Oslavy založení Klopotovic
Uplynul rok, co Klopotovice
slavily založení vesnice.
Pozvali všechny rodáky a přátele
a hudba Věrovanka vyhrávala vesele.
Že tady lišky nedávají dobrou noc,
zažili hosté překvapení moc,
které jim hostitelé milí
pro radost připravili.
Bývalá sýpka se v galerii proměnila
a plná krásných snímků byla,
každý, kdo podívat se zašel,
na své mládí vzpomínku tam našel.
Bylo to všechno krásné a bylo toho dost,
všem rodákům i hostům pro radost.
Dík patří všem, co oslavu připravili,
je vidět, že milují svou vesnici
a rádi dodržují tradici.
A my jsme hrdí, že jsme se tu narodili,
i když nás odvál čas,
do svého rodného hnízda
rádi se vracíme zas.
Marie Procházková, rozená Dočkalová
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Občasník o minulosti a přítomnosti nejen naší obce
Ročník XIV
číslo 2/2014

Zprávy z radnice
Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 23. a 24. května 2014
výsledky hlasování za volební okrsek č. 1 Klopotovice
strana č. 05
strana č. 06
strana č. 07
strana č. 09
strana č. 10
strana č. 14
strana č. 16
strana č. 18
strana č. 21
strana č. 22
strana č. 24
strana č. 26
strana č. 27
strana č. 32
strana č. 38

KDU-ČSL
Strana zdravého rozumu
TOP09 a STAN
LEV 21
KSČM
ČSSD
ANO 2011
Moravané
VIZE 2014
Úsvit přímé demokracie
Strana svobodných občanů
KSČ
Volte pravý blok
Česká pirátská strana
Věci veřejné

5 hlasů
1 hlas
4 hlasy
2 hlasy
13 hlasů
12 hlasů
10 hlasů
1 hlas
1 hlas
3 hlasy
1 hlas
5 hlasů
1 hlas
1 hlas
1 hlas

Z 235 oprávněných voličů se voleb zúčastnilo 62 voličů, odevzdáno bylo celkem 61
platných hlasů. Volební účast v Klopotovicích byla 26,38 %. Podle údajů uveřejněných
v Prostějovském týdnu se Klopotovice umístily na 8. místě z 97 obcí na Prostějovsku.

Volební komise ve složení: Ivana Pospišová, Naděžda Návratová, Marie Vystrčilová,
Alena Zatloukalová, Katarina Janošcová, Jaroslav Prachař, Petr Frantal a Alexej
Pluháček.
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Mír domu tomuto… Z bojiště u Piavy r. 1918.
Konec všeho – jeden ze stovek válečných hřbitovů ve Francii
„Války jsou krvavým potem dějin a historie sama učitelkou lidstva. Co
je však po studiu dějin, když naučení v nich shrnutá neuplatňuje lidstvo
v praktickém životě dob následujících! Co nám to prospěje, že se
můžeme vykázati takovými velikány, jako byl Hus, Chelčický, Komenský
a četní jiní, když my sami se hrabame kdesi – bahnem! Co je po
zdařilých vzorech, když napodobeniny jsou nepodařenými padělky! Co
je po slavné minulosti a po dokonalosti historických jedinců, když jim
nenásleduje rovnocenná přítomnost a dokonalost všeobčanská?“ - tolik
citát z Rodinného kalendáře „Nového lidu“ na rok 1926.
Prameny a literatura:
Yvette Heřtová: Zákopová válka
Rodinný kalendář„Nového lidu“ na rok 1926
Foto: archiv Lopotníku
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Dobojováno – srbský zákop u Bělehradu.

Čs. armáda ve Francii – plakát z roku 1916.
Poprava čs. Legionářů maďarskými honvédy v Jekatěrinoslavi na
Ukrajině v létě 1918.
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Společenská kronika

Jedno páteční odpoledne na střelnici, konkrétně 18. 4. 2014.

Velikonoční pondělí.
V sobotu 3. května uspořádala
Myslivecká společnost Kralice
na Hané střelecké závody.
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Dne 8. května prošel lampiónový průvod obcí k pomníkům, kde si občané připomněli
konec druhé světové války a osvobození naší obce před šedesáti devíti roky.

O víkendu, kdy u nás byly hody, bylo špatné počasí, tak se tancovalo na sýpce.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

I. světová válka
Jak už zmíněno v minulém čísle 28. června tomu bude rovných sto let,
co atentát v Sarajevu se stal jakoby jiskrou k vyhlášení 1. světové války.
V této válce bylo mobilizováno celkem 70 156 000 mužů. Dohodové
státy mobilizovaly 44 558 000 mužů, centrální mocnosti 25 598 000
mužů, na straně Dohody padlo 5 413 000 mužů, na straně centrálních
mocností 4 029 000 mužů. Těmto lidem, by měl svět navždy zachovat
svou vděčnost. Samotná válka byla zakončena sto jednou dělovou
salvou. Tyto salvy - právě tyto salvy měly lidstvu připomenout, že
naposledy slyšelo hřmění děl. Uplynulo několik let, všichni ti padlí u
Verdunu, na Sommě, na ruských pláních leželi jen pár let a už nebyli
pro lidstvo ničím, než pouhými abstraktními hrdiny.
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Vzpomínkou na oběti této kruté války, si zároveň připomínáme, že
v této válce padlo deset našich rodáků, budiž několik dobových snímků
a obrázků, které zde uveřejňujeme.

6. srpna 1914 Hanácký pluk z Olomouce odchází na frontu.

23. 12. 1914 – byl z rozkazu rakouské justice popraven v Ostravě
redaktor Josef Kotek.
Společný hrob čs. Legionářů v Moskalenkách, 89 km na západ od
Omsku.
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