Přečetli jsme za vás

Možná někdo z vás se bude divit, proč za dobu co Lopotník vychází, je zde už potřetí
zmínka o Františku Nesvadbíkovi. Asi si to zaslouží. Jsou sporty, jimž se naši občané
věnovali a o nich tu ještě zmínka nebyla, třeba fotbalisti. Je ten fakt, že v naší obci
nikdy žádný sportovní klub nebyl, a proto naši občané reprezentovali vždy jinou obec
nebo město. Například kopané se věnovalo za celou dobu nejmíň padesát žáků,
dorostenců a mužů dohromady, jenže v nižších a nejnižších soutěžích. Ti co více
vynikli, se věnovali atletice, boxu, vzpírání a také zápasu.
Zápasu se věnuje podstatně méně borců, jak je to známo u některých jiných sportů.
František Nesvadbík už několik roků patří ve své věkové a váhové kategorii mezi
absolutní špičku v naší republice.

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 28. února 2014 a je dodáváno domácnostem v obci zdarma.
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Občasník o minulosti a přítomnosti nejen naší obce
Ročník XIV
číslo 1/2014

Oprava kříže na hřbitově

Zprávy z radnice
Slovo starosty
Vážení spoluobčané dovolte, abych Vám popřál hodně štěstí a zdraví v novém roce
2014, který je zároveň posledním ve volebním období 2010 – 2014.
V letošním roce bychom chtěli realizovat následující akce:
- vybudování WC vedle sýpky
- v knihovně nový podhled na stropě včetně nového osvětlení
- zateplení stropu v prodejně včetně nového podhledu a osvětlení
- údržba obecní zeleně.
Dovolte, abych se nyní zmínil o čtvrtku 6. 2. 2014, kdy v 21 hodin začala hořet
střecha rodinného domu manželů Vystrčilových č. p. 18. Chtěl bych touto cestou
upozornit občany, aby nepodceňovali kontrolu komínů a věnovali jim pozornost.
Zároveň bych chtěl poděkovat panu Moukovi, který jako první upozornil na požár.
Členům svazu dobrovolných hasičů, jmenovitě panu Jaroslavu Vymětalovi, Bohumilu
Špačkovi a členům JSDH Lukášovi, Tomášovi a Jakubovi Špačkovým, kteří první
začali hasit před příjezdem hasičů z Tovačova a profesionálních hasičů z Kojetína a
Prostějova. Po odjezdu profesionálních hasičů poslední čtyři jmenovaní hlídali celou
noc budovu až do čtrnácti hodin následujícího dne.
Ještě jedno všem, kteří pomáhali, děkuji.
Starosta obce Vladimír Bradík

Jubilea našich občanů v roce 2014
93 let - Krátký Jindřich
93 let - Paráková Věra
75 let - Kohnová Alžběta,
70 let - Minařík Ladislav,
70 let - Peršínová Zdeňka
70 let - Pohlodkvá Žofie
65 let - Oravec Ladislav
65 let - Humpa Jiří
65 let - Indrák Petr
60 let - Vystrčilová Marie
60 let - Indrák Jaroslav
60 let - Indráková Milada
60 let - Bradíková Vlastimila
60 let - Krátký Pavel
60 let - Jurdová Jarmila
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Kříž na hřbitově před opravou a po ní.
Na letošní rok připadají dvě kulatá výročí, která bychom si měli připomenout. Blíže
řečeno smutná výročí. 100 let od začátku I. světové války a 70 roků od velké letecké
bitvy nad Hanou.
Dne 28. 6. 1914 došlo v Sarajevu, hlavním městě Bosny a Hercegoviny, k atentátu
na následníka trůnu, arcivévodu Františka Ferdinanda d’Este, při kterém byla zabita i
jeho manželka hraběnka Žofie Chotková. Oba byli zastřeleni z bezprostřední blízkosti
srbským nacionalistou Gavrilem Principem. Návštěva následníka trůnu proběhla v
souvislosti s vojenskými manévry rakousko-uherské armády nedaleko srbských hranic
a byla provokativně naplánována na den výročí porážky Srbska na Kosově poli /28. 6.
1389/ ,která měla za následek ztrátu samostatnosti na Osmanské říši.
Atentát, to byla právě ta jiskřička, která rozpoutala I. světovou válku.
Dne 17. prosince 1944 došlo ke střetu mezi 15. leteckou armádou USAAF (se
základnou v Italii) a stíhací eskadrou Luftwaffe JG 300. Za 15. leteckou armádu
USAAF se střetu účastnilo 336 bombardérů B-24 Liberator a 191 B-17 Flying Fortess.
A jako stíhací doprovod 300 letadel P-38 Lightning a P-51 Mustang. Za německou
Luftwaffe se bitvy zúčastnilo 100 stíhaček Messerschmitt Bf 109 G a Fw 190 A-8.
Ztráty 15. letecké armády během této operace činily 19 bombardérů (18 Liberatorů, 1
Fortress) a 6 stihaček (4 Lightningy a 2 Mustangy). Deset amerických strojů dopadlo
na zmrzlou moravskou půdu, osm z nich byly bombardéry, s nimiž bylo ztraceno i 84
příslušníků jejich osádek.
Jeden z těchto sestřelených bombardérů skončil u Kokor. Členem posádky byl také
Donald Robinson, který přistál s padákem v polní trati Rybník, za řekou Blatou. Pan
Jan Kohn jej na jeho požádání odvezl na bryčce do zámku v Tovačově.
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Aby nemuseli být nebožtíci odnášeni, anebo odváženi na hřbitov do Tovačova, byl
zřízen v Klopotovicích v roce 1949 hřbitov. Umístění tohoto kříže na konci obce
ztratilo svůj význam. Proto byl v tom roce přemístěn na hřbitov. Na zadní straně
podstavce tohoto kříže je napsáno „OPRAVENO NÁKLADEM RODINY MÉZLOVÉ –
HRADILOVÉ“. Právě tato rodina se postarala o přemístění a opravu tohoto kříže.
Kříž byl poté natřen na zeleno, tento nápis zaniknul a většina návštěvníků hřbitova,
toto ani nevěděla.
Při další opravě tohoto kříže v roce 2013 byla zelená barva odstraněna a obnoveny
všechny nápisy. Toto prováděla firma René Tikal.

Na náčrtku Zdeňka Klobouka je vyznačena trasa poslední cesty těchto nebožtíků.

10

V roce 2013
Narodila se: Lucie Špačková
Zemřeli: Alena Vojtková, Milada Pospíšilová, Eliška Kovaříková, František Mraček
Odstěhovali se: Aleš Pospíšil, Jiří Vysloužil, Marie Fojtíková, Jana Fojtíková, Marie
Fojtíková, Ludmila Jurková
Přistěhovali se: Marek Šumšal, Romana Šumšalová, Monika Šumšalová, Zdenka
Šumšalová, Nela Navrátilová, Zdenka Machačová, Roman Hrdiborský, Bedřich
Vojtěchovský, Dagmar Dehnerová, Květoslava Krátká, Zdeněk Klobouk

Počet občanů ke konci roku 2013: 275
Rozpočet 2014
Příjmy
Daňové příjmy
Daňové příjmy fyzických osob ze závislé činnosti
Daňové příjmy 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
Nedaňové příjmy
Poplatek pes
Pohřebnictví
Pronájem pozemků občané
Pronájem obchod
Pronájem pohostinství
Pronájem pozemků
Stočné
Celkem
Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu
Celkem
Příjmy celkem
Výdaje
Vnitřní obchod
Dopravní obslužnost
Odvádění a čištění odpadních vod
Příspěvky školky
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414 000 Kč
10 000 Kč
54 000 Kč
520 000 Kč
1 136 000 Kč
2 000 Kč
55 000 Kč
560 000 Kč
2 751 000 Kč
2 200 Kč
15 900 Kč
1 500 Kč
32 000 Kč
24 000 Kč
58 000 Kč
32 000 Kč
165 600 Kč
54 400 Kč
54 400 Kč
2 971 000 Kč
50 000 Kč
40 000 Kč
180 000 Kč
16 000 Kč

Příspěvky škola
Nebytové prostory
Knihovna
Kultura
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
Ostatní činnosti nikde nezařazené
Výdaje celkem

20 000 Kč
200 000 Kč
7 000 Kč
34 000 Kč
1 000 Kč
20 000 Kč
220 000 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč
20 000 Kč
72 000 Kč
18 000 Kč
236 000 Kč
17 000 Kč
373 000 Kč
1 285 107 Kč
11 893 Kč
130 000 Kč
2 971 000 Kč

Běžné výdaje
Kapitálové výdaje

2 721 000 Kč
250 000 Kč

Paní Vladimíra Bukovcová upozorňuje naše občany, kteří ještě
tak neučinili, mohou v úředních hodinách na Obecním úřadě
v Klopotovicích zaplatit poplatky za odvoz popelnic a poplatky
za psy. Dále je nutné na OÚ sepsat novou smlouvu na hrobové
místo na místním hřbitově a zaplatit poplatek za jeho užívání na
dobu následujících deseti roků.

Manželé Marie a Josef Vystrčilovi tímto děkují občanům a obci za
finanční a materiální podporu.
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Tato dosti rozsáhlá oprava sochy a také časem sešlého podstavce se uskutečnila na
podzim roku 2013. Toto provedl pan R. Tikal.
--------------1
Viz. Křestní matrika pro Klopotovice r. 1850
2
Uvedeno v Úmrtní matrika pro Klopotovice IV., 85 v poznámce
3
Od té doby až do své smrti r. 1940 chromal.

První fotografie je z archivu Pátera O. Beránka, druhá byla pořízena po vichřici 11.
února 2008 a třetí po opravě v roce 2013.

Kříž na hřbitově
Jak je patrno z přiloženého náčrtku situace v první polovině osmnáctého století
jediná schůdná cesta z Klopotovic do Tovačova vedla polní cestou k Viklickému dvoru
a odtud tehdy po hrázi mezi Starým rybníkem, který se nacházel naproti Viklickému
dvoru a rybníkem Zvolenov. Touto polní cestou se také ubíral průvod se zemřelými
nebožtíky. Cesta vedoucí k Viklickému dvoru byla po celé své délce lemována stromy
kaštanů odtud pak název „kaštanová cesta“. Původní dřevěný kříž v roce 1855
nahrazen kamenným, u kterého se usedlíci loučili se svými zemřelými sousedy, dnes
umístěný na hřbitově stával na začátku polní cesty. Silnice, ty, se začaly budovat až na
konci vlády rakouské císařovny Marie Terezie, za vlády císaře Josefa II., se cesty
začaly napřimovat a vytyčovat tzv. „císařské silnice“.
Dále uvádíme pár slov z obecní kroniky.
V roce 1855 nechala obec zhotovit kamenný kříž a tento postavit a pak „v pondělí
na Císařský hody po mši svaté, kterou sloužil velebný Pán František Přehnil a kaplan
Isidor posvěcen byl“. Samotné svěcení kříže se tedy konalo 25. listopadu 1855. Právě
kolem tohoto kříže bývali od nepaměti odnášeni nebožtíci na hřbitov do Tovačova.
Kříž byl postaven pro označení místa posledního důstojného rozloučení obce se
zesnulými. Toliko uvádí kronika obce.
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Panna Maria Svatohostýnská
Páter Oldřich Beránek v roce 1942 sepisoval historii všech křížů, které byly
v tovačovské farnosti. Jeho záznam se dostal do ruky panu Jiřímu Jemelkovi a ten nám
ho nabídnul. Uvedeme zde trochu zkrácený a nepatrně upravený výklad historie
pomníku Panny Marie Svatohostýnské.
V Klopotovicích od osmdesátých let devatenáctého století znamenala mnoho rodina
Františka a Františky Kloboukových.
František Klobouk pocházel z Klopotovic, kde se narodil 21. ledna 1850 1. Oženil se
12. srpna 1873 s Františkou Věrnou z Klenovic2 a brzy po svatbě shrnul na sebe vliv
v obci.
Byl dvakráte po sobě zvolen starostou a obec dobře spravoval. Ale jak už to bývá,
našel se kdosi, kdo nepřál Kloboukovi úřadu starostenského. Byl to rolník Hynek
Žáček. Začal pracovat o to, aby v příštím období nebyl zvolen starostou Klobouk,
nýbrž on sám. Získal si řadu přívrženců, ale v rozhodném boji o starostenský úřad padl
a starostou byl zase zvolen, tentokráte už potřetí František Klobouk.
Proti němu však začal dělat Žáček se svou stranou opozici. Staří pamětníci
vyprávějí, jaké se strhly vždy slovní potyčky na radnici při každé schůzi. Rozumnějším
občanům bylo jasno, že boj mezi Žáčkem a Kloboukem neskončí dobře. Měli pravdu.
Kdysi šel Klobouk na pole a za vesnicí potkal Žáčka. Sešli se úplně sami, nikde ani
živé duše. Slovo dalo slovo a došlo mezi nimi k hádce.
Hádka skončila tím, že rozčilený Klobouk sekl kosou, kterou nesl na pole, Žáčka do
nohy.
Žáček podal na starostu Klobouka trestní oznámení pro těžké ublížení na těle a
Klobouk byl zatčen a dán do vyšetřovací vazby. Ve vězení si rozvážil, jakou vyvedl
hloupost. Obrátil se k Panně Marii Svatohostýnské o pomoc. Prosil ji, aby poranění
nestalo se Žáčkovi životu nebezpečné a aby sám ze všeho šťastně vyvázl. A Matka Boží
ho vyslyšela. Žáček se brzy pozdravil3, soud pak Klobouka propustil na svobodu,
protože naznal, že obžalovaný jednal v přenáhlení a byl k tomu vyprovokován, přesto
však ho zbavil úřadu starostenského. Novým starostou byl zvolen Žáček.
Klobouk a jeho žena z vděčnosti Panně Marii Hostýnské postavili za
Klopotovicemi, při silnici, vedoucí do Biskupic, sochu P. Marie Hostýnské a to právě
na tom místě, kde od nepaměti stával dřevěný sloupek s obrázkem Panny Marie
Beck je tvůrcem sochy, Zelinka sochu při scelování v letech 1923/24 přemístil o
několik metrů a při tom provedl opravu, kterou financoval Čeněk Klobouk syn
budovatelův.
Na podstavci čteme:
Obnovil V. ZELINKA
A. Beck v Kroměříži.
Tolik Páter Oldřich Beránek, podrobnější informace najdeme v Lopotníku č. 28, který
vyšel jako první číslo roku 2008.
Dne 11. února 2008 byla vichřicí rozlámána smuteční vrba, která stála v blízkosti
sochy. Utrpěla tím i socha Panny Marie Svatohostýnské, přišla o pravou ruku. Tu
uschoval starosta pan Vladimír Bradík a při další obnově sochy byla ruka přilepena.
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V sobotu dne 4. ledna nás navštívili Tři
králové v rámci Tříkrálové sbírky.
V tovačovské farnosti občané darovali na
tuto sbírku 58 653 Kč, z toho občané
Klopotovic 3 493 Kč.

V nedávné době jsme byli zváni, a to hned
v několika regionálních novinách na výstavu našeho
rodáka, Jiřího Steigera, žijícího v Praze. Tuto výstavu
můžete navštívit do 11. března 2014 v Galerii u
Hanáka v Prostějově, a to v úterý nebo ve čtvrtek
v době mezi 15. a 17. hodinou.
Právě takové titulky v novinách nás upozorňovaly
na tuto akci.

Smutná událost
Bohužel, i takové věci
patří k životu.
Ve čtvrtek 6. února zde
vznikl
požár
střechy
rodinného domu. K jeho
zdolání
se
sjelo
pět
hasičských sborů. Místní
dobrovolní hasiči, hasiči
z Tovačova,
z Kojetína,
Prostějova a z Olomouce
hasiči se speciální technikou.
Snímek z internetu.
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Společenská kronika
V sobotu dne 8. února od 20 hodin se konal v zasedací místnosti obecního úřadu
Babský bál. K tanci a poslechu zde hrála skupina DUO CAHA z Přerova. Účast byla
obdobná jako v loňském roce. Sešlo se zde na šest desítek platících. Po závěrečné
hodině v hospodě, přišla ještě omladina.

V neděli 23. února se v téže místnosti konal Dětský karneval. Dětí se zde sešlo
tentokrát jenom šestnáct. Dá se říci, že účast dětí je čím dál, tím menší. Je fakt, že je
v obci méně dětí než dříve, ale někteří nejdou nikam, ani když je tam všechno zadarmo.
Obě tyto akce pořádala Základní organizace Českého svazu žen v Klopotovicích.
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Ohlédnutí za minulým rokem
Třináctka je pro mnoho lidí nešťastné číslo. Pro život v naší obci to pravděpodobně
neplatí, až na malé výjimky. Pro nás to byl spíše výjimečný rok, rok v pořadí třináctý
v tomto století. Mohli jsme sledovat úpravy interiéru sýpky, to byla příprava na
největší událost v posledních letech. Také to stálo dost peněz, ale stojí to za to. Další
akce, která probíhala současně se sýpkou, byla oprava pomníku z první světové války.
Úpravy v prostoru před sýpkou, a natírání oplocení malého parku zapadá také do
těchto příprav. Obec v té době zaměstnávala paní Marii Vystrčilovou a pana Luďka
Mračka, právě ti se hlavně podíleli na těchto akcích. Sečení trávy, to je parketa pana
Ladislava Čuby, práci si naplánoval tak, aby to bylo na hody v perfektním stavu. Mezi
tím byla vydána a v Klopotovicích pokřtěna knížka, která nás seznámila s životem
v naší obci po dobu uplynulých osmi století. Pak přišla ta chvíle nejvíce očekávaná,
oslava osmistého výročí naší obce. Byla sobota 18. května. Od rána se scházeli občané
Klopotovic, rodáci a také někdejší obyvatelé se vztahem k naší obci. Sešlo se jich
hodně, možná nad očekávání. Někteří zde prožili celý den, jiní se tu zastavili, vyzvedli
knížku a jen se podepsali do kroniky kulturní komise. Těch druhých bylo tak málo, že
by se dali spočítat na prstech jedné ruky. Někteří účastníci tohoto setkání se zúčastnili
mše svaté, která se konala v kapli sv. Jana Nepomuckého. Toto dění pokračovalo
průvodem obcí za doprovodu dechové kapely „Věrovanka“. Průvod končil u sýpky.
V přízemí sýpky byla výstava fotografií, jak z dnešní doby, tak i starých, dokonce i
z předminulého století. Po obědě se velká část lidí přesunula do parku, kde hrála
k tanci a poslechu kapela „Věrovanka“ a vystoupil národopisný soubor Klas z Kralic
na Hané. Slovem provázel pan Jiří Vrba. Večer potom byla hodová zábava, kterou
pořádal spolek AVZO. Po hodech jsme neusnuli na vavřínech. Byl opraven kříž na
hřbitově a Panna Maria Svatohostýnská. Toto provedla firma pana Reného Tikala.
Dále ještě v tomto roce byl opraven most přes Svodnici na silnici směrem do Věrovan.
To nebyla záležitost obce, ale firmy, která spravuje silnice našeho kraje. Mimo to
proběhly akce, které se konají každoročně. Dětský karneval, dětský den, babský bál,
Mikuláš, setkání s důchodci a další. A pak že je třináctka nešťastné číslo, tento rok se
zvlášť vydařil. Je třeba poděkovat touto cestou všem těm, co se na všech těchto akcích
podíleli.
Třináct let už také vychází Lopotník, vyšlo už víc jak padesát čísel. Nikde to zatím
nebylo uvedeno, ale můžeme se pochlubit i tím, že nám někteří z vás pomáhali. Vzhled
Lopotníku dal Tomáš Indrák, a na několika číslech ze začátku s námi spolupracoval.
Název i logo je také jeho dílo. Paní Marie Procházková nám nabídla básničku o
Klopotovicích, ta později vyšla i v knížce věnované významnému výročí v minulém
roce. Je také několik našich spoluobčanů, kteří nám nabídli dosti velké množství
fotografií, jenom některé jsme použili. Jsou to Tomáš Indrák, Mgr. Vladimíra Lehká Bukovcová, Jarmila Vymětalová, Kateřina Prachařová, Ivana Pospišová a byly také
použity fotografie z internetových novin Prostějovska. V našem archivu jsou také staré
fotografie nabídnuté mnoha našimi občany. Redakce Lopotníku tímto všem výše
uvedeným děkuje za spolupráci.
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