Jejich opidia z 2. a 1. stol. př. n. l. (Hradisko u Prostějova), byla nejen opevněnými, ale
již také politickými centry. Do kultury Keltů, představující na našem území krátkou
dějinnou etapu se promítla velká pracovitost a píle, důmysl a technický talent: byli to
Keltové, kteří lpěli na nejvyšší možné kvalitě svých výrobků. Na našem území žil
keltský kmen Bójů, jehož řemeslníci vyráběli nástroje, nádoby i ozdoby s kvalitou
mnohdy převyšující naši současnost.
Když byli, Keltové vystaveni náporu germánských kmenů uchylují se do Poddunají
a Panonie.
Na scénu dějin přichází Germáni. První z nich se přihlásili už kolem roku 150 před n.l.
Teutoni a Kimbrové – právě o nich se zmiňují římské písemnosti. Jejich kolébkou je
evropský sever – Jutský poloostrov, Dánské ostrovy, Jižní cíp Skandinávie, pobřeží
mezi Labem a Vislou.
Filozof a historik Poseidonios z Apameie v Sýrii (135-51 př.n.l) vylíčil události
na alpské hranici impéria. Jeho dílo se bohužel nezachovalo. V pasáži, kterou
z Poseidonia převzal Athenaus se jméno Germánů objevuje poprvé. Další dochované
zprávy o Germánech přinesl Caesar ve slavném díle o galské válce (Commentarii de
bello gallico). V roce 98 n. l. vydal Tacitus krátký spis Germania, jež je nejdůležitějším pramenem k dějinám Germánů. „Oči vzpurné a modré, vlasy ryšavé, těla
vysoká a jen k útočení silná.“ TACITUS, Germania 4.
Prvá století n. l. nám již spoře osvětlují i písemné zprávy římských autorů. Dovolují
nám už usuzovat na etnickou příslušnost tehdejších obyvatel – převážně Germánů
a zbytku Keltů.
Nejpozději v 1. stol. n. l. musíme v oblasti mezi Odrou a Vislou již počítat
s germánským osídlením.
Naši Germáni – Markomané a Kvádové - Markomané vypudili Kelty z Čech, Moravu
a část Slovenska opanovali po vypuzení Keltů Kvádové.
V prvních stoletích našeho letopočtu osídlily území našeho kraje germánské kmeny,
jejichž sídliště a pohřebiště nám přinášejí svědectví o čilém styku s podunajskými
římskými provinciemi. Nálezy z doby germánského osídlení se vyskytují nejen v jejich
rozsáhlém pohřebišti u Kostelce na Hané, ale rovněž v mnoha dalších lokalitách –
Hrubčice, Vrbátky, Bedihošť, Biskupice. V Hrubčicích a Kobeřicích se našly nálezy
z doby merovejské, jinde z doby římské, které souvisí s dlouhými markomanskými
válkami. Císař Marcus Aurelius (161-180) válčil s Kvády, což dosvědčuje známý
nápis v Trenčíně.
(Merovejci – franský královský rod, nazvaný podle mýtického kmenového krále
MEROVECHA – okolo roku 450. Merovejci vládli ve franské říši, založené jejich
nejvýznamnějším představitelem Chlodvikem I.)

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 30. srpna 2014 a je dodáváno domácnostem v obci zdarma.
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Občasník o minulosti a přítomnosti nejen naší obce
Ročník XIV
číslo 3/2014

Zprávy z radnice
Dne 13. 5. 2014 se konalo 20. veřejné zasedání zastupitelstva
obce Klopotovice.
Prvním bodem bylo projednání odprodeje obecních pozemků, na kterých má
Myslivecká společnost a společnost XAVERgen budovy. V dalším bodu bylo schváleno
všemi členy zastupitelstva snížení počtu členů JSDH ve zřizovací listině počet 9 – 1
požární družstvo. Další bod jednání se zabýval smlouvou o bezplatném převzetí objektů
- dvou nástupišť autobusové zastávky, přístupových chodníků a středního ostrůvku.
Jedná se o smlouvu s KÚ Olomouc. Pro další volební období bylo navrženo složení
obecního zastupitelstva v počtu 7 osob.

IX. sportovní hry – Výšovice 2014
V sobotu 21.6.2014 se uskutečnil na hřišti a v zámeckém parku ve Výšovicích devátý
ročník sportovních her. Pořadatelské úlohy se na výbornou zhostila obec Výšovice.
Ke slavnostnímu zahájení nastoupili soutěžící ze všech členských obcí svazku.
Na jedenácti stanovištích plnili mladší i starší žáci různé sportovní a vědomostní úkoly.
Kop na branku, přenášení míče, skákání v pytli, slalom na koloběžce, chůze
na podložkách, poznávání dopravních značek, poznávání předmětů hmatem, florbalová
střelba, chůze na chůdách a další.
Také starostové obcí se museli zapojit do soutěžení ve speciálních disciplínách.
Záludný vědomostní kvíz, navlékání kancelářských sponek, bramborová slalomová
dráha a další.
V kategorii starších žáků zvítězili soutěžící z Čehovic a v kategorii mladších žáků
soutěžící z Vrbátek.

2

Neolitická sídliště s keramikou volutovou (lineární), píchanou i malovanou,
s keramikou šňůrovou a zvoncovitými poháry, své kamenné nástroje a pohřebiště nám
zanechal neolitický člověk na velké části našeho kraje.
Tato sídliště jsou doložena v Dobromilicích, Polkovicích, Klenovicích – také severně
od Tovačova v „Hraďouchu“ (nad Hradeckým rybníkem) byly odkryty stopy osídlení
z doby neolitu, což dokladují zde nalezené kamenné sekyry, mlaty, nože, bronzové
jehlice. Počínaje neolitem je území našeho kraje již trvale osídleno. Ekonomickým
základem bylo v této době již zemědělství, pěstovala se pšenice, ječmen, proso,
v menší míře už chován také dobytek – hovězí, ovce, kozy a vepři.
V následném období eneolitu se zrodilo nejstarší oradlo, původní primitivní dřevěný
hák zdokonalený jako rádlo. Vývoj společnosti postupně dospěl k patriarchálnímu
rodovému zřízení, tedy k vytvoření párové rodiny.
Doba bronzová je již u nás větší měrou zastoupena sídlišti a pohřebišti. Nejčetnější
jsou nálezy kultury únětické, lužické a slezské.
Tak na „basách“ u tovačovského cukrovaru (dnes Prefa) při stavbě dráhy v letech
1895-96 bylo nalezeno několik hrobů s lužickou keramikou. V Ivani na „Předních
dílech“ nalezeny popelnicové nádoby. V Rakodavech v „hliníku“ nalezeno pět hrobů
s nádobami lužického tvaru a podobné nálezy jsou zaznamenány v Biskupicích,
Hrubčicích a dalších obcích. U Věrovan mezi obcí a silnicí Tovačov – Olomouc
v letech 1890-90 odkryto několik hrobů s bronzovými prsteny, knoflíky a přívěsky.
Z této doby pochází rozsáhlé hřbitovy, zpevněná lidská sídla.
Starší doba železná v našem kraji nám rovněž zanechala množství hmotných památek
ze sídlišť – Biskupice, Ivaň, Vrbátky, Hrubčice.
V této době objevují se knížecí hroby vybavené zásobami jídla, nádobami, koňskými
postroji, zbraněmi, ale také hřbitovy s chudými žárovými pohřby. Přichází 4. století
př. n. l. a právě kolem onoho roku 400 začíná k nám pronikat první historicky známá
etnická skupina KELTOVÉ.
Právě o Keltech psal „otec dějepisu“ Řek Hérodotos a Halikarnasu už v 5. stol. před
n. l. ve svém díle „Histories apodexis“ – „Výklad zkoumaného“. Podle něho žili
Keltové neboli Keltoi v zemi jím zvané Keltiké. A Keltové se představili antickému
světu jako náramně drsní, neohrožení válečníci. Římané a Řekové byli zděšeni jejich
tvrdostí, jejich odvahou, s odvahou jakou po boku mužů bojuji ženy. Na jihu
evropského kontinentu budí hrůzu Peršané, Skytové a Keltové.
Jak píše Řek Polybios hrůzu u protivníků vzbuzoval nenapodobitelný ryk keltských
útočníků – doslova řvaní smíšené s hlasitým troubením na rohy a dlouhé válečné
trouby.
Kolem roku 400 př. n. l. dochází k jejich prudké expansi, Keltové pronikají
do úrodných krajů v Čechách, na Moravě a na Slovensku. Latinský název BOHEMIA
je odvozen od keltského kmene BOJŮ – kolem roku 113 př. n. l. odrazili nápor
germánských Cimbrů v Herzynském lese, k němuž patřily Čechy a Morava.
Galský postrach:Keltský nápor trval celé dvě století. Rok 225 př. n. l. – římské armády
uštědřují Keltům jednu z rozhodujících porážek v bitvě u Telamonui na etruském
pobřeží. V posledních desetiletích př. n. l. obsazují římské legie někdejší keltské
državy a objevují se až u Olomouce.
Stopy po pobytu Keltů – jejich sídlišť a hrobů se nalézají ve 30 obcích na Prostějovsku
– Bedihošť, Biskupice, Hrubčice, Klenovice, Klopotovice…
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dnech zakládání protokolu, již od roku 1858 trvající rozepři mezi domkaři a usedlými
skončil a výboru a zemskému výboru předložil ke schválení. Pak od zemského výboru
přišlo ke schválení, jak následuje:
Předně musí se obecní jmění pozůstávající z rolí, něco pastvisek a li, okolo 24 jiter co
na obecní výlohy býti má, pak na výhon, pastvu pro dobytek – okolo 7 jiter pastvy
zůstane.
Toto jmění se do „gruntovní knihy“ zapsati má pro obec Klopotovice, korporace neb
hromadnou, domkaři každý jakož i hospoda číslo 15 pak famílie č. 43 každý na
1 měřici z pastviska hned za dědinou obdrží, v hromadě 20 měřic, ostatní zbývající
kusy luk, rolí a pastviska má se mezi usedlé na následující způsob rozděliti:
Každý sedlák obdržený z dělených pozemků 4 díly, čtvrtník 3 díly a chalupník 2 díly
a tak se to děliti bude, jak se jen pan inženýr dostaví a jen počasí vhodné bude.

Léta páně 1871
Na již v roce 1869 rozdělená pastviska, povstalo v tomto roce nová hádka skrze
„Bahno“ přičemž tehdejší starosta Šimon Parák mnohé zkusil.
Právě „Bahno“ mělo se znovu děliti dle nařízení zemského výboru za předsedání
p. Dubského, tak vznikly dvě strany. Jedna chtěla ujít pohoršení ponecháním
čtvrtníkům a chalupníkům, ale strana druhá chtěla, aby se přísně dbalo nařízení
zemského výboru, starosta se přidržel, toho nařízení proto, že bude mít záda krytá, ale
bohužel ta druhá strana se spojila se čtvrtníky a chalupníky a začala proti
představenému brojiti, takže chalupníci a čtvrtníci žádali do Brna a tam odtud přišlo za
předsedání místopředsedy Venclíčka: v bahně staré dělení ostane starým, tak se musela
bahna znovu měřiti a tak již v tomto roce vedli spor s představeným a s výborem až do
konce jejich úřadování, největší protivníci – 2 půlláníci, 5 čtvrtníků a jeden chalupník.

Spor o obecní vrby
V roce 1875 se stala obec majetnicí vrb na obecní půdě stojících, neboť jich dosud
obyvatelé ve svém užívání drželi, ale výnosem zemského výboru při rozdělování
obecních pastvisek roku 1868 obci přiřknuty byly. Starousedlíci je, za žádnou cenu
pustit nechtěli a dokazovali své právo na ně, ale nic naplat pustit je museli, poněvadž
tehdejší obecní výbor se vskutku obce zastal, spor obecní o vrby s usedlými rázně
ukončen a vrby v užívání obce převedli až na jednoho, totiž číslo 3., který musel být
žalován, proces ale na jeho větší škodu dopadl.

Toulky minulostí našeho kraje
Území našeho kraje má vskutku bohatou historii, jak ani nemůže být tam, kde stopy
osídlení sahají do doby lovců mamutů. Jejich stanice u Ondratic a Otaslavic,
v Předmostí u Přerova, Dolních Věstonicích jsou dokladem existence paleolitického
člověka v našich končinách již před více než 30 tisíci lety.
Zatímco neandrtálci se od nás ještě značně odlišovali, lovci z Předmostí či z Dolních
Věstonic už nikoli. Vždyť základy k příštím náboženstvím, k filozofickým koncepcím
– k ideologii kladli tito lidé. Oni se stali také tvůrci společnosti, v jejímž čele stála
žena, matka, udržovatelka rodu – stali se těmi, kdož položili základy matriarchální
rodové společnosti v jejím nejranějším stádiu.
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Jako každou jinou obec tak i Klopotovice reprezentovala dvě čtyřčlenná družstva a to:
mladší žáci ve složení: Tereza Hrdiborská, Monika Šumšalová, Karolína Bradíková
a Jan Pořízek, a starší žáci ve složení: Tomáš Dostál, Jan Gál, Jaroslav Vymětal
a Tomáš Pavelka.

Soutěžili i starostové obcí

Po celé odpoledne byla v zámeckém parku pro všechny účastníky sportovních her
v provozu velmi vytížená sportovní střelnice se vzduchovými puškami. Po slavnostním
předání pohárů vítězům a cen všem účastníkům proběhlo na hřišti vynikající
vystoupení sokolníků Seiferos.
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Společenská kronika

Uplynulé období bylo bohaté na kulturní a společenské akce. Dne 28. června pořádaly
členky Českého svazu žen na hřišti Dětský den. Už léta se využívá termín ke konci
školního roku. Už před zahájením soutěží přišla paní Petra Vysloužilová ukázat všem
přítomným papouška. Potom děti dostaly kartičky na sbírání bodů, na ně jim ženy
napsaly jejich jména a mohly začít soutěže. Soutěží bylo mnoho. Kličkování mezi
kužely, házení míčků do pusy šaška, prolézání látkovým tunelem, nošení vajíčka
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Velká porce překvapila i takového chlapa jako je pan František Prachař, ale jak je
vidět, nakonec se s tím nějak vyrovnal. Dobrou chuť.

Po obědě jsme navštívili státní zámek v Hradci nad Moravicí.

Listujeme v kronikách naší obce
Spor o pastviska - 1863
V roce 1863 se domkaři proti sedlákům pozdvihli a žalovali, že sobě sedláci mnoho že
vzali z pastvisek a luk pole nadělali a výsledkem toho, že pást „nemožů“, protože se to
těžko urovnává. Sedlstvo podalo žádost na přepsání obecních pozemností hned toku
1858 k výminkům k c. k. místodržitelství, avšak ale povolení přišlo na ty před rokem
1826 rozdělené, že se mohou k místům při katastru zaznamenat, to poslední rozdělení
z roku 1853 se neschvaluje, že to není radno všechno rozdělit. Však, ale nová žádost
na c. k. místodržitelství, kterou ještě zatím nazpátek neobdrželi.

Urovnání sporu o pastviska - 1868
V tomto roce nastalo urovnání ze strany pastvisek, jejich rozdělení mezi domkaře
a starousedlými sousedy, totiž sedláky, čtvrtníky a chalupníky, neb přijel do naší obce
zemský komisař, vyslaný od zemského výboru pan Ing. Tomzensk, který po několika
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I druhý zájezd pořádala kulturní komise. To se psalo datum 9. srpna,
a zájezd byl pro seniory a ostatní zájemce. Navštívili jsme státní zámek Raduň a jako
druhý také státní zámek, Hradec nad Moravicí.

Společná fotografie pořízená před zámkem v Raduni.

Chvíle odpočinku.
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na lžíci. Šlo zde i o zručnost dětí, některých rodičů a také babiček. Výrobu fotorámečků
zde děti učila paní Veronika Indráková. Paní Veronika přijde každý rok s něčím novým
a pro děti zajímavou zábavou. Vždy jsou také některé nové soutěže.
Největší atrakcí letos byly lyže, ano lyžování na trávě. A právě při této disciplíně
pobavily všechny přihlížející dvě ženy, paní Marta Nesvadbíková a Iva Bukovcová.

ZO ČSŽ děkuje tímto všem občanům, kteří se jakoukoliv mírou podíleli na přípravě
a hladkém průběhu této akce.
ZO ČSŽ děkuje také všem sponzorům, Obecnímu úřadu v Klopotovicích, Myslivecké
společnosti z Kralic na Hané, paní Aleně Bradíkové a paní Leoně Zajícové.
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Dne 7. července se konaly na střelnici na Podstrání letos již druhé střelecké závody.
Jinak se zde střílí každý pátek odpoledne.
O týden později a to 14. července dopoledne jsme shlédli na hřišti závody hasičů
našeho okrsku. Pořádající družstvo mělo smůlu, a proto vybojovalo první místo od
konce. Prostě se nedařilo.

Chvíle soustředění družstva a také člena SDH Jiřího Kroupy při soutěži jednotlivců.
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Zde je společná fotografie ze zájezdu do Ostravy, který se konal dne 12.7. 2014.
Zájezd byl určen pro děti s doprovodem rodičů a doplněn dalšími zájemci. Tito
navštívili MINIUNI – SVĚT MINIATUR a zoologickou zahradu. Zájezd pořádala
Kulturní komise při Obecním úřadu v Klopotovicích.

Před pár lety jsme si nedovedli představit, že děti z vesnice se budou jezdit dívat
na domácí zvířata do ZOO.
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