Nezávislý občasník o dění v naší obci
Číslo 12 – zima 2004

Tak vypadala hospoda v Klopotovicích před rokem 1900.

Na tomto obrázku je chaloupka Kováříků, v Klopotovicích byla poslední
s doškovou střechou. Měla číslo popisné 42 a stála v místě, kde stojí garáž pana
Josefa Zatloukala. Tak ji zachytil dnes již nežijící pan František Lehký.

Vydává Obecní úřad v Klopotovicích v únoru 2004; redakční tým:
Zdeněk Klobouk a Petr Indrák; čerpáno z Archívu tovačovského
panství a materiálů Obecního úřadu v Klopotovicích.
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V roce 2003
narodil se zemřel -

Vymětal Jaroslav
Pospíšil Ladislav

přistěhovali se - Démalová Ilona
Démal Dominik

Démal Oldřich
Minařík Miroslav

odstěhovali se - Bukovjanová Vlasta
Oravcová Alžběta
Prachařová Kamila
Waischornová Lenka
Waischornová Tereza
Waischorn Matěj

Navrátil Josef
Buňková Věra
Waischorn Luděk
Waischornová Martina
Waischornová Štěpánka

sňatky -

Soldán Vojtěch a Lukášová Pavla
Nevřela Richard a Prachařová Kamila

Jubilea roce 2004
98 let
85 let
84 let
83 let

Vymětalová Františka
Pospíšilová Milada
Mézl Dušan
Krátký Jindřich
Matela Vojtěch
Paráková Věra
82 let Mézl Ondřej
Kovařík Oldřich
Čubová Marie

81 let Humpová Dobroslava
Pohajdová Marie
Snášel František
70 let Kočířová Blažena
65 let Kohnová Alžběta
60 let Minařík Ladislav
Lukáš František
Lehký František
Pohlodková Žofie

Po válce – dům Josefa krátkého, Josefa Bělky, Bohuslava Mráčka a úplně vpravo
stará hospoda Bedřicha Navrátila.
Další změny čísel po roce 1945:
Číslo:

1316 20 25 -

Všem jubilantům blahopřejeme

původní dům byl zbourán, číslo přiděleno novostavbě – Indrák
Jaroslav
původní dům byl zbourán a na jeho místě byl postaven obchod
původní dům zbourán, číslo přiděleno novostavbě – Prachař
Vladimír
původní dům byl zbourán a číslo přiděleno novostavbě - Oravec
Ladislav
původní dům byl zbourán a na tomtéž místě byla postavena
družstevní bytovka

______________________________________________________________

Důležitá telefonní čísla
Tísňová volání

Tísňová linka
Hasiči
Rychlá lék. pomoc
Policie ČR

112
150
155
158

Prostějov
Lékařská služba první pomoci
Nemocnice
Okr.ředitelství policie ČR
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582 363 555
582 315 111
974 781 111

Vážení čtenáři,
v tomto čísle začínáme, díky pochopení obecního úřadu – jmenovitě pana
starosty, uveřejňovat na pokračování malý seriál „Revoluční rok 1848“, kde
popisujeme události, které měly velký význam pro rozvoj venkova, zrušení
roboty, zrušení nevolnictví, první volby – to všechno radikálně změnilo života
na našem venkově. Dále připravujeme malý seriál o atmosféře v jaké se žilo
v době protektorátu - „Pod hákovým křížem“. A následovat bude popis událostí
v naší obci v souvislosti s bitvou u Tovačova v roce 1866.
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Chaloupky bez rolí:

Šebesta Pavel
Obecní písař
Obecní šenkýř

SEZNAM sousedů usedlých v obci v roce 1824:
(dle seznamu škod způsobených velkým krupobitím)
Číslo:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 16 17 -

Surma Jan
Krátký Josef
Kovářík Josef
Mézl Jan
Klobouk František
Vitásek Antonín
Parák Jan
Žáček Martin
Pospíšil Jan
Kovářík František
Krátký František
Klobouk František

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

-

Šíma Josef
Kovářík Augustin
Libčík Josef
Pyskovský Bartoň
Libčík Jakub
Studený Jan
Přikryl Norbert
Dočkal František
Bernát Josef
Říha Štěpán
Pyskovský František

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

-

Klobouk Matouš
Krátký Šimon
Indrák Tomáš
Klobouk Matůš
Kočíř Jan
Zapletal František
Gálíček František
Gálíček Martin
Dočkal František
Žalák Jan
Skopal Jan
Pískovský Ignác

Dne 12. prosince se konalo setkání s důchodci.
Upozorňujeme, že na úřední tabuli u Obecního úřadu je vyvěšena Obecně
závazná vyhláška o poplatku ze psů a Doplněk vyhlášky o místním poplatku za
svoz komunálních odpadků.

SEZNAM sousedů v obci v roce 1853:
Číslo : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 16 -

Lipčík Jiří
Skopal Jiří
Kovářík František
Mézl Ondřej
Klobouk Libor
Indrák František
Parák Šimon
Žáček František
Pospíšil Martin
Mézl Martin
hospoda
Krátký Tomáš

V roce 1927 při parcelaci panského dvora byla čísla domů upravena takto:
Číslo : 11
12
13
14
35
36

-

obdržela škola
část dvora - Pospíšil Theodor
část dvora - Vinkler František
část dvora - Šandl Karel
část dvora - Adamík Tomáš
část dvora - Koláček František
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8. veřejné zasedání zastupitelstva obce konané dne 19. prosince 2003
projednalo:
- kontrolu usnesení minulého zasedání
- provedení inventarizace obecního majetku
- rozhodlo, že do doby schválení rozpočtu obce na rok 2004 budou čerpány
finanční prostředky do výše 1/12 ročního rozpočtu
- zaslání žádosti krajskému úřadu v Olomouci na provedení kontroly hospodaření
obce za rok 2003
- rozhodlo o udělení peněžních odměn za práce pro obec za rok 2003
- schválilo obecní vyhlášky: Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku ze
psů a Obecně závaznou vyhlášku o svozu komunálních odpadů
- informace o II. etapě opravy kaple v roce 2004
- schválilo rozpočtové opatření pro rok 2003
- informaci z jednání o rozšíření intenzifikace ČOV
- uložilo vyzvat majitele objektu vedle sýpky, Rolnickou společnost v Kralicích
k jednání ohledně nepořádku a provedení úklidu
- vyslechlo informaci k dokončení fasády – obkladu soklu na budově bývalé školy
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Číslování domů

Náčrtek
jak asi
vypadaly
Klopotovice
ještě okolo roku 1863.

Od roku 1770 bylo nařízeno číslování domů kvůli evidenci a předpisu státní
daně. V tu dobu také nařízeno, že každý obyvatel má míti své stálé jméno a
příjmení, jež se nemá měniti.
Císařským patentem bylo nařízeno: „Ve všech numerizovaných domech musí být
numera jak z venku tak taky i z vnitřku vždy zřetelně a značitě napsány býti pod
pokutou 6 tolarův.“
V Klopotovicích byly domy očíslovány tak, že u vstupu do dědiny od Biskupic
po pravé straně bylo číslo první a po levé straně číslo poslední tj. 27. Není
známo, kde tehdy byla čísla 11,12,13 a 14. Lze soudit, že tato čísla byla tehdy
ponechána dvoru a gruntovním místům, která si vrchnost po válce třicetileté ke
svému dvoru připojila. Z těchto čísel pak bylo číslo 15 později dáno hospodě,
čísla 13 a 14 domkům za hospodou a číslo 12 ponecháno dvoru.
V této době byly u nás 3 chaloupky bez rolí ( Šebesta, obecní písař a obecní
pastýř) jejichž čísla nejsou doložena.
Všechny domy byly od sebe odděleny uličkami, jež měly být ochranou proti
ohni.
Z roku 1849 se zachoval tento zápis obecního zastupitelstva o „postoupení
huličky“:
„Léta Páně jeden tisíc osm set devětatřicet za času Františka Dočkala pudmistra,
Františka Žáčka druhého pudmistra, Martina Rozsypala a Jana Šímy přísežných –
postoupila počestná obec Klopotovská tou co vlastně přináleží mezi Matůšem
Kloboukem půlláníkem čís.domu 17 z jedné strany na trávník „huličku“ Tomáši
Krátkýmu chalupníku z Klopotovic k jeho vlastnictví a užívání pro dnešní a budúcí
časy, za kterýžto odstoupení on počestné obci čtyřicet Zlatých convenční mince
k obecní kase hned v hotovosti položil. Tato „hulička“ se z tej příčiny od celého spolku
oprávněných, totiž od 23 osedlých Tomáši Krátkýmu odstoupila, protože tato
„hulička“ ku zkáze občanů byla, poněvadž dobytek, který na pastvu vyhnán byl aneb,
když pastýř dobytek do osady přihnal a hned do stavení přihnán nebyl, onou
„huličkou“ pak nazpátek utekl a do pole se zatoulal a často na požitkách polních
velkou škodu učinil a žádný k takové škodě následně přiznati se nechtěl, ukazujíc na to,
že tato „hulička“ příčinou jest, že dobytek škodu učinil.
Kromě toho tak v podzimním a zimním čase, když časy špatné byly při nich se
zatoulal a také velkou škodu na polích a pastvinách činil. Ustanovilo se tedy od všech
23 oprávněných usedlých, aby tato „hulička“ Tomáši Krátkýmu propuštěna byla a on
takovou jakožto svou vlastní zahradil, aby taková škoda, kterou na poli a pastvištích
skrze tou „huličku“ činěna byla se zamezilo a nepřátelstvím, která z toho mezi občany
pocházelo ustalo,.
V Klopotovicích 13. února 1849

František Dočkal – pudmistr
Martin Rozsypal – druhý pudmistr
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Jak z náčrtku vidět, byla
ještě tehdy mezi číslo 16
a 17 ulička, která byla
odprodána číslu 16. Za
hospodou číslo 15 byly
ještě dvě chaloupky
(číslo 13 a 14), které
později koupil hostinský
Ferdinand Vodička a
postavil na jejich místě
stodolu a rozšířil dvůr.
Radnice vedle školy ještě
nestála, byla jak již víme
postavena
později.
Silnice přes Klopotovice
ještě také nevedla. Cesta
příhonem vedla napříč
přes pastviska a trávník
k Blatě
a
dále
k Věrovanům.

Podle Kontribuce z roku 1778 byli u nás tito usedlíci:
Číslo:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 16 17 -

Surma Bartoň
Krátký František
Kovářík Karel
Kovářík Franc
Trval Tomáš
Grecman Václav
Vavruch Franc
Hlavinka Josef
Pospíšil Josef
Parák Matouš
Krejčíř Matouš
Klobouk Libor

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
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-

Pavlík Martin
Kovařík Jan
Hájek Jakub
Pyskovský Franc
Drkula Franc
Šíma Vavřín
Prášil Ondřej
Smolka Antonín
Otta Josef
Říha Václav
Pyskovský Jan

