Víte, že. . .
KRONIKA obecné školy v Klopotovicích byla založena učitelem Josefem Skalickým v roce
1918 a vedena postupně dalšími následujícími učiteli až do roku 1976.
Ve školní kronice najdeme i takovéto zápisy:
Ve školním roce 1919/1920 obec věnovala na zakoupení učebních pomůcek pro chudé
žáky 100,- Kč.
Ve školním roce 1920/1921 ve prospěch chudých žáků získáno 651,- Kč.
Dne 20. prosince 1922 škola obdržela od okresní péče o mládež v Kojetíně 3 páry
dětských bot pro chudé žáky.
Dne 25. ledna 1923 Občanská záložna v Tovačově věnovala pro chudé žáky 25,- Kč.
13. dubna 1924 tatáž záložna věnovala na zakoupení knih do školní knihovny 500,- Kč.
Ve školním roce 1924/1925 pokladna pro chudé žáky obdržela 745,40 Kč. V prosinci
1925 byly chudé děti poděleny: 4 děti obuví, 3 dívky zimními košilemi, 2 děvčata
zimními šátky.
Dne 18. ledna 1927 ve škole vystupoval eskamotér Emanuel Ruml. Předvedl ukázky
moderního kouzelnictví. Vstupné bylo 50 haléřů, od chudých dítek „nežádal ničeho“.
Dne 19. července 1929 se konal zájezd dětí žebřiňákem Jana Kohna na Plumlov. Vyjelo se
ráno v 6 hodin a návrat domů byl v 10 hodin večer. Každý účastník z pokladny chudých
obdržel 5.10 Kč.
Školní inspektor 6. května 1930 konstatoval, že v dohledné době bude třeba zříditi
druhou učebnu, postaviti kabinet pro školní pomůcky a rozšířiti školní WC – to ve zprávě
pro místní školní radu. Místní školní radě ustavené 16. listopadu 1929 se toto doporučení
nepodařilo realizovat a jak víme druhá třída na naší škole zřízena nebyla. Ach ta šetrnost !!
Ve školním roce 1930/1931 sbírka na pomoc mrzáčkům vynesla mnohem méně než
v letech minulých, a dále „je to snad předzvěst hospodářské krize ?“
Školní rok 1933/1934 – „počet dětí vzrůstá – obecní zastupitelstvo je však stále proti
zřízení druhé třídy“ (pozn. počet žactva činil v tomto školním roce 55 dětí. To všechno
v jedné třídě.)Školní rok 1934/1935 – teprve na přímluvu viceprezidenta země
Moravskoslezské Jindřicha Žáčka byla konečně zřízena od 15. září zatímní postupná druhá
třída. Ale už v příštím školním roce byla opět jen jedna třída a přitom počet žactva byl 48.
Teprve ve školním roce 1937/1938 kdy počet žactva dosáhl 50, byla zase milostivě
zřízena druhá třída – vyučovalo se provizorně na Radnici. Dvě třídy byly pak zase zřízeny
ve školních letech 1939/1940 (48 dětí), a 1940/1941 (47 dětí). Jak je vidět obecní
zastupitelstvo šetřilo i na školních dětech a bránilo se zřízení druhé třídy.
Školní rok 1938/1939 – v den 28. října 1938 se vyučovalo. Na škole byla vztyčena státní
vlajka, V kronice čteme: „okolojdoucí občané nabádali učitele aby vyvěsil také prapor
černý .“
Dne 3. února 1943 bylo započato s kopáním protileteckého krytu ve školní zahradě (školní
budova neměla vhodný sklep), - 6. února 1943 byl úkryt dokončen.
Zakončení školního roku 1944/1945, který byl v měsíci květnu válečnými událostmi u nás
přerušen, bylo 2. července 1945.

Vydává Obecní úřad v Klopotovicích v srpnu 2002; redakční tým:
Zdeněk Klobouk a Petr Indrák; čerpáno z Archívu tovačovského
panství a materiálů Obecního úřadu v Klopotovicích.
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Nezávislý občasník o dění v naší obci
Číslo 6 – léto 2002

Stalo se …

Ukončení činnosti školy

Dva snímky z dětského karnevalu, který se konal 2. března 2002.

Když v roce 1974 se započalo se sdružováním malotřídních škol, tak
mezi tyto patřila i naše jednotřídní škola. Za účasti zástupců školského
odboru ONVv Prostějově byla svolána na MNV v Klopotovicích schůzka
zástupců obcí Klopotovice a Biskupice k řešení situace. Biskupice tehdy
nechtěly přistoupit na sloučení v tom smyslu, že by 2 ročníky měly
vyučování v Biskupicích a 2 ročníky v Klopotovicích. Proto byla škola
v Klopotovicích nakonec zrušena a bylo vyhověno Klopotovským, aby
žáci již od 1. ročníku navštěvovali ZŠ v Tovačově i když se jednalo o jiný
okres (Přerov).
Školním rokem 1975/1976 bylo ukončeno vyučování ve zdejší škole.
V roce 1983 byla provedena úprava třídy na zasedací místnost Místního
národního výboru. Obecní knihovna byla přestěhována do původní
zasedací místnosti Radnice.

V sobotu dne 8. června se v naší obci konala okrsková soutěž požárních družstev.
Naše požární družstvo mělo smůlu, nedařilo se mu a proto bylo diskvalifikováno.

Snímek
školy
je
z padesátých
let
minulého století.

V pátek 28. června se měl konat „Dětský den“. Pro nepřízeň počasí byl odložen
na neděli 30. června. Začátek této zdařilé akce byl ve 14 hodin.
Nedávno skončil školní rok a školáci si užívají to nekrásnější období – prázdniny.
V ZŠ v Tovačově před prázdninami naposledy usedli do školních lavic: BUKOVEC
Miroslav, NAVRÁTIL Vojtěch, POSPIŠOVÁ Barbora a SPÁLOVSKÁ Lucie. Budou
se dále připravovat pro budoucí povolání.
Už za krátkou dobu ti nejmenší půjdou do školky a ti již o něco starší do první
třídy. Prvňáčky od 1. září budou: BENEŠOVÁ Jana, KOŠŤÁL Petr, POSPIŠOVÁ
Andrea a PRACHAŘOVÁ Kateřina.
Všem žákům a studentům přejeme do nového školního roku mnoho úspěchů.
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Úprava školy
V roce 1988 po uzavření místního pohostinství se započalo s adaptací
bývalého školního bytu na obecní Pohostinství. Slavnostní otevření se
konalo 10. prosince 1988. Prvním hostinským v novém Pohostinství byl
Pavel Zatloukal.
V roce 1990 byla provedena nová vazba a střešní krytina na budově
bývalé školy (současně i na budově Radnice). Obě budovy byly zakryty
hliníkovou krytinou.
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Nová budova školy
Léta Páně 1885 za starosty Martina Mézla, c.k. okresní školní rada
usoudila, „že škola v naší obci velmi chatrná a nezdravá jest a nařídila,
aby se postavila nová,“ což obecní zastupitelstvo po tři léta oddalovalo a
vymlouvalo se stran neštěstí ohně a povodní, které právě před pár lety
naši obec zastihly. Konečně nařídilo c.k. místodržitelství obecnímu
představenému uložit pokutu 50 Zlatých, aby škola se stavěla nebo
pokuta složena byla.
Kdež stavba školy začíti se musela s příspěvkem 82 krejcarů na jednu
Zlatku, což povoleno bylo od c.k. ministerstva. Stavba školy pak byla
pronajata za 4 500 Zlatých Aloisu Lukavskému staviteli z Prostějova.
Poškození školní budovy válečnými událostmi – 1945 (podle popisu ve
školní kronice od učitele Jana Polacha).
V roce 1945 byla válečnými událostmi školní budova vážně poškozena.
Nejnebezpečnější střela, která přímo zasáhla školní budovu - 80 mm mina
naštěstí uvízla v plevách v mezistropním prostoru a na štěstí nevybuchla.
Byla pak německými zajatci odstraněna. Na dvoře před oknem do
kabinetu explodoval šrapnel, střepiny pronikly oknem do kabinetu, kde
nadělaly menší škody. Němci umístili v kapli v okně věže kulomet a
stříleli přes břidlicovou krytinu školy směrem k Ivani, aniž viděli přímo na
protivníka. Střecha z břidlice byla velmi poškozena. Tlakem vzduchu byla
zčásti krytina ze střechy smetena a tak holá vazba trčela k obloze. Než
byla odstraněna všechna nevybuchlá munice – byly válečné školní
prázdniny – od 30. dubna do 6. června 1945. Ukončení vyučování
v tomto školním roce bylo 2. července 1945.

Ve dnech 14. a 15. června 2002 se konaly volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR. Zde Vám předkládáme výsledky voleb v naší obci.
Pro porovnání uvádíme hlasy voličů u voleb v roce 1998 a 2002.
Počet hlasů
1998
2002
34
35
5
1
26
2
4
2
2
11
11
54
61
24
24
7
1

Politická strana
ČSSD
ODA
Akce za zrušení senátu
Republikáni Miroslava Sládka
Strana venkova
Republikáni
Sdružení nezávislých
ODS
KSČM
KDU – ČSL
Koalice KDU– ČSL, US-DEU
Strana za životní jistoty

Počet oprávněných voličů u nás je 216 a voleb se zúčastnilo 147 občanů.
Upozorňujeme, že 1. a 2. listopadu se budou konat volby do Obecního
zastupitelstva. Bližší informace budou na vývěsce před OÚ.
V druhé polovině září se uskuteční v zasedací místnosti OÚ vítání občánků a
prvňáčků.

Z veřejného zasedání obecního zastupitelstva, konaného 19. 7. 2002.

Koncem října roku 1961 byla dokončena celková oprava školní budovy
v hodnotě 93 tisíc Kčs. Byla provedena adaptace WC, ve škole zaveden
vodovod, postavena kolna na palivo, provedena částečná adaptace
učitelského bytu a zřízena nová vrata do zahrady.
Ve školním roce 1973 /1974 provedeny větší stavební úpravy – výměna
oken z ulice, instalováno ústřední vytápění, ve třídě položeny parkety a
celá budova školy byla vymalována. V době stavebních úprav se
vyučovalo v uvolněném učitelském bytě.

2. Žádost firmy Filko o odprodej pozemku v k. ú. Klopotovice par. č. 416 a 417.
3. Předběžné projednání smlouvy s SFŽP ohledně rozšíření a intenzifikace ČOV.
4. Žádost TELECOMU o vytyčení sloupů k vedení telefonních drátů k přípojkám
občanů. Zastupitelé nesouhlasí s vytyčením sloupů. Navrhovali provést
rekonstrukci vedení v celé obci.
5. Stanovení počtu členů zastupitelstva na příští volební období – schválen
počet 7 členů.
6. Výběr dodavatele na opravu kaple. Zastupiteli byla navržena a schválena
stavební firma p. Oravce.
7. Informativně o prodeji akcií České spořitelny – odprodej neschválen.
8. Pan Oravec podal podrobnější zprávu o stavu finančních prostředků na
účtech. Finanční krytí akcí plánovaných v letošním roce.
9. Předběžný postup prací na opravu kaple. Vypracování smlouvy – pan
Pohlodka, Beneš, Bradík, Oravec.
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Úpravy školní budovy v dalších letech

ŠKOLA - historie

Školní budova

Všichni si občas zavzpomínáme na svá školní léta, na své učitele, na
radostnou dobu prázdnin a školních výletů. Že tomu tak vždycky nebylo,
o tom svědčí zápisy v kronikách obce a také školy. A tak počínaje
dnešním číslem zahajujeme náš malý seriál povídání o naší škole. Věříme,
že mnozí z Vás si s námi rádi zavzpomínají.
Naše povídání je věnováno především učitelům na naší škole, kterých
se zde vystřídalo několik. Netvrdíme, že všechno bylo tak, jak píšeme,
mnohé věci byly třeba trochu jinak, ale účelem je podnítit naše čtenáře,
aby nezapomínali na své učitele.
V ranném středověku dostávalo se vzdělání jen budoucím klerikům a
centrem vzdělanosti byl klášter se svou klášterní školou. Od 13. století se
u nás objevují městské školy zvané partikulární, většinou latinské. Rozvoj
školství se pak zastavil během třicetileté války. Když tato skončila bylo
málo učitelů, takže vyučovali různí i polovzdělanci například váleční
vysloužilci. Ani učit nebylo kde, vyučovalo se v obecních pastouškách
někdy také v hospodě či na faře.
Než byla u nás postavena škola (vedle Radnice) vyučovalo se od roku
1837 v pastouškách v domech číslo 30 a 49. Vyučovalo se podle školního
řádu z roku 1774. Tento školní řád rozlišoval školy normální, hlavní a
obecné. Zaváděl povinnou školní docházku pro děti od 6 do 12 let. Po
zrušení jezuitského řádu v roce 1773 ujal se dozoru nad školstvím stát.
Podle „Nového školního řádu pro všechny c.k. dědičné země“ se měli
žáci učit hlavně číst, psát, počítat a němčině. Na vesnicích byly takzvané
školy triviální, ve kterých se učilo jen čtení, psaní a počtům. V roce 1780
dalo brněnské gubernium natisknout německé i české učebnice a
rozdělilo je školám. V roce 1869 byla povinná školní docházka
prodloužena o dva roky, byly zavedeny obecné a měšťanské školy.
Podle zákona ze dne 13. 7. 1922 školní docházka byla stanovena
osmiletá, tedy do 14 let.
Následkem výnosu MŠNO – přestoupilo dne 9. června 1945 z naší školy
veškeré žactvo IV. oddělení – tj. 6., 7. a 8. postupného ročníku do
měšťanské školy v Tovačově.
V listopadu 1961 byl také 5. postupný ročník převeden do ZDŠ
v Tovačově.
Školním rokem 1975/1976 bylo ukončeno vyučování na zdejší
jednotřídní obecné škole a počínaje školním rokem 1976/1977 všechny
děti školou povinné navštěvují ZDŠ v Tovačově.

Léta Páně 1861 za času Františka Zapletala přednosty, Šimona Paráka a
Františka Žáčka radních, Čeňka Kováříka, Františka Indráka, Martina
Klobouka, Tomáše Krátkýho – výborů, Jakuba Pospíšila a Františka Gálíčka
– náhradníků – bylo ujednáno: když okresní představený Jan Bekárek do
Klopotovic na „komis“ přijel, tak představeným obce oznámil, že školu,
která slámou krytá byla, aby ji kamenem pokrýti nechali, což představení
obce slíbili, že toto udělají jen, aby povolil kus obecního trávníku prodati
a za utržené peníze se nechá škola opravit. Okresní představený řekl,
„pomožte si jak můžete, jen to udělejte“. Na to obecní výbor ujednal –
„kus trávníku za Kloboukovou loukou se propachtuje a tak dlouho se
pachtovat bude dokud se potřebné peníze ke stavbě neseberou. Škola se
zvýší na jedno poschodí a bude na jedné straně radní světnice pro obec a
na druhé komora vrchní pro učitele.“ A tak v roce 1862 se kamení na
základy přivezlo a mělo se začít stavět, k tomu nedošlo, neboť mnozí
mladí sousedi „protiv tomu se postavili a obecní představenstvo jakožto
grund zbytečných výloh u c.k. Místodržitelství obžalovalo“.
Z Místodržitelství přišlo rozhodnutí: „představenstvu obce se nařizuje
stavbu školy ihned zajistit, v pádu neuposlechnutí toho nařízení 50
Zlatých představený do chudé kase složiti musí.“ Tento zámysl se
nepodařilo uskutečnit a tak byla nakonec provedena jen oprava staré
školní budovy v obecních pastouškách.
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Tak vypadala
budova školy
před druhou
světovou
válkou.

