Nezávislý občasník o dění v naší obci
Číslo 16 – zima 2005

Tyto snímky jsou připomínkou na časy domácích zabíjaček.
Vydává Obecní úřad v Klopotovicích v únoru 2005; redakční tým: Zdeněk
Klobouk a Petr Indrák; čerpáno z Archívu tovačovského panství a materiálů
Obecního úřadu v Klopotovicích.
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Zprávy z radnice

V sobotu 11. prosince 2004 se uskutečnilo již tradiční setkání s důchodci
15. veřejné zasedání zastupitelstva konané dne 17. 12. 2004 projednalo:
- schválilo kontrolu usnesení 14. veřejného zasedání
- schválilo rozpočtové opatření číslo 3/2004
- do doby schválení rozpočtu na rok 2005 schválilo výdaje ve výši 1/12 rozpočtu
- schválilo rozpočtový výhled na léta 2005 a 2006,
- schválilo provedení inventury majetku obce s termínem provedení 28.12. 2004
komisí ve složení Vladimír Bradík, Jaroslav Prachař, Ivana Bukovcová. Požárníci
provedou inventuru za přítomnosti starosty. Za OÚ se zúčastní Vladimír
Pohlodka a Vladimíra Bukovcová.
- schválilo přehled věcných darů pro občany ve výši 10 600,-Kč
- vzhledem k tomu, že majitelem pozemku u Sýpky je Rolnická společnost s.r.o.,
proběhlo jednání o převodu pozemku do vlastnictví obce. Poplatky za převod
zaplatí OÚ Klopotovice.
- schválilo žádost paní Ježákové o zřízení hrobového místa na místním hřbitově.
- Smlouva o opravě chodníku v Hliníku bude sepsána před realizací díla v roce
2005.
- uloženo poslat písemnou výzvu panu Vojtěchovskému k provedení úklidu na
obecním pozemku
Jubilea našich občanů v roce 2005:
99 let
85 let
80 let
65 let
60 let

Františka Vymětalová
Dušan Mézl
Marie Indráková
Marie Opršalová
Jaroslav Beneš
Dušan Kroupa
František Prachař
Jarmila Vymětalová

Drahomíra Kořínková
Ludmila Mlčůchová
Miroslav Minařík
Marie Prachařová
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Teprve v roce 1868 došlo pak k urovnání sporu okolo obecních pastvin,
ohledně jejich rozdělení mezi domkaře a starousedlé sousedy, tedy
sedláky, čtvrtníky a chalupníky. Přijel tehdy do obce zemský komisař,
vyslaný od zemského výboru – ing. Tomzenk, který po několika dnech
jednání už od roku 1858 trvající rozepři ukončil a obecnímu výboru a také
zemskému výboru je předložil ke schválení.
Poté od zemského výboru obdržela obec následující rozhodnutí:
„Předně musí se obecní jmění pozůstávající z rolí, něco pastviska a luk,
okolo 24 jiter co na obecní výlohy býti má, pak na výhon - pastvu pro
dobytek – okolo 7 jiter pastvy zůstane. Toto jmění se do gruntovní knihy
zapsati má pro obec Klopotovice, korporace neb hromadnou, domkaři
každý na 1 měřici z pastviska hned za dědinou obdrží – v hromadě 20
měřic, ostatní zbývající kusy luk, rolí a pastviska má se mezi usedlé na
následující způsob rozděliti: každý sedlák obdrží z dělených pozemků 4
díly, čtvrtník 3 díly a chalupník 2 díly a tak se to děliti bude, jak se jen
inženýr dostaví a počasí vhodné bude“.
V roce 1871 pak provedeno rozdělení pastvisek, přitom ale starosta
Šimon Parák v pravdě mnohé zakusil. Vznikla další hádka tentokráte skrze
„bahno“, které se mělo děliti podle nařízení zemského výboru. Jedna
strana totiž chtěla vyjít vstříc čtvrtníkům a chalupníkům, druhá pak, aby se
přísně dbalo nařízení zemského výboru. Starosta se přidržel nařízení
zemského výboru, protože chtěl mít „záda krytá“, ale bohužel obě strana
se spojily a brojily proti starostovi, čtvrtníci a chalupníci se nakonec
spojili a podali novou žádost do Brna. Tam odtud přišlo rozhodnutí, že „
bahně staré dělení zůstane starým“ tak se musela bahna znovu měřiti.
Nakonec v roce 1871 vedli spor s představeným a obecním výborem až
do konce jejich úřadování – největší protivníci – 2 půlláníci, 5 čtvrtníků a
jeden chalupník.
V roce 1875 se stala obec majetnicí vrb na obecní půdě, které dosud
usedlí ve svém užívání měli. Výnosem zemského výboru při rozdělování
obecních pastvin již v roce 1868 byly tyto přiřknuty obci, ale
starousedlíci je za žádnou cenu nechtěli pustit a dokazovali na ně své
právo, ale nic naplat, museli je opustit, tehdejší obecní výbor se skutečně
zastal obce a tak spor byl nakonec rázně ukončen a vrby do užívání obce
vráceny, až na usedlého z čísla 3, který musel být obcí žalován a soud
potom prohrál.
K tomu poznamenávám, že starostou tehdy byl Jan Mézl (č.10) a radními
Čeněk Gálíček (č.23) a Josef Dočkal (č.25).
Usedlým v domě číslo 3, se kterým obec vedla soudní spor byl Čeněk Kovářík.
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Spory okolo rozdělení obecních pastvin
V roce 1863 se klopotovští domkaři „pozvedli proti sedlákům“ a
žalovali je „že sobě sedláci mnoho, že vzali z pastvisek a luk a pole
nadělali a výsledkem toho, že pást nemožů, protože se to těžko
urovnává.“
Sedláci podali žádost na přepsání obecních pozemků hned v roce 1858
k výminkům k c.k. místodržitelství, ale povolení přišlo jen na ty pozemky,
které již před rokem 1826 byly rozděleny, že tyto se mohou k místům při
katastru zapsat, ale to poslední rozdělení z roku 1853 nebylo schváleno,
„že není radno všechny obecní pozemky rozdělit.“ Byla tedy zaslána nová
žádost na c.k. místodržitelství, kterou ještě zatím obec neobdržela
vyřízenu.

V roce 2004 se narodil : Radek Hrdiborský
-------------------------------------------------------------------------------------------zemřeli:
Alois Ježák
Marie Snášelová
Anna Pohajdová
František Nesvadbík
František Lehký
------------------------------------------------------------------------------------------odstěhovali se: Patrik Naniáš
Zdeněk Hauer
přistěhovali se: Marta Špičáková
Jitka Prachařová
Nicole Špičáková
Eliška Prachařová
Petr Vysloužil
Petra Vysloužilová
Petr Vysloužil
Josef Vysloužil
Miroslava Himová
Michaela Hulínová
---------------------------------------------------------------------------------------------Upozorňujeme občany, že na obecním úřadě se v úředních hodinách
vybírají poplatky za odvoz komunálního odpadu a za psy.
--------------------------------------------------------------------------------------------Upozornění týkající se výměny občanských průkazů:
Vláda nařídila podle § 24 odst.2 zákona č.328/199 Sb.,o občanských
průkazech,ve znění zákona č.491/2001 Sb.,zákona č.320/2002 Sb.a zákona č.
/2003 Sb.,:
§ 1 Státní občané České republiky jsou povinni provést výměnu občanských
průkazů bez strojově čitelných údajů , 1) vydaných
a) do 31. prosince 1994, za občanské průkazy se strojově čitelnými údaji
nejpozději do 31. prosince 2005,
b) do 31. prosince 1996, za občanské průkazy se strojově čitelnými údaji
nejpozději do 31. prosince 2006,
c) do 31. prosince 1998, za občanské průkazy se strojově čitelnými údaji
nejpozději do 31. prosince 2007,
d) do 31. prosince 2003, za občanské průkazy se strojově čitelnými údaji
nejpozději do 31.prosince 2008.
Bližší informace obdržíte na obecním úřadě.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vybrali jsme pro Vás z kalendáře kulturních akcí města Tovačova:
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20. března 2005 – přehlídka dětských hanáckých souborů
7. května 2005 – oslavy 60. výročí osvobození
25. června 2005 – noční prohlídky tovačovského zámku – vřele doporučujeme !!!
16. července 2005 – procházka bojištěm z roku 1866
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Obecní samospráva

1925

Klopotovice měly svou obecní samosprávu odedávna. Za dob poddanství byl
představitelem obce „pudmistr“ volený sousedy na valných hromadách a dále
vrchností jmenovaný fojt. Tak v roce 1679 byl pudmistrem Matěj Pospíšil,
radními Václav Niemec a Jan Drštka, fojtem Tomáš Běloušek. Ale o tom, že u nás
existovala obecní samospráva, která měla také právo k trestání provinilců už
daleko dříve, svědčí „poučení Olomouckého práva právu Klopotovskému“ z roku
1543 (viz: Prasek, Kniha Tovačovská“).
Obecní samospráva u nás trvá nepřetržitě až do současnosti, v dobách před
rokem 1885, než byla postavena Radnice, stával „ouřední“ stůl v obecním šenku.
Prvním novodobým starostou byl v roce 1874 Jan Mézl.

22 do NS
4
4
8
2
4
94
50
1

14 do Senátu
3
3
7
3
76
44
-

Nejsilnější stranou v letech 1925 – 1938 byli „Republikáni“, dále lidovci a sociální
demokracie. Tomu také odpovídalo složení obecního zastupitelstva v tomto
období. V zastupitelstvu vůbec nebyly zastoupeny ženy, tovární a zemědělští
dělníci, přestože těchto bylo v obci naprostá většina.

Obecní zastupitelstvo – starosta
1918
1919

1923

starosta
radní
starosta
náměstek
radní
starosta
náměstek
radní

1931

1943

Výsledky voleb v roce 1925:
Sociální demokracie
Strana živnostenská
Národní strana práce
Komunistická strana
Národní demokracie
Socialistická strana
Republikánská strana
Strana lidová
Strana židovská

1927

Čeněk Klobouk
Jan Klobouk
Hynek Žáček
Rudolf Jurda
Hynek Krejčíř
Alois Indrák
Alois Indrák
Alois Mézl
Antonín Klobouk
Karel Lehký
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(28)
(5)
(8)
(67)
(64)
(19)

1945
1946

1948

starosta
náměstek
radní

Vojtěch Krátký
Rudolf Jurda
Alois Indrák
Karel Lehký
starosta
Vojtěch Krátký
náměstek
Rudolf Jurda
radní
Alois Indrák
Karel Lehký
starosta
Karel Lehký
náměstek
Rudolf Jurda
radní
Bohumil Kočíř
Vojtěch Dočkal
(rezignace Rudolfa Jurdy)
starosta
Karel Lehký
náměstek
Bohumil Kočíř
radní
Josef Vávra
předseda MNV Karel Lehký
místopředseda Jaroslav Navrátil
pokladník
Josef Indrák
předseda MNV Josef Bělka
místopředseda Václav Fojt
rada
Ferdinand Žalák
František Přehnal
předseda MNV Ludvík Chorý
místopředseda Jaroslav Navrátil
radní
Josef Vávra

(26)

(21)
(22)

(7)

(17)
(47)
(27)
(28)
(76)

Poznámka – představitelé obce před rokem 1918 byli uveřejněni v Lopotníku číslo
3/2001 ve stati „Radnice“. K představitelům obce po roce 1948 až do současnosti se
ještě míníme v budoucnu vrátit.

Administrativně naše obec postupně patřila:
1850 – 1869
okres KOJETÍN
1870 – 1879
okres KROMĚŘÍŽ
1880 – 1948
okres PŘEROV
1949 – 1959
okres KOJETÍN
1960 – 2001
okres PROSTĚJOV
od roku - 2002 kraj OLOMOUC

(17)
(40)
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