Naši rodáci
Zdeněk Slavík – se narodil 28.8.1933 – rodiče Josef Slavík (*23.7.1907 +21.12.1979) a Helena rozená Klimešová (*3.8.1912 + 12.2.1991) bydleli
v domě číslo 65 kde až do konce 50. let minulého století měli obchod
smíšeným zbožím.
Zdeněk Slavík vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci,
kde promoval v roce 1957.
Po vykonání základní vojenské služby vyučoval jazyk český a jazyk ruský nejprve
2 roky na Zemědělské technické škole v Žadlovicích a poté na
Střední zemědělské technické škole v Mohelnici
Střední ekonomické škole v Mohelnici
Obchodní akademii v Mohelnici
Zemřel 24. srpna 1997.

Jeho bývalé studentky z Klopotovic
Jarmila Vymětalová (roz. Klobouková),
Vladimíra Bukovcová (roz. Krátká) a
Olga Floriánová (roz. Jurdová) na něho
vzpomínají v dobrém.

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 4/2010

Dům číslo 56

Společenská kronika

V roce

Snímek na první straně je ze dne 13. července 2010, kdy se nechal
vyfotografovat Páter Milan Mičo u sochy sv. Jana Nepomuckého s některými
z věřících. Bylo to po poslední mši svaté, kterou sloužil v Klopotovicích.
Z Tovačovské farnosti odešel do Olšan u Prostějova a na jeho místo přišel
z Holešova Páter Josef Svoboda.

1886 v domě bydlel Matěj Mádr
1927 - Anežka Mádrová
1935 - František Mádr
1977 - Božena Mádrová
1981 - Bohumil Špaček
2010 - Bohumil Špaček

Tento dům byl před 2. světovou válkou zcela přestavěn, mezi domem číslo 56 a 59 stával původní
dům číslo 62, v němž v roce 1807 bydlel Vojtěch Kuchař a po něm ještě Čeněk Kuchař. Domek byl
zbourán v roce 1938 a na jeho místě rozšířen dům číslo 56.

Dům číslo 59
V roce

1900 zde bydlela Kateřina Kořínková
1908 - Kateřina Kořínková
1910 - František Navrátil
1957 - Vincencie Navrátilová
1970 - Květoslava Navrátilová
1982 - Jan Návrat
2010 - Jan Návrat
Po roce 1982 byl původní dům zbourán a na jeho
místě postaven dům nový.

Dům číslo 60
V roce

1878 - Matěj Krejčíř
1900 - Jan Krejčíř
1960 - Ludmila Krejčířová
1994 - Ludmila Navrátilová
1999 - Josef Navrátil
2005 - Petr Vysloužil
2010 - Petr Vysloužil

Dům číslo 53
V roce

1953 - dům postavil Josef Navrátil
1960 - Alžběta Oravcová
2003 - Jarmila Jurdová
2010 - Jarmila Jurdová

Dům číslo 62

Kulturní komise Obecního úřadu v Klopotovicích uspořádala dva zájezdy. První
se uskutečnil v měsíci červenci a byl určen pro děti. Bylo to do Dinoparku
v Ostravě. Druhý pak 4. září. To se podívali důchodci za doprovodu některých
ostatních našich občanů na Vranovskou přehradu a do jejího okolí.
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Byl postaven v roce 1939 - Antonín Klobouk
1965 - Anežka Klobouková
1991 - Roman Beneš
1997 - Zdeněk Klobouk
2010 - Zdeněk Klobouk
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část obce „Sakrov“
Rovněž tato část obce doznala po skončení 2. světové války velikých změn. Ještě v roce 1950 zde
stály stodoly patřící k domům č. 16,17,18,19 a obytné domy čísla 56,59,60 a 62.
Po roce 1950 byly postupně zbourány a odklizeny stodoly a na jejich místě postaveny nové rodinné
domy.

Dům číslo l
byl postaven v roce 1980 na místě stodoly patřící k usedlosti
číslo 19. V domě bydlí rodina Jaroslava Indráka
2010 - Jaroslav Indrák

Dům číslo 87
stojí na místě kde stávala stodola usedlosti číslo 17.
Stavba domu byla ukončena v roce 1990, dům
postavila a v něm bydlí rodina Miroslava Bukovce.
2010 - Miroslav Bukovec

Dům číslo 88
stojí rovněž na místě kde stávala stodola usedlosti
domu číslo 17. Stavba tohoto domu byla dokončena
v roce 1993. dům postavila a bydlí v něm rodina Pavla
Zatloukala.
2010 - Pavel Zatloukal

Ani se to nezdá a Lopotník už do vašich domácností dostáváte téměř deset let.
Opravdu končíme desátý ročník.
Přeji mnoho dalších tvůrčích úspěchů, všechno nejlepší a pevné zdraví panu
Zdeňku Kloboukovi k jeho 75. narozeninám, které v minulých dnech oslavil.
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Petr Indrák

Zprávy z radnice
Usnesení z 25. veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne
10. 9. 2010
Zastupitelstvo obce projednalo:

1. odprodej obecních pozemků
2. rozpočtové opatření číslo 1.
3. ukončení nájemní smlouvy
4. žádost o pronájem obecního pozemku Rolnické společnosti KLAS s.r.o.
5. žádost o příspěvek na elektrickou přípojku - Myslivecké sdružení
6. podání žádosti z Programu rozvoje vesnice

Zastupitelstvo obce schválilo:

1. program zasedání zastupitelstva
2. odprodej obecního pozemků
3. rozpočtové opatření číslo 1.
4. ukončení nájemní smlouvy
5. pronájem obecního pozemku Rolnické společnosti Klas s.r.o. – parcela číslo
183
6. příspěvek na elektrickou přípojku Mysliveckému sdružení
7. podání žádosti i příspěvek z Programu rozvoje vesnice na opravu točny,
veřejného osvětlení a údržbu zeleně

zničené pastoušky

dům číslo 46
obecní chlév

V sobotu 25. září pořádala Myslivecká společnost Kralice na Hané zkoušky psů
malých a velkých plemen. Mohli jste je vidět na Podstrání a v blízkosti řeky Blaty.
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1930 - Marie Koláčková
1938 - Theodor Pospíšil
Z tohoto domu pochází: Josef Koláček * 25.4.1893 + 5.11.1914 padl – Krzywoploty u Cichova.
Alois Koláček * 3.5.1895 + 24.6.1915 padl – Olesza okr. Buczacz /Halič
V tomto domě se 11.3.1822 narodil Vincenc Kyllar učitel v obci Police okr. Vsetín.

Na neděli 3. října 2010 připravila kulturní komise Obecního úřadu v
Klopotovicích vítání čtyř nových občánků a pouze jednoho prvňáčka.

Dům číslo 92
postavil v roce 1996 Anton Pohlodka se svou rodinou
2010 - Anton Pohlodka

Dům číslo 93
postavil v roce 1996 Roman Beneš se svou rodinou
2010 - Roman Beneš

Dům číslo 95
postavil v roce 2005 František Nesvadbík se svou rodinou
2010 - František Nesvadbík

Na prvním snímku sedí
prvňák Josef Vysloužil a
rodiče
se
svými
ratolestmi.
Tomáš
a
Kateřina
Moukovi
se
synem Tomáškem, Jan a
Monika Pořízkovi s dcerou
Nikolkou, Tomáš Indrák a
Veronika
Němčáková
s dcerou Emičkou a Marie
Fojtíková
s dcerou
Maruškou.

Dům xxx
Před rokem 1945 - stáj obecních plemeníků
1945 - stáj obecních plemeníků
1969 - výstavba hasičské zbrojnice
1976 - přístavba hasičské zbrojnice

Na druhém snímku pan starosta Vladimír Bradík a paní Monika Pořízková.
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1862 - dům vyhořel
1927 - František Pohajda
1940 - Jan Tilšer

Dům číslo 31
Stál při vstupu do uličky,
V roce 1862 v něm bydlel Jan Přehnal
1862 - dům vyhořel, oheň tehdy vznikl v domě číslo 30
1900 - Marie Přehnalová
1945 - Marie Přehnalová

Dům číslo 49

Výsledky voleb do obecního zastupitelstva obce Klopotovice
konaných ve dnech 15. – 16. října 2010
Celkový počet hlasů:
1171
Sdružení nezávislých kandidátů
738
Komunistická strana Čech a Moravy 433
Celkový počet voličů
226
Počet voličů kteří odvolili
177

Počet mandátů pro jednotlivé strany :

Sdružení nezávislých kandidátů Klopotovice 5
Komunistická strana Čech a Moravy
2

Zvolení členové zastupitelstva:

Ing. Roman Beneš
Olga Horáková
Vladimír Bradík
Ivana Pospišová
Luděk Mraček
Josef Oravec
Ing. Hana Gondeková

107 hlasů
104 hlasů
100 hlasů
94 hlasů
74 hlasů
72 hlasů
62 hlasů

Čas od času můžeme vidět na podzim
kvést fialky nebo jabloně. Ale šeřík, jak
rozkvetl v polovině října na zahrádce pana
Zdeňka Klobouka, to se hned tak nevidí.

Se nacházel na konci uličky
V roce 1859 zde bydlel Hynek Mráček
1887 - Jan Mráček
1927 - Amálie Mráčková
1940 - rodina Kolečářova

Dům číslo 34
Se nacházel z části za obecní pastouškou a zčásti za domem číslo 46, vchod byl ze strany kde se
dnes nachází dům číslo 92.
V roce 1862 zde bydlel František Mrva
1862 - dům vyhořel
1900 - Jan Mrva
1908 - Jan Mrva
1927 - Jan Došla
1945 - Ladislav Došla

Dům číslo 32 - obecní pastouška
Vchod do tohoto čísla byl na začátku uličky,
1807 - Václav Klobouk
1870 - Šimon Klobouk
1880 - František Zlámal
1890 - Jan Klobouk
1930 - Anna Klobouková
Z tohoto domu pochází Rostislav Zlámal * 25.4.1880 zemřel za 1. svět. války 25.2.1917 v lazaretu
Lunino.
V domě se také narodil František Klobouk * 18.7.1893 legionář v Rusku, zemřel 15.7.1983
Dům číslo 33 - obecní pastouška
1802 - 1807 zde bydlel Petr Pospíšil – učitel zdejší školy
1807 - 1811 Norbert Vitásek – učitel zdejší školy
1811 - 1818 Josef Kyllar – učitel zdejší školy, jeho dcera Marianna narozena 27.11. 1825
se provdala za Fabiána Kuchaře, který zde zemřel r. 1892 na sešlost věkem, co by kostelní žebrák.
1900 - František Koláček
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Dům číslo 47
V roce
tkadlec

1900 v tomto domě bydlel Adolf Fildán -

1930 - Václav Fojt
1980 1995 - Jiří Peršín
2005 - Zdena Peršinová
2010 - Zdena Peršinová
Z tohoto domu pochází Zdeněk Fojt * 3.4.1938 +
3.12.2004 - předseda MěNV v Tovačově v letech 1976
- 1990

Dům číslo 46
Dům, který stával vedle chléva pro obecní
plemeníky (dnes hasičská zbrojnice) na konci války
v květnu 1945 vyhořel. Dům postavil v roce 1927
František Zlámal. Původní hospodářská část
usedlosti, která nebyla zničena byla později
přestavěna na obytnou část.
Do roku 1967 zde bydlel František Zlámal
1970 - Josef Starosta
1990 - Marie Starostová
1991- Bedřich Vojtěchovský
2010 - Bedřich Vojtěchovský

Bitva u Tovačova
Nedaleko od hranic katastru Klopotovic je Ústřední pomník Bitvy u Tovačova.
V sobotu dne 25. září ve 14 hodin byly seřazeny historické jednotky na
tovačovském náměstí. Do připraveného kočáru usedl starosta pan Mgr. Leon
Bouchal, náměstek hejtmana Olomouckého kraje pan Mgr. Radovan Rašťák,
pan Jiří Jemenka a průvod se dal do pohybu. Dlouhý průvod se spoustou diváků
prošel městem směrem na Olomouc. Došel až k Ústřednímu pomníku. Pomník
byl slavnostně znovu odhalen a
také ho vysvětil Páter Josef
Svoboda. Po položení věnců
k pomníku a čestných salvách
následovala
bitevní
ukázka
historických jednotek a dekorování
praporů pamětní stuhou.

Dům číslo 78
Dům postavil v roce 1930 Jindřich Klobouk.
Od roku 1945 zde bydlel František Zlámal,
který po adaptaci hospodářské části se vrátil do
domu číslo 46.
Do roku 1970 zde opět
bydlel Jindřich
Klobouk
1970 - Antonín Klobouk
1990 - Vojtěch Soldán
2010 - Vojtěch Soldán
A nyní informace k domům, které nebyly po jejich zničení v květnu 1945 obnoveny a na jejich
místech se dnes nachází zahrada patřící k domům číslo 46 a 47.
Podél domu číslo 47 se nacházela „ulička“ – na levé straně dvůr domu číslo 47 a na pravé straně
domy číslo – 30, 31 a 49

Dům číslo 30
Stál uprostřed uvedené uličky
V roce 1778 v něm bydlel Jan Demova
1807 - Kateřina Demova
1862 - František Hříbek /dráb/
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Klopotovice v době národního obrození

Domy v Klopotovicích

Po schválení školního řádu pro školy normální, hlavní a obecné 6. prosince
1774 se zaváděla povinná školní docházka pro děti od 6 do 12 let. To ovšem
také znamenalo, že škola byla zřízena v každé vesnici. Vesnický učitel se pak stal
hybnou silou pokroku a nositelem vlastenectví.
Jestliže Otakar Bystřina o Klopotovicích napsal: „ke cti je jim, ale že byli
v době probuzení nejpokročilejší obcí z celého tovačovského panství“,-1) pak to
bylo zásluhou pokrokových a vlasteneckých učitelů působících v naší obci a to
především učitele Josefa Štěpánka.
Josef Štěpánek pocházel ze zemědělského prostředí, jeho rodiče – Karel
Štěpánek a Veronika rozená Novotná hospodařili v Lobodicích na usedlosti číslo
7. Jejich syn Josef se narodil 27. února 1811.– 2) Ve svých 26 letech nastoupil na
místo učitele v Klopotovicích a působil zde až do svého odchodu na odpočinek
v roce 1883 – tedy celých 46 let. Byla to doba naplněná historicky převratnými
událostmi – ať už to byl bouřlivý rok 1848, po něm pak Bachův absolutismus a
následně doba národního obrození.
Předchůdcem Josefa Štěpánka na škole v Klopotovicích byl František Zapletal
(*1809 + 1879 v Tovačově), syn Martina Zapletala domkaře z Annova a Anny
rozené Souškové z Telčic, který na zdejší škole učil od 11. března 1829 do 11.
března 1837, kdy odešel na školu do Troubek u Přerova a později, od září 1860
do prosince 1878 působil na škole v Tovačově. V Troubkách a Tovačově byl
zároveň varhaníkem a správcem kůru. – 3)
Karel Štéger v knize „Josef Förchtgott – rektor v Tovačově“ nám zanechal
zajímavé svědectví o tom jak se Josef Štěpánek ženil. „16. ledna 1844 bylo na
Lapači svatební veselí. Pan Josef Štěpánek, učitel v Klopotovicích se toho dne
ženil. Nevěsta byla z Tovačova, panna Kateřina Matzenauerová dcera měšťana z
čísla 21, Jana Matzenauera bývalého panského švejcara ve Viklicích. Kolik hostů
tu bylo – kromě pana učitele Förchtgotta i veselý Tomášek z Lobodic tu byl. A
přece ne už všichni účastníci svatby před osmi lety. Místo Seelingera z Troubek
byl tu jeho nástupce František Zapletal, místo Heegra Klopotovského byl tu
Štěpánek – ženich. Troubecký Zapletal byl zetěm Matzenauerovým. I Machan
scházel, už nebyl v Oplocanech.“
A druhá ukázka z téže knihy je z roku 1860, z pohřbu tehdy zemřelého pana
rektora Josefa Förchtgotta (zemřel 18. června) – „Dlouhý a suchý pan Štěpánek,
učitel z Klopotovic, stoje nad rakví přišeptal svému švagrovi: „jako by spal. Už to
má odbyto, chudáček.“ Povzdychl si a hrabal se v šosu dlouhého kabátu až
vytáhl kostěnou černou tabatěrku.“
Právě vlivem působení svých vlastenecky cítících učitelů se klopotovští
usedlíci účastnili na akcích pořádaných pokrokovými a vlasteneckými činiteli naší
Moravěnky. Nejslavnějším dnem slovanských poslanců v Kroměříži byl nesporně
14. prosinec 1848, kdy zde dlela srbská deputace. Deputace se tehdy skládala z
generála Stratimíroviče, Dr. Sobotiče, redaktora Bogdanoviče a vojvody
Šuplikace. S deputací přijel také kníže Obrenovič. Jestliže Stadion přijal deputaci
chladně jinak tomu bylo ve Slovanském klubu, kde deputaci přijali s jásotem. Na
rozloučenou byl uspořádán v Heppnerově hostinci ve Sladovnách banket. Sál byl
vyzdoben květinami, lustry a prapory ve slovenských barvách. Kromě Poláků

V popisu částí naší obce jsme se dostali k částí obce „Pastoušky“ – jak už název napovídá jednalo se
o část obce kde se nacházela obecní pastouška ve které bydleli tzv. „obecní chudí“. Ještě ale před
nimi to byli kantoři naší školy. Než přikročíme k popisu jednotlivých domů, je třeba zmínit
skutečnost, že právě tato část obce nejvíce utrpěla na konci druhé světové války - v měsíci květnu
1945.Z původních deseti domů po válečných událostech zůstaly pouze čtyři domy, chlév obecních
plemeníků, ten byl po válce nejprve opraven a později přestavěn na hasičskou zbrojnici.
Nejdříve zde uvádíme domy, které v „Pastouškách“ zůstaly, o když i ty byly zčásti nebo zcela
přestavěny.
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část obce „Pastoušky“

Plánek jak vypadaly pastoušky ještě před koncem 2. světové války

Dům číslo 54
Tento dům postavil v roce 1875 Martin Koutný
1901 - Jan Klobouk
1904 - František Orálek
1927 - Alois Orálek
1945 - Alois Orálek
1947 - Rostislav Opršal, ten dům zcela
přestavěl do současné podoby.
2010 - Rostislav Opršal
Pozn.vedle domu, na místě dnešní garáže stávala
ještě v roce 1945 stodola patřící k domu číslo 20.
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Slavnost položení základního kamene k Národnímu divadlu v Praze dne 16.
května 1868 podle tehdejší soudobé kresby.

12

zasedli všichni Slované k jednomu stolu. Biskup Jachymovič zpíval se svými
Rusíny prastarou píseň „Sotvory Hospodin mnohája leta“, Brauner zase zapíval
nově složenou píseň hanáckou.– 4) Na tomto banketu nechyběli v čestné hanácké
stráži zástupci Klopotovic. – 5)
V slavnostním pohnutí na tomto banketu připíjeli: Strobach na srbskou
deputaci, Rieger na Michaela Obrenoviče, Stratimírovič na zdar všech na sněmu
zastoupených Slovanů a druhý přípitek na zdraví Palackého, Palacký na Rajačiče a
Šuplikace, Petranovič na Jelačice, pak na turecké Slovany, Karel Havlíček na
Stratimíroviče a na osvobození Slováků, Brauner na Moravu, Stratimírovič na
budoucí svobodu Rusů, Brázdil na Čechy, kníže Michael Obrenovič na Čechy a na
zdar sněmu. Rieger na zdar slovanského smýšlení mezi Poláky (ani jeden Polák
nebyl přítomen), Šaškievič a Boryskievič (Rusín) na zdraví spravedlivých a
slovansky smýšlejících Poláků, Šaškievič na Čechy a Dobrovského, Trojan na
jednotu a svornost mezi Slovany, aby se osvobodili, na Kollára, na čest padlých
hrdinů v Uhřích, Vinařický na Jungmanna, Kratochvíl na Národní gardu. – 6)
1. prosince 1848 byla pořádána slavná beseda v Kojetíně. Brauner zde byl
nošen Hanáky na ramenou, provozovány přitom tance hanácké, rusínské i
srbské, připíjelo se na zdraví bána Jelačice a zdar všeho Slovanstva. Někteří
poslanci oblékli dokonce červené hanácké bluze, zelené lajdíky a límcové
starodávné pláště.
Centrem setkávání poslanců kroměřížského sněmu byly také Rataje u
Kroměříže. K nejvzácnějším a také nejvítanějším zdejším hostům patřil Karel
Havlíček. Ten přicházel do Rataj nejen jako oficiální osobnost, ale i jako dobrý
známý rodiny Brázdilů. Zástupce Rataj vítal pak všechny zástupce Slovanů do
naší Moravěnky a prosil je, aby všichni pracovali pro rozkvět Slovanstva. Na to
odpověděl Palacký provoláním slávy Hanákům. – 7)
Pan učitel Josef Štěpánek patřil mezi hlavní iniciátory založení školní knihovny
v Klopotovicích. V zakládací listině se praví: Léta Páně 1859, za času Františka
Zapletala pudmistra, Šimona Paráka a Františka Žáčka radních a pana učitele
Josefa Štěpánka ….se za dobré uznalo a ode všech schváleno bylo, aby se pro
vyšší vzdělání jak školních dítek, tak také starších občanů rozličné knihy
nakoupily a z těch založena školní knihovna byla.“ K tomu se uspořádala sbírka,
která vynesla 30 Zlatých a 20 krejcarů. Pak byl požádán páter Baar kaplan
z Tovačova – „aby nám užitečné, zábavné a poučení obsahující knihy nakoupil,
kteréžto knihy, okolo sto svazků se nám dostalo.“ Působení a výchova učitelů na
představené obce a také ostatní sousedy nesly své ovoce. – 8)
S blížícím se jubileem tisíciletí od příchodu slovanských věrozvěstů na
Moravu začala se obracet pozornost celého národa k historickým místům naši
Moravěnky. Když se v roce 1860 (3. září) konala lidová pouť na Buchlov (v rámci
kultu Žižkova) přivedli sem své klopotovské sousedy pan učitel Štěpánek a
pudmistr Zapletal, „kteří zde byli zastoupeni v hojném počtu“ jak se píše v
Pamětní knize obce Klopotovice z roku 1853. Tato pouť se konala za účasti tisíců
Moravanů, Čechů a Slováků. – 9)
Už měsíc poté – 2. října 1860 moravský rolník František Skopalík ze Záhlinic
uspořádal první lidovou pouť na Hostýn. Pouti se zúčastnili lidé ze všech koutů
Moravy a také deputace z Čech. Množství účastníků bylo tehdy takové, že čelo
průvodu bylo již na Hostýně, ale jeho konec se teprve řadil v Bystřici pod
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Hostýnem. -10) Také klopotovští vedeni svým učitelem Štěpánkem a pudmistrem
Zapletalem zde nechyběli. – 11)
Pak nastal čas pořádání „Občanských besed“ po celé zemi. A tak v roce 1862
na 1. máje se také v Klopotovicích konala Beseda občanská a slavnost národní
v režii pana učitele Štěpánka. Pořadatelem byl páter Baar – kaplan v Tovačově.
Besedy se na připraveném prostranství před obecní hospodou zúčastnilo přes
700 lidí z celého okolí, ba až z Olomouce a Přerova. S deklamací na této besedě
vystoupili – František Zapletal (pudmistr), Jan Kočíř, Josefka Štěpánková (16-ti
letá dcera pana učitele), Martin Klobouk, Mariana Krátkých a Šimon Parák. Mezi
deklamací hrála hudba národní písně a po ukončeném vystoupení hudba
vyhrávala k tanci. Slavnost se zásluhou pořadatelů a také místních studentů
(jejich předákem byl Šimon Krátký, pozdější rada zemského soudu v Brně) velice
vydařila a vzpomínalo se na ni po mnoho let. – 12)
Veliká národní slavnost na Radhošti se odbývala 13. srpna 1862, tehdy se zde
sešlo 15 000 účastníků a klopotovští zde opět byli zastoupeni a to jak se uvádí
v Pamětní knize obce Klopotovice opět v nemalém počtu. – 13)
Všechny ty lidové pouti a slavnosti byly však toliko předehrou k veliké
jubilejní slavnosti, které v červenci roku 1863 probíhala na Velehradě k oslavám
tisíciletí mise sv. Konstantina a Metoděje na Moravě. Svátek slovanských
věrozvěstů byl toho roku Sv. stolicí přeložen z 9. března na 5. července. Na
samotném Velehradě se tehdy vystřídalo během osmi dnů přes 200 tisíc
poutníků - Moravanů, Čechů, ale také Poláků, Chorvatů, Srbů a Lužičanů.-14)
V zápise o účasti klopotovských vedených panem učitelem se píše: „jsme do
tamnější knihy pamětní svá jména na památku zapsali. Potom byl oběd a pak
jsme šli pěšky na památný Buchlov a večer jsme celou noc se ubírali ke
Kroměříži.“ – 15)
Ve dnech 25. – 26. srpna 1863 se konala veliká národní slavnost v Brně za
účasti Palackého, Riegra a stařičkého již Jana Evangelisty Purkyně a také za
ohromné účasti lidu z celé Moravy. Mezi nimi bylo se svým učitelem Josefem
Štěpánkem a pudmistrem Zapletalem také „15 občanů z Klopotovic, kteří přijeli
do Brna na žebřiňáku ozdobeném a ověnčeném národními prapory.“ -16)
Brněnská slavnost byla největší událostí té doby, z 61 pěveckých spolků zde bylo
celkem 940 pěvců. Trojice Palacký–Rieger–Purkyně byla středem pozornosti.
Odpolední slavnosti v Lužánkách se zúčastnilo na 50 000 osob. Němci tehdy
psali o kongresu panslavistů, který přináší nebezpečí pro mír celé Evropy.
Brněnští Němci si vykládali, že do Brna přijede sto tisíc čamaristů, aby tu
způsobili strašnou demonstraci. -17)
Při svěcení praporu pěveckého spolku ORLICA v Prostějově 11. září 1864
nesměli už tradičně chybět klopotovští a to se svým učitelem Štěpánkem a
pudmistrem Zapletalem. Účastníci slavnosti obdivovali jejich „čamrdy“ (čamary),
před tím nevídané. Už tehdy Klopotovice předstihly v národním uvědomění
jinak čilé a mnohem větší Hrubčice. O jejich pokrokovosti svědčí také to, že se
v obci ve veliké míře četl první český deník Národní listy. – 18)
Příležitostí k demonstrativnímu vyjádření odporu proti útlaku českého národa
v nově uspořádané monarchii se naskytla, když čeští zástupci byli pozváni na
národopisnou výstavu pořádanou v roce 1867 v Moskvě. Na mnoha místech po
celé Moravě se zpívala píseň „Hej Slované…“ Této vpravdě historické pouti do
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Moskvy se z našeho kraje účastnil Antonín Koutský z Hradčan u Kroměříže.
Když se pak v polovině června 1867 vraceli účastníci z Ruska zvedla se u nás
vlna nadšeného obdivu Ruska podněcovaná vrátivšími se poutníky jak v tisku tak
také jejich projevy na veřejnosti. -19)
Koncem měsíce srpna 1867 se do Čech vracely z Vídně korunovační klenoty
dráhou přes Břeclav, Brno, Českou Třebovou – „Klopotovice jako téměř všechny
obce moravské na podnět pana učitele a nového pudmistra Šimona Paráka byly
v noci osvětleny a střelbou z obecního kanónu oslavovaly tuto událost.“ – 20)
Největší národní slavností však bylo položení základního kamene
k Národnímu divadlu v Praze 16. května 1868. „A opět to byl pan učitel Josef
Štěpánek, který ač otcem početné rodiny s mizerným učitelským platem nabádal
sousedy, aby se na tuto slavnost jelo. A nezůstalo pouze u slov. Výpravy se
zúčastnili pan učitel Josef Štěpánek, Martin Mézl, Josef Indrák, Jan Kočíř a Šimon
Parák a ze sousedních Biskupic starosta Došla.“ -21)
Z iniciativy učitele Štěpánka byl v Klopotovicích založen v roce 1883
Čtenářský a pěvecký spolek JAROSLAV, který existoval až do roku 1913 kdy byl
přeměněn v Místní odbor Národní jednoty pro východní Moravu. Repertoár
pěvecké části spolku obsahoval sborové skladby nejen české, ale také revoluční
např. Marseillaisu v českém překladu L. Quise, píseň Hej Slované, atd. Spolek
odebíral poučné a zábavné časopisy – Zlatou Prahu, Světozor. Spolek měl také
bohatou knihovnu. -22)
Pan Josef Štěpánek učitel ve výslužbě zemřel 22. října 1888 v Tovačově ve
věku 77 let. – 23)
Poznámky
-1)

Otakar Bystřina: Jak se naši škádlívají – Prostějov 1924
Státní okresní archiv Olomouc
-3)
Státní okresní archiv Přerov
-4)
Jindřich Spáčil: Kroměřížský sněm 1848-1849, vydání 1933
-5)
Pamětní kniha obce Klopotovice 1853
-6)
Jindřich Spáčil: Kroměřížský sněm 1848-1849, vydání 1933
-7)
Pamětní kniha obce Klopotovice 1853
-8)
dtto
-9)
dtto
-10)
Dějiny Sokola Brno I – vydání 1948
-11)
Pamětní kniha obce Klopotovice 1853
-12)
dtto
-13)
dtto
-14)
Dějiny Sokola Brno I – vydání 1948
-15)
Pamětní kniha obce Klopotovice 1853
-16)
dtto
-17)
Dějiny Sokola Brno I – vydání 1948
-18)
Jan Kubíček – K 50. jubileu ND v Praze – Přerovský obzor 1918
-19)
Pamětní kniha obce Klopotovice 1853
-20)
dtto
-21)
Jan Kubíček – K 50. jubileu ND v Praze – Přerovský obzor 1918
-2)

-22)
-23)

Archiv Lopotníku
Státní okresní archiv Olomouc
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