Psalo se před 25 lety

Sice stránky už zežloutly, ale čitelné
jsou. Pan Vladimír Prachař pracuje
v Rolnické společnosti se sídlem
v Kralicích na Hané. Předchůdcem jeho
zaměstnavatele bylo JZD se stejným
sídlem. V JZD vydávali svůj časopis a
právě z něho je tato ukázka.

Na druhém snímku vidíme při práci pana Františka Nesvadbíka a některé členky JZD,
občanky Klopotovic.

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. září 2012 a je dodáváno domácnostem v obci zdarma.
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Občasník o minulosti a přítomnosti nejen naší obce
Ročník XII
číslo 3/2012

Zprávy z radnice
11. veřejné zasedání zastupitelstva obce Klopotovice
konané dne 3. 8. 2012
Na tomto zasedání bylo schváleno:
- Darování obecního pozemku p. Špačkovi. Záměr darovat část
obecního pozemku v k. ú.
Klopotovice, par. č. 398/1 – ostatní plocha o rozloze 2 m². Bude
sepsána darovací smlouva.
- Zabudování značky ,,Průjezd zakázán“ s dodatkovou cedulí průjezd
pouze na povolení obecního úřadu. Toto bylo projednáváno na základě
podané žádost občanů. Za občany podepsané na žádosti vystoupil p.
Krejčíř a p. Prachař. Se členy zastupitelstva se dohodli na zabudování
značky.
- Vydání knihy o Klopotovicích k výročí založení obce. Kniha bude
vydána pod záštitou spolku Tovačovský zámek o.p.s. Předpokládaná
cena 1 výtisku cca 200,- Kč, celkový počet výtisků 300 ks. Kniha bude
financována z rozpočtu obce.
Dne 16. 6. 2012 se
konala
v Hrubčicích
Dětská olympiáda
mikroregionu
Prostějov venkov,
které se účastnilo
11 obcí. Naši obec
reprezentovali za
mladší
žáky:
Jaroslav Vymětal,
Jakub
Humpa,
Tomáš Dostál a
Radek Hrdiborský,
kteří obsadili 3.
místo. Za starší
žáky se zúčastnili:
Roman
Pospiš,
Michaela Dostálová, Petr Vodák, Gabriela Humpová.a obsadili 4. místo.
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Řekli, napsali – známí méně známí či neznámí.
„Je nejvyšší čas ukončit vaše zasedání, jež jste zostudili opovrhováním vším
dobrým a poskvrnili všemi neřestmi. Nejste než sebranka a odpůrci blahodárné
správy. Nejste než nájemní ničemové. Svou zemi byste prodali za kus bídného
žvance, jako Ezau svého Boha prodali pro pár drobných, jako Jidáš.
Je ve vás vůbec něco dobrého? Existuje nějaká hanebnost, jež by vám nebyla
vlastní? Věřící, nejste o nic víc, než nějaký kůň.
Zlato je vaším Bohem. Kdo z vás neumlčel své svědomí za úplatek? Je mezi
vámi alespoň jeden, jenž by sebenepatrněji hájil zájmy Commonwealthu?
Vy mrzké děvky! Což jste svým nestoudným pletichařením a podlostmi
neznesvětili toto posvátné místo a z Božího stánku neučinili doupě lotrovské?
Jak hnusně odporní jste celému národu, jenž vás pověřil k napravování
křivd ! Tak tedy ! Seberte si své saky, paky, zamkněte za sebou a ve jménu
Boha, jděte !“
To jsou slova, která pronesl Oliver Cromwell 20. dubna 1653 v Londýně při
rozehnání tzv. Dlouhého parlamentu.
Cromwell Oliver (1599-1658) anglický šlechtic, vůdčí osobnost anglické buržoasní revoluce.
Dlouhý parlament – anglický parlament svolaný Karlem I., zasedal téměř 14 let. Po vyhnání
presbyteriánů 1648 byl nazván „kusým parlamentem“ – r. 1653 rozehnán Cromwellem.

„Výchozím konstatováním je skutečnost, že cílem a veškerým úsilím tohoto
současného světa není duchovno, nýbrž bezohledné hromadění kapitálu s
cílem globalizace či takzvaného planetárního sjednocení. Jakkoli mnozí
zmanipulovaní jedinci přijímají tyto cíle s nadšením, jde v podstatě o totální
vševládu anonymní moci s naprosto tragickými následky v globálním měřítku.
Jiří Pořízka: Maltézští rytíři v Čechách a na Moravě 1870-1998.

„Dnešní doba žádá srovnávání, srovnávejte salony se suterénem, rentiéry
s dělníky, milostpaní se šičkami z fabrik.
Srovnávejte a najdete moudrost dneška.“
Jiří Wolker
„ Žádné lepší potraviny či nemocnice nesmí být výsadou mocných, ale musí být
nabídnuty těm, kteří je nejvíce potřebují. Všichni chceme republiku, ve které se
bude starostlivě pečovat o to, aby vymizely všechny ponižující přehrady mezi
různými společenskými vrstvami, republiku, v níž se nebudeme dělit na otroky
a pány“
Václav Havel v roce 1989.
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Řemesla dnes téměř zapomenutá
FORMANI
Formani to byli, kteří spojovali svět nejen po celý středověk, ale i dále. Byli to vlastně
kapitáni moderních karavan či kolon do dalekých končin (až tisíce km daleko), ale
také kapitáni sice krátkých, ale stálých cest. Jedni vozili náklady třeba do Solnohrad,
daleko do Uher či do polského Krakova. Tito „řemeslníci“ (a byli to skutečně
řemeslníci – vlastně všestrannými pracovníky, rozumějící kolářství, kovářství, byli
také znalci koní a jejich léčitelé). Na konci svého putování předávali mnohdy náklad
svým přátelům, pokračovatelům v daleké cestě nákladu. Tak se mohl náklad dopravit
do Barcelony, Paříže, Moskvy či jinam na konci světa. Tyto předlouhé cesty konal
forman po několik týdnů vsedě či pěšky s opratěmi v rukou.
Ve středověku a vlastně až do 18. stol. jezdili pro své bezpečí ve větších kolonách.
Někteří povozníci jezdili s forou, jiní sloužili žebřiňákem a jiní cestovním kočárem.
Formani platili daně podle počtu koní, jinde také podle počtů svých vozů. Své řemeslo
provozovali za plat, byli odpovědni jen za dovoz zboží včas a v nepoškozeném stavu.
Jiní byli pověřováni také prodejem vezeného zboží. Dostávali plat, jen prodali-li za
smluvenou cenu. Co utržili navíc, nesměli si ponechat.
Dopravovaný cestující platil jednak za cestu tzv. cestovné, stravné za vozku a za píci
pro potah. U dostavníků byla předem stanovena cena za přesný směr a cíl. Za případné
zrychlení či odchylku se platilo navíc.
Někteří formani byli placeni od svých stálých zákazníků stálým platem (za pohotovost
vozů a potahů).
Formané ovšem vozili také listy a tak se v krajích kudy projížděli, stávali informátory
o novinkách, ve vsích kudy projížděli, se čekalo, až budou sjízdné cesty a formani
uslyší zprávy ze světa. Do doby zavedení železnic byly obchod, doprava cestujících a
zprávy závislé na formanech.
Tito „řemeslníci“ si velice potrpěli na dobrý stav svých koní, na ozdobné postroje a na
důkladnost a bytelnost svých vozů.
K postroji koně u kočího vozu patřil chomout, šle a postraňky, konopné nebo řemenné,
udidla, opratě, podpírky a jiné „nádobí koňská.“
Formanské vozy táhly dva i tři páry koní. Byly sice pomalé a těžkopádné, ale přece jen
lehčí a po technické stránce vyspělejší než některé vozy užívané v zemích západní
Evropy.
Již od 16. stol. se u nás zaváděly otáčivé přední podvozky.
Roku 147 byla pro české země stanovena max. váha formanského nákladu na 3,36 tun.
Nařízení z r. 1738 a 1739 vydaná pro šetření silnic připouštěla zapřahat k nákladním
povozům nejvíce šest koní, při 4 koních nesměl forman ložit více než 2,8 tuny.
Cesta bývala někdy krátká, jindy trvala i kolik neděl a měsíců. Vysoké formanské vozy
jezdívali zpravidla „císařskou silnicí“.
Při cestách se formani stravovali a nocovali ve formanských hospodách. Do hospody
„formanky“ šel forman teprve tehdy, až když opatřil své koně.
Prameny a literatura:
Antonín Pecelt: Mizející řemesla,
Archiv Lopotníku
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Společenská kronika
V době, kdy se dokončovalo minulé číslo, probíhala další, a u nás populární akce pro
děti. Dětský den. Ten se odehrával na hřišti a pořádala jej ZO Českého svazu žen za
přispění dalších občanů, organizací a sponzorů.
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Paní Olga Indráková přišla s dobrým nápadem. Upekla perníčky a děti
si pak na ně malovaly špejlemi namočenými ve sněhu z bílků. Někteří to
snědli dřív, než se jim podařilo svůj výtvor dokončit. Tím pádem byla i
menší fronta na skákací hrad.

Bylo tu hodně soutěží, ale největší pozornost dětí určitě zaujal skákací
hrad, který zajistila paní Kateřina Mouková. Hasiči zde zajišťovali
občerstvení pro rodiče a také předvedli ukázkový útok. Jako vždy tato
akce končila opékáním buřtů. ZO ČSŽ tímto děkuje všem, co se na akci
jakýmkoliv způsobem podíleli. Ženám, které zajišťovaly hladký průběh
dění na tomto hřišti, hasičům a dále sponzorům: Obecnímu úřadu
v Klopotovicích, Myslivecké společnosti v Kralicích na Hané, Sboru
dobrovolných hasičů z Klopotovic a paní Aleně Bradíkové.
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České povstání
V roce 1596 cestoval Moravou římský aristokrat a papežský nuncius kardinál Caetani, V jeho
rodinném archivu se dočteme, že po překročení hranic u Mikulova a pohoštění u rodiny
Dietrichsteinů se zastavil v městečku Slofcuf alias Austerletz, místě plném kacířů. Ale už tři roky
před ním cestoval přes Moravu anglický cestovatel Fynes Moryson , který ve svém Itineráři
vydaném anglicky v roce 1617 se nezajímal o náboženské poměry, zato si dobře všiml, že
jazykem Morava málo liší od Čech, že je to země příjemná a úrodná, s množstvím měst a vesnic,
kde je lacino a kde jsou lidé přívětiví. Podle Morysona byla země pokryta úrodnými lány a
pastvinami, jižní část pak také vinohrady.
Moryson i Caetani měli pravdu. Morava, hospodářským a politickým významem třetí země
Českého království, byla otevřená lidem všech vyznání, počínaje husity, před Jednotu bratrskou,
novokřtěnce až po sociniány a jiné zapřisáhlé nepřátele římské kurie a inkvisice.

Českým povstáním 1618-1619 vyvrcholil téměř stoletý boj českých stavů
proti snahám Habsburků zavést v českých zemích centralismusa absolutismus.
Nezdar tohoto povstání měl potom katastrofální a nedozírné následky pro celý
český národ.
Po nešťastné stavovské rebelii v roce 1618 táhlo naším krajem značné množství cizích vojsk:
Dánové, Švédové, Němci, ale také Tataři a Turci jichž bylo v armádě Bethlena Gábora více
nežpolovina v roce 1623 vypálili Pivín. Kradli a vraždili všichni: ochránci i nepřátelé. Zatímco
naše děvčata mizela beze stopy mezi Turky, hrabě Julius ze Salmu do Tovačova dovezl Turky a
Turkyně zajaté u Budína, co by svou válečnou kořist a usadil je na tovačovském panství.
Z rukopisu: „Klopotovice – naše obec“

náhrobní deska Pacáka z Pačlavic
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Vejkhart a Karel ze Salmu
Listem daným na Tovačově v pondělí po sv. Martině potvrdil Vejkhart i za
svého mladšího bratra Karla měšťanům tovačovským jejich dřívější svobody
a práva a při tom učinil měšťanům vlastnícím výsadní domy „…zvláštní
milost, že nařídil fojtům a starším z každé dědiny … aby oni nad tím bedlivý
pozor vedle závazků svých měli a žádných piv … kromě od samých měšťanů
tovačovských … k prodeji ... nešenkovali a nepili.“
Ze Salmu staroněmecká rodina, předek Siegfried hrabě v Maselgavě (+998). V XI. století
založen hrad Salm v Lucembursku. Vejkhart (*1575+1612) koupil v roce 1600 s bratrem
Karlem panství tovačovské a před rokem 1604 získal také panství kojetínské. Oboje držel později
sám.

Zavedení němčiny
Hned na počátku vlády pánů ze Salmu na Tovačově stala se ve vnitřní správě
vrchnostenské důležitá změna. Jestliže se za dřívějších pánů úřadovalo na
zámku česky, tak nyní zde zavládla němčina. Listy pro dědiny sice byly nadále
vydávány česky, ale v kancelářích a s ostatními úřady se jednalo toliko
německy. Poddanské dědiny byly utiskovány a uvalována na ně stále další a
další břemena. Obce se snažily dát si potvrdit svá výsadní práva, protože
vrchnost na ně uvalovala nové a nové povinnosti.
Vejkhart ze Salmu zemřel r. 1612, poručníkem sirotků se stal zemský
hejtman Ladislav z Lobkovic, rozhodný katolík. V době jeho poručníkování na
tovačovském panství se dála evangelíkům veliká příkoří. Žádný katolík nesměl
pod přísným trestem prodat „kacíři“ svůj statek, ale tento od něj kupovat měl
dovoleno. Sbory bratrské na panství byly zavírány, ale nekatolíci se dále tajně
scházeli ke svým pobožnostem.
Ladislav z Lobkovic Popel ml. (+1621), držitel statků v Horní Falci, Slezsku a na Moravě.
V roce 1615 povolal do Holešova jezuity a podporoval jejich protireformační činnost.

Julius, Karel a Vejkhart ze Salmu (na Tovačově 1618-1648)
Právě v době jejich vlády vypukla válka třicetiletá, která celý náš kraj velmi
zle zpustošila. Masová emigrace vedla k růstu neobdělávané půdy, na které
pak vrchnosti zakládaly panské dvory a tím také pro poddané zaváděly nové a
nové roboty. Hned na počátku války opustilo naši obec 15 rodin.
Sedlák v této době musel robotovat na panském pět dnů v týdnu, od východu
slunce dlouho do noci, bez stravy. Podobně na tom byli také chalupníci.
Všichni poddaní pak museli odebírat z panského pivovaru a palírny pivo,
kořalku a to někdy i takové množství, že nebyli toto schopni spotřebovat.
Synové Vejkharta : Julius (*1600), Karel (*1604) a Vejkhart. Julius převzal r. 1636 Tovačov a
Kojetín v roce 1644 od bratra hrabství Neburské a k Tovačovu připojil zboží kralické v roce
1637 přikoupené.
Hrabě Julius ze Salmu a z Neuburka byl v roce 1637 povolán na místo zemského hejtmana, pro
zneužití moci úřední i jiné trestuhodné věci však složen již v roce 1640 ze svého úřadu.
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Tentýž den probíhala ještě jedna akce pro děti, a to v Hrubčicích. VII.
Dětské sportovní hry. Fotografie jsou z internetu, soutěžící z Klopotovic
jsem mezi nimi nenašel. Podařilo se mi najít pouze starostu pana
Vladimíra Bradíka.
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Dne 28. července uspořádala Kulturní komise při Obecním úřadě
v Klopotovicích zájezd pro děti v doprovodu rodičů a ostatní do ZOO
v Brně a na brněnskou přehradu. Byl dostatečný zájem, jak je vidět, tak
se všichni účastníci nevešli na jednu fotografii. Bylo tam málo místa.
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vlivem své manželky Vratislav se zřekl náboženské tolerance a fary na jeho panství byly
obsazeny katolickými faráři.

Jan a Maxmilián z Pernštejna (1582-1590, 1594-1597)
Jan z Pernštejna se dal na vojenskou kariéru, což znamenalo obrovské výdaje,
následkem toho musel dál rozprodávat panství Pernštejnů.
Léta Páně 1597 v pátek na den sv. Marka prodávají Páni Jan a Maxmilián
z Pernštejna hraběti Štěpánovi Illézházímu, pánu na Trenčíně, nejvyššímu
hofmistru království Uherského Tovačov za 182 tisíc Zlatých – „Tovačov
s příslušenstvím, a sice zámek a město Tovačov… ves Klopotovice s dědičnou
opravou na téže vsi…“
Synové Vratislavovi Jan a Maxmilián museli rozprodávat i tak už ztenčené dědictví, za nich
rozklad Pernštejnského majetku byl dovršen. Rod Pernštejnů vymřel Vratislavem, jenž roku
1631 padl v bitvě proti Švédům. Jeho sestra Febronie zemřela v roce 1646, s níž rod tedy vymřel
také po přeslici.

Štěpán Illézházy z Illézházu na Tovačově 1597 – 1600
V době jeho krátké vlády na Tovačovsku byl vyhotoven panský urbář (asi roku
1600) v němž uvedeno kolik stálého platu dává každá osada poddanská, jaké
jsou její roboty a které osady z jiných statků odvádějí plat a dávky na zámek
v Tovačově.
Štěpán Illezházy (*1540 + 1609) horlivý kalvinista, bystrý státní a obratný jednatel, uherský
šlechtic, bojoval pod Pálffym proti Turkům. V roce 1600 byl nejvyšším županem hrabství
trenčínského a liptovského.

Ves opravní Klopotovice
Osedlých 31, v tom zahradníků 5
Platu dávají 77 kop, 16 grošů, 611/2 denáru
Roboty konají při dvoře Vyklickém a tyto oceněny na 75 kop 11 grošů
Hofeři – Klopotovští povinni jsou chmel otrhávati jeden den v roce
Štěpán Illezházy pustil trhovou smlouvou ve středu na den sv. Lucie (13.
prosince) 1600 na Tovačově danou, panství tovačovské za 182 tisíc Zlatých
moravských čili na tolařích hrabatům Vejkhartovi a Karlovi ze Salmu.
O tom co se dělo na Moravě okolo roku 1600 svědčí dopisy Karla st. ze Žerotína. Ve svém
dopise z 1. března 1606 projevuje nářek nad Moravou zpustošenou cizími vojsky a zcela
neschopnou řádného odporu „… vojsko, které mělo za úkol nám pomáhat, ve skutečnosti….
Přijelo do této země, aby ji zničilo… Ta sebranka, kterou jsme si najali za veliké peníze…si
počíná teď, tak že ovzduší naplňuje zvukem nářků a bědování. Ty, které ušetřil sám nepřítel,
vydrancovali tihle naši výteční ochránci. Nemluvím o Sasech, Slezanech, Valonech, Polácích,
kteří až dodnes nejenže zcela nepřátelsky, ale výhradně vražděním a pálením pustošíce ubohou
zemi, úplně ji rozvracejí!“
Ze Žerotína Karel st. (1564-1636) moravský šlechtic bratrského vyznání, hlava moravských
nekatolických stavů, 1608-15 moravský hejtman. Nepřipojil se však k českému stavovskému
povstání 1618-20 a zůstal věrný císaři.
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držitelům Plumlova dány. Platy a důchody shora uvedených vsí mají držitelé
zámků Tovačova a Plumlova vybírati a je odváděti klášteru, aneb tomu, kdož
by klášter opravoval. Jinak mají Jan z Pernštejna a jeho nástupci vsí těch
užívati jako vlastních.“
Vladislav II. Jagelonský vládl v letech 1471-1516 /od roku 1490 zároveň král uherský.
Ludvík Jagelonský, zároveň král uherský vládl v letech 1516-1526. Dvacetiletý král zahynul na
útěku po prohrané bitvě s Turky na moháčském poli (29. 8. 1526)

Oprava na Klopotovicích
V úterý po Božím vystoupení roku 1536 „… učinil jest biskup Thurzo smlouvu
s panem Janem z Persntejna a na Helfenstejně, kterouž byly vymezeny platy
jaké má pan z Pernstejna nadále vydávati ze vsí klášteru sv. Jakuba, který
náležel k olomuckému biskupství.“
Když se později Pernštejnové hlásili ke Klopotovicím jako ke svému majetku,
byl nucen biskup Stanislav Pavlovský 29. listopadu 1589 panu Janovi
z Pernštejna připomenout „že na nich nemá více než holou opravu, jak to ve
smlouvách uzavřeno.“ A tak se skutečně v pozdějších zápisech v zemských
deskách (1589 až 1597) uvádí pouze dědičná oprava na Klopotovicích.
Stanislav Thurzo – olomoucký biskup v letech 1497-1540
Stanislav II. Pavlovský – olomoucký biskup v letech 1579-1598.

Vojtěch z Pernštejna (na Tovačově 1548 – 1558)
Za pana Vojtěcha z Pernštejna probíhaly časté spory vesnic o užívání pastvisek
a luk, které úřední komise často narovnávaly, jinak o jeho působení na
Tovačově je známo velmi málo.
Vojtěchovi z Pernštejna připadly dědictvím Pernštejn, Plumlov, Tovačov, Kralice na Hané,
Lanškroun, Lanšperk aj. Vojtěch zemřel roku 1561 bez dětí a odkázal své jmění svému bratru
Vratislavovi. Zatímco jeho bratří přijali katolickou víru, Vojtěch se přidržel víry luteránské.

Vratislav z Pernštejna (na Tovačově 1558 -1582)
Listem daným na Tovačově v sobotu před nedělí Jubilate v roce 1559 potvrdil
Vratislav z Pernštejna městu Tovačovu jeho dosavadní práva a výsady:
„… konečně pak ustanoveno… každý krčmář v těch obcích, kdežby se jemu
v kterémžkoli domě vařené v Tovačově pivo líbilo, má sobě vybrati a to jemu
vystaveno býti má a krčmáře má sobě každá ves jistého voliti a za takové
pivo po vzetí jeho mají a povinni budou nejdéle a konečně v šesti nedělích bez
dalších vešlijakých odkladův a nesnází platiti, k čemuž je má ouředník
tovačovský, nynější i budúcí skutečně přidržeti.“
Toto právo vedl později ke sporu mezi obcemi a tovačovskými měšťany, toto ale obce v
Olomouci prohráli.
Vratislav z Pernštejna (*1530 + 1582) od r. 1567 nejvyšším kancléřem království Českého. Vedl
život velice nádherný, následkem toho musel rozprodávat své statky. Za manželku měl Španělku
Marii Maxmiliánu Manriquezovou de Lara (+1608). Svatba se konala roku 1555 a měli spolu
22 dětí. Většinou zemřeli v útlém věku, zůstalo jich sedm. K této španělské krasavici se váže
pověst o tovačovské černé paní. Blíže o tom viz: Bohumír Štéger „Kam až dohlédneš“. Pod
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Po prohlídce ZOO, kde kromě zvířat, bylo také mnoho atrakcí pro děti,
následovala projížďka lodí po brněnské přehradě.
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Od 1. srpna je průjezdná silnice z Tovačova do Věrovan, a tak to
vypadá na naší křižovatce.

V první polovině srpna proběhla oprava silnice u hřbitova.

I tato sýpka dostane nový kabát.
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Z historie naší obce (3. pokračování)
Po Vilémovi z Pernštejna vládl na Tovačově Jan z Pernštejna (na Tovačově
v letech 1507-1548).
Jan z Pernštejna dědictvím obdržel panství moravská: Pernštejn, Plumlov, Prostějov, Tovačov,
Přerov, Helfenštejn, Lipník, Hranice. Po smrti bratra Vojtěcha (*1490 + 1534) získal také jeho
statky v Čechách. Jan z Pernštejna zvaný „Bohatý“ ke jmění, jež zdědil, v prvních letech
přikoupil mnoho statků na Moravě a také v Čechách. Ale s ním, také už začíná rozklad panství
Pernštejnů. Samotný Jan byl nejvyšším komorníkem moravským (1506-16 a znovu 1520-23),
hejtmanem zemským Markrabství Moravského (1515-19, 1526-28). Vyznával luteránství, avšak
stejně tak jako jeho otec toleroval ostatní konfese. V dochované korespondenci králi
Ferdinandovi Habsburskému vytýkal, že porušuje svobody stavů a finančně vyčerpává zemi
válkami jež vede s Uhry. Už na sklonku svého života, po roce 1543 musel v důsledku velkého
zadlužení prodat část svého majetku, tehdy přišel o Jaroměřice, Náchod, Hranice a další
majetek. Zemřel roku 1548.

V roce 1522 uzavřel Jan z Pernštejna s abatyší kláštera u sv. Jakuba
v Olomouci Smlouvu o pastvě na rybníku Ocasu.
„Léta Páně tisícího pětistého dvacátého druhého ten outery posvatej Lucy,
stala se jest smlouva celá a dokonalá mezi urozeným pánem Panem Janem
z Pernstejna a na Helfenstejně, nejvyšším komorníkem Markrabí Moravského
jedne a velebnou Pannou Dorothů abatyší kláštera sv. Jakuba na předhradí
olomouckým i s jejím konventem strany druhé ….“
„…pečeti svy vlastní dali jsme k tejto smluvě přitisknouti a já Jaroslav
z Jesenic hejtman na ten čas na Tovačově,Hynek Pacák z Pačlavic ouředník
na ten čas na Tovačově, Petr Jarský z Jarcz jakožto smluvčí mezi nimi…“
Hynek Pacák v roce 1545 zemřel a pochován je v Dobrovičkách. Zde umístěná hrobní deska
nese nápis: „Léta Páně 1545 umřel jest urozený vladyka Pan Hynek Pacák z Pačlavic a
Šardičkách, k jeho duši ráčí být Pán Bůh milostivý. A tu také leží Jan a dva Václavovi vlastní
bratří a synové, nahoře jmenovaného pána Hynka. V roce 1558 ve čtvrtek po početí Marie
umřela jest žena paní Markyta z Opatova, manželka vlastní téhož pána Hynka a Dorota, dcera
jejich. Pán Bůh ráčí být milostivý k jejím duším.“
Výše uvedená smlouva byla pak v letech 1730-31 jedinou příčinou sporu, který vedla obec
Klopotovice zastoupená Christopherem Hrdiborským proti Amandu z Peterswaldu, tehdejšímu
majiteli panství tovačovského, až u zemské soudní tabule a tento spor prohrála. Z této smlouvy
lze také usuzovat, že v této době ještě stála ves Vykleky na místě pozdějšího panského dvora.
Pozemky patřící původně dědině Vykleky byly připojeny k Vyklickému dvoru v letech 1657-61,
stejně jako 155 měřic pozemků klopotovských k panskému dvoru v Klopotovicích. Rybník Ocas
se nacházel na místě Paniny louky.

Změna v dědictví na klášteře
Král Vladislav II. dal svého času dědictví na panenském klášteře u sv. Jakuba
v Olomouci Vilémovi z Pernštejna a jeho erbům. Jan z Pernštejna dědictví na
zmíněném klášteru pustil roku 1524 králi Ludvíkovi - „… pozůstávaje k sobě
ves Klopotovice k zámku Tovačovu a vesi Mostkovice, Slatěnice, Slatěničky,
Charváty i s dvěma člověky v Bolelíci a ves Selítky (z části), které druhdy byly
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Po prohlídce nás ještě čekala procházka krásným prostředím na Staré
bělidlo. Viděli jsme pomník s babičkou, domek, kde babička bydlela,
splav a také mlýn.

Vrátili se v předem určenou dobu k autobusu, a jeli domů. Byl to
opravdu krásný zájezd.
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Již nějaký čas probíhají stavební úpravy na sýpce. Je zde nová
elektroinstalace, a jak patrno z tohoto obrázku budou i nové omítky. Po
dalších úpravách vznikne v Klopotovicích velká místnost pro pořádání
různých kulturních akcí, v případě nepříznivého počasí.

Dopoledne pan Ladislav Čuba ještě sekl trávníky v obci a odpoledne byl
na podstrání, kde probíhaly střelby. Příprava na zítřejší závody. Pan
Zdeněk Kvapil tentokrát úřadoval venku. Střílelo se na obou stranách
Podstrání. Na jedné Americký trap a na druhé, pro nás novinka na
bažanty, ti vylétávali z věže, a na zajíce, ti byli na zemi. Nebyli živí, byly
to samozřejmě terče. V sobotu pak probíhal vlastní závod.
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V sobotu 18. srpna pořádala Kulturní komise při Obecním úřadě
v Klopotovicích zájezd pro naše starší občany a ostatní zájezd do
východních Čech. Navštívili jsme Nové město nad Metují. Byla tam pro
nás připravena prohlídka zámku, a také nás zde čekal oběd.

Fotografie je pořízená proti sluníčku. Těžko by se dala udělat na lepším
místě. Daleko lepší podmínky sice byly na náměstí, ale nebyli všichni
pohromadě.
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Po obědě zmrzlina a pomalu jsme se scházeli u autobusu. Ten nás
potom odvezl do Ratibořic. Tam nás čekala prohlídka tamějšího zámku.
Vše probíhalo v klidu a pohodě.
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