V době působení učitelky p. Marie Zajíčkové – tj. v letech 1972 - 1976
školáci navštívili zimní středisko Malá Morávka a Červenohorské sedlo
v Jeseníkách. V rámci školních výletů navštívilo žactvo – Bělecký mlýn,
Plumlovskou přehradu, Praděd, Karlovu Studánku, v Beskydách pak
Pustevny, Radhošť, dále Gottwaldov, Luhačovice, Buchlov, Buchlovice a
také výstavu FLORA v Olomouci.
O branných cvičeních v přírodě poznávali okolí naší obce – rybník Raška
v Hrdibořicích, zátoky Moravy ve Věrovanech, Tovačov, v Hrubčicích
pěstitele tulipánů a dalších cibulovitých květin.
Foto z archivu

Na snímku z výletu v roce 1953 odleva stojí František Mádr st., Božena
Prachařová, Josefa Navrátilová, Hermína Kořínková, Vladimír Humpa,
Vojtěška Trefilová, Františka Steigerová, Helena Skácelová, Pavel Čuba,
Josefa Fojtová, František Nesvadbík, Cecilie Kratěnová, Anežka
Pospíšilová, Jaroslav Vymětal st., František Mádr ml., Jaroslav Vymětal ml.,
Vojtěch Skácel a úplně vpravo Květa Navrátilová.
Vydává Obecní úřad v Klopotovicích v srpnu 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 10 – léto 2003

Stalo se …

Dvěma snímky připomínáme, že 29. června se u nás konal „Den dětí“,
pořádaný Českým svazem žen. Pokládáme za vhodné tímto poděkovat
nejen našim ženám, ale také těm, kteří přispěli: hasičům, myslivcům,
panu Josefu Sotorníkovi a panu Vojtěchu Navrátilovi. Nemalou měrou
přispěl Obecní úřad.
V tomto roce ukončili školní docházku:
Pohlodková Ivana
Weischornová Terezie
Florián Antonín
Bradík Viktor

Do školy nastupují:
Dostálová Michaela
Koudelková Eva
Nesvadbík František
Pohlodka Tomáš
Smejkalová Nikola

Firma pana Oravce započala s opravou kaple.
V měsíci červnu se na Podstrání konaly střelecké závody.
26. – Agrární komora , 28. – M.S. Kralice na Hané.
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a Radhoště. Potom pěšky do Frenštátu na nádraží. Účastnilo se 17 dětí.
Výlohy na jednoho žáka činily 21,20 Kč, z pokladny chudých
obdrželkaždý účastník zájezdu 10,- Kč.
19. července 1929 školní výlet žebřiňákem pana Jana Kohna na Plumlov.
Vyjelo se ráno v 6 hodin ráno, návrat domů byl v 10 hod večer. Každý
účastník z pokladny chudých obdržel 5,10 Kč.
28. června 1930 – školní výlet na Skalku. Jelo se povozem, který zapůjčil
a řídil p. František Pospíšil.
Cílem výletu 28. června 1932 na zakončení školního roku byl hrad
Helfštýn. Jelo se povozem (zapůjčil a řídil pan Jan Kohn) do Přerova,
odtud vlakem do Lipníku a pak pěšky na Helfštýn. Odpoledne návštěva
Teplic, pak zase pěšky do Hranic, vlakem do Přerova. Z Přerova povozem
domů.
Výlet v červnu 1933 – autobusem pana Němce do Olomouce.
Výlet 25. června 1934 – 40 dětí autobusem pana Němce na hrad Bouzov,
návštěva Mladečských jeskyní. Výlet se dle zápisu v Kronice „velice
vydařil“.
V roce 1935 (19. června) byl uspořádán školní výlet na Plumlov, výletu se
zúčastnily obě třídy. Jelo se na dvou povozech, které zapůjčili: Jan Kohn a
Bedřich Navrátil.
Ve čtvrtek 25. června 1936 se konal školní výlet do Přerova na
Středomoravskou výstavu. Jelo se povozem zapůjčeném panem Janem
Kohnem.
Školní výlet na zakončení školního roku 1366 – 37, byl navštíven Tovačov
- Zámek, vyhlídka ze zámecké věže, pak putováno kolem řeky Moravy na
místo soutoku s Bečvou, navštíven Skašovský rybník, Chrbovský revír.
Školní výlet na konec školního roku 1937 - 38 se nekonal.
Školní rok 1938 - 39 byl zakončen výletem 20. června 1939.
Pochodovalo se do Tovačova, odtud podél toku řeky Moravy do Věrovan,
ve Věrovanech bylo občerstvení, pak pěšky přes Rakodavy a Nenakonice
do Dubu. Přechod k toku řeky Blaty, podél něho do Biskupic a domů.
Na zakončení školního roku 1952 - 53 se konal školní výlet autobusem na
Plumlovskou přehradu s prohlídkou zámku.
Školní výlet 19. června 1954 s účastí 19 žáků navštíven hrad Pernštýn.
Jelo se autobusem.
Dne 8. června 1955 se konal výlet autobusem, tentokráte byl navštíven
Moravský kras.
Na konec školního roku 1955 - 56 se konal 1. června výlet s návštěvou
lázní Teplic, Zbrašovských jeskyní, Rožnova pod Radhoštěm, Frenštátu
pod Radhoštěm, Pusteven, Valašského musea – skanzenu v Rožnově pod
Radhoštěm, přehrady Bystřička.
Se školním výletem 30. června 1957 navštívili děti Lednici, Lešnou,
Gottwaldov, Luhačovice.
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Ve školním roce 1958 - 59 se okresního kola STM v Kojetíně v recitaci
zúčastnili: Miloslav Pospíšil, Dobromila Mézlová, Miroslav Klobouk a
Zdeněk Minařík - tito obdrželi „Čestné uznání“.
Letní rekreace mládeže se v tomto roce zúčastnilo 9 dětí.
Dne 23. dubna 1960 – bylo provedeno snížení cen a od příštího školního
roku byly učebnice a školní pomůcky pro žactvo zdarma.
Ve školním roce 1961 - 62 – se žactvo zúčastnilo v měsíci březnu 1962
okresního kola STM ve sborové recitaci a umístilo se na 2. místě.
Ve školním roce 1972 - 73 byl založen KMČ (Klub mladých čtenářů) –
členy se stali všichni žáci.
Ve školním roce 1973 - 74 se žáci školy aktivně zapojili do relací čs.
rozhlasu a několikráte byli čs. rozhlasem odměněni.
Tento výpis ze školní kroniky není zdaleka vyčerpávající, jistě si mnozí
tehdejší žáci vzpomenou na další množství různých aktivit ať už ve školní
zahradě, na zájezdy do divadel, školní výlety atp.

Školní výlety
7. 6. 1923 se konal vůbec první školní výlet (aspoň tak soudím podle
zápisu ve školní kronice). Zúčastnilo se ho tehdy 27 žáků a cílem byl
památný Radhošť. Nocovalo se tehdy na Pustevnách a druhou noc
v Krásně. Cestovalo se vlakem.
17. června 1924 – opět 27 žáků navštívilo Mladečské jeskyně. Cestovalo
se tentokráte z Brodku přes Olomouc do Litovle vlakem, odtud pěšky. Po
přenocování v hotelu u jeskyně následovala prohlídka elektrárny
v Nových Mlýnech, pak pěšky do Moravičan. Výlet se velice vydařil – jak
psáno ve školní kronice.
16. června 1925 se konal dvoudenní výlet žactva na Velehrad a památný
hrad Buchlov pod vedením učitele Josefa Barvíka a předsedy místní školní
rady Aloise Indráka.
11. srpna 1927 učitel se svými žáky navštívil „Krajinskou výstavu
Pobečví“- v Hranicích. Přitom byli navštíveny také lázně Teplice.
12. června 1928 navštívilo 20 školáků se svým učitelem a předsedou
místní školní rady – Výstavu soudobé kultury republiky čs. v Brně, ke
školní výpravě se připojilo 6 děvčat škole již odrostlých (Marie Indráková
ml., Marie Indráková st., Zdenka Indráková, Růžena Krátká, Emilie Lehká,
Julie Pospíšilová). Druhý den byla prohlídka – Petrova, Kapucínské hrobky,
Zelného trhu, Špilberku, Kasemat na Špilberku, Zemského musea. Výlohy
činily na jednoho účastníka 25, 20 Kč. 10. července 1929 se konal zájezd
na Radhošť. Nocovalo se na Hutiskách. Druhý den pak návštěva Pusteven
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Upozorňujeme naše čtenáře, že na Obecním úřadě lze zakoupit malou
publikaci o naší škole. Publikace obsahuje ucelené a rozšířené pojednání,
uveřejňované v minulých číslech Lopotníku.
V sobotu dne 9. 8. 2003 se uskutečnil zájezd do Rožnova pod
Radhoštěm. Myslím si, že účastníci zájezdu byli spokojeni, akorát se
mohlo účastnit více důchodců, pro které tento zájezd byl především
určen.

Z jednání zastupitelstva obce konaného dne 6. června 2003
Na základě vyhlášeného konkursu byl schválen pronájem obecního
pohostinství panu Vojtěchu Navrátilovi.
Projednána Zpráva o výsledku hospodaření obce za rok 2002 zpracovaná
oddělením kontroly krajského úřadu v Olomouci.
Zpráva byla vyvěšena na Úřední tabuli.
Projednáno a schváleno objednání dlažby na chodník v Hliníku.
Provedeno bude v roce 2004.
Z jednání zastupitelstva obce konaného dne 8. srpna 2003
Schválena cena pronájmu místa na hřbitově a to 3,- Kč za l m2 s tím, že
tato cena se týká nově uzavřených smluv a po vypršení splátky u
stávajících smluv.
Projednáno a schváleno uzavření smlouvy s Městským úřadem v
Prostějově o řešení přestupků občanů v obci, s tím, že podpisem smlouvy
byl pověřen starosta obce.
Projednán nový návrh heraldika na znak obce, s tím, že tento návrh bude
předložen heraldické komisi k posouzení.
Výsledky referenda o vstupu do Evropské unie v naší obci:
Účast - 55,00%
ANO – 76 hlasů
NE – 41 hlasů
Na Obecním úřadě si můžete koupit publikaci pana Jaroslava Krempla :
CO TO JE, KDYŽ SE ŘEKNE: DOPADLS, JAK KORUNNÍ PRINC RUDOLF V TRNÍ
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Ještě jednou školní kronika
Kronika obecné školy v Klopotovicích byla založena učitelem Josefem
Skalickým v roce 1918 a vedena postupně dalšími následujícími učiteli až
do roku 1962.
V této 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.
Dne 13. dubna 1924 tatáž záložna věnovala na zakoupení knih do školní
knihovny 500,-Kč.
Ve školním roce 1924 - 25 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 50 hal., od chudých
dítek „nežádal ničeho“.
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 - 31 sbírka na pomoc mrzáčkům vynesla mnohem
méně než v letech minulých, a dále „je to snad předzvěst hospodářské
krize ?“
Školní rok 1933 - 34 „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 - 35 – teprve na přímluvu viceprezidenta země
Moravskoslezské Jindřicha Žáčka konečně zřízena od 15. září zatímní
postupná druhá třída. Ale už v příštím školním roce opět jen jedna třída
a přitom počet žactva byl 48 !
Teprve ve školním roce 1937 - 38 kdy počet žactva dosáhla 50 zase
milostivě zřízena druhá třída – vyučovalo se provizorně na Radnici. Dvě
třídy byly pak zase zřízeny ve školních letech 1939 - 40 (48 dětí), a 1940
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- 41 (47 dětí). Jak je vidět obecní zastupitelstvo šetřilo i na školních
dětech a bránilo se zřízení druhé třídy.
Školní rok 1938 - 39 – v den 28. října 1938 se vyučovalo. Na škole byla
vztyčena státní vlajka, V kronice čteme: „okolojdoucí občané nabádali
učitelem 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 - 45, který byl v měsíci květnu válečnými
událostmi u nás přerušen, bylo 2. července 1945.
1. 3. 1948 - Profesor Dr. Zdeněk Nejedlý přebírá opět školský resort.
Svůj program vyložil pražskému učitelstvu na veřejné schůzi ve
Slovanském domě. Prohlásil, že je si vědom, že rozvoj školství byl
v posledních dvou letech zastaven. Ve své práci chce navázat na program
své činnosti po květnu 1945. Je pro školu jednotnou a státní.
Ve školním roce 1949 - 1950 ve sběru odpadových hmot se umístili:
1) Hodulík Jindřich
2) Vymětal Jaroslav
3) Slavík Antonín
4) Lehký Josef
5) Mádr František
Ve školním roce 1950 - 1951 se letní rekreace mládeže zúčastnili:
Jindřich Hodulík a František Mádr.
V tomtéž roce byli na týdenní kulturní rekreaci - Ludmila Pospíšilová a
Žofie Smékalová.
Ve školním roce 1951 - 1952 se konala rekreace žactva :
- kulturně-rekreační zájezd na Děčínsko: Marie Mračková, Jindřich
Hodulík,
- měsíční pobyt – Lukov u Holešova: Josef Lehký, Jaroslav Prachař,
Jaroslav Vymětal,
- měsíční pobyt Kníničská přehrada: Marta Pohajdová, Zdeněk Koláček
Dne 30. 10. 1951- se konala zubní prohlídka žactva v Tovačově.
Dne 25. září 1952 jako odměna vítězům SSM (Soutěž spořivosti mládeže)
ve školním roce 1951 - 52 se uskutečnil vyhlídkový let nad Kroměřížem,
zúčastnili se: Žofie Kohnová, Marie Kohnová , Jaroslav Vymětal, Jindřich
Hodulík, Marie Pohajdová, Marta Pospíšilová, Jaroslava Trávníčková.
Ve školním roce 1957 - 58 se zúčastnilo 9 dětí okresního kola STM
(Soutěže tvořivosti mládeže).
Pionýrského tábora v Domašově n/B. se zúčastnili: Miroslav Klobouk,
Svatopluk Prachař, Rostislav Opršal.
Od roku 1957 ČSM organizoval ve škole promítání filmů pro děti, vždy
v sobotu a neděli odpoledne.
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