Víte, že. . .

Bažantnice

Podle smlouvy uzavřené 26. března 1807 mezi obcí
Klopotovice a některými jejím usedlíky na straně
jedné a tovačovským panstvím na straně druhé,
rozhodlo se panství zřídit na pozemích patřících zčásti
k Viklickému dvoru a zčásti obci Klopotovice a jejich
usedlíkům - „bažantnici“. Klopotovská obec a její
usedlíci měli na tomto místě role, louky a jeden
včelín, to vše v celkové výměře 19 měřic, 6 osmin a
1a 3/4 čtver.sáhu. (Měřice se tenkráte rovnala 533 a
1/3 čtver.sáhu).
Dle starého katastru jmenovala se tato trať „Občiny“,
v době uzavření výše uvedené Smlouvy však je
používán název „ve šraňkách“.
Bažantnice se nacházela na levém břehu Blaty a to
zhruba v místech dnešního vrbového háje. Právě o tuto bažantnici se v roce 1866 odehrál
nelítostný boj mezi rakouskými vojska a Prušáky. V letech 1892 – 94 byla bažantnice
zrušena a stromy vykáceny.
Výměnou za odstoupenou plochu dala vrchnost klopotovským ze svých pozemků u
Klopotovic a to na „lůčkách“ – 12 měřic, 6 osmin a 2 3/4 , z pozemků „nad hliníkem“ 4
měřice, 4/8, z role „svobodná“ 2 měřice a z role na „lůčkách“ ještě 3 měřice a 2/8.
Před rokem 1800 zvala se na „lůčkách“ trať na levém břehu Blaty proti „Obůrkám“. Tato
trať se stala velice úrodnou po regulaci Blaty kolem roku 1800, kdy bylo také provedeno
první rozdělení Obecních pastvin.
Kde byla role „svobodná“ dnes již nelze zjistit. Zřejmě se ale jednalo o některou část
katastru připojeného ke dvoru v Klopotovicích již v letech 1661 – 1667.
Na této Smlouvě je ještě pečeť nesoucí název Dědiny KLOPOTOVI z roku 1591.
Jak je dále ze Smlouvy patrné, většina zúčastněných ještě neznala psaní.

Vydává Obecní úřad v Klopotovicích v únoru 2003; 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 8 – zima 2003

Jelikož toto číslo vychází až teď, tak dovolte, abychom Vám popřáli do
nového roku všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
Z jednání Obecního zastupitelstva:
Z 2. veřejného zasedání:
Mimo jiné byli přítomní seznámeni
- s rozpočtovými změnami na konci roku – úprava rozpočtu
- s nabídkou Heraldické kanceláře pana Pavlů na zpracování znaku a
praporu obce – schváleno
- informativně o akcích, které proběhly během roku – opravy
komunikací, úpravy zpevněných ploch před OÚ, rozšíření a
intenzifikace ČOV a se stavem finančních prostředků ke konci roku
Z 3. veřejného zasedání:
- návrh a schválení rozpočtu na rok 2003
- byly předloženy znalecké posudky, vypracované za účelem
prodeje obecních pozemků. Prodej panu R.Vymětalovi na stavbu
garáže a manželům Nesvadbíkovým k výstavbě rodinného domku
- žádost města Tovačova o příspěvek na vybudování výtahu na
zdravotním středisku.

Výročí občanů v roce 2003
97 let Vymětalová Františka
80 let Humpová Dobroslava
Pohajdová Marie
Snášel František
75 let Kočíř Bohumil
Pospíšilová Marie
70 let Osohová Marta
Přehnal Alois
Mézlová Helena
65 let Zatloukal Josef
Ježák Alois
60 let Pohlodka Vladimír
Prachař Jaroslav

Všechny tyto snímky jsou ze hry Ladislava Stroupežnického „Naši furianti“.
Na prvním obrázku mimo jiné vidíte množství diváků, kteří toto představení
navštívili. Na druhém pány Oldřicha Trefila a Jana Pospíšila, na třetím pana
Oldřicha Trefila coby Habršperka a na posledním vidíte jak je veselo
v hostinci.

Všem jubilantům blahopřejeme
2
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Při všech těchto oslavách účinkovali – recitace: Antonín Slavík, Marie
Pospíšilová, Marie Lehká, Marie Nitschová, hudební vystoupení obstaralo
trio houslistů - Josef Slavík, Jaromír Smékal a Vojtěch Koláček.
Oslavy vzniku ČSR (28. října 1948) se na Sýpce konaly už v režii učitele
Josefa Horáka – po jeho proslovu následovala recitace žáků školy.
Oslavy 28. října se v roce 1949 konaly ve škole, po proslovu učitele
Josefa Horáka žáci školy předvedli své recitační umění.
26. prosince všechno žactvo školy sehrálo na Sýpce hru „Vánoční země“nacvičil a režíroval učitel Josef Horák.
K oslavám osvobození v roce 1950 (8. května) přispěli žáci školy hrou
„Princ s rudou hvězdou na čele“ – účinkovalo žactvo zdejší školy, ale také
se ZDŠ v Tovačově a dva dospělí. Režii měl učitel František Lánský. O
úpravu jeviště a efekty se jako obvykle v minulých letech starali: Jaroslav
Vymětal, Josef Krátký (č.18), František Mádr, Josef Kratěna a František
Lehký.
V roce 1950 (13. května) žáci účinkovali pod vedením svého učitele při
odhalení pomníku Rudé armády v naší obci.
V roce1955 (27. února) uvedli naši školáci hru „Kocourkovští mudrlanti“ –
režíroval František Lánský. A 26. prosince v témž roce žáci pod vedením
svého učitele sehráli hru „Za pokladem“.
V roce 1956 (30. prosince) sehrálo žactvo naší školy v režii svého učitele
hru „Krakonošova medicína“ – jeviště v hostinci stavěli: Jaroslav Vymětal,
František Lehký a Jaroslav Smolka.
V roce 1957 žactvo sehrálo divadelní představení: „Jednou ranou tři sta
zabil“ opět v režii svého učitele.
V roce 1958 nacvičilo žactvo v režii učitele Františka Lánského a sehrálo
dvě představení: „Zlaté srdíčko“ a hru „Vítáme Dědu Mráze“ spojenou
s vánoční nadílkou.
Ještě zbývá připomenout tradiční „Vodění Hrachovce“ a slavné „Kácení
máje“- obě tyto události zejména v letech po 2. světové válce hýbaly
celou dědinou a dá se říci i našim okolím. Dnes už bohužel jen fotografie
připomínají skutečnost, že do přípravy a provedení těchto akcí byla
zapojena větší část našich občanů. Takovými „tahouny“ těchto akcí byli
naši občané - Jaroslav Vymětal, Josef Krátký (č.18), František Lehký, Josef
Kratěna, Jaroslav Smolka a další jejichž nadšení a doslova „zlaté ruce“
dokázaly i nemožné.
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Na Obecní úřad přišel koncem minulého roku tento děkovný dopis.
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Činnost ochotníků v naší obci je nerozlučně spojena s působením
učitelů na naší škole. Jedno z prvních veřejných vystoupení žactva a
občanů organizoval učitel Josef Štěpánek při příležitosti oslav výročí
postavení naší kaple, tak jak bylo popsáno už v kapitole o naší kapličce.
Bohužel zprávy o působení dalších učitelů na tomto úseku se
nezachovaly, až v roce 1922 (10. září) při odhalení pomníku Svobody,
bylo pod vedením učitele Josefa Barvíka provedeno kulturní vystoupení,
které obsahovalo – odpolední slavnostní průvod s hudbou (v průvodu
bylo hanácké bandelerium, školní děti se svým učitelem, uprostřed
hudba, pak Sokoli, krojovaní Hanáci a Hanačky a ostatní občané). Při
odhalení pomníku účinkoval pěvecký sbor. Odpoledne potom se konal
zahradní koncert a večer lampiónový průvod přes obec.
První známé vystoupení našich divadelních ochotníků se konalo 25.
listopadu 1922, kdy v hostinci pana Vodičky sehráli hru „Dražba na
nevěstu – aneb žena na zkoušku“.
Toto vystoupení mělo u obecenstva takový úspěch, že v dalších letech
byla v režii učitele Josefa Barvíka byly pravidelně nacvičeny a sehrány
další divadelní hry.
Veselohra „Neodolatelná Olga - aneb Není nad protekci“ byla hrána 21.
ledna 1923. A hned 3. února téhož roku na všeobecnou žádost občanů
bylo opakováno představení divadelní hry „Dražba na nevěstu…“. V roce
1923 byla zahájena činnost Hudebního kroužku, který pak účinkoval při
různých kulturních událostech.
V roce 1924 (26. ledna) ochotníci uvedli komedii „Teta mistra Štycha
aneb Dolarové tetičky“, tato hra měla u diváků veliký úspěch. A 3. února
v tomtéž roce školáci sehráli hru „Otesánek“. I tato hra se obecenstvu
velice líbila. V prosinci (28.) 1924 sehráli naši ochotníci v hostinci p.
Vodičky „Jedenácté přikázání“.
31. prosince 1926 naši divadelní ochotníci pořádali svůj „Silvestrovský
večírek“ na kterém uvedli hned čtyři jednoaktovky „ A to je dobré“,
„Osudný den Fidlovačky aneb Strašidlo v ševcovské dílně“ „Kukačka“ a
vojenskou frašku „Ich melde“. A hned 2. ledna 1927 žáci uvedli hru
„Zlaté kapradí“.
V rámci oslav vzniku ČSR – 28. října 1927 byla ochotníky uvedena hra „V
červáncích svobody“ - před představením účinkovala domácí kapela
houslistů.

Na Silvestra roku 1927 v hostinci u Vodičků se ochotníci představili hrou
„Existenční minimum“.
1. dubna 1928 sehráli školáci „Janíčkova smrt“ valašskou pohádku se
zpěvy a tanci v níž účinkovalo 46 dětí ze zdejší školy. A 22. května
v tomtéž roce provedli školáci „kácení máje“ v zahradě u Bělků.
K 10. výročí ČSR nastudovali ochotníci hru „Zvony“, se kterou se
obecenstvu představili 28. října 1928. A hned 1. listopadu uvedli drama –
„Trpký návrat“.
V roce1930 při oslavách výročí ČSR (28. října) tentokráte už v režii učitele
Jana Polacha sehráli ochotníci hru „Okovy svrženy“.
Vzniku ČSR byla každý rok věnována pozornost i ze strany našich
ochotníků – v roce 1931 (28. října) sehráli hru. „Julinčiny vdavky“.
Žactvo zdejší školy v režii učitele Jana Polacha sehrálo 19. června 1932
divadelní hru „Zahrada sudiček“. V tomto případě máme dokonce i
seznam účinkujících:
Josef Pohajda, Jaroslava Indráková, Jaroslav Navrátil, Josef Kořínek, Marie
Klobouková, Marie Koláčková, Milada Vinklerová, Marie Pospíšilová, Věra
Dočkalová, Božena Kořínková, Vojtěch Navrátil, Jaroslav Parák, Oldřich
Kovařík, Zdeněk Krátký, Antonín Navrátil, Vladimír Jurda, Vojtěch Skácel,
Antonín Pospíšil, Helena a Marie Kočířovy, Marie Indráková, Marie
Pospíšilová, Libuše Pohajdová.
V roce 1935 (6. července) v režii učitele Jana Polacha bylo nacvičeno a v
lesíkách sehráno valašské drama – „Pasekáři“.
V tomtéž roce (1935) v hostinci byla ochotníky sehrána hra „Evropa hoří“
– ve školní kronice je poznámka: „účast diváků byla hojná…“
V měsíci květnu v roce 1942 těsně po atentátu na Heydricha bylo v parku
sehráno představení „Naši furianti“ opět v režii učitele Polacha. Byla to
taková demonstrace odvahy uvést v této době zrovna tuto hru.
Protože, jak víme hostinec byl na konci války zničen, veškerá kulturní
činnost v obci (včetně hodových zábav) se odehrávala na „Sýpce“.
Oslavy vzniku ČSR - 28. října 1946 byly v režii učitele Jana Polacha – po
slavnostním projevu následovala sborová recitace žáků školy a hudební
vystoupení našich houslistů: Josefa Slavíka, Jaromíra Smékala a Vojtěcha
Koláčka. Narozeniny prezidenta Eduarda Beneše v roce 1947 (28. května)
byly vzpomenuty Slavnostním večerem. Po slavnostním projevu učitele
Jana Polacha následovalo hudební vystoupení našich houslistů.
V roce 1948 v režii Jana Polacha bylo připomenuto:
7. března – narození prezidenta Masaryka,
9. května – naše osvobození Rudou armádou,
28. května – narození prezidenta Eduarda Beneše.
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Ochotníci

