Velmi důležité je také svědectví Tacitovo, tento upozornil na etnický rozdíl mezi
Venedy a Germány. Podle Tacita obývali Venedové rozsáhlá území mezi Peukiny,
kteří byli podle něho usazeni v Příkarpatí a Fenny (Finy) sídlícími na východ a
severovýchod od dnešního Rižského zálivu.
Většina římských autorů zahrnovala slovanské území pod pojem Sarmatie.
V rozsáhlém zeměpisném díle Ptolemaia (sepsaném kolem let 160-180. n. l.) nazval
území na východ od Visly a Karpat Evropskou Sarmatií a Baltské moře Sarmatským
oceánem.
O Venedech se Ptolemaios zmiňuje jako o jednom kmenu Evropské Sarmatie.
Hranici Venedů tvoři podle něho Venedské hory (Karpaty?). Poněkud jinak je oblast
osídlení Venedů vyznačena na římské silniční mapě ze 4. stol. n. l. (tzv. Peutingerova
mapa), podle níž žili Venedové u západních svahů Karpat a na Dolním Dněstru.
Prozkoumané údajů opravňují k předpokladu, že tyto kmeny obývaly území od pobřeží
Baltského moře až k severním výběžkům Karpat a hraničily na západě s Germány a
Kelty a na jihu a jihovýchodě se Sarmaty.
Západní Slované v1.- 4. stol.
Kmeny žijící na západ od horního toku Dněstru, mezi Odrou a Vislou a v povodí Visly
začaly být vedle dávného názvu Venedů, nazývány ve 4. – 6. stol. n. l. názvem
Sklabenů – tj. Slovanů.
Slované podobně jako i jiné národy ve střední a východní Evropě bojují proti
otrokářské římské říši. Slovanské kmeny se zúčastnily markomanských válek ve druhé
polovině 2. stol. n. l. Zúčastnily se však také tzv. Skythských (gótských) tažení ve 3. – 4.
stol., současně však bojovali proti Gótům a Hunům. O tomto boji vypráví gótský
historik Jordanus (pol. 6. Stol.). Ačkoliv veliká tažení Slovanů proti římské říši začínají
teprve na konci 5. a v 6. stol. je jasné, že Slované se už dříve zúčastnili boje, který
skoncoval s nadvládou otrokářského Říma nad utlačovanými národy.
Náčelník germánských Ostrogótů HERMANARIK ve třetí čtvrtině 4. stol. „zdvihl
zbraně proti Venedům, kteří i když pohrdali zbraněmi, ale počtem silní, zpočátku se
snažili stavět se na odpor. Nic však nezmůže množství nebojovných lidí zejména, když i
bůh dopustí a přižene se množství ozbrojených.“
V 6. stol. v době kdy žil Jordanes, však už zbraněmi nepohrdli a byli velmi bojovní
a útoční. Jordanes si povzdechl: „nyní…všude řádí.“
Slované pak byli na své válečnické umění a na svou statečnost velice hrdi. Když prý je
podle byzantského autora Menandra v letech 570-579 avarský chán žádal, aby se
podrobili Avarům a platili jim daně, náčelník Dauritius (Dobrota?) a také jiní
nejmenovaní vůdcové to odmítli slovy: „Ještě se takový nenarodil a neobjevil pod
sluncem, který by dokázal naši sílu zlomit. My jsme si přivykli na to, že vládneme cizím
krajinám a ne aby někdo jiný (vládl) nad naší, v tom jsme si jisti, dokud existuje vojna
a meče.“

Vydává Obec Klopotovice se sídlem Klopotovice čp. 11, IČ 00288357.
Redakční tým: Zdeněk Klobouk a Petr Indrák. Registrováno MK ČR
pod Č. j. E 16862. Vychází čtvrtletně, náklad 120 výtisků. Toto číslo
vychází 15. listopadu 2014 a je dodáváno domácnostem v obci zdarma.
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Občasník o minulosti a přítomnosti nejen naší obce
Ročník XIV
číslo 4/2014

Zprávy z radnice
Dne 8. 8. 2014 se konalo 21. veřejné zasedání zastupitelstva obce Klopotovice.
Zastupitelstvo obce schválilo žádost o odprodej pozemků Mysliveckému sdružení
Kralice na Hané. Jedná se o zastavěnou plochu a nádvoří. Odprodej za cenu uvedenou
ve znaleckém posudku. Ve smlouvě bude zapsáno předkupní právo pro obec.
Schválena byla také žádost o odprodej pozemku firmě XAVERgen a. s. Říčany, které
jsou ve vlastnictví obce Klopotovice, a na nich stojí stavba drůbežárny. Celková částka
za odprodej pozemků 15 295 Kč.
Zastupitelstvo neschválilo darování pozemku do vlastnictví obce. Jedná se o pozemek,
na němž stojí ostrůvek uprostřed silnice směrem do Olomouce.
Zastupitelstvo doporučilo pozemek p. Krátkého p. Moukovi pronajmout.

Volby do zastupitelstva obce
V pátek 10. a v sobotu 11. října proběhly volby do zastupitelstev obcí a v jedné
třetině okrsků celé republiky také volby senátní. U nás pouze do zastupitelstva obce.

Hlasovací lístek se zaškrtnutými kandidáty, kteří se stali zastupiteli.
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V polovině 4. století se do Evropy přiřítili Hunové. Jejich náporu nic a nikdo
neodolá. Způsobují pohromu, na jejímž konci se zrodil zcela nový obraz Evropy.
Záplava bojovníků, kteří na koních drží porady, jedí i nocují, kteří se nikdy nemyjí ani
nevyměňují šat. Už svým zevnějškem vzbuzují děs a hrůzu, tato pohroma postupuje,
smetá Ostrogóty, Vizigóty, tlačí obrovské skupiny obyvatel před sebou a způsobuje
obrovský zmatek. Lid z východu se v tísni žene na západ, překračuje římskou hranici
na Dunaji. Hunové obsazují celou uherskou kotlinu a postupují na území obydlené
Germány. Dostávají se až do Francie a teprve tam jsou poraženi v roce 451 na
Katalánských polích spojenými armádami Římanů, Galů, germánských Franků.
Kolem roku 500 odešla od nás do Bavorska větší část Markomanů, na našem území
pak zůstaly už jen nepočetné germánské skupiny.

Slované
První století př. n. l. etnická mapa střední a severovýchodní Evropy v tomto období se
dá určit toliko v těch nejvšeobecnějších obrysech. Na území mezi povodím Odry a
Visly až k levému břehu středního Dněpru se nacházely staroslovanské kmeny předkové dnešních slovanských národů. Na severu od nich žily baltské kmeny, území
od meziříčí Oky a Volhy až k břehům Ledového oceánu osídlily kmeny ugrofinské.
Na severozápad od Skythů se pak táhla rozsáhlá území, o kterých antičtí autoři se až
do poloviny 1. stol.př.n.l. nezmiňují. Je charakteristické, že Hérodos uvádí, že nikdo
nemůže nic spolehlivého říci o zemích na sever od Thrákie (tj. na sever od Dunaje).
Slovanské národnosti vznikaly z mnoha starověkých kmenů, jež si nebyly vždy svým
původem spřízněny. Jedním z nejstarších míst, kde sídlili Slované (Protoslované,
Praslované) jsou povodí horního a středního toku Visly a v oblasti od něho na východ.
Právě tady antičtí autoři umístili koncem II. tisíciletí a v I. tisíciletí př. n. l. VENEDY.
Lužická kultura, zpočátku rozšířená na malém území mezi horním tokem Visly a Odry
ve II. tisíciletí zabírá velké plochy střední Evropy od horního toku Dunaje až k Volyni
a od břehů Baltského moře až k předhůří Karpat. Staroslovanské kmeny se pak
postupně, v I. tisíciletí př.n.l. rozšířily na východ od Pripjatské pánve až k Dněpru.
Dějiny staroslovanských kmenů známe jen velice málo. Podle archeologických nálezů
ve střední Evropě se soudí, že v 9. - 7. stol. př. n. l. se začaly, některé kmeny stěhovat
z horního Povislí do krajů kolem řeky Bugu, na Volyň a postupně dále na východ.
Došlo také ke stěhování celých skupin obyvatel od břehů Baltu do povodí středního
toku Visly. V dalších stoletích pak navázaly staroslovanské kmeny těsné styky se
svými sousedy – s Kelty, Thráky, Skythy a Germány.
1.-4.století n. l. antičtí autoři nám podávají jen velice kusé zprávy o starých Slovanech,
které dělilo od římských hranic široké pásmo území germánských, keltských,
thráckých, sarmatských a dalších kmenů. Už vzhledem k tomu, že antický svět
nepřicházel do přímého styku se Slovany, věděl o nich jen velice málo. První písemné
zprávy o starých Slovanech jsou už římského autora Plinia staršího, ten žil v l. stol. n.l.
a využil údajů v mapě vojevůdce Agrippy a tedy věděl, že za Germánií je území
obývané jinými kmeny než germánskými. Podle Plinia st. byli na jihovýchodním
pobřeží Baltu usazeni: Sarmatové, Germánové, Venedové, Skythové a Hirové. A právě
Venedové byli kmen slovanský. A toto svědectví pak odpovídá archeologickým
nálezům.
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Listujeme kronikách naší obce
Opis Listiny o usazení hranečníků pocházející kolem roku 1800, před rozdělením
obecních trávníků
První hranečníky se nachází – jeden na rohu klopotovskýho trávníka jménem
„podstrání“, druhý na rohu biskupskýho trávníka a třetí na poli biskupskýho Tomáše
Zmeškala z N-0 6.
Odtud napravo prostředkem trním prorostlé doliny v obloucích mezi napravo ležícím
klopotovským trávníkem a nalevo ležícím polem až k jednomu hranečníku, který na
konci této doliny 11 kroků od řeky Blaty napravo stojící z dýlky od prvních
jmenovaných hranečníků 690 kroků obsahující.
Odtud zrovna skrz jmenovanou řeku k jednomu kameni, který 10 kroků od levého
břehu této řeky na biskupský obecní loučce stojí, skrze dýlky dělá na 40 kroků. Odtud
jde hranice v tom samém způsobu prostředkem staré řeky v obloucích se zkřivující k 3
hranečníkům, z nichž to jeden na biskupský obecní loučce Ostrůvek řečené, druhý na
klopotovským trávníku a třetí na věrovským poli „příhon“ zasazený jest. Na mezi od
biskupskýho trávníku až po hrubecký hranice leží mezi polem biskupskýho Martina
Koldy a klopotovskýho Bartoňa Piskovskýho tato meza obsahující 4 sáhy šířky, kdežto
na té mezi osmkrát dva hranečníky stojí, které od sebe dva sáhy prostředkem odděleny
v té hranici protiv sobě stojí. Po jedné i po druhé straně za hranečníkem sáha šířky
zůstávati má. Tyto hranečníky stojí od sebe 60 sáhů zdýlky odděleny a vedou aý ke
čtyřem kěmenům, z nichž první na roli klopotovskýho Bartoňa Piskovskýho, druhý na
biskupskýho Jana Koldy, třetí v poli hrubčickýho Valentina Strouhala a čtvrtý
v prostředku této meze stojí.
K tomu poznámka: Jak vidět z uvedeného popisu lesíky tehdy ještě nebyly, píše se zde o
starém toku řeky Blaty na „loučkách“. Scelováním pozemků byla celá popisovaná
situace ovšem částečně změněna.

Toulky minulostí…
1. pokračování
Germáni žili v rodové společnosti, ovšem s nižší kulturou než byla keltská. Již
Marobud, který přivedl, Markomany z Pomohaní do Čech organizoval svou moc podle
římského vzoru. V době těchto válek pobýval na našem území císař Marcus Auerelius.
Císař Valentianus (zemřel 375 n. l.) přemístil boje na území Kvádů, ale to již bylo
poslední vzepětí římského impéria. Na našem území se pak střídaly různé kmenygermánští Gótové, Skirové, Vandalové, Herulové, Langobardi.
Mince z doby římské se nalezly v řadě obcí a tratí, v Biskupicích jsou to mince císaře
Proba (vládl v letech 286-292), v Klopotovicích z doby císaře Hadriána (117-138),
denár Antia Pia (138-161) je z Hrubčic, v Klenovicích byl vyorán na trati ve Žlebích
denár římského císaře Aurelia a na Čtvrtích císaře Maximiliana. V písku řeky Moravy
u Tovačova nalezen měděný peníz císaře Gal. Maximiana.
Většina mincí pochází z 3. stol., kdy římská moc už slábla, a Kvádové začali
postupovat na jiná území. Poslední zprávy o nic hovoří jako o pomocném vojsku
hunského náčelníka Attily v 5. stol.
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Bližší výsledky z internetu

Dle údajů v poslední tabulce lze soudit, že účast byla nadprůměrná.

Volební komise ve složení Olga Horáková, Vladimíra Bukovcová, Jana Benešová,
Jarmila Kroupová a Jaroslav Prachař.
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Společenská kronika
Vítání občánků
Na sv. Václava v neděli 28. září Kulturní komise při obecním úřadě pořádala vítání
občánků do života a prvňáčků do školy. Tohoto setkání se zúčastnili Michaela
Bradíková se synem Matyášem, Marcela Mračková, Josef Kovařík se synem Lukášem,
a Simona Pohlodková, Miloslav Malík se synem Michalem. Prvňáci byli dva, Lucie
Zajícová a Dominik Mouka. Bohužel se nedostavila třetí prvačka Laura Lilien
Štramová. Součástí tohoto setkání byl i krátký kulturní program. Děti přednesly
básničky a Radek Hrdiborský zahrál na kytaru. Nechyběl ani přípitek s panem
starostou a nakonec starosta pan Vladimír Bradík všem popřál hodně úspěchů jak
v životě, tak i ve škole.

Matyáš Bradík

Michal Malík

Lukáš Mraček

4

V podvečer dne 4. listopadu se konalo veřejné zasedání Obecního úřadu
v Klopotovicích. Jako hlavní bod programu byla volba starosty, místostarosty a
předsedů výborů. Předsedou finančního výboru je Ing. Roman Beneš, kontrolního
výboru Vladimír Horák a kulturního výboru Ivana Pospišová. Na fotografii je
sedmičlenné zastupitelstvo obce. Zleva Josef Oravec, Patrik Pover, Vladimír Horák.
V čele sedí starosta Vladimír Bradík, dále pak Ing. Roman Beneš, Ivana Pospišová a
místostarostka Marta Nesvadbíková.

První listopadová sobota patřila hasičům
První listopadová sobota patřila hasičům
našeho 12. okrsku, do kterého patří obce
Klopotovice, Biskupice, Štětovice, Vrbátky,
Hablov a Olšany u Prostějova. Před čtvrtou
hodinou odpolední se sjely hasičské
jednotky před místní hasičskou zbrojnicí v
Klopotovicích. Letošní cvičení bylo zvláštní
tím, že se jednalo o tzv. tichý příjezd bez
majáků a sirén. Nejprve byl nástup a malé
školení strojníků a hasičů. Poté následoval
odjezd jednotek na předem určená stanoviště, která jim určil velitel zásahu. Voda byla
nasávána z místní říčky Blaty a konec dálkové dopravy vody byl naproti místní
hasičské zbrojnice. Cvičení bylo ukončeno po sedmnácté hodině nástupem s
následným vyhodnocením celé akce.
Adam Mráček
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Střelecké závody
Myslivecká
společnost se sídlem
v Kralicích na Hané
uspořádala
na
Podstrání dne 6. září
střelecké
závody.
Nechyběl tam kančí
guláš, žebra a ani
kabanos
z udírny.
Také o pití bylo
postaráno.

Sešli se zde i staří páni. Není divu, vždyť tato střelnice je v provozu od začátku
šedesátých let minulého století, takže už více jak padesát roků. Z myslivců, občanů
Klopotovic, kteří to zde začínali budovat a také jako první začínali střílet, už nikdo
nežije. Hodně jim zde pomáhal pan František Hrabal z Hrubčic. Od té doby se zde
hodně změnilo.
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Lucie Zajícová

Dominik Mouka

Malá kulturní vložka
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Podpisy do kroniky kulturní komise

Přípitek s panem starostou

Drakiáda
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V sobotu 4. října se uskutečnila na hřišti a v blízkém okolí Drakiáda. Je fakt, že
upozornění na tuto akci nebylo vyhlášeno v místním rozhlase a možná proto byla malá
účast dětí. Některým stačilo přečíst si plakát v obchodě a přišli.
Jak je vidět na obrázcích, draci létali a třeba pan Mouka mohl v klidu odpočívat.
Nakonec všechny čekala sladká odměna od paní Marty Nesvadbíkové.

Upozornění
Paní Vladimíra Bukovcová v úřední hodiny vybírá na Obecním úřadě v Klopotovicích
poplatek za stočné.
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