Tak c.k. okresní hejtman pro zemský výbor věc vyšetřil, že se na nic neptal ani
nežádal a udal co sám chtěl – byli tak Klopotovští snadno odbyti.
Podobně byli odbyti na všech dalších úřadech c.k. mocnářství.
Nakonec podali žádost u c.k. finančního ředitelství, aby jim bylo odloženo
splacení daně až do měsíce listopadu – tento úřad jich alespoň zbavil exekucí
a odložil splacení daně i když jen do měsíce srpna, kdy museli daň i s úroky
zaplatiti.
A tak zatím co v témže roce vláda vídeňská uvolnila na podporu krachujících
bank ve Vídni z říšských peněz 30 milionů k podpoře spekulantů a 80 milionů
půjčku průmyslu a obchodu zemědělci byli odbyti.
Dodatek : nepřipomíná to něco ze současnosti ? na oddlužení krachujících bank
se peníze v tomto státě našly snadno, ale na podporu zemědělců nezbylo. A
pak, že se historie neopakuje !!!
Brambory se u nás začaly pěstovat všeobecně po válce sedmileté za vlády
Marie Terezie, po roce 1771, kdy následkem neúrody byl u nás hlad. Tak jak se
rozšiřovalo pěstování brambor, tak se omezovalo pěstování jiných plodin
zejména prosa a pohanky. Kaše – jako národní jídlo tak postupně téměř zcela
vymizela z našeho jídelníčku.
Pokud bylo kolem dědiny dostatek obecních pastvin neseli sedláci jetel a
vojtěšku. Teprve po jejich rozdělení ( v roce 1860) se pěstování pícnin zavádělo.
OVOCNÁŘSTVÍ
Je doloženo, že už v dávných dobách se u nás pěstovalo ovocné stromoví a
po lesích rostlo hodně planých ovocných stromů, zejména hrušní, jejichž plody
naši předci nechávali „uležet“. Ve veliké míře se vysazovaly zejména višně.
Císařský patent Josefa II nařizoval, že místo každého vykáceného nebo uhynulého
stromu musí být vysázen strom nový.
U nás se pěstovaly hlavně hrušky - „pražky“, z jablek pak „panenské“ a
„míšeňské“
Hojně se také pěstovaly švestky.
VČELAŘSTVÍ
bylo u nás rozšířeno od pradávna. Každý usedlý měl včelín. Med byl důležitou
součástí každé hanácké kuchyně a také léčivým prostředkem. Rozsáhlé pastviny
a lesy v okolí přímo vyzývaly ke včelaření a mimo to naši předkové ve veliké
míře rádi vysazovali lipové aleje.
Zrušením pastvin začalo včelaření upadat a po rozšíření pěstování cukrovky se
značně omezilo. Včelíny nebývaly jen v zahradách, ale také na obecních
pastvinách.

_______________________________________

Vydává Obecní úřad v Klopotovicích v květnu 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 9 – jaro 2003

stalo se v loňském roce… ( 2002)
Narozeni:
Smejkal Václav
Prachařová Eliška
Holub Dušan

12. 2.
27. 2.
4. 8.

Zemřeli:
Mlčůch Jan
Minaříková Ludmila
Koláčková Růžena

1. 2. ve věku 66 let
8. 8. ve věku 90 let
5.10. ve věku 83 let

Přistěhovali se:
Líňová Marie
Krejčíř František
Všetičková Dana
Bukovjanová Vlasta

Odstěhovali se:
Kroupová Anna
Pohajdová Anna
Hrdiborský Rostislav
Prachařová Jitka

Svatba:
Dne 6. října Jaroslav Vymětal a Veronika Prachařová vstoupili do stavu
manželského.
Zlatá svatba:
V minulém roce oslavili manželé Libuše a Jindřich Krátkých
50 let společného života.
Dodatečně blahopřejeme
Snímky z dětského karnevalu, který se konal dne 22. února 2003.

Podzim byl v tomto roce mokrý a studený takže s velikými obtížemi se
cukrovka do cukrovaru vozila. Ke konci listopadu napadlo mnoho sněhu a stále
připadalo tak, že v únoru 1876 ho bylo takové množství, že ze stavení nebylo
možno dostati se ven, na cestách ho bylo na čtyři stopy výšky.
Dále bych se zmínil o tom, jaké že to potíže měli tehdy sedláci, jak se k nim
zachovali c.k. úřady.
Na podzim roku 1872 se začali množit myši, ale mělo se za to, že do jara
pomrznou. Avšak zima přišla mírná, takže myši přezimovaly a k tomu se začaly
tak množit, že byla obava, že všechnu úrodu zničí, což se také skutečně stalo.
V době žní na polích mnohde stálo jen holé strnisko, takže mnohý hospodář ani
nesklízel. Rež nekvetla, neměla téměř žádné zrno, z 1 měřice se sklidilo jen 0,5
měřice rži.
Než se začalo podmítat usnesli se hospodáři, aby za každým pluhem chodil
„zabiječ myší“, veliké množství myší se tehdy tak zabilo, dále se usnesli aby se
myši v poli trávili, což se také vykonalo, začalo se tehdy trávit od Věrovan a
postupně až k Biskupicím. Spotřebovalo se tak okolo 3q jedu, který stál 1q – 50
Zl. Myší se sice hodně potrávilo, ale přesto na oziminách žraly takže po žních
nastala bída, nebyl chleba ani koláče.
Mouka se kupovala z Pruska, 1q režné mouky za 10 Zl., černé za 6 Zl., žitné
mouky (nulky) za 13 Zl. A tak do konce ledna 1874 bylo objednáno mouky za
více než 5 000 Zl, z tak malé vesnice, která tehdy měla jen 49 čísel.
V roce 1873 tak zase obilí myši požraly, obec tedy žádala c.k. okresního
hejtmana z Kroměříže, aby vyslal komisi k prohlídce polí s tím, že obec není
stavu povinnou daň včas zaplatit, on (hejtman) odpověděl, že to v zákoně
nestojí, od takového živlu on pomoci není schopen, že daň zaplacena být musí,
tak tedy byla obec odbyta.
Další žádost byla podána na místodržitelství, kde rovněž tímto způsobem obec
odbyta. Následovala žádost k zemskému sněmu, který právě v tom čase zasedal,
aby poskytl půjčku 5 000 Zl., aby obec mohla daň zaplatit, neboť berní úřad
posílá exekuce a tak celé obci z „bláta do louže pomáhá“. Sněm zemský se
tehdy, ale skládal z odpůrců sedláků a tak žádost postoupil zemskému výboru,
který ji vyřešil takto:
Č. 4234
Od Moravského výboru zemského
Obecnímu představenstvu
v Klopotovicích
Okres Kojetín
Sněm zemský odkázal petici obce Klopotovské, aby ji byla povolena půjčka
5 000 Zl., z fondu zemského na podporování usedlých loňskou neúrodou
poškozených, výboru zemskému, aby ji vzal v úvahu a vyřídil. Zemský výbor dal
poměry na nichž se žádost zakládá skrze c.k. okresní hejtmanství v Kroměříži
vyšetřiti. Na základě zprávy c.k. okresního hejtmana ve věci podané nevidí se
zemskému výboru žádosti obce Klopotovické vyhověti.
V Brně dne 7. března 1874.
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Zemský hejtman
Widman
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Z 4. veřejného zasedání zastupitelstva obce Klopotovice
konaného dne 18. 4. 2003
Kontrola usnesení z 3. zasedání zastupitelstva obce.
Tímto snímkem, na kterém je
prostějovské nádraží v roce 1945
si připomínáme 58. výročí od
skončení druhé světové války.

Hospodářské rostliny
Od pradávna pěstovaly se u nás – ječmen, rež, pšenice, hrách, mák, čočka,
proso, len, konopí, později brambory a cukrovka.
Nejvíce bylo rozšířeno pěstování rži a ovsa, což máme doloženo v nejstarších
kontribučních zápisech tovačovského panství. Zde nacházíme zmínky o rži a
ovsu, hodně se také pěstovalo proso a hrách, jež tvořily základní potraviny.
K výrobě piva se používal ječmen a ještě v letech 1830 – 40 býval podle
zápisu pamětníků ječmen někdy na pokládkách o sv.Václavu aniž by porostl.
Hospodaření však bylo velice primitivní a z velké části se užívalo dřevěné nářadí.
Selo se z ruky, byli ale také u nás sedláci, kteří seli sedíce na koni, k tomu ovšem
bylo třeba značné zručnosti, aby obilí bylo na poli stejnoměrně rozhozeno.
Ze lněného a konopného semene (později máku) se lisoval olej na maštění
pokrmů, ze lněného vlákna se předlo obdobně jako z konopí plátno.
Jakých výnosů bylo dosahováno není známo, pouze z let 1782 a 1874 se
zachovaly zápisy o tom, co sedlák „utržil“.
Podle konsignace z roku 1782 utržil sedlák :
32 – 36 měřic rži a 25 – 30 měřic ovsa a ječmene.
(měřice = 61,4878 litru)
Úřední cena obilí v roce 1788:
1 měřice pšenice – 3 Zl., 15 kr
1 měřice rži
- 2 Zl., 44 kr.
V zápise z roku 1874 se uvádí tato úroda (doslova se píše, že „obilí sypalo tolik
co pamětníků nebylo“), tedy na 1 měřici :
Pšenice
– 1 kopa přes 4 měřice
Rež
- 1 kopa přes 4 měřice
Ječmen
- 7 – 8 měřic
Brambory
– 6,5 měřice
Cukrovky, ale nebylo v tomto roce mnoho, bylo pro ni veliké sucho.
Za to rok 1875 byl na úrodu špatný, pšenice se urodilo „prostředně“, ječmene
málo, rži prostředně, brambor málo, cukrovka se dost urodila, jenže cukrovar
málo platil. Zato se urodilo hodně prosa „pokud paměť sahá nebylo takového
prosa“.
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K projednání a schválení byla předložena přihláška do Svazu měst a obcí.
Byla schválena všemi členy zastupitelstva.
Na základě písemné žádosti paní Bradíkové, byla provedena úprava výše
nájemného z obchodu. Bude vypracován dodatek ke smlouvě, kde bude
nájemné sníženo cca o 500 Kč. Schváleno všemi členy zastupitelstva
obce.
Bude provedena úprava chodníku v Hliníku. Projednání stavu se uskuteční
na místě. Pánové Oravec, Bradík, Prachař a majitelé domů.
Členům zastupitelstva byl předložen k posouzení návrh znaku a praporu
obce, který vypracoval heraldik pan Miroslav Pavlů. Byla utvořena komise
ve složení Bradík Vl., Klobouk Z. Indrák P. Oravec J. a Pohlodka Vl., která
se setká s panem Pavlů a projedná návrh znaku a praporu obce.
Byl předložen návrh nové smlouvy o pronájmu hrobového místa na
místním hřbitově. Schváleno.

Rozpočet obce na rok 2003
Příjmy
Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti
Daň z příjmů fyz.osob z podnikání
Daň z příjmů fyt.osob z kapitál.výnosů
Daň z příjmů právnických osob
Daň z přidané hodnoty
Správní poplatky
Komunální odpad
Daň z nemovitostí
Daně celkem…………………………………. ..……1

3

280 000,- Kč
58 000,- Kč
21 000,- Kč
321 000,- Kč
500 000,- Kč
1 000,- Kč
42 000,- Kč
400 000,- Kč
623 000,- Kč

Poplatek ze psů
2 000,- Kč
Pronájem – obchod
50 000,- Kč
Pronájem - pohostinství
24 000,- Kč
Pronájem pozemků
52 000,- Kč
Stočné
8 000,- Kč
Nedaňové příjmy …………………..……….……..…..136 000,- Kč
Dotace – kraj
15 000,- Kč
Příjmy celkem………………………………….……1 774 000,- Kč

Výdaje

Dopravní obslužnost
Odvádění a čištění odpadních vod – ČOV
Příspěvky - školky –Ivaň, Biskupice
Příspěvky – zákl. školy Tovačov, Prostějov

25 000,- Kč
136 000,- Kč
2 000,- Kč
130 000,- Kč

Knihovna - ostatní osobní výdaje
5 000,- Kč
- Knihy, učební pomůcky, tisk
10 000,- Kč
Kultura
- nákup materiálu
4 000,- Kč
- nákup služeb
10 000,- Kč
- pohoštění
6 000,- Kč
- věcné dary
5 000,- Kč
Kultura celkem ……………………………… …………25 000,-Kč
Tělovýchovná činnost
Drobný hmotný a neinvestiční majetek
5 000,- Kč
Nákup materiálu
7 000,- Kč
Pohoštění
3 000,- Kč
Celkem ………………………………………….……….15 000,-Kč
Veřejné osvětlení
Nákup materiálu
5 000,- Kč
Elektrická energie
90 000,- Kč
Celkem ………………………………………...…………95 000,-Kč
Pohřebnictví
Ostatní osobní výdaje
5 000,- Kč
Celkem………………………………………………….…5000,- Kč
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
Nákup služeb
4 000,- Kč
Sběr a svoz komunálních odpadů
Ostatní osobní výdaje
2 000,- Kč
Nákup služeb
60 000,- Kč
Celkem ………………………………………….……… 62 000,-Kč
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Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň
Ostatní osobní výdaje
70 000,- Kč
Nákup materiálu
10 000,- Kč
Pohonné hmoty a maziva
7 000,- Kč
Nákup služeb
20 000,- Kč
Opravy a udržování
5 000,- Kč
Celkem ………………………………………………….…..…112 000,-Kč
Dávky zdravotně postiženým občanům
Sociální dávky
6 000,- Kč
Celkem ……………………………………………………………6 000,-Kč
Požární ochrana
Ostatní osobní výdaje
1 000,- Kč
Nákup materiálu
10 000,- Kč
Pohonné hmoty a maziva
6 000,- Kč
Opravy a údržba
15 000,- Kč
Drobný hmotný invest. a neinevst. majetek
22 000,- Kč
Celkem ………………………………………..………………. 54 000,-Kč
Činnost místní správy
Platy zaměstnanců
100 000,- Kč
Ostatní osobní výdaje
220 000,- Kč
Ostatní osobní výdaje
17 000,- Kč
Povinné poj. Na soc.zabezp. a přísp.
35 000,- Kč
Povinné poj. zdravotní
15 000,- Kč
Knihy, tisk
12 000,- Kč
Drobný hmotný a invest. majetek
50 000,- Kč
Nákup materiálu
40 000,- Kč
Voda
1 000,- Kč
Plyn
25 000,- Kč
Pohonné hmoty a maziva
2 000,- Kč
Služby pošty
2 000,- Kč
Služby telekomunikací a radiokomunikací
30 000,- Kč
Služby peněžních ústavů
20 000,- Kč
Konzultační, poradenské a právní služby
10 000,- Kč
Služby - školení a vzdělávání
10 000,- Kč
Nákup služeb
30 000,- Kč
Opravy a údržba
1 200 000,- Kč
Cestovné
17 000,- Kč
Pohoštění
5 000,- Kč
Dary obyvatelstvu
12 000,- Kč
Celkem …………………….…………………………..…….1 853 000,-Kč

Výdaje za rok 2003 celkem ……………..……….. 2 539 000,-Kč
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