Pro úplnost nutno uvést, že na naší škole působili souběžně se
správci školy také další učitelé:

-byl to především katecheta (učitel římsko - kat.náboženství)
ve školním roce
1918 - 1919
Jan Roháček
ve školním roce
1919 - 1920
Jan Tabach
ve školním roce
1921 - 1928
Karel Ješka
ve školním roce
1928 - 1930
František Pelíšek
ve školním roce
1930 - 1936
František Amis
ve školním roce
1936 - 1940
Oldřich Beránek
ve školním roce
1940 - 1944
František Todt
ve školním roce
1944 - 1950
Alois Tuček
ve školním roce
1951- 1955
Josef Penka
od roku 1956
Ladislav Suchánek
od roku 1970
Josef Macek
-domácí a ruční práce na zdejší škole vyučovaly:
Božena Konupčíková
(z Věrovan)
v letech
1918 – 1924
Filomena Massáková
(z Tovačova)
v letech
1924 – 1925
Justina Hybnerová
(z Tovačova)
v letech
1925 - 1926
Jarmila Nevrlová
(z Ivaně)
v letech
1926 – 1933
Marie Králíková
v letech
1933 – 1937
Anna Webrová
v letech
1937 – 1938
Gertruda Vlčková
v letech
1938 – 1940
Božena Lehká
(z Klopotovic)
v letech
1940 - 1941
Svatava Chatrná
v letech
1944 - 1945
Milena Pátková
v letech
1945 - 1946
Marie Vrtělová
(z Ivaně)
v letech
1946 - 1947
Ludmila Kovaříková
v letech
1947 - 1948
Božena Poštulková
v letech
1948 – 1949

Dále to byli tzv. výpomocní učitelé a praktikanti:
Ve školním roce 1934/1935 byla pro nadměrný počet žáků zřízena 2. třída kde vyučovala
Marie Zdražilová z Olomouce.
Totéž se opakovalo ve školním roce 1937/1938 kde opět ve druhé třídě vyučovala tatáž
učitelka.
Ve školním roce 1938/1939 působila u nás jako výpomocná učitelka pro počty Olga
Zimmerová.
Ve školním roce 1939/1940 ve zřízené druhé třídě vyučoval Jakub Němeček. V tomtéž
školním roce jako výpomocná učitelka pro domácí nauky působila Anežka Rychlá. V tomto
školním roce byl dále zřízen pokračovací kurs pro mládež škole odrostlou, kde vyučoval
Arnošt Polášek, který přišel z Podkarpatské Rusi, kde dosud působil.
Ve školním roce 1940/1941 jako výpomocný učitel pro zřízenou druhou třídu působil
Arnošt Polášek, který následující školní rok přešel na měšťanskou školu do Tovačova.
Jako učitel – praktikant působil u nás ve školních letech 1940 až 1942 učitel Milan Mézl.
Ve školním roce 1942/1943 jako výpomocný učitel pro německý jazyk zde působil učitel
Ladislav Motal.

Vydává Obecní úřad v Klopotovicích v listopadu 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 7 – podzim 2002

stalo se …

Škola Klopotovice
na jaře roku 1960.
Učitel František Lánský.

Myslivecká společnost uspořádala 7. září 2002 zkoušky psů na Podstrání.

Další dva snímky jsou z vítání občánků a prvňáčků dne 15. září 2002.

Jitka SOROČKOVÁ – působila na naší škole od 1. září 1961 do roku 1972.
V době jejího působení účinkovalo žactvo při různých příležitostech a oslavách
(recitace).
Marie ZAJÍČKOVÁ - poslední učitelka na zdejší škole, působila zde od září 1972
do konce školního roku 1975/1976, tedy do ukončení činnosti školy. V době
jejího působení na naší škole se všechno žactvo zapojilo do Klubu mladých
čtenářů, tento klub vydával krásné knihy pro mladé čtenáře.
Žáci se aktivně zapojovali do rozhlasových relací určených pro jednotlivé školní
ročníky. Za tu aktivní účast byli několikráte čs. rozhlasem oceněni.
V rámci mimoškolní činnosti žáci se svou učitelkou navštěvovali různé kulturní
akce v Městském divadle v Prostějově, především divadelní představení pro
děti.
Při různých slavnostních příležitostech žactvo vystupovalo v relacích místního
rozhlasu a také při oslavách u pomníků 1. a 2. světové války.
Žactvo se také úspěšně zapojilo do výtvarných a recitačních soutěží v rámci STM
(Soutěže tvořivosti mládeže) – ve Vrbátkách, a Prostějově.
Paní učitelka Marie
Zajíčková se svými
posledními žáky v
Klopotovicích.
Ve školním roce
1975/76.

Začátkem prosince se uskuteční již tradiční setkání s důchodci. Dva snímky
z minulého roku uvádíme hlavně pro ty občany, co se ještě nikdy tohoto
setkání nezúčastnili, aby dostali odvahu a příště přišli.
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ochraně (CPO), hovořil při různých oslavách a výročích (28. října, výročí TGM
atp). Organizoval pro žactvo poučné přednášky s promítáním pohlednic, tak
v roce 1936 a také 1937 přednášel náš občan – bývalý námořník Oldřich Kočíř o
přístavech v Jižní Americe, na Kanárských ostrovech a v Itálii.
Dne 7. května 1959 bylo mu uděleno „Čestné uznání“ za zásluhu o naši obec
v době jeho zdejším působení.
Jeho působení na naší škole tak bylo i přínosem pro celou obec a myslím, že
mohu klidně prohlásit, že řada jeho bývalých žáků na něho nezapomene.

Skončilo minulé volební období, a proto je třeba poděkovat našim zastupitelům
za jejich práci.
V minulém volebním období kromě malých se uskutečnily také velké investiční
akce a to:
Rekonstrukce zdí, oplocení a položení nové dlažby na hřbitově.
Během tohoto období byly opraveny všechny místní komunikace, byl položen
asfaltový koberec z obalované směsi.
Vybraná firma provedla rekonstrukci čistírny odpadních vod.
Zčásti bylo upraveno okolí Obecního úřadu, omítky, chodník.
Nebyla pozadu ani starost o výsadbu a udržování zeleně v obci.
Na povodně v letošním roce bylo vybráno 9 600 Kč a Obecní zastupitelstvo
odsouhlasilo částku 20 000 Kč..
Za to všem našim občanům děkujeme.

Výsledky voleb do Obecního zastupitelstva v Klopotovicích
konaných ve dnech 1. a 2. listopadu 2002.
KDU - ČSL
217

Škola Klopotovice – učitel Jan Polach
Josef HORÁK - přišel k nám ze Staré Vsi u Rýmařova, kde působil v letech 1945
až 1948. Na naší škole pak působil jen krátce – od roku 1948 do roku 1950, kdy
odešel na školu do Uhřičic u Kojetína. Také v době jeho působení žactvo zdejší
školy nacvičilo a sehrálo několik divadelních představení a účinkovala při různých
slavnostních příležitostech.
František LÁNSKÝ - přišel na naši školu z Jiříkova, okres Rýmařov, kde působil
od roku 1946 do roku 1950. U nás působil od roku 1950 až do roku 1961 kdy
odešel na ZDŠ do Kojátek u Bučovic. Zemřel 20. dubna 1992 ve věku 72 let. I
tento učitel se plně zapojil do organizování různých kulturních akcí a se žactvem
školy nacvičil několik divadelních představení. Po jeho odchodu končí činnost
žactva pokud se týká divadelních představení. Žactvo se pod jeho vedením
zapojilo také do Soutěže tvořivosti mládeže, kde v rámci okresních kol získávalo
dobré hodnocení.
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hlasy
96
77
58
58
55
52
51

jméno
Josef Oravec
Vladimír Pohlodka
Vladimír Bradík
Ing. Roman Beneš
Jaromír Matela
Jaroslav Prachař
Jaroslav Beneš

Počet získaných hlasů
KSČM
458

Nezávislí
313

strana
KSČM
KSČM
nezávislí
nezávislí
KSČM
KSČM
KDU - ČSL

Počet oprávněných voličů je 214 a voleb se zúčastnilo 164 občanů.
Novým členům zastupitelstva přejeme hodně úspěchů v jejich další práci
Upozorňujeme, že dne 15. listopadu se bude konat v zasedací místnosti OÚ
od 19 00 hod. ustavující a 1. schůze Obecního zastupitelstva.
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GALERIE učitelů zdejší školy
Norbert VITÁSEK - působil na zdejší škole před rokem 1811. Kdy skutečně
nastoupil a tedy jakou dobu zde působil není známo.
Josef KYLLAR - v roce 1811 založil školní matriku a vedl ji až do roku 1818.
Podle toho zde působil 8 let. Zemřel v roce 1839 v Brně.
Kašpar HEGER - působil u nás v letech 1819 – 1828. Ze zdejší školy odešel na
farní školu do Charvát u Olomouce.
František ZAPLETAL - učil na zdejší škole od 11. března 1829 do 11. března
1837.
Josef ŠTĚPÁNEK - jako zatímní učitel byl zde od 11. března 1837 do roku 1839.
Definitivně byl ustanoven od roku 1839 a působil u nás až do roku 1883 – tedy
plných 44 let. Josef Štěpánek byl rodák z Lobodic, jeho manželka rozená
Matzenaurová pocházela z Tovačova. Tento na svou dobu velmi pokrokový učitel
byl iniciátorem založení školní knihovny v roce 1859, veřejnou sbírkou na kterou
přispěli nejen domácí ale také přespolní se tehdy vybralo neuvěřitelných 30
Zlatek a 20 krejcarů. Byl to čin hodný pokrokového učitele a dokazoval jeho vliv
na sousedy. V roce 1862 se velikou měrou podílel na uspořádání s organizaci
Slavnosti na počest výročí vysvěcení naší kaple. Už podle těchto kusých údajů
lze soudit, že to byl takový ten správný starý kantor, který ovlivňoval život celé
vesnice.
Jakub KRČEK - v letech 1883 – 1894 působil u nás, odešel pak na školu do
Lobodic.
Cyril SOBOL - u nás učil v letech 1894 – 1901, pak odešel na školu do Hrušky u
Kojetína.
Jindřich MÜLLER - učil u nás jen krátkou dobu, od 21. února 1901 do 26. března
1902.
Josef SKALICKÝ - učitelem na zdejší škole od 26. března 1902 do 31. července
1922, pak odešel na školu do Buku, kde 4. dubna 1926 zemřel. Na jeho pohřbu
byla také delegace z naší obce vedená tehdejším předsedou školní rady p.
Aloisem Indrákem, v delegaci byli dále jeho bývalí žáci: Čeněk Klobouk, Jan
Klobouk, Ferdinand Vodička, Alois Žalák a Vojtěch Pospíšil. V roce 1918 založil
Kroniku obecné školy v Klopotovicích. Bylo jeho zásluhou, že školní knihovna
měla v roce 1920 již 143 svazků. Byl jednatelem místní osvětové komise, která
ve značné míře ovlivňovala kulturní život v obci.
František SPÁČIL - učitel a definitivní správce školy od 1. srpna 1922 do roku
1932. Ačkoli na zdejší škole měl definitivu, vůbec u nás nepůsobil. Zatímco
požíval nepřetržitou dovolenou po celých deset let, vyučoval ručním pracím na
Jedličkově ústavu v Praze, k tomuto měl zvláštní schopnosti. Definitivu na zdejší
škole v roce 1932 dobrovolně vzdal.
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Josef Skalický

František Spáčil

Škola Klopotovice v roce 1924
učitel Josef Barvík

Josef BARVÍK - zatímní správce a zatímní učitel od 31. 3. 1922 do 1. 9. 1930.
Odešel na školu do Raclavic u Přerova, kde dostal definitivu. V roce 1923 založil
Kroniku obce Klopotovic, kterou vedl až do konce svého působení na naší škole.
V době jeho působení byl u nás rozvinutý bohatý kulturní život, jednak to byli
„ochotníci“, kteří takřka každým rokem nacvičili a sehráli divadelní představení,
aktivní byl také „Hudební kroužek“ který vystupoval při různých slavnostních
příležitostech. Také děti nezůstávaly pozadu – hrály divadlo, pořádaly „kácení
máje“, vystupovaly při slavnostních událostech (odhalení památníku „Svobody“).
Tento učitel se také snažil rozšiřovat obzor svých žáků i dospělých pořádáním
přednášek s promítáním obrazů – ať už to byl cestovatel S. E. Vráz, který v naší
obci přednášel o svých cestách Severní, Střední a Jižní Amerikou, nebo lodní
strojník - náš občan Oldřich Kočíř, který vyprávěl o svých cestách po světě. Josef
Barvík založil tradici školních výletů, byl iniciátorem Školního spoření mládeže
v Občanské záložně v Tovačově, která zase přispívala na učební pomůcky pro
chudé žactvo. Ostatně na jeho působení u nás často vzpomínala dnes již odešlá
generace našich občanů.
Jan POLACH - správce a definitivní učitel od 1. září 1930 do 1. září 1948. Odešel
na střední školu do Kozlovic pod Ondřejníkem okres Místek. Působil tedy u nás
18 let, z toho 6 let v těžkých dobách Protektorátu. Za tu dobu vychoval a
připravil do života celé generace
našich spoluobčanů. Byl důstojným
pokračovatelem předchozích učitelů. Hned po svém nástupu na zdejší školu
začal mimo plnění svých školních povinností, také působit jako režisér místních
ochotníků. Také s dětmi nacvičil a sehrál několik divadelních představení. Tak
například v roce 1932 sehrálo žactvo divadelní hru „Zahrada sudiček“.
Také v dalších letech byly v režii tohoto učitele sehrány ať už ochotníky nebo
žactvem další divadelní hry. Ale o činnosti ochotníků budeme ještě hovořit.
Osvětová činnost tohoto učitele byla však opravdu všestranná – přednášel pro
žactva a také pro občany o našich legionářích, přednášel o civilní protiletecké
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