Poznámky
1. Das Granum Cathalogi praesulum Moravie. Wien 1892
2. Bláhová, M. (ed.):Kroniky doby Karla IV. Praha 1987, s. 350
3. Nejprve od římského krále Konráda III. později s úpravami potvrzeno knížetem
Vladislavem II.
4. V Přemyslově listině zhruba z posledních let 12. století se ve svědečné řadě objevil
„Robert capellanus,“ jenž je v literatuře ztotožňován s pomuckým převorem a
pozdějším olomouckým biskupem. – Novotný V. České dějiny I. díl, 3.část – Praha
1928
5. Existuje o tom pouze jediná zmínka samotného Roberta, který v listině pro loucký
klášter z roku 1223 uvádí: „nos… quanto potuismus artius et altius exparte domini
regis Boemie et nostra, cum vices ipsius regis Ottacari tunc temporis geremus.“
6. List papeže Honora III, patrně z roku 1219 (datace G. Friedricha)adresovaný
opatům a převorovi cisterciáckých klášterů.
7. Šebánek J.: Notář Otakarus 5 a nejstarší listiny oslavanské a velehradské. ČMM, č.
67, 1947.
tentýž: Kdo byl notář Otakarus 5. zde již přichází s myšlenkou, že touto osobou byl
biskup Robert.
8. Šebánek J.: Kdo byl notář Otakarus 5.
9. Přehledný seznam listin: Šebánek J.: Kdo byl notář Otakarus 5.
10. Pumprová, A. (ed.)Robert Olomoucký. Výklad Písně písní. Brno.
11. Zůstává nejasným, o jaký řád se jednalo. Přestože se sestry řídily řeholí sv.
Augustina, nepatřily jednoznačně ani k premonstrátkám ani augustiniánkám. Klášter
byl podle všeho od založení samostatnou institucí podléhající přímo olomouckému
biskupovi. Svědčí o tom i listiny z 1. poloviny 14. století. V jedné se řeholnice o
biskupovi vyjadřují takto:„reverendi patris domini nostri Theodorovi Olomucensis
episcopi sub cuius obedientia vivimus.“
12. „Indulsimus etiam eis decima nostras in villa Klopothowich, quam dominus
Stephanus, prepositus Olomucensis emit per manum nostram eisdem dominabus pro
LXX marcis de licentia domini incliti bohemie Otthacari et de consensu ilustris
marchionis Morauie Wladizslai. Per quorum etiam benivolentie affluentis largitatem
et gratiam ipsa eadem villa facta est libera a communi tributo terre et ab omni
violentia beneficorum, ab introitu camerariorum et insultu indebito eorum et
gravamine illicito exigendo quorumlibet malefactorum.“
13.“Pauperes vero earum a reedificatione castrorum et ab omnibus tributorum seu
vectigalium ceterorumque huiusmodi exactionibusliberali munificencia absolvimus“
… villam que dicitur Klopothouichi, quam prefate virgines legitime possidebant, pro
remedio anime sue ab omni exactione Olomucensis castri omniumque eiusdem castri
beneficorum concessit esse liberam, itaet nos eandem ipsius concessionem
approbantes.“
14. Šebánek J.: Kdo byl notář Otakarus 5.
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Občasník o minulosti a přítomnosti nejen naší obce
Ročník XIII
číslo 3/2013

Zprávy z radnice
Dne 2. 8. 2013 se konalo 16. veřejné zasedání zastupitelstva obce Klopotovice.
Na základě jednání s ostatními obcemi vznikl návrh nové dohody o úhradě
neinvestičních nákladů na žáky. Dohoda platí na tento rok. Obec přispěje na žáka
maximální částkou 1 000 Kč žák/rok. Starosta obce podepíše takto upravenou novou
dohodu.
Na akci zateplení fasády obchodu byly na obecní úřad doručeny tři nabídky, z nich
byla vybrána firma Petr Žáček Věrovany.
Byla navržena nová výše poplatků za pronájem hrobového místa od roku 2014.
Starosta informoval o vyčištění kanalizace v části obce.
Platby za pronájem hrobového místa
plocha
doposud
od r. 2014

1 m2
80,- Kč
130,- Kč

3,5 m2
108,- Kč
180,- Kč

4 m2
120,- Kč
200,- Kč

7 m2
210,- Kč
350,- Kč

7,5 m2
225,- Kč
380,- Kč

9 m2
270,- Kč
450,- Kč

Upozornění
Paní Vladimíra Bukovcová upozorňuje občany Klopotovic, že v úřední hodiny je
možno zaplatit na Obecním úřadě stočné za uplynulé období.

Společenská kronika

Poslední číslo Lopotníka bylo věnováno hlavně významnému výročí naší obce. Od
té doby jsme se mohli zúčastnit několika akcí, ať už v Klopotovicích tak také i v okolí.
V pátek 21. června dopoledne už od hřbitova bylo slyšet povídání dětí. To šly děti
s paní ředitelkou Evou Marciánovou a paní učitelkou Jarmilou Kyasovou na návštěvu
Klopotovic. Několik dětí z naší obce chodí do Ivaně do školky a každý rok je můžeme
potkat zde při prohlídce obce. Děti obešly dědinu, zastavily se u Pořízků, u obchodu
dostaly od paní Aleny Bradíkové nanuky, a potom se šly vydovádět na bytovku, na
kolotoč a houpačky. Potom se vydaly cestou na autobusovou zastávku a autobusem
odjely do Ivaně. Klopotovčáci už zůstali doma.
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Že měl Přemysl v olomouckém biskupovi důvěru, naznačuje i fakt, jej na nějakou
dobu po smrti markraběte Vladislava Jindřicha 12. srpna 1222 ustanovil prozatímním
správcem Moravy. – 5)
Robert byl příslušníkem řádu, bývalým převorem cisterciáckého kláštera
v Pomuku, jak uvádí Granum catalogi praesulum Moraviae, latinsky psaný přehled
olomouckých biskupů doby středověku. Tuto informaci také potvrzuje jeden
z papežských listů, kde se o Robertovi hovoří jako o cisterciákovi. -6)
Převedení do listin nejrůznějších darů, majetkových směn a privilegií, na nichž se
biskup podílel, ukazují, že Robert osudy moravských klášterů, nejen cisterciáckých,
bedlivě sledoval a neváhal je sám aktivně podpořit. Biskupovu účast na převedení do
listin vysvětluje také to, že podle závěrů Jindřicha Šebánka byl Robert sám notářem a
mnohé z listin určených církevním příjemcům nejen sám koncipoval, některé dokonce
vlastnoručně sepsal. -7)
Ze 47 dochovaných listin, které poukazují na diktát O5, je v 36 případech Robert
angažován jako vydavatel, příjemce, přímluvčí, přihlašovatel klatby, pečetitel nebo
svědek. Mezi frekventované příjemce patří rovněž olomoucký kostel se sedmi
listinami a to včetně imunitního privilegia z roku 1207, které O5 psal i sestavil. -8)
Také další imunitní listiny moravských klášterů pochází z dílny O5. -9)
K psané kultuře měl biskup v každém případě blízko, dochovalo se jeho teologickoliterární dílo, v českých zemích v této době zcela ojedinělé úrovně. – 10)
Robertův zásah nepal zcela evidentní v případě ženského kláštera – 11) u sv. Petra
v Olomouci, jehož byl sám zakladatelem. Přestože se v rámci diecéze jednalo o méně
významnou fundaci, klášter získal částečnou imunitu již krátce po svém založení před
rokem 1213. Klášter vznikl na biskupských pozemcích při kostele, jenž byl původně
katedrálním, proto si k němu biskup osoboval více práv včetně patronátních.
Ochráncem kláštera byl ustanoven probošt olomoucké kapituly.
Listinou z roku 1213, jež je prvním datovaným dokladem o existenci kláštera,
daroval biskup Robert klášteru jisté pozemky a k tomu desátky ze vsi Klopotovice za
svolení krále Přemysla Otakara a markraběte Vladislava (Jindřicha). S jejich „dobrou
vůlí“ pak byla řečená ves osvobozena od zemských dávek, násilných zásahů
beneficiářů a vstupu zemských úředníků, jak biskup uvedl. – 12)
Klášter se těšil přízni pražské královské rodiny. Přímo od krále Přemysla Otakara I.
a jeho ženy Konstancie získaly řeholnice další rozšíření imunity na další majetky
včetně potvrzení stávajících. -13)
Biskupovy dobré vztahy s panovnickým rodem zde byly zjevně využity, všechny
tyto imunitní listiny navíc složil a napsal O5. – 14)
Prameny a literatura:
Eva Svobodová, FF UP Olomouc: Postoj olomouckého biskupa Roberta
k emancipačním snahám církve 13. století. – Vlastivědný věstník moravský, ročník
LXV – 2013, číslo 3.
Ingrid Silná, Zdeněk Klobouk, Petr Indrák: Klopotovice – odraz života obce v zrcadle
času. – 2013
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Toto už jsou prvňáci z Klopotovic, kteří začali navštěvovat letos v září
Základní školu v Tovačově. Fotografie Mgr. Vladimíra Lehká – Bukovcová.

Terezka Hrdiborská

Karolína Bradíková

Jan Pořízek

Biskup Robert
který stál v čele olomoucké diecéze v letech 1202 – 1240 má úzký vztah k naší obci,
byl to právě tento biskup, jehož listina z roku 1213 je prvním písemným dokladem o vsi
Klopothouichi.
Na jeho vizáži obvykle zaujme jeho poněkud exotický původ, prameny uvádí, že to
byl Angličan. „Ropertus venerabilis, sacerdos… nacione Anglicus.“ 1) To že byl
Angličan, uvádí také Přibík Pulkava ve své kronice. „Léta Páně 1202 zemřel moravský
biskup Bavor. Po něm nastoupil Robert Angličan, převor z Nepomuku, řádu
cisterciáckého.“ -2)
Hned v prvních letech Robertova episkopátu v roce 1207, olomoucké biskupství
obdrželo od Přemysla Otakara I. nové imunitní privilegium, které bylo víc než jen
potvrzení toho starého, které biskupství získalo v l. polovině 12. století zásluhou
biskupa Zdíka.–3) Vše nasvědčuje tomu, že za udělením privilegia stála Robertova
iniciativa založená nejen na dobrých vztazích s Přemyslem Otakarem I. Před svým
dosazením na olomoucký biskupský stolec byl totiž pravděpodobně panovníkovým
kaplanem. – 4)
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V sobotu 22. června se konaly dvě akce v okolí, které také stojí za zmínku. VIII.
Dětská olympiáda ve Skalce, kterou pořádal Mikroregion Prostějov venkov. Soutěžní
družstvo z Klopotovic vidíte na snímcích paní Olgy Horákové.
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Indiánské odpoledne v Ivani

A druhá akce se
konala
v Ivani.
Bylo to 4. Indiánské
odpoledne. Na obou
těchto akcích se
podíleli
naši
občané.

Dětský den v Klopotovicích
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Vítání občánků
V neděli dne 6. října se v zasedací místnosti obecního úřadu se sešli pozvaní
rodiče se svými ratolestmi. Přišli na pozvání Kulturní komise při Obecním
úřadě v Klopotovicích. Po zahájení pan starosta Vladimír Bradík přivítal do
naší obce Lucii Špačkovou.
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V polovině měsíce září pořádala Kulturní komise při Obecním úřadě
v Klopotovicích zájezd pro seniory a ostatní do zámku v Miloticích a vinného
sklepa v Hovoranech. Několik snímků z této akce poskytla redakci Lopotníku
paní Marie Nemečková.

Ke krásnému posezení ve
sklípku v Hovoranech přispěl
také pan František Kabilka
z Biskupic hraním na tahací
harmoniku.
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Za týden poté v sobotu 29. června se sešly děti a také rodiče v Klopotovicích
na hřišti. Konal se tam dětský den. Tato záležitost je už mnoho roků v režii
svazu žen. Přišlo 18 dětí. Soutěžní disciplíny byly hodně podobné jako každý
rok. Byly tu i balíčky s bonbónama a celá akce skončila jako vždycky u
ohníčku.
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Základní organizace Českého
svazu žen v Klopotovicích děkuje
všem, co se podíleli na průběhu
akce a také děkuje všem
sponzorům. Paní Aleně Bradíkové,
paní Leoně Zajícové, Obecnímu
úřadu
v Klopotovicích,
SDH
z Klopotovic
a
Myslivecké
společnosti z Kralic na Hané.

Každoročně se koná vzpomínka na bitvu u Tovačova, Byla to jedna z bitev
Prusko-rakouské války v roce 1866. Už dávno byl založen Komitét pro
udržování památek z této války. Část této bitvy se odehrávala na katastru naší
obce, a po bitvě drancovali vojáci právě naši obec, proto je tady tato
zmínka.Na snímku je pan Jiří Jemelka, který nás tímto bojištěm prováděl i
s patřičným výkladem událostí. To bylo v sobotu 13. července.
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V sobotu 3. srpna ráno v půl osmé od kapličky vyrazil autobus plný lidí na
zájezd. Jel do Zoologické zahrady v Lešné. Nejenom děti, ale i dospělí se tam
rádi podívali. Každý to viděl třeba trochu jinak, snímky z mého fotoaparátu
jsou právě zde. Bylo únavné vedro, nevadilo to jenom nám, ale také zvířatům.
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