K událostem před 70 lety
Protektorátní tisk po celý rok 1943 stále přinášel zprávy o „rozbíjení bolševických
bojových uskupení vedených do boje bolševickými komisaři“. A pak zcela nečekaně
přišla zpráva o „hrdinném konci 6. armády“ – jejíž čin, jak bylo hlásáno tiskem –
„svítí jako maják celé naší civilizace“.
Právě před sedmdesáti lety se u nás objevily plakáty s textem: „Zachvátí-li Tě,
zahyneš!“ Lidé v naší zemi v této době však spíše vzpomínali na dávné proroctví „že
nebude v Čechách mír, dokud se kozácký kůň nenapije vody z Vltavy“. V tomto roce
také došlo k dosud nevídanému nárůstu odbojové činnosti v celém protektorátu. Je
nesporným faktem, že Prostějovsko (počítáme-li k němu ovšem také Konicko) patřilo
k oblastem, kde začaly vznikat první partyzánské skupiny v našich zemích.
Právě na Konicku měla svůj počátek a také bohužel i konec jedna z prvních
partyzánských skupin u nás – „Zelený kádr“.
Období heydrichiády na čas sice odbojové hnutí zastrašilo či utlumilo, ne však docela.
K dalšímu pro nacisty k nepříznivému obratu došlo zejména po porážce německých
vojsk u Stalingradu v zimě 1943–44. Podle informačních zpráv, které vydávalo krajské
vedení NSDAP v Olomouci, zaměstnávala situace na frontách veškeré obyvatelstvo,
přičemž Němci se ztotožňovali s opatřeními tzv. totální války, zatímco co Češi si
parolu „Ein Volk, ein Reich,ein Führer“ změnili v heslo “Jeden národ, jeden vůdce,
jeden masový hrob (Massengrab)“
Na sklonku roku – 3. 12. 1943 byla v Tovačově zatčena rodina Venclíkova, otec
Bohumil, matka Františka, 19letý syn Bohumil. V domě zůstala jen 11 letá dcera
Marie. Venclíkovi – to byla hrnčířská rodina po několik generací usazená v Tovačově.
Bohumil Venclík byl váženým občanem, horlivým činovníkem Sokola, dlouholetý
náčelník okrsku i jednoty, člen předsednictva Středomoravské župy Kratochvílovy.
Celá rodina byla v Sokole velmi aktivní, což pak bylo v očích nacistů velmi přitěžující
okolností. Když byl v Kojetíně rozbit OSVO a jeden její příslušník Rajmund Navrátil
stíhán, skrýval se právě u Venclíků. U nich právě došlo k jeho schůzce s bratrem
Gustavem, důstojníkem čs. armády. Po Navrátilově zatčení tento prozradil všechny své
přechovávače a tak došlo také na Venclíkovy. Sondergericht 22. – 23. února 1944
odsoudil Bohumila Venclíka st. k trestu smrti, matku na 5 roků a Bohumila ml. na 18
měsíců káznice za přechovávání osob nepřátelských Říši. Bohumil Venclík pak byl na
Pankráci 26. května 1944 popraven. Matka převezena do Káznice Javory u Vratislavi,
odkud přes Drážďany do Brém a Lübecku absolvovala pochod smrti. Na transport do
Drážďan v zimě 1945 vysláno 3000 žen, došlo jich pouze 600. Bohumil Venclík ml.
byl z Olomouce převezen do Bernau u Chiemského jezera, spojenou intervencí
domácích lidí mu byl přerušen trest, vrátil se domů, před nástupem trestu jej zachránili
lékaři Otevřel z Tovačova a primář Dlouhý z Přerova, kteří jej uznali nemocným, a
v přerovské nemocnici se pak dočkal osvobození.

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 28. února 2013 a je dodáváno domácnostem v obci zdarma.
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Občasník o minulosti a přítomnosti naší obce
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Zprávy z radnice
Akce pořádané Obecním úřadem v Klopotovicích v roce 2012














Revitalizace místního parku – úprava a vyčištění parku a výsadba rostlin v
hodnotě 240.000,- Kč.
Oprava čistírny odpadních vod v hodnotě 45.000,- Kč.
Oprava komunikací v obci v hodnotě 50.000,- Kč.
Rekonstrukce prostoru nad obecním úřadem v hodnotě
- materiál 14.000,- Kč,
- zednické práce 25.000,- Kč.
Vybudování nového vodovodu v části obce u hřiště v hodnotě 220.000,- Kč.
Oprava „sýpky“ - oprava venkovních a vnitřních omítek a jejich natření
v hodnotě
- práce 110.000,- Kč,
- materiál 20.000,- Kč,
- elektrické rozvody a osvětlení 35.500,- Kč.
Generální oprava sochy Jana Nepomuckého v hodnotě 144.000,- Kč.
Akce „obecní obchod“ – rekonstrukce střechy, nová krytina, nové trámy,
rozšíření stávající zastřešené plochy a zednické práce v hodnotě 520.000,- Kč.
Údržba zeleně v obci – sečení a odvoz trávy, stříhání živých plotů, zalívání
nově zasázených rostlin, postřiky a ošetřování v hodnotě 210.000,- Kč.

Rozpočet obce na rok 2013
Příjmy
Daňové příjmy
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
Daň z příjmů fyzických osob z podnikání
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů
Daň z příjmů právnických osob
Daň z přidané hodnoty
Správní poplatky
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu
Daň z nemovitosti
Celkem
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381 000 Kč
16 000 Kč
34 000 Kč
403 000 Kč
861 000 Kč
2 000 Kč
55 000 Kč
538 000 Kč
2 290 000 Kč

Vojvodiny srbské, zrušení zvláštního maďarského ministerstva, potvrzení vojvody
Šuplikace a patriarchy Rajačice. S deputací přijel také kníže Michael Obrenovič.
Ministr Stadion přijal tuto deputaci velice chladně a prohlásil, že on nezná národních
sympatií, nýbrž jen státní interesy.
Zato však ve Slovanském klubu v Kroměříži byla přijata srbská deputace s velikým
jásotem. Na rozloučenou s deputací pak byl uspořádán v Heppnerově hostinci ve
Sladovnách banket. Sál byl vyzdoben květinami, lustry a prapory slovanských barev.
Kromě Poláků zasedli všichni Slované k jednomu stolu. Biskup Jachymovič zpíval
spolu Rusíny prastarou píseň „Sotvory Hospodin mnohája leta“, Brauner zase zazpíval
nově složenou píseň hanáckou.
Slavnostní přípitky pak zvýšily náladu tohoto shromáždění, které doufalo, že právě
v Kroměříži se přetne gordický uzel Rakouské říše. V slavnostním pohnutí připíjeli:
Strobach na srbskou deputaci, Rieger na Michaela Obrenoviče, Stratimírovič na zdar
všech na sněmu zastoupených Slovanů a další přípitek na zdraví Palackého, samotný
Palacký na Rajačice, 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 Obrenovič na Čechy
a na zdar sněmu, Šaškievič na Čechy a Dobrovského, Trojan na jednotu a svornost
mezi Slovany, aby se osvobodili, na Kollára, Vinařický na Jungmanna.
Havlíček napsal o tomto banketu: „V Kroměříži to zavdalo několik dní rozmluv a
klepů, devadesát osob u večeře toť v Kroměříži nevídáno a neslýcháno, že při tom se
nepromluvilo německy. Zásluhu na tom mají Pražák a Brázdil. Hanáci (pozn. a
nechyběli zde ani zástupci Klopotovic) ve svých krojích drželi čestnou stráž. Byla to
největší a nejdůležitější slovanská událost po svatodušním pražském sjezdu.“
Dne 1. prosince 1848 byla uspořádána slavná beseda v Kojetíně. Brauner byl na ní
nošen Hanáky na ramenou, provozovány zde tance hanácké, rusínské, také srbské,
připíjelo se na zdraví bána Jelačice a zdar všeho Slovanstva. Někteří poslanci dokonce
si oblékli červené hanácké buze, zelené lajdíky a límcové starodávné pláště.
Prameny a literatura:
Rukopis – Klopotovice
Tovačov v době nesvobody
Josef Bartoš: Prostějovsko v době nacistické okupace a protifašistický odboj – 19391945
Zdeněk. Klobouk: Srbská deputace na Hané – 1848, viz: Srbska reč - 2011
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Klopotovice (49 d., 360 obyv.), Oplocany (59 d., 536 obyv.), Rakodavy (43 d., 283
obyv.), Troubky (169 d., 1238 obyv.), Věrovany (113 d., 792 obyv.).
V této době se na venkově zdržovalo jezdecké vojsko. Každý půlláník musel po dobu
šesti měsíců vojáka i s koněm ubytovat a také živit. Často pak docházelo ve vesnici ke
srážkám s vojáky v obecní hospodě, jednou dokonce přijeli klopotovským na pomoc
s cepy a kopáči vedeni silným a nebojácným J. Pazderou. Vojáci tehdy u nás dopadli
velmi zle, byli pořádně dotlučeni.
Revoluční rok 1848
Když vypukla, 6. října 1948 nová revoluční vlna ve Vídni hned příští den odjel
panovník do Olomouce. Koncem října 1848 dobyl Windischgrätz Vídeň a z revolucí
krvavě zúčtoval. Na návrh knížete Windischgrätze byl předsedou vlády jmenován
Felix Schwarzenberg. Podle názoru tohoto knížete byli občané ve státě jen proto, aby
poslouchali. Dne 22. října 1848 byl císařským patentem říšský sněm odročen a svolán
na 22. listopadu 1848 do Kroměříže. Po nástupu kabinetu vedeného Felixem
Schwarzenbergem bylo rozhodnuto, že císař Ferdinand se ze zdravotních důvodů vzdá
trůnu ve prospěch svého synovce Františka Josefa k čemuž pak došlo v Olomouci
2.prosince 1848.
Moravský zemský sněm zvaný „selský“
Tento sněm se usnesl – „zrušení roboty nastane za mírnou náhradu od 1. července
1848 a tím datem přestanou i všechny naturální desátky“ – toto pak bylo schváleno
nejvyšším rozhodnutím císařským a konečnou sankcí ministerského výboru ze dne 26.
června 1948.
Všechny další diskuse na tomto sjezdu se však ukázaly zbytečné, císařská vláda se pod
vedením kancléře knížete Felixe Schwarzenberga a za asistence maršála knížete
Alfréda Windischgrätze v březnu 1849 rozhodla toto ústavodárné shromáždění
rozehnat. Sněmem navržený návrh ústavy byl odložen ad acta.
Nový ministerský předseda a zároveň ministr zahraničních věcí Felix Schwarzenberg
ujímal se vedení vlády, co by zapřísáhlý nepřítel revoluce a projevil pevnou vůli
k likvidaci konstituční éry v Rakousku. Jeho cílem bylo vrátit Rakousku na cestu
metternichovského absolutismu. Novou vládu na říšském sněmu v Kroměříži
představovali: předseda vlády kníže Felix Schwarzenberg, ministr vnitra hrabě Stadion
a ministr spravedlnosti Dr. Bach.
Slovanské bály
V souvislosti s konáním říšského sněmu v Kroměříži stojí za připomenutí konání tzv.
„Slovanských bálů“, které byly pořádány v Kojetíně na „Hrubé hospodě“ v měsících
od září do listopadu 1848.
Ovšem nejslavnějším dnem slovanských poslanců v Kroměříži byl 14. prosinec 1848,
kdy zde dlela srbská deputace. Od slavného slovanského sjezdu v Praze (2. – 12.
června 1848) nesešlo se tolik Slovanů jako při této příležitosti v Kroměříži. Srbská
deputace se skládala z generála Stratimíroviče, Dr. Subotiče, redaktora Bogdanoviče a
vojvody Šuplikace. Představila se nejprve u dvora v Olomouci a pak odjela na jednání
s ministerstvem do Kroměříže. Hlavními požadavky srbské deputace bylo potvrzení
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Nedaňové příjmy
Poplatek pes
Pronájem pozemků občané
Pronájem obchod
Pronájem pohostinství
Pronájem pozemků
Stočné
Celkem
Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu
Neinvestiční přijaté transfery z všeob. pokl. správy
Celkem
Příjmy celkem

2 200 Kč
1 500 Kč
32 000 Kč
24 000 Kč
50 000 Kč
32 000 Kč
141 700 Kč
54 400 Kč
26 500 Kč
80 900 Kč
2 512 600 Kč

Výdaje
Dopravní obslužnost
Odvádění a čištění odpadních vod
Příspěvky školky
Základní školy
Knihovna
Kultura
Pořízení a zachování kulturních památek
Sdělovací prostředky
Tělovýchova
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Ostatní záležitosti kultury
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
Sběr a svoz komunálních odpadů
Sběr a svoz ostatních odpadů
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň
Požární ochrana
Zastupitelstvo obce
Činnost místní správa
Finanční vypořádání minulých let
Výdaje celkem

38 000 Kč
129 000 Kč
16 000 Kč
50 000 Kč
10 000 Kč
58 000 Kč
176 000 Kč
1 000 Kč
5 000 Kč
177 000 Kč
9 000 Kč
120 000 Kč
20 000 Kč
72 000 Kč
18 000 Kč
184 000 Kč
17 000 Kč
373 000 Kč
1 019 339 Kč
20 261 Kč
2 512 600 Kč

Životní jubilea našich občanů v roce 2013
92 let
85 let
80 let

Jindřich Krátký
Věra Paráková
Alžběta Klobouková
Helena Mézlová
Marta Osohová
Alois Přehnal
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75 let
70 let
65 let
60 let

Josef Zatloukal
Vladimír Pohlodka
Jaroslav Prachař
Marie Žampachová
Bohuslava Oravcová
Josef Kořínek
Jiří Steiger
Bohumil Vojtek
Vlastimil Krátký
František Krejčíř

V roce 2012 nás opustili:
Marie Ježáková
Rostislav Opršal
Věra Buňková
Jan Kohn

(70 let)
(85 let)
(72 let)
(75 let)

V roce 2012 se narodili:
Jakub Indrák
Jana Fojtíková
Odstěhovali se:
Josef Sotorník
Lenka Konečná
Přistěhovali se:
Alžběta Klobouková
Školní docházku započali:
Terezka Gondeková, Anita Kluková, Adélka Vymětalová
Školní docházku ukončili:
Michaela Dostálová, Eva Koudelková, František Nesvadbík, Tomáš Pohlodka a
Nikola Smékalová
Počet občanů ke konci roku 2012: 273
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Z historie naší obce

(5. pokračování)
Založení bažantnice
Podle Smlouvy uzavřené 26. března 1807 mezi obcí Klopotovice a některými jejími
usedlíky na straně jedné a tovačovským panstvím na straně druhé rozhodla
hospodářská správa tovačovského panství zřídit bažantnici na části pozemků
postižených častějšími záplavami řeky Blaty a patřících z části k Viklickému dvoru a
zčásti obci Klopotovice a jejím usedlíkům. Klopotovská obec a její usedlíci měl na
tomto místě role, louky a jeden včelín – to vše v celkové výměře 19 měřic, 6 osmin a
jeden a čtvrt sáhu.
Podle starého katastru se jmenovala tato trať „Občiny“, v době uzavření této Smlouvy
byl však už užíván název „ve šraňkách“ (později okolo roku 1900 se tento název užíval
pro polní trať za klopotovským bahnem směrem k Viklickému dvoru na pravém břehu
řeky Blaty).
V roce 1809 se vrátil hrabě Arnošt na své panství, na pozemcích bývalého
Skašovského rybníka založil kolonii Annín, na pozemích oplockého dvora kolonii
Arnoštov. V roce 1832 postoupil panství svému synovi Janovi.
Jan Nepomuk Josef Michael Arnošt Blažek Valentin hrabě z Kuenburku byl
vlastníkem tovačovského panství v letech 1832 – 1848, právě v této době byly všechny
panské hospodářské budovy znovu vystavěny, či důkladně opraveny. V Klopotovicích
byly budovy dvora z větší části včetně Sýpky a stodol znovu vystavěny.
Dvorský dekret o výkupu roboty – jež byl vydán 18. prosince 1846 vycházel ze zásady
z dobrovolné dohody mezi poddanými a vrchnostmi. Rolníci však spíše očekávali
zrušení roboty a to všeobecně bez náhrady. Dne 31. ledna 1847 vrchní tovačovského
panství Isidor Witek poslal klopotovským usedlíkům listinu o dobrovolných
smlouvách mezi pány statků a desátků, aby gruntovní a desáteční práva byla
nezkrácena a zachována i po zrušení roboty.
V roce 1836 u nás řádila úplavice – v tovačovské farnosti tenkrát zemřelo čtyřicet
osob z toho 8 z Klopotovic.
V roce 1840 byly v našem kraji veliké povodně, řeka Blata vystoupila ze svých břehů
a zaplavila celé katastrální území – bahna.
Velkou bídu v letech 1846–47 způsobila veliká neúroda, také brambory tehdy
následkem značného zamokření v zemi tehdy pohnily.
Dvorský dekret o výkupu roboty vydaný 189. prosince 1846 vycházel ze zásady
dobrovolné dohody mezi poddanými a vrchnostmi. Na základě
tohoto dekretu se mohl poddaný zbavit roboty její změnou v peněžní nebo obilní
dávky, výkupem v hotovosti nebo odstoupení části svých pozemků vrchnosti. Rolníci
však spíše očekávali, že robota bude zrušena bez náhrady. Tehdejší vrchní
tovačovského panství Isidor Witek poslal klopotovským usedlíkům listinu o
dobrovolných smlouvách mezi pány statků a desátků, aby gruntovní a desáteční práva
zůstala nezkrácena a zachována i zrušením roboty.
K tovačovskému panství tehdy patřily: Tovačov (208 d., 1916 obyv)., Klenovice na
Hané (106 d., 670 obyv)., Annín (44 d., 241 obyv.),Chrbov (14 d., 108 obyv.), Čelčice
(64 d., 670 obyv.),Cvrčov (3 d., 22 obyv.), Ivaň (88 d., 647 obyv.), Arnoštov (28 d.
151 obyv.).
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V sobotu dne 9. února od 20 hodin se konal v zasedací místnosti obecního úřadu
Babský bál. K tanci a poslechu zde hrála skupina DUO CRHA z Přerova.

O týden později, dne 16. února, pořádala v téže místnosti ZO ČSŽ dětský karneval. Jak
je vidět na posledním snímku, dětí přišlo málo, přestože na ně čekaly i takové krásné
zákusky.
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Výsledky 1. kola prezidentských voleb 11. a 12. ledna 2013
Číslo kandidáta Jméno kandidáta
1.
MUDr. Zuzana Roithová
2.
Ing. Jan Fischer, CSc.
3.
Ing. Jana Bobošíková
4.
Taťana Fischerová
5.
MUDr. Přemysl Sobotka
6.
Ing. Miloš Zeman
7.
Prof. JUDr. Vladimír Franz
8.
Jiří Dienstbier
9.
Karel Schwarzenberg
Zapsáno voličů:
232
Odvolilo voličů:
157
Počet platných hlasů:
157

počet platných hlasů
11
14
4
2
1
57
14
35
19

Výsledky 2. kola prezidentských voleb 25. a 26. ledna 2013
Číslo kandidáta Jméno kandidáta
6.
Miloš Zeman
9.
Karel Schwarzenberg
Zapsáno voličů:
231
Odvolilo voličů:
170
Počet platných hlasů:
169

počet platných hlasů
129
40

Na správný průběh voleb dohlížela volební komise.
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Společenská kronika
Ještě malé ohlédnutí za minulým rokem.

Děti z Mateřské školy v Ivani měly vystoupení na nádvoří tovačovského zámku. Mezi
nimi bylo i několik dětí z Klopotovic.
Počasí jim moc nepřálo. Přesto, že pršelo, diváků se sešlo hodně. Děti naštěstí stály
pod podloubím. Měly připraveny scénky z Betléma, ale počasí jim dovolilo pouze
zpívat koledy, a těch bylo opravdu hodně. Na klávesy je doprovázela paní učitelka
Jarmila Kyasová a slovem provázela paní ředitelka Eva Marciánová. Nakonec jim za
všechny poděkovala a zároveň pozvala na příští rok paní Lenka Čechová.
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Je to už řada let, kdy se domluvilo několik příznivců hokeje a jeli si zahrát večer na
zimní stadion do Prostějova. Tuto zimu tradici obnovili, sice již mladší bruslaři.
Snímek po zápase „Klopotovice proti Klopotovicím“ pořídil David Krátký,
Klopotovice vyhrály 6:1.

Ladislav Oravec, Martin Prachař, Jiří Bukovec, Patrik Pover, Petr Zatloukal, Johny
Gál, Mirek Bukovec a Jaroslav Lehký.

V neděli 5. ledna nás navštívili Tři králové. Občané naší obce přispěli na tříkrálovou
sbírku částkou 3 596 Kč.
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