Víte, že …

Mimo renesanční památky skrývá v sobě tovačovský zámek také skvost rané barokní
architektury – zámeckou kapli s bohatou malířskou a štukatérskou výzdobou. Kaple
zasvěcená Zvěstování panny Marie nahradila zrušený zámecký kostelík sv. Jana Křtitele.
Se stavbou kaple se započalo v roce 1559 na příkaz Vratislava z Pernštejna. Původně byla
kaple vysvěcena už v roce 1612, ale teprve až o 60 let později – v roce 1672 byla
dokončena.
Kaple je stavbou centrálního typu a má tvar osmiúhelníku. Její výška je 17,24 m.
Obsahem 10 fresek, jejichž autorem je původem augšpurský malíř Johann Steger, jsou
scény ze života Panny Marie. Celý cyklus začíná zcela netradičně po pravé straně oltáře –
potopou světa Druhá freska pak zobrazuje Narození Panny Marie, následuje Uvedení
Panny Marie do chrámu, další freska zobrazuje Zasnoubení Panny Marie, námětem
následující je Zvěstování Panny Marie, šestá freska ukazuje Navštívení Panny Marie,
sedmá pak připomíná Narození Krista. Na osmé fresce je zobrazeno Očišťování Panny
Marie a celý cyklus vrcholí malbou nad hlavním oltářem – Korunování Panny Marie.
Malby jsou signovány a datovány na fresce Zvěstování Panny Marie, dole uprostřed –
„Johannes Steger fecit 1676“.
Celá zámecká kaple byla v minulých letech velkým nákladem zcela zrestaurována a její
návštěva zanechá v každém návštěvníku hluboký dojem.
Architektura tovačovské zámecké kaple svým dispozičním řešením zřejmě ovlivnila také
architekturu osmiboké barokní centrální kaple ve Věrovanech. V roce 1694 ji dal postavit
majitel panství Julius hrabě Salm z Neuburku. Kaple zasvěcená sv. Františku Xaverskému
je postaven na mírném návrší na bývalém ostrově zaniklého panského rybníku Vysoký. Je
zaklenuta kopulovou klenbou s lucernou.
Jejího fundátora připomíná kamenný erb nad vstupním portálem.
(Pramen: Vlastivědný věstník Moravský číslo 3/2002 – upraveno,zkráceno).

Vydává Obecní úřad v Klopotovicích v srpnu 2005; 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 18 – léto 2005

Ještě jednou se vracíme k hodové neděli. Se zaujetím sledovaly vystoupení
Věrovanky a mažoretek i tyto dvě dámy.

I zde dochází během pouhých 24 let ke změnám, některá příjmení se
vytrácí jiná se objevují.
Dalším dokumentem, ze kterého jsem čerpal je Kontribuční seznam z
roku 1764 :
Půlláníci:
Čtvrtláníci:
23 - Zmeškal František
19 - Kovařík Ondra
9 - Pospíšil Josef
28 - Pyskovský Antonín
6 - Grecman Václav
8 - Marecký Jan
? - Pospíšil Karel
5 - Trval Tomáš
? - Jura Ondra
Chalupníci:
22 - Drkula František
20 - Hájek Jakub
21 - Pyskovský Bartoň
16 - Pavlík Martin
27 - Říha Jakub
2 - Krátký František
10 - Parák Matouš
1 - Surma Tomáš
? - Pospíšil Jan
Domkaři:
7 - Vavruch Matouš
Pavel Šebesta
17 - Hudec Josef
4 - Kovařík Karel
3 - Kovařík Jan

Dokončení příště

Ten den se konala ještě jedna akce a to na oslavu 50. narozenin pana
Vladimíra Prachaře. Fotbal Prachařovi proti ostatním.

Vážení spoluobčané,
od roku 1949 bylo na našem hřbitově pohřbeno již více než 300 našich
spoluobčanů, tedy více než má dnes naše obec obyvatel.
Vycházeje
z přesvědčení, že všichni naši předkové si zaslouží, aby nebyli zcela v budoucnu
zapomenuti, abychom zachovali na ně vzpomínku máme v úmyslu a to jen s Vaší
pomocí zpracovat malou publikaci v níž by byli uvedeni všichni zesnulí a to
pokud možno včetně jejich fotografie.
Obracíme se proto na Vás s prosbou o pomoc při doplnění fotografií
Vašich zesnulých předků a zároveň také děkujeme všem občanům, kteří tak již
na naši prosbu učinili. Předem pak děkujeme všem, kteří nám zapůjčí
fotografie a pomohou tak dokončit toto malé dílko.
Věříme, že nalezneme u Vás pochopení pro to, aby nebyli zcela zapomenuti
ti co zde žili před námi. Máme za to, že pokud se tento náš záměr nepodaří
uskutečnit společnými silami nyní, v budoucnu se to už podařit nemusí vůbec. A
provedení tohoto považujeme za to nejmenší co můžeme pro památku našich
předků vykonat. Pomozte nám tedy zachovat památku na ty co zde byli před
námi. Za Vaše pochopení a poskytnutou pomoc ještě jednou předem
děkujeme !!!
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V sobotu dne 28. května se konalo okrskové cvičení hasičů, ze kterého jsou
tyto snímky. Pan Jiří Kroupa obsadil 1. místo v soutěži jednotlivců.

Porovnáme-li tento seznam jmen s předešlým vidíme, že zůstávají
příjmení: Pospíšil, Hudec a Ondrušek. Ostatní se během těch 74 let
vytratila a objevují se nám příjmení zcela jiná.
Z uvedeným usedlíků můžeme s přihlédnutím na pozdější údaje
doložit, že hospodařil na gruntě číslo:
4 - půlláník Matěj Kovařík
5 - čtvrtník Vávra Trval
6 - půlláník Matěj Grecman
8 - čtvrtník Havel Marecký
9 - půlláník Václav Pospíšil
10 – půlláník Jakub Parák
17 – půlláník Tomáš Hudec
23 – půlláník Tomáš Zmeškal
24 – půlláník Šebesta Prášil
28 - čtvrtník Jan Pyskovský
- na kterých usedlostech hospodařili ostatní výše uvedení hospodáři už
dnes nemůžeme spolehlivě doložit.
V roce 1755 byl zhotoven na tovačovském panství Kontribuční rejstřík,
podle kterého byli u nás tito usedlí:
9 - Marina, vdova po Václavu Pospíšilovi
6 - Běta, vdova po Matějovi Grecmanovi
? - Karel Pospíšil
24 - Šebesta Prášil
23 - Tomáš Zmeškal
? - Martin Dobeš
? - Jiří Vančura
? - Jan Slabý
? - Jura Sedláček
? - Anna, vdova pod Pavlovi Šenkyříkovi
? - Tomáš Hlobil
20 - Ondra Hájek
28 - Marina, vdova po Janu Pyskovském
? - Manda, vdova po Matějovi Sotorníkovi
? - Jan Stejskal
5 - vdova Trvalova
? - Jan Němčák
? - Jan Malík
2 - Martin Krátký
1 - Tomáš Surma
8 - Havel Marecký
10 - Jakub Parák
17 - Kateřina, vdova Hudcova
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MS – Haná Kralice pořádala na Podstrání střelecké závody o pohár starosty
Klopotovic.

Převzali jsme z Tovačovského
kamelota.

Žáci Základní školy v Tovačově se
zúčastnili okresního kola matematické
olympiády. Z Klopotovic to byli Lucie
Bedřichová a Dalibor Florián, který se
probojoval
do
krajského
kola
v Olomouci.
BLAHOPŘEJEME.
Dne 2. července se konalo posezení s muzikou na Podstrání, v areálu MS.

Dne 3. července se sešly děti na hřišti k oslavě dětského dne, který
uspořádaly členky Svazu žen za fin. podpory myslivců, hasičů a sponzorů.
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Zprávy z radnice
17. veřejné zasedání zastupitelstva obce, konané dne
29. dubna 2005
Zastupitelstvo obce projednalo:
1) kontrolu usnesení 16. zasedání
2) hospodaření obce v roce 2004
3) odprodej obecního pozemku p. Františku Nesvadbíkovi

Zastupitelstvo obce schválilo:
- program zasedání zastupitelstva obce
- hospodaření obce v roce 2004 a Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Klopotovice za rok 2004 vypracovanou oddělením kontroly Krajského
úřadu v Olomouci.
- pracovní skupinu ve složení : Prachař Jaroslav, Matela Jaromír, Beneš Roman,
Pohlodka Vladimír, Bradík Vladimír,která přímo na místě projedná žádost pana
Františka Nesvadbíka o odprodej obecního pozemku a zároveň rozmístění
retardérů v Hliníku

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- situaci v požární jednotce – akceschopnost požárníků. Technický stav požárních
automobilů - dořešit

18. veřejné zasedání zastupitelstva obce, konané dne
29. července 2005
Zastupitelstvo obce projednalo:
1) kontrolu usnesení z 17. zasedání zastupitelstva obce
2) schválení Obecně závazné vyhlášky č. 1/2005 O místním poplatku za užívání
veřejného prostranství
3) návrh na pojištění obecního majetku
4) rozpočtové opatření č.1
5) prodej obecního majetku manželům Nesvadbíkovým,
6) žádost manželů Dostálových na vybudování vjezdu
7) podání žádosti o dotaci z programu Obnovy venkova na akci Oprava chodníků
a vjezdů II. etapa – čp. 17 – 28 k realizaci v roce 2006
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Pecha Jan před Mandou Holomkovou
Nika Jan před Ondřejem Bubeníkem
Chalupníci bez rolí:
Myška Václav před Malým Vaškem, Neimczycký Václav, Tomeček Jakub,
Laloušek Tomáš
Půlláníci nově založení od roku 1657:
Dohnal Jan, Pavlica Václav, Měřil Havel, Lugan Pavel, Halga Jan, Falb
Pavel
Čtvrtláníci nově založení od roku 1657:
Drštka Jan
Z těchto jmen s přihlédnutím k dalším – pozdějším údajům a na základě
postoupnosti můžeme celkem věrohodně doložit, že :
Pospíšil Matěj (před ním Vávra Zavadil) „seděl“ na gruntě číslo – 9
Hudec Tomáš na gruntě číslo – 17
Dohnal Jan na gruntě číslo - 6
U ostatních nemůžeme dnes už doložit na kterých usedlostech
hospodařili.
Zatímco během třicetileté války a po jejím skončení se usedlíci měnili
z důvodu emigrace či opuštěním hospodářství, tak později po roce 1660
bylo střídání hospodářů způsobeno buď prodejem gruntu se svolením
vrchnosti /např. Matěj Grecman koupil grunt od Jana Dohnala v roce
1693 a v roce 1687 Havel Měřil prodal grunt Matěji Novákovi, ten však
už v roce 1731 není v seznamu hospodářů), nebo a to častěji vymřením
rodu po „meči“ a pokračování po „přeslici“, protože předávání gruntu
bylo dědičné. Jen pro zajímavost – na gruntu číslo 9 seděla rodina
Pospíšilů nepřetržitě od roku 1657 což je u nás případ ojedinělý.
V roce 1731 na dopisu klopotovských usedlíků panu Armandu z
Peterswaldu jsou uvedena následující jména:
Parák Jakub
Martin Pospíšil
Šebesta Prášil
Matěj Grecman
Pospíšil Václav
Jura Vančura
Tomáš Zmeškal
Matěj Ondrušek
Matěj Sotorník
Jan Slabý
Karel Němčák
Jura Sedláček
Vávra Trval
Ondra Obhlídal
Jakub Spáčil
Tomáš Hudec
Matěj Pieczek
Josef Pavlica
Matěj Khiel
Havel Marecký
Matěj Kovařík
Jan Nika
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Klopotovští starousedlíci aneb každý máme své předky…
Hned v úvodu je třeba zdůraznit, že v tomto malém pojednání se jedná
jenom o „usedlé“ tedy ty, kteří měli v naší obci „domovské právo“. Bude
zde hovořeno zpočátku jen o domovských číslech 1 – 28, teprve později
o domkařích, chalupnících a „hofeřích“. Pokud se týká domovních čísel
tak dnes víme, že po roce 1770, kdy bylo c.k. nařízením stanoveno
zavést číslování domů, číslo 11 bylo později přiděleno školní budově,
číslo 12 ponecháno panskému dvoru, čísla 13 a 14 měly chaloupky
nacházející se za obecní hospodou a číslo 15 patřilo obecní hospodě.
V čísle 13 bydlel obecní písař a v čísle 14 obecní pastýř. Tyto chaloupky
byly později zbourány a na jejich místě postavena stodola a chlévy patřící
k číslu 15.
Vůbec první zmínku o klopotovských usedlících jsem našel v „Knize
tovačovské“ kde v roce 1616 je uveden Havel Hanák, který ovšem
v seznamu usedlíků v roce 1657 už není. V uvedené „Knize tovačovské“
se dále v roce 1632 uvádí: Matěj Drbous, Matěj Tomáš a Pavel Tomáš,
v roce 1657 je však uveden pouze Jakub Tomáczek.
(poznámka: více ve stati „Klopotovské právo“ v Lopotníku číslo 4/2002/.
Další záznamy o našich starousedlících máme z roku 1656, kdy je
v berním katastru tovačovského panství uvedeno:
Opuštěná místa:
Zemědělské usedlosti: Jan Pospíšil, Mierzylowský, Střežil, Starkovský,
Martin Valousek, Kasparovský, Opustilovský, Václav Štěrba, Jura Krautil,
Skusilovský, Skrenakovský,
Chaloupky: Byzáčků, Pytlík Matouš, Volatka Tomáš, Vávra Hlístový,
Holomek Jakub.
Podle výše uvedeného záznamu bylo u nás v roce 1657 : 18 rolníků.
Půlláníci /sedláci/:
Pospíšil Matěj před Vávrů Zavadila
Niemec Václav před Janem Vančurů
Černoušek Jan před Matějem Doležalem
Sedeček Jura před Pavlem Sedečkem
Tichý Jura
Studený Jura před Nikem Novosadleckim
Hudec Tomáš
Malý Vašek
Čtvrtláníci:
Ondrušek Jakub před vdovou Ondruškovou
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Zastupitelstvo obce schváluje:
1) program zasedání zastupitelstva obce
2) obecně závaznou vyhlášku č.1/2005 O místním poplatku za užívání veřejného
prostranství,
3) rozpočtové opatření číslo 1,
4) odprodej obecního majetku manželům Nesvadbíkovým
5) podání žádosti o dotaci z programu Obnovy venkova na akci oprava chodníků
a vjezdů II.etapa čp. 17 – 28 v roce 2006

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
1) stav kanalizace u rodinného domu manželů Pohlodkových
2) zainstalování vysílače na šíření signálu internetu vzduchem ve věži kaple
3) žádost manželů Dostálových na vybudování vjezdu. V rozpočtu obce není pro
tento rok počítáno s dalším vybudováním vjezdů v Hliníku

Zastupitelstvo obce zamítlo:

1) předložený návrh pojištění obecního majetku vypracovaný pojišťovnou
Generali
_______________________________________________________________________________________

Ve školním roce 2004 /2005 ukončili školní docházku:
Florián Dalibor, Košťálová Ivana, Pohlodková Julie a Zatloukalová Kateřina.
Všem přejeme hodně zdaru a mnoho úspěchů v dalším životě.

Dne 6. srpna 2005 uspořádala kulturní komise Obecního úřadu zájezd do
Rožnova pod Radhoštěm na Jánošíkov dukát.
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Vybrali jsme pro Vás, aneb jak to dělají jinde…

.. tentokráte v obci PODĚŠÍN
JAK JE V BĚLORUSKU

1.Cesta. Tentokráte jsme výjimečně necestovali letadlem, ale vlakem. Nejprve do České
Třebové na vlakové nádraží. Odtud rychlíkem Vltava z Prahy přes Olomouc a Ostravu do
Polska. Dále přes Katovice na Běloruské hranice do Brestu. Zde byla přestávka určená
k výměně podvozků celého vlaku, neboť jak známo,v Ruských zemích a tedy i v Bělorusku
mají kolejnice širší rozchod. Celý vlak zajede do speciálního depa, kde jsou zvedáky. Na
nich se celý vlak zvedne, naše podvozky se odmontují, odtáhnou na lanech pryč a na
jejich místo dotáhnou nové. Pak se vlak spustí a podvozky se opět připevní. Celá výměna
trvala asi hodinu. Na peron se mezitím vrhnou prodavačky všech možných produktů. Pak
cesta pokračuje až do Minska, hlavního města Běloruska. My zde vystoupili a vlak
pokračoval až do Moskvy. Vagóny byly všechny lůžkové a tak asi 21 hodinová cesta byla
vcelku pohodlná. V Minsku nás již čekalo auto a odvezlo nás do místa našeho působiště
Bobrujska.
2.Práce. Pracujeme v podniku Belšina, vyrábějícím pneumatiky. My jsme zprovozňovali
linku na stříhání a spojování ocelokordu, což je polotovar, určený na výrobu pneumatik. Je
zde starý, dobře zavedený podnik, vyrábějící ročně několik milionů pneumatik. A to od
malých, pro osobní auta, až po obrovské, pro zemní stroje.
3.Peníze. My jsme zvyklí na běžné bankovky v řádech od stokorun do tisícikorun.
V Bělorusku v minulosti proběhla veliká inflace a tak se zde setkáme s bankovkami od 5
rublů až po neuvěřitelných 100 000 rublů. Kurz měn je asi 2 550 rublů za 1 euro. Z toho
plyne asi 80 rublů za 1 korunu. Je to zpočátku velice zajímavé, když si jdete koupit chleba
za 1 000 rublů nebo v restauraci uděláte útratu 20 000 rublů za večeři a koupíte svetr za
50 000 rublů. Ceny jsou po přepočtu kurzů nižší než u nás, ale po přepočtu na průměrnou
mzdu, která je asi třetinová, než nás, to zas tak slavné nebude.
4.Bobrujsk. Je to oblastní město, asi 300 000 obyvatel. Jako většina běloruských měst,
nemá mnoho historických památek, protože města byla za 2. světové války úplně rozbita.
Je zde mnoho panelákových sídlišť. Jedno divadlo a dvě kina. Nakupuje se v obchůdkách
v přízemí panelových domů, jsou tu i větší samoobsluhy. Supermarket, jak je známe u nás
zde není. Je zde však několik velikých tržnic, kde se odehrávají nákupy většiny obleků,
bot, CD i potravin, zejména ovoce a zeleniny. Nedaleko města protéká řeka Berezinka,
široká asi jako Vltava v Praze. V létě je zde možno koupat se na pískových plážích. Ulice
jsou široké, pravoúhlé. Do hlavního města Minsku je asi 150 km. Na hlavním náměstí
nechybí tank z války a nedaleko na Leninově náměstí zase socha Lenina. U tanku probíhá
většina významných událostí a fotí se před ním i svatby.
5.Lukašenko a jiné. V Bělorusku jsou dva úřední jazyky, ruština a běloruština. Ta se od
ruštiny v něčem hodně odlišuje, některá slova jsou naprosto stejná. Je zde v průběhu let
promíšeno několik národů, jako Rusové, Bělorusové, Němci, Poláci, Litevci a Ukrajinci.
Proto i mnoho slov je blíže k polštině nebo slovenštině než k ruštině. I hodně příjmení má
úplně jiný tvar než známe u Rusů. V minulosti byli v područí Poláků, Litvy a od říjnové
revoluce 1917 pod Ruskem. Před desetiletím, po rozpadu Sovětského svazu jsou opět
samostatní. Se svojí vládou, pod vedením prezidenta Lukašenka jsou většinou velice
spokojeni. Byla zde vymýcena kriminalita. Obchody jsou plné. Práci mají všichni. Se
zahraniční politikou jsou také spokojeni. Pod Ruskem zde v nedávné minulosti zahynulo
mnoho mladých vojáků v Afghánistánu. Nyní mají jistotu, že do žádné zahraniční války
nepůjdou. Pouze za peníze a dobrovolně jako u nás. V pobaltských republikách jsou
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obyvatelé ruské národnosti různě potíráni, v Bělorusku měli být všichni Rusové násilně
vyhnáni, ale po nástupu Lukašenka tomu bylo zamezeno. Nedávno zde proběhlo
referendum o změně ústavy, aby mohl prezident pokračovat ve svém úřadu a velká
většina byla pro. Lukašenko je v televizi vidět každý den. Cestuje po celé zemi,
v současnosti se zavádí do všech míst plyn a on je u toho. Probíhá velké vojenské cvičení
a on je jako voják u toho. Na poli sklízí úrodu a on je u toho. Policie je na ulici vidět,
hlavně v noci, velice často, ale dbají pouze na potírání kriminality a dopravní pořádek. Na
ulicích je tu v noci bezpečno. Tím se může chlubit málokterý stát. Také lidé v málokterém
státě jsou spokojeni se svojí vládou. Alkoholici na ulici i v zaměstnání byli také vymýceni.
Za černou jízdu v městských dopravních prostředcích je pokuta polovina provinilcova
měsíčního platu. Lukašenka chválí všichni a to nejen v televizi. Platy mají nízké, ale jsou
uvědomělí a vědí, že všechno nemůže být hned. V minulých letech se vláda věnovala
polici. V současné době se Lukašenkova vláda soustředila na již zmíněnou plynofikaci a
hlavně na školství. Dává sem peníze, které nedává procentuálně v Evropě žádný stát. Na
ulicích je čistota, denně se zametá i padlé listí ze stromů. Domy se postupně opravují. Dá
se říci, že obyvatelé jsou v současnosti mnohem spokojenější, než byli v letech
nedávných.
Vím, že toto neodpovídá tomu, jak je Bělorusko a jeho vláda prezentována u nás
v médiích. My jsme to, ale takto viděli. Setkali jsme se s mnoha místními lidmi a to nejen
s Bělorusy, ale i místními Rusy. Po rozhovorech s nimi, a to i na místech, kde jsme
nemohli být odposloucháváni a tím ani postiženi, jsme nabyli dojmu jejich spokojenosti.
Nebyl ani nikde problém cokoli a kohokoliv fotografovat a filmovat. Pouze jednou jsme
byli na tržnici zastaveni místní ochrankou při filmování. Po vysvětlení jsme však hned
pokračovali dále. Něco podobného se mně jednou stalo v ruském Nižněkamsku, ale tam
jsme skončili na tři hodiny na policejní stanici. Na tržnici se prostě v ruských zemích
nehodí filmovat. Nevím proč. Jakoby se za něco stydí.
J. Dočekal

Článek jsme v plném znění převzali ze ZPRAVODAJE obce Poděšín. A sice z prvého čísla
roku 2005. Obec PODĚŠÍN se nachází v okrese Žďár nad Sázavou a má 250 obyvatel. Rádi
bychom občas uveřejnili zajímavé články uveřejněné v publikacích jiných, velikostí nám
podobných obcí. Ovšem pokud se nám podaří je sehnat.
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