I člověk, který nebyl v hodinách dějepisu zrovna pozorný, právě díky odhalenému
památníku v Neředíně, si bude moci nad údajem 904 mil snadno představit, jak se
asi museli cítit římští legionáři, když v takové vzdálenosti od svého domova bránili a
zajišťovali hranice říše na území nepokojných germánských Markomanů.
Poznámky:
V Klopotovicích byly nalezeny římské mince z doby císaře Hadriána z let 117- 138.
Markomani – západogermánský kmen, usídlený původně v Pomohaní, před změnou
letopočtu se přesunuli pod vedením Marobuda do Čech, později jejich část až k
Dunaji. V 1. a 2. století několikrát ohrožovali podunajské římské provincie
(markomanské války) a pronikli až do severní Itálie. Z Čech se pak odešli v době
stěhování národů v 5. století do Bavor.
Prameny a literatura:
Ingrid Silná, Zdeněk Klobouk, Petr Indrák: Klopotovice odraz života obce v zrcadle času.
Vlastivědný věstník Moravský – číslo 4/2013
Váš region – číslo 18/2013
Friedrich Schlette: Germáni – Orbis Praha 1977

Olomouc – Neředín. Slavnostní odhalení moderního zpodobnění římského milníku za
symbolické přítomnosti římských legionářů (SHS Roma Victor Legio XIII).
Převzato z internetu.

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 120 výtisků. Toto číslo vychází 20. prosince 2013 a je dodáváno
domácnostem v obci zdarma.
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Občasník o minulosti a přítomnosti naší obce
Ročník XIII
číslo 4/2013

Zprávy z radnice
Dne 18. 10. 2013 se konalo 17. veřejné zasedání zastupitelstva obce Klopotovice.
Byly podány žádosti na odprodej obecních pozemků. Schválen byl odprodej manželům
Liškovým na stavbu rodinného domu. Také odprodej pozemku panu J. Indrákovi.
Schválena cena pozemků 100Kč/m2 při odprodeji na výstavbu rodinných domů. Dále
byla schválena půjčka ve výši 350 000 Kč MAS Prostějov venkov o.p.s. a plán inventur
na rok 2013.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
V pátek 25. a v sobotu 26. října se konaly volby poslanců do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky.
Voliči v
seznamu
238
Číslo
1
2
3
4
5
6
9
10
11
13
15
17
18
20
21
22
23
24

Vydané
obálky
172

Odevzdané
obálky
172

Platné
hlasy
172

% platných
hlasů
100,00

Strana
název
Česká strana sociálně demokratická
Strana svobodných občanů
Česká pirátská strana
Top 09
HLAVU VZHŮRU – volební blok
Občanská demokratická strana
Politické hnutí Změna
Strana soukromníků ČR
KDU-ČSL
Suverenita-Strana zdravého rozumu
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury
Dělnická strana sociální spravedlnosti
ANO 2011
Komunistická strana Čech a Moravy
LEV 21 - Národní socialisté
Strana zelených
Koruna Česká (monarch. strana)

Volební
účast
72,27

Platné hlasy
celkem
v%
22
12,79
2
1,16
2
1,16
7
4,06
0
0,00
5
2,90
1
0,58
1
0,58
14
8.13
0
0,00
4
2,32
16
9,30
2
1,16
31
18,02
63
36,62
0
0,00
1
0,58
1
0,58

Toto je přehled účasti voličů a počtu hlasů, které voliči v naší obci, dali
těmto stranám. Je použita informace z internetu.

2

Římské legie v Olomouci
O založení Olomouce existuje z minulosti mnoho pověstí, z nich asi ta
nejpozoruhodnější vypráví o založení města samotným Gaiem Juliem Caesarem.
Údajně po něm získal olomoucký pahorek přívlastek Júliův, v latině pak „Julii Mons“
či „luliomontium“ odtud pak prý Olomouc.
Dnes je nám už jasné, že tato pověst
nemá žádný historický základ.
Je tomu však teprve dvanáct let co se potvrdilo, že Římané se někdy v letech 178 – 180
dostali až k samotné Olomouci, ano právě tady se v oněch letech pokoušeli založit
markomanskou provincii. Stopy po římském táboru v lokalitě Mýlina v Neředíně
odhalil archeologický výzkum před stavbou rodinných domů v roce 2001. Pro historiky
se tímto otevřel doslova fascinující objev, vždyť se jedná o nejseverněji položené
průkazné stopy římských vojsk u nás.
Po druhé se archeologové mohli přesvědčit o pobytu římských vojsk díky připravované
stavbě polyfunkčního domu naproti krematoria. Otevřela se jim tak podívaná do doby
před téměř dvěma tisíci léty. „Celou zkoumanou parcelu přetínala od severu k jihu
další část hrotitého příkopu, který je pozůstatkem opevnění pochodového tábora
římských legií z doby konce 2. století našeho letopočtu“ – uvádí Marek Kalábek
z Archeologického centra Olomouc.
Archeologové zde objevili nejen příkop, ale i různé předměty, jako stříbrné římské
mince, římskou bronzovou provinciální sponu, zbytky římských cihel, fragment
římského železného klíče či střepy provinciální římské keramiky.
Nálezy byly datovány do 2. poloviny 2. století n. l., římští legionáři se tedy na tomto
místě usadili v době tzv. markomanských válek, které probíhaly v letech 166 – 180,
v době vlády římského císaře Marka Aurelia.
Staří Římané jsou tedy už oficiálně součástí olomoucké historie. Ačkoliv se římským
legiím nakonec založení římské provincie nepodařilo a naše území se tedy nestalo
regulérní součástí římského impéria, přesto však možná Římané v Olomouci strávili
poměrně dlouhou dobu.
„Díky těmto novým nálezům se daří skládat dohromady z jednotlivých střípků velmi
zajímavý obraz dávné minulosti místa, později nazvaného Olomouc. Přímo v lokalitě
vojenského tábora byly nalezeny nejen kusy keramiky či dobové mince, ale třeba také
cihly z prokazatelně římské produkce!“. – popsal situaci Jaroslav Peška – ředitel
Archeologického centra Olomouc.
V samotném centru Olomouce se pak při jiném průzkumu u kostela Panny Marie
Sněžné podařilo objevit dokonce římskou pálenou střešní krytinu. Všechny nálezy pak
podle archeologů jednoznačně ukazují na skutečnost, že někde na místě dnešního
Olomouce stávala zděná římská stavba, což doslova mění původní představu o
relativně krátkém a ryze vojenském charakteru římské přítomnosti. Vojenský tábor a
zděná stavba potvrzují, že na tomto nejsevernějším místě prokázaného pobytu strávili
Římané delší dobu.
Staří Římané dnes už mají v Olomouci svůj památník, kamenný milník – tradiční to
římský způsob označování významných cest, stojí v Neředíně, jen kousek od místa
římského opevněného tábora římských legionářů.
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Hned 1. prosince přišel do zasedací místnosti obecního úřadu Mikuláš. Přivedl s sebou
také anděla a úplně jako první přišel čert. Ty všechny pozvaly maminky a babičky,
které jsou členkami Českého svazu žen. Některé děti byly odvážné, jiné když přišly
k Mikulášovi, tak měly pláč na krajíčku. To už, ale k tomu patří. Ale když dostaly
dárky, tak potom už tam bylo veselo.

Ve čtvrtek 5. prosince obešel Mikukáš se svým již větším doprovodem celou vesnici a
zjišťovali, jestli děti dodržely slib, který daly před pár dny.
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Ve volební komisi zasedli: Alena Zatloukalová, Naděžda Návratová, Marie Vystrčilová,
Jaroslav Prachař a dva delegáti z Ivaně, Alexej Pluháček a Ladislava Žváčková.
Dne 6. 12. 2013 se konalo 18. veřejné zasedání zastupitelstva obce Klopotovice.
Bylo navrženo a zastupiteli schváleno rozpočtové provizorium na rok 2014.
Starosta obce pan Vladimír Bradík poděkoval občanům, členům komisí OÚ a členům
spolků, kteří se podíleli na akcích v tomto roce pořádaných v obci.

Paní Vladimíra Bukovcová upozorňuje ty občany, kteří ještě
nezaplatili stočné, aby tak neprodleně učinili nejpozději do konce
roku.
Hezké prožití svátků vánočních, bohatého ježíška a do nového
roku všechno nejlepší, pevné zdraví, pohodu a hodně štěstí přeje
redakce Lopotníka.

_________________________________________________________

Společenská kronika
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V podvečer dne 29. listopadu uspořádala Kulturní komise při Obecním úřadě
v Klopotovicích setkání s důchodci. Toto se konalo v zasedací místnosti obecního
úřadu. Sešlo se 37 seniorů z naší obce. Program zahájil pan starosta Vladimír Bradík,
ten vzpomněl, co se událo od posledního setkání a také všem popřál do nového roku
pevné zdraví. Nechyběl ani přípitek. Poté přišly děti se svou kulturní vložkou, kde
přednášely básničky a také zpívaly písničky, které nacvičily s maminkami a pod
vedením paní Ivany Pospišové.

Nechybělo pohoštění a ani pěkné písničky. Právě proto přijel pan Josef Čechák, tak
jako už několik roků před tím. Při známých písničkách senioři omládli, zpívali a
tancovali. Na další straně je společná fotografie z tohoto setkání.
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