Výpis z jízdního řádu nové autobusové linky
ČSAD BUS Ostrava, a.s.:
920010 Přerov-Dub nad Moravou-Prostějov
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Platnost jízdního řádu: od 10. 6. 2001 do 14. 12. 2002
Všechny spoje jezdí pouze v sobotu, v neděli a ve státem uznané svátky.

V Klopotovicích dne 16. 5. 2001; redakční tým: Zdeněk Klobouk,
Petr a Tomáš Indrákovi; čerpáno z Archívu tovačovského panství a
materiálů Obecního úřadu v Klopotovicích.

8

Nezávislý občasník o dění v naší obci
Číslo 1 – 17. května 2001

Vážení,

Dům číslo popisné
15, kde byla
hospoda, dnes už je
jen rodinný dům.

právě se Vám dostalo do ruky první číslo občasníku
Obecního úřadu v Klopotovicích. Název Lopotník dostal od slova
lopota. Možná právě tak nějak vzniklo pojmenování naší vesnice.
Lopotník bude vycházet nepravidelně a zatím má upozorňovat na
kulturní a společenské akce v obci, bude Vás informovat
o investičních akcích a v každém čísle najdete kousek z historie
vesničky, ve které žijete. Také připomene jubilea našich
spoluobčanů. Uvítáme veškeré Vaše návrhy, názory, příspěvky a
také připomínky.
Největší investiční akcí plánovanou na letošní rok bylo
položení asfaltového koberce na komunikaci „v Hliníku“. Měla se
také opravovat cesta „za humny“. Na tyto akce bylo žádáno o
dotace na Ministerstvu pro místní rozvoj, žel byly zamítnuty a tak je
jejich realizace nejistá. Dále je záměr provést rekonstrukci a
rozšíření ČOV. Čistička již nevyhovuje požadavkům kladeným na
ochranu životního prostředí (zejména kvůli nucené zimní odstávce).
V průběhu roku bude vybudováno osvětlení a dokončen vzhled
hřbitova.
Dne 19. května 2001 se v místním parku bude konat od
19:30 hodin HODOVÁ ZÁBAVA. O občerstvení bude postaráno.
K tanci a poslechu bude hrát kapela Věrovanka s kapelníkem Jiřím
Uhlířem.

Paní Zdeňka Navrátilová se
svým synem Vojtěchem ještě
ve staré hospodě a na druhém
snímku je již Vojta v nové
hospodě.

Základní organizace Českého svazu žen uspořádá na
ukončení školního roku oslavy dětského dne. Bližší informace se
dozvíte včas z hlášení místního rozhlasu.
Letos jako každý rok OÚ uspořádá vítání občánků a setkání
s důchodci.
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Šenkýři (jak se mi podařilo zjistit):
Před rokem 1831 …… ? Stodolák
od roku 1831 Josef Lipčík
od roku 1836 Karel Lisecký
od roku 1859 Jan Studený
v roce 1874 hospoda vyhořela
od roku 1881 … ? Husička
Dále nám údaje o osudu hospody v Klopotovicích chybí.
V roce 1888 přišel na hospodu pan Ferdinand Vodička a v roce 1930
byla koncese hostinská udělena Bedřichu Navrátilovi. Ten však v roce 1946
zemřel a hostinská byla jeho manželka paní Vlastimila Navrátilová. Mezitím
probíhala 2. světová válka a jak známo přes naši vesnici prošla fronta a bylo
hodně domů, které byly vážně poškozeny. Tehdy v roce 1945 hospoda vyhořela.

Naši jubilanti
Již 95-té narozeniny oslaví nejstarší občanka naší obce paní Františka Vymětalová.
90-té narozeniny oslavují paní Anna Pohajdová
a paní Ludmila Minaříková.
80-té narozeniny oslavují paní Věra Paráková,
pan Jaroslav Smolka,
pan Vojtěch Matela
a pan Jindřich Krátký.
75-té narozeniny oslavují paní Marie Indráková,
paní Libuše Krátká
a paní Dobromila Mézlová.
65-té narozeniny oslavují pan František Mráček
a pan Vladimír Vávra.
60-té narozeniny oslaví pan Jaroslav Vymětal.

Jak je vidět na
tomto snímku
z války, hospoda
tehdy byla až
k silnici.
Nějaký čas hospodu zastupovala místní sýpka, jen než Navrátilovi
postavili novou hospodu. Hospoda nebyla jen od toho, aby bylo kde točit a
hlavně pít pivo, ale také v hospodě se odehrával kulturní život v obci. Byly zde
zábavy a také plesy. O tom by více mohli vyprávět někteří pamětníci. Při
znárodňování uprostřed minulého století, hospoda po vyvlastnění připadla
Jednotě. Tím pádem se paní Navrátilová najednou stala zaměstnankyní tohoto
lidového spotřebního družstva. V té době hospoda nebyla jako jednoúčelová
kulturní místnost, ale také se zde hrávalo divadlo a promítalo kino. Taková
kinopivárna, předchůdce kinokaváren. Syn paní Navrátilové, Vojtěch se oženil a
protože pracoval v zemědělském družstvu a pak byl v invalidním důchodu, tak
hostinská byla jeho paní Zdeňka. V roce 1988, její syn Vojtěch, který měl v té
době jiné zaměstnání, hospodu zavřel. V letních měsících tohoto roku se točilo
pivo v místním parku a mezitím se budovala obecní hospoda, z bytu, kde dříve
bydleli učitelé, když zde ještě byla základní škola. Od října roku 1988 se
vystřídalo několik hostinských v této hospodě. Pavel Zatloukal, Kočířovi, Čubovi
a již několik let je na hospodě pan Vojtěch Navrátil. Tolik z historie výstavy a
šenkování piva v naší obci.
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Blahopřejeme
Obecní zastupitelstvo se na 15. veřejném zasedání dne 11. 5.
2001 mimo jiné zabývalo těmito body:
- pronájem pohostinství panu Navrátilovi Vojtěchovi
- schválilo odkoupení pozemku par. č. 101 od pozemkového fondu, který je

-

výhledově naplánován pro výstavbu rodinných domků, jelikož jsou na tomto
pozemku provedeny veškeré inženýrské sítě
odkoupení pozemku par. č. 36/5 od Okresního úřadu
schválilo předat ocenění nemovitostí a pozemků firmou pana Röricha
zastupitelstvo bylo seznámeno s provozem nové autobusové linky ČSAD BUS
Ostrava a.s. Přerov – Dub nad Moravou – Prostějov
žádost na dotace programu obnovy venkova dotační titul 4 na rok 2001 nebyla
poskytnuta a ponechává se i na rok 2002
Obecní úřad bude na rok 2002 žádat o dotaci programu obnovy venkova DT 4
na dokončení chodníků v obci a provedení opravy místní kaple. Jedná se o
opravu omítek a nátěrů, opravu krytiny a provedení nových svodů a žlabů.
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Obecní grunt - „šenk“
Dominantou naší obce je kaple. V ní se místní občané schází už asi 190
let. Je tu ale i jiná místnost, v níž se schází, a scházeli se i naši předkové, a to už
mnohem dříve a z úplně jiného důvodu. Jak správně tušíte, je to hospoda.
První zmínka vztahující se k vaření a výstavě piva do obcí tovačovského
panství jak se mi podařilo zjistit pochází už z roku 1504. Pan Vilém z Pernštejna
udělil 3. prosince 1504 měšťanům tovačovským rozličné milosti a svobody.
Mimo jiné : „Co se piv dotejče, aby lidé kteříž vejsad nemají odjinud piva nebrali,
než od nich a k tomu žádná jiná piva nebrali na ně, aby vozena nebyla do města
ani do předměstí ani do vsí. Pak-li by se kdo v tom nezachoval, aby pánu Jeho
Milosti pokuty propadl osm grošů bílejch. Než oni také lidi potřebami, aby
nemeškali a dobrá piva, aby vařili. Pak-li by kdo zlé pivo vařil, aby pánu Jeho
Milosti pokutu svrchu psanou propadl a ouředník ji vezmi a dej obci.“
Roku 1556 Vojtěch z Pernštejna potvrdil měšťanům tovačovským, kteří
právo k vaření piva měli dodávku piva mimo jiné i do Klopotovic.
V roce 1559 Vratislav z Pernštejna toto potvrdil: „ … a krčmáře má sobě
každá ves jistého voliti a za takové pivo po vzetí jeho mají a povinni budou
nejdéle a konečně v šesti nedělích bez dalších odkladův a nesnází platiti. …“
V roce 1601 Vejkhart ze Salmu potvrzuje měšťanům tovačovským jejich
práva: „ … každá vesnice jest povinna si svého šenkýře voliti, … odebrané pivo
do šesti neděl musí mu zaplatiti.“ Dále určeno, že „šenkýř v té které dědině
nebude-li pivo tovačovské jeden den stále k šenku míti, po každé dva Zlaté
pokuty do důchodů panských odvede. …“
Jak uvádí tovačovský Zámecký archív, došlo 24. dubna roku 1678
k narovnání mezi Ferdinandem Juliem hrabětem ze Salmu a obcí města
Tovačova. Podle toho narovnání si vrchnost vymínila, aby šenkýři na vesnicích
gořalku panskou na každou bečku piva po dvou mázích bráti povinni budou a jak
žádného piva mimo tovačovského tak také žádné jiné gořalky než-li tovačovské
skládati a šenkovati nebudou. No to vrchnostenský „überreiter“ nebo jiná k tomu
určená osoba dobrý pozor dávati bude. Vystavování piva do poddaných osad
výsadní měšťané postupují vrchnosti, ponechávají si však pivný šenk v Tovačově
(když oni také na domě panském jak i vrchnost, však v jednostejných penězích
pivo šenkovati moc a právo mají), v městečku Klenovicích a ve vsích
Klopotovicích, Čelčicích a Oplocanech. Vrchnost pak prohlásila, že měšťany ve
vymíněných dědinách Klopotovicích, Čelčicích a Oplocanech žádným vinným
šenkem obtěžovati nebude kromě hodů, ku kterým dle obyčeje poddaní víno
bráti povinni budou ve zmíněných třech obcích při veselích svatebních, hodech a
jiných kratochvílích a potřebách žádné panské pivo tovačovské šenkovati a píti
nemá, jenom kdyby jim vrchnost toto darovala.
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V roce 1679 je doložen obecní grunt neboli „šenkhaus“ v Klopotovicích.
O tom, že vystavování piva, vína a gořalky panství vynášelo, svědčí zápis
„Výnosy na panství tovačovském“ z roku 1679, kde se mimo jiné uvádí:
Z vína na panském domě v Tovačově, vyšenkuje se 30 beček 10-ti vědrových,
1 po 20 Zl = 600 Zlatých ročně, z vína po dědinách 373 Zl, užitek z pivního
šenku 2 307 Zl, užitek z páleného vína nebo gořalky 1 156 Zlatých.
V roce 1727 se množily stížnosti poddaných vesnic tovačovského
panství, obce v písemné stížnosti obce uváděly: „že obce neprávem nuceny
bývají každoročně 6 – 8 věder panské gořalky vyšenkovati, dále panské víno a
ryby kupovati. …"
Hospoda byla obecní od roku 1778 a měla číslo popisné 15. Zajímavý je
dokument z roku 1831 jak počestná obec Klopotovská se šenkýřem nájemní
smlouvu uzavírala.
Zde jeho znění: „Šenkýř nastávající Josef Lipčík položil obci 4. října 1831
400 rýnských na tu hospodu obecní podle domluvy a sice, že on takovou na pět
let k užívání má. Ještě, ale by měl podle kontraktu 100 rýnských položiti. Toto
sto, ale on vzal na sebe a uvolil se Stodolákovi místo celé obce tyto peníze
položiti, tedy jest se svým platem na 5 let u obce vyplacený."
V roce 1836 dělá počestná obec novou smlouvu se šenkýřem.
„Šenkýř Karel Lisecký bude povinen podle závazku, který udělal s obcí roku 1836
jedny 4 bečice piva, každá 29 mázů obsahující, každoročně vyplatiti, za to jemu
obec se zavazuje 8 fůr dříví dovezeného z tovačovského lesa dáti. K tomu při
porubě úřadu ročně 2 svačiny bude povinen šenkýř udělati, při každý porubě
dobytka jednu a to místa sejpky ze svýho dobytka. K tomu ročně ouřadům jednu
svačinu bude povinen ustrojiti, kdy takovou ouřad místní žádati bude. Obec, ale
povoluje svými šenkýřovi tolik dobytka držet, co si sám troufá vyživit.“ Šenkýř
k tomu na přijatou daroval jednu bečicu piva.
Počestná obec mnoho propila a tak, když byl přijat do obce Josef Kovářík
z Hrdibořic musel zaplatit šenkýřovi Josefu Lipčíkovi 6 bečic a 12 mázů piva
místo počestné obce, která si to z restu vymazala. Mimo to musel Kovářík
zaplatiti šenkýřovi 3 rýnské a 8 grošů za 1 měřici ječmene, kterou za něho obec
dala pivovaru.
Dne 25. února 1832 přijala obec nového řezníka Josefa Vysloužila a
musel ji za to dáti 1 bečicu piva, 24 liber hovězího masa a jednoho skopce 30
liber. Jednu bečicu piva mu počestná obec odpustila za akcie (to, že jej bude sám
platiti). Tuto přijatou zaplatil řezník 13. listopadu 1832.
Gryzdil – soused dal přijatou, Mézl Ondřej, Žáček Frant., Dočkal Frant. – každý
24 liber masa a 2 bečice piva.
Koňař (pastýř koní) – dal přijatou – 12 liber masa a 3 bečice piva.
Surma (pastýř hovězího dobytka) – 6 liber masa,1 bečicu a 14 mázů piva.
Pastýř černého dobytka dal 6 liber masa, 1 bečicu a 14 mázů piva.
Dne 6.listopadu přijala obec znovu řezníka Vysloužila na rok 1833 za
2 bečice piva, 24 liber hovězího a 2 skopce a ouřadní svačinu. 24. října 1832
vyplatila počestná obec za požitých 55 bečic piva šenkýřovi Lipčíkovi 256
Zlatých a 40 krejcarů. Jedna bečice je 29 mázů. Jak je vidět tak počestná obec
propila tehdy, mimo přijaté, ještě dost !
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