině 7.
stol.n.l. v Burgundsku a je označován jako kronika mnicha FREDEGARA.
Připisuje se několika autorům, z nichž jeden měl údajně působit kolem roku
660 v klášteře Chalon-sur-Sagne. Pro zajímavost uvádíme některé pasáže
z tohoto spisu.
„Ve čtyřicátém roce panování CHLOTAROVA shromáždil muž jménem SÁMO
původem Frank z kraje senonského – větší počet kupců a odebral se za
obchodem do země Slovanů (SCLAVOS) zvaných Vinidové (Winidos,
Winedos). Slované se tehdy již začali bouřit proti Avarům zvaných Hunové a
proti jejich králi Kaganovi“.
„Austrasijci oblehnou pevnost Wogatisburg, kde zůstal největší oddíl
statečných Vinidů a po tři dny s nimi bojují, je tu mečem pobit veliký počet lidí
z Dagobertova vojska a potom davše se na útěk, zanechají tam všechny stany a
věci, které sebou měli a navrátí se do svých sídel.“
Avaři se objevují v dunajské kotlině přesně v téže době, kdy z tohoto prostoru
z jižní Moravy odchází germánští Langobardi. Maďarská nížina se na dlouhou
dobu stává centrem avarského osídlení. Za situace, kdy Slované zahajují
s utlačovateli otevřený boj, přichází k blíže neurčeným Slovanům franský
kupec Sámo. Slované tohoto kupce zvolili za svého vůdce – za „krále“, aby jim
pak vládl po pětatřicet roků, tedy snad až do roku 658.
Po smrti Sámově pak na celých 129 let zprávy o Slovanech mlčí. V roce 882 se
ve Frankfurtu nad Mohanem koná velké shromáždění zástupců jednotlivých
zemí Francké říše, slavného sněmu se prý zúčastnili i Češi a Moravané, jméno
Moravanů se tak vůbec poprvé objevuje v historických pramenech. A to je vše
co známe o dějinách slovanského obyvatelstva na území Čech a Moravy mezi
lety 659 - 833, tedy do doby než na scénu Evropy vstoupil MOJMÍR I.,
zakladatel Velkomoravské říše.
Nejstarší listinný doklad mají Klopotovice z roku 1213 (in villa
Clopothouichi), další doklad je pak z roku 1223 (Clopohouichi - dnes bychom
přeložili „ve vesnici Klopotoviců“ tj. lidí Klopotových ).
Ve 12. a na počátku 13. století byla ves z části v majetku Moravského
markrabství a z části v držení vladyckých rodů.
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Hned další den 3. prosince do zasedací místnosti obecního úřadu přišel jako
každý rok Mikuláš.

Po novém roce, bylo to 28. ledna pořádal Český svaz žen „Babský bál“.
K tanci a poslechu hrála kapela Melodika. Účast podle očekávání byla dobrá,
67 platících.
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Na kluzišti byl dobrý led, ale byla velká zima, až – 10ºC. Hokej se tam hrál jak
ve dne tak i večer. Proto na další sobotu 18. února ženy naplánovaly ještě
„Karneval na ledě“. Ten se neuskutečnil, protože se během několika dní hodně
oteplilo a led tál.

Dětský karneval proběhl v sobotu 11. února. Oživily ho maminky paní Marta
Nesvadbíková, Ivana Bukovcová, Monika Pořízková a Veronika Vymětalová.

6

předchůdců si srdce Evropy zvolili za svůj domov a vlast už natrvalo. Nešlo o
masový vpád, ale spíše o vtékání drobných populačních pramínků. Přenesli
sebou prostou, účelnou, nikoliv však primitivní výbavu. Tak tedy přišli k nám a
usadili se tady. Vybrali si tuto překrásnou zemi.
Žárové pohřby z 5. až 6. století a zvláště pak kostrové hroby od 8. století
přináší už neklamné důkazy o slovanském osídlení. Slované vytváří u nás
rodové vsi u Určic, Bedihošt, Čechůvky, Hrubčice, Kralice na Hané a také
Klopotovice.
Počátky obce Klopotovice
Při sledování výkopů souvisejících s budováním propojovacího uzlu VTL
plynovodu v říjnu 2001 byla v polní trati Vršiny zachycena rozsáhlá avšak
tenká kulturní vrstva, která poskytla vedle laténské keramiky také střepy
z období lužických popelnicových polí. V měsících dubnu až červnu 2005 při
probíhající rekonstrukci plynovodu DN 500 Vyškov – Klopotovice byla
objevena archeologická lokalita bezprostředně související s počátky naší obce
tzv. osadou Clopothuichy, která je písemně doložena již roku 1213.
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Okénko do historie naší obce
V roce 2013 uplyne 800 let od první písemné zmínky o naší obci. Je třeba
ovšem zdůraznit, že osídlení našeho katastru sahá hluboko do dávné minulosti.
Využijeme tohoto osmistého výročí k několika výletům k počátkům osídlení
území naší obce.
Území prostějovského okresu má bohatou historii, stopy osídlení jsou zde
doloženy z doby lovců mamutů, tedy před více než 30 tisíci lety.
Jak uvádí J. L. Červinka ve
Vlastivědě
moravské
byl
v Klopotovicích nalezen kamenný
mlat a v hliníku za hospodou
úlomky popelnic. V roce 1929 byl
na poli Aloise Mézla čp. 10
zvaném „Velehrady“ vykopán
mamutí zub. Bohužel neodborným
zacházením byl zničen.
Starší doba železná u nás
zanechala množství památek, v této
době (700 až 400 let př.n.l.) začíná
na našem území převaha Keltů.
Z doby Keltů pochází na našem
katastru archeologické nálezy
jihovýchodně hřbitova a také
v polní trati Vršiny při pravé
straně silnice do Věrovan. Název
Vršiny označuje se rovinná poloha
ve východní části katastru obce a přimyká se k pravému břehu řeky Blaty.
Detailnější část okresu Prostějov s vyznačením laténských nálezových míst
(převzato Dalibor Šiška: Objevy nových keltských sídlišť v letech 1973 -1993).
V prvních stoletích našeho letopočtu byli Keltové vystaveni germánským
útokům ze severu a uchylují se do Podunají a Panonie.
Na našem území se střídají různé kmeny - germánští Gótové, Skirové,
Vandalové, Herulové, Langobardi.
Nálezy z germánského osídlení se nachází u Kostelce na Hané, další naleziště
jsou Hrubčice, Vrbátky, Bedihošť, Biskupice…
Kolem roku 500 n. l. odchází od nás do Bavorska větší část Markomanů, na
našem území zůstávají pak již jen nepočetné zbytky germánských skupin.
Slované přišli k nám ze své pravlasti ležící severovýchodně od masivu Tater.
Objevili se tu docela nenápadně, potichu. Snad někdy v letech 400 –550
osídlili úrodné nivy při řekách. Na rozdíl od svých keltských a germánských
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Předjaří je období, kdy se ořezávají stromky, kácí staré a také se začíná
s jarním úklidem. Dne 3. března odpoledne jsem pořídil několik snímků. První
tři jsou z Podstrání a další dva z prováděné revitalizace parku.
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Známí a méně známí, co o nich víme?
Tomáš Kočíř je další o kom se zde chci zmínit. Vím, že
sportuje, že má také nějaké úspěchy. Proto jsem si s ním
domluvil schůzku v jeho volném čase. Říkal, že ho má málo. Je
9. února a venku mrzne, proto se dá posedět pěkně v teple a
povídat.
Já z mého pohledu bych řekl, že jezdí na kole, na speciálním
kole a do své jízdy vkládá různé akrobatické prvky. Viděl jsem
jeho kamaráda Zbyňka Spálovského tady v Klopotovicích u
sýpky, co předváděl na rampě.
Vrátím se k tomu povídání. Zeptal jsem se: jak se tento sport
jmenuje, jaký má vzor a proč to vůbec začal dělat. A Tomáš mi toto odpověděl.
Ten sport se jmenuje Freestail BMX, to znamená, že je to malé dvacetipalcové kolo,
na kterém se jezdí přes různé překážky. Dělají se na tom triky. Jsou na kole delší
řídítka, rámy. Jezdí se hodně disciplín jako třeba na dirtu, to jsou hliněné skoky velké.
Nebo jsou na to postavené parky, dřevěné nebo plechové a jsou kluci, kteří jezdí po
ulici jako třeba my tady. K nám se tento sport dostal v půlce 80. let. Přišel jeden borec
z Ameriky, kde už to bylo, postavil si první kolo a začal s tím i tady. Chtěl to zkusit.
Pomalu se to šířilo po naší republice, k nám se to dostalo později a já jsem se k tomu
dostal asi před šesti, sedmi roky. My jsme začínali tady na vesnici se Zbyňou a Mirou
Bukovcem. Později jsme se skamarádili s klukama z Prostějova, tam už tenkrát měli
nějaký park, po domácku udělané, malé překážky, a tak jsme jezdívali do Litomyšle.
Tam byla krytá hala, tam nás pozval Honza Valenta z Prostějova. Ten už byl na
závodech v zahraničí a vyhrál také mistrovství republiky.
Pokračuješ pořád?
Pokračuju, teď už kvůli práci míň, ale pořád.
A tvoje úspěchy?
Tak úspěchy, já jezdím spíš pro radost, ale umísťuju se v první půlce závodnického
pole. V Prostějově ty podmínky nemáme tak dobré, právě proto jezdíme do té
Litomyšle, Hradce Králové, Pardubic a také do Prahy. Spíš jezdíme do Čech.
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Na Moravě moc ne. Nejlepší místo, to bylo 4. místo ve Vyškově.
I finančně je to náročné.
To kolo není levná záležitost, tady se ty věci sice dostanou, ale jsou mnohem dražší
než třeba v Americe. Nejenom kolo, ale i boty a oblečení.
Tady se tomuto sportu ještě někdo věnuje, nezůstals sám?
Zbyňa měl zdravotní problémy, tak nevím, jestli bude teď ještě pokračovat a Mira,
ten přešel na větší kolo 24“ kola a spíš jenom tak rekreačně.
Vy jste měli taky něco v parku, že?
Tam nám to zakázali kvůli zábavám a u sýpky nám to někdo vzal. Potom starosta
nám povolil to, co tam je teď. Ani to není ono. Jezdím do Otaslavic ke kamarádovi, ten
tam má ve stodole minirampu. A potom už jenom haly ve Zlíně, anebo v Brně ve
Zbrojovce. To je na Moravě a jinak potom jezdím do Čech.
Toto povídání bylo delší a
přiblížilo mně tento sport. Tomáš
mi ještě doporučil podívat se na
videa na internetu. Stojí to za to.
Na prvním snímku je Tomáš
Kočíř a na druhém Zbyněk
Spálovský. Já jsem na kole
najezdil hodně kilometrů a
možná proto mě povídání o
kolech zaujalo. Je krásné, když
má někdo zajímavého koníčka.
Tomáši ať se ti daří.
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