V letech 805 – 806 tři francké sbory podnikají výpravu do Čech, zde neúspěšně
obléhají blíže neznámou pevnost Canburg.
Vývoj před vstupem Mojmírovců na jeviště naší historie je stále zahalen tajemstvím,
mezi smrtí Sámovou (659) a zprávou o Mojmírově násilné akci proti Pribinovi (833) je
časová mezera takřka 175 let.
První známý staromoravský vládce Mojmír I. připojil k dosavadnímu jihomoravskému území Nitransko. Rozmach Slovanů byl však trnem v oku východofranckému
králi Ludvíkovi Němcovi, ten se snažil podmanit si východní území za pomoci církve.
Tedy už tehdy dnes tak známý pojem „Drang nach osten“.
Velká Morava Hlavním a nejdůležitějším pramenem o dějinách Velké Moravy jsou Fuldské anály. Na
jejich sepsání se postupně podílelo celkem pět autorů. První část nemá pro nás nic
zajímavého, druhou část sepsal jistý Ruodolt, kněz a mnich fuldského kláštera, o něm
třetí pokračovatel a autor třetí části kroniky praví, že Ruodolt byl výtečný a proslavený
učenec, dějepisec a básník, známý skoro ve všech německých krajích.
Třetí část kroniky se připisuje Ruodoltovi žáku mnichu Meginhardovi.
První důležitou zprávu pro nás uvádí Ruodolt k roku 846 n. l.:
Toho roku se Ludvík Němec vypravil přibližně v polovině srpna s vojskem
k moravským Slovanům, kteří usilovali o odtržení. Uspořádal a urovnal tam
poměry podle své vůle a za vévodu ustanovil Rastislava, synovce Mojmírova.
Odtamtud se vrátil přes Čechy s velkou nesnází a ohromnou škodou na svém vojsku
(cum magna difficultate et grandi damno exercitus sui).
Nevíme sice, v čem spočívalo ono úsilí o odtržení, ale dvě věci z této zprávy vyplývají
jasně: Mojmírovu politiku mírového soužití si východofranští králové vykládali po
svém jako poddanství a snažili se toho využívat pro upevnění mocenských nároků nad
všemi zeměmi na východ od Rýna, ale Slované a zejména Moravané se proti tomu
bránili ze všech sil, dovedli útočníky tvrdě odrážet a způsobit jim mnoho krvavých
nepříjemností.
K roku 855 n. l. Ruodolt zaznamenává:
Král Ludvík vedl s malým úspěchem vojsko na území Slovanů moravských proti
Rastislavovi, jejich knížeti, jenž se bouřil, ale vrátil se bez vítězství, neboť raději
chtěl pro tu chvíli upustit od protivníka, ohrazeného prý nesmírně pevným
opevněním (firmissino ut fertur vallo munitum), nežli snášet v nebezpečném boji
ztráty na svých vojácích. Vojsko přesto zpustošilo velkou část té země pleněním a
požáry, zničilo skoro beze zbytku nemalé množství nepřátel, kteří chtěli vpadnout
do králova tábora, ale nikoli beze trestu, protože po návratu králově se za ním
vypravil Rastislav se svými a pleněním zpustošil velmi mnoho míst patřících
sousedům za Dunajem (plurina trans Danuvium finitimorum loca praedando
vastavit).

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 28. února 2015 a je dodáváno domácnostem v obci zdarma.
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Občasník o minulosti a přítomnosti nejen naší obce
Ročník XV
číslo 1/2015

Svatý Jan Nepomucký

Zprávy z radnice
Slovo starosty
Vážení spoluobčané dovolte mi, abych Vám v prvním vydání letošního Lopotníku
popřál hodně zdraví a štěstí v roce 2015.
V letošním roce bychom chtěli dokončit výstavbu sociálního zařízení vedle sýpky,
jeho výstavba byla zahájena již v loňském roce. Dále se počítá s opravou plochy před
obecním úřadem. Obec letos zažádala o dotaci z Programu rozvoje venkova na obnovu
trávníků od hospody po garáže včetně výsadby nových stromů a opravy povrchu
komunikace na návsi před obecním úřadem.
Chtěl bych také poděkovat občanům, kteří třídí domovní odpad. A těm, kteří ještě tak
neučinili, aby se zapojili. Čím víc vytřídíme odpadu, tím méně budeme platit za odvoz
komunálních odpadů. V loňském roce nám přibyly kontejnery na papír a textil.
Většina domácností má také pronajatý kompostér na biologický odpad, takže již nikdo
nemusí házet plevel nebo trávu do popelnic. Apeluji tímto na občany, aby třídili
odpad.

V roce 2014
Narodili se: Matyáš Bradík, Lukáš Mraček a Michal Malík
Zemřeli: Alžběta Klobouková
Odstěhovali se:
Přistěhovali se: Indráková Zuzana, Janišová Sidney, Janišová Veronika, Kaleja
David, Kaleja David ml., Kaleja Denis, Kalejová Karolína, Siváková Denisa,
Štramová Laura Lilien, Štramová Karolína
Ke konci roku 2014 Klopotovice měly 284 obyvatel.

Jubilea našich občanů v roce 2015
94 let
90 let
80 let
75 let
70 let
65 let
60 let

Jindřich Krátký, Věra Paráková
Marie Opršalová, Marie Indráková
Květoslava Krátká, Zdeněk Klobouk
Jaroslav Beneš, Ludmila Mlčůchová
Dušan Kroupa, Josef Žampach, František Prachař, Jarmila Vymětalová
Libuše Prachařová, Jaroslav Parák, Zdenka Macháčová, Marie Soldánová,
Jan Návrat
Anna Steigerová, Hana Vysloužilová, Olga Indráková, Vladimír Prachař,
Jozef Naniaš, Jaromír Matela, Alena Špačková
V příštích dnech to bude již 10 roků, co nás opustil pan Jiří Peršín.
Kdo jste Jirku znali, jistě vzpomenete.
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Ve čtyřicátém roce panování Chlotharova (vládl v letech 584-629) spojil se člověk
jménem Sámo, národností Frank z kraje Senovského s větším počtem kupců a vydal se
ke Slovanům, příjmím Venedů, aby provozoval obchod. Slované se začali bouřit proti
Avarům označovaným též za Huny proti vládci Kaganovi“. „Za jeho vlády svedli
Vinidové mnoho bojů s Huny a díky jeho rozvaze a schopnosti Huny vždy přemohou.“
„toho roku Slované zvaní Vinidové zavraždili v Samově království francké kupce
s četnějším doprovodem a oloupili je o majetek. To byl počátek rozepře mezi
Dagobertem a Samem, králem Slovanů.“
„Dagobert zpupně poručí vyslat z celého království Austroasijského vojsko proti
Samovi a Vinidům, tehdy postupuje vojsko ve třech šicích proti Vinidům ba rovněž i
Langobardi najatí Dagobertem, vytáhli vojensky proti Slovanům“
„Austrasijci oblehnou pevnost Wogatisburg, kde zůstal největší podíl statečných
Vinidů a po tři dny s nimi bojují, je tu mečem pobit veliký počet lidí z Dagobertova
vojska a potom davše se na útěk, zanechají tam všechny stany i věci, které sebou měli a
navrátí se do svých sídel. Vinidové potom mnohokrát vpadnou do Durynska i do jiných
kraji v království, aby tu kořistili.
„Taktéž Dervan, vévoda národa Srbů, kteří byli z rodu Slovanů a již dávno patřili ke
království Franků, přidal se, se svými lidmi ke království Samovu“.
Tak byl zaznamenán začátek těchto událostí v Kronice tzv. Frédegera. Vznikla
v Burgundsku, někdy v letech 640-660. V Kronice se hovoří o povstání Slovanů proti
Avarům, o boji Sámovy říše s říší franckou, přičemž se však neuvádí žádné údaje
potřebné k lokalizaci Sámovy říše.
(V letech 623-624 příchod Sáma k blíže neurčeným západním Slovanům, kteří bojovali
proti Avarům. Území a rozsah Sámovy říše není dobře znám – vedle Čech k ní náležela
Morava, část Slovenska, snad i srbské kmeny v dnešním Bavorsku. Roku 631 – válka
Sámovy říše s franským státem. Roku 659 Sámova smrt.
Je zde míněn francký král Chlotar II., podle doby jeho panování je událost datována
nepřímo do let 623-624. Přepadení franckých kupců – jedná se o rok 631. Dagobert I.
francký král v letech 629-639. Austrasie – jedna ze tří hlavních částí francké říše,
ležící na východ od řeky Maasy a v povodí řek Mosely a Rýna).
Zprávy pak nadlouho a vlastně takřka naprosto umlknou. Po informaci o Sámově
smrti není v kronikách z té doby o Slovanech na našem území jediné zmínky po celých
129 dalších let. Velice skromný je údaj vážící se k letům 805-806, kdy tři francké
obory podnikly výpravu do Čech, kde neúspěšně obléhají blíže nám neznámou pevnost
CNABURG.
Avaři se objevují v dunajské kotlině přesně v téže době, kdy odtud odcházejí
germánští Langobardi (Dlouhé brady – Dlouhousové). Po roce 560 podnikají Avaři
několik nájezdů na Franckou říši, poté se jejich útoky obracejí k jihu. Maďarská nížina
se na dlouhou dobu stává ústředím avarského osídlení, tady buduje avarský kagan
(náčelník) svůj hlavní hrynk - vojenské a správní centrum. Nadvládu těchto avarských
kočovníků zakusili i naši Slované, jejich přítomnost vzbuzovala nenávist domácích
obyvatelstva. Sotva bylo nebezpečí ze strany Avarů zažehnáno, objevil se nebezpečí
nové, tentokráte soupeři Dagobert a Sámo – zkřížili meče. Došlo k tomu roku 631
kdesi u pevnosti Wogastisburg. Tábor Franků se zde stal Sámovou kořistí, vzápětí pak
dokonce Slované francký vpád oplatili a poplenili rozsáhlou oblast Durynska.
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Toulky minulostí…
2. pokračování
V 5. a 6. století se Slované vynořují takřka pohádkově. Archeologie už dávno pátrá,
kde byla jejich pravlast, ale výsledky bádání jsou stále velmi rozporné. Slované ve
východní a střední Evropě měli kolébku na křižovatce různých útoků a postupů, etnika
se zde střídala a vzájemně prolínala. Historické zprávy mluví o Skytech, Sarmatech,
Germánech, na severu žili Baltové, v mnohém se Slovanům podobajíce, vedle nich a
za nimi Ugrofinové, ve střední Evropě zbytky Ilyrů a Keltů. Jestliže víme, že na
určitém velkém území jedné archeologické kultury žilo více etnik, že se všichni
vnějškem přizpůsobovali a že po určitý čas žili téměř stejně – jak najít tu pravou
slovanskou složku?
Žárové pohřby z 5. až 6. stol. a zvláště pak kostrové hroby od 8. století přinášejí už
neklamné důkazy o slovanském osídlení naší krajiny. Slované vytvářejí u nás rodové
vsi - u Určic, Bedihošť, Čechůvky, Hrubčice, Kralice na Hané, Klopotovice … Naši
slovanští předkové ovládli Moravu po odchodu posledních germánských kmenů.
Slované v 6. – 7. stol.
V 6. stol. se připomínají pod názvem Venidů (Venedů) slovanské kmeny, které
postoupily na západ k Labi (Albis, Elbe), smísily se zde s místními kmeny Luglů a
daly podnět ke vzniku kmenů „Poláků, Polabských a Přímořských Slovanů, čímž
vytvořily západní slovenskou větev. Pod jménem Sklavinů byly v 6. stol. známy
slovanské kmeny, které tehdy žily ve středním a dolním Podunají a v západním
Příkarpatsku. Část z nich se stala součástí západní slovanské skupiny (Čechové,
Slováci), druhá část pak dala základ k vytvoření jižní větve Slovanů, kteří se později
usadili na Balkánském poloostrově.
V nížině řeky Moravy se kdysi často měnil tok vody, postával a zklidňoval se
v zádumčivých ramenech, která pak pravděpodobně vytvořila podivuhodné ostrovy,
dnes je řeka Morava sevřena a běží poslušně v přesných mezích. Podobně je tomu také
u Mikulčic, proslavených archeologickými nálezy, jejichž význam přesáhl hranice
Moravy.
Než přišel Sámo – hradisko u Mikulčic bylo opevněno dřevěnými palisádami. Při
archeologickém průzkumu byly vykopány deset až jedenáct metrů dlouhé dlabané
čluny v místech, kde archeologové předpokládali dřevěný most. Vše nasvědčuje tomu,
že hradisko vzniklo v VI. stol. n. l. První kmeny Slovanů pronikly na území jižní
Moravy v IV. a V. století. V polovině VI. století přepadly východní část Evropy
loupeživé hordy avarského vojenského svazu. Slovanské kmeny hájily svá sídliště,
stavěly mohutná opevnění.
V Sámově říši byly Mikulčice mocným hradiskem s dřevěnou hradbou. Koncem
osmého století, když byl zničen avarský vojenský svaz, nastává mocný rozmach
Slovanů.
Epizoda vlády údajně franského kupce Sáma je zahalena tajemstvím. Jedině kronikář
Fredegar ve svých dějinách Franků nám zanechal své svědectví. Manuskript Historia
Francorum se zrodil ve druhé polovině 7. stol. v Burgundsku, připisuje se několika
autorům, z nichž jeden měl působit kolem roku 660 údajně v klášteře Chalon-surSagne.
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Zpráva z knihovny v Klopotovicích
K 18. lednu 2014 je zaregistrovaných 1711 knih. Nezaregistrovaných – darovaných je
885 a zapůjčených z Prostějova 110.
Darované knížky od paní Návratové
od paní Kohnové
od pana Horáka
od pana Křupky
od pana Navrátila
Všem těmto dárcům srdečně děkuji za darované knížky do Místní knihovny.
Za rok 2013 bylo zapůjčeno celkem 347 knížek pro 111 návštěvníků.
Jarmila Vymětalová – knihovnice.

Je to normální ?

Pokud půjdete z Klopotovic směrem na Věrovany, tak se vám naskytne několik
takovýchto pohledů. Ojeté pneumatiky. Ve městech jsou sběrné dvory a do vesnic
zajíždí 2x do roka nákladní automobily a odvážejí tento nebezpečný odpad. Plakáty na
tuto akci jsou včas vyvěšeny. Proč to dopadne nakonec takto? To je u nás tolik
negramotných lidí?
Petr Indrák

Paní Vladimíra Bukovcová upozorňuje naše občany, kteří ještě
tak neučinili, mohou v úředních hodinách na Obecním úřadě
v Klopotovicích zaplatit poplatky za odvoz popelnic a poplatky
za psy.
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Společenská kronika
Kulturní komise při Obecním úřadě v Klopotovicích uspořádala dne 12. prosince od
16.30 hodin v zasedací místnosti OÚ besedu s důchodci. Zde je z tohoto setkání
několik fotografií.

Paní I. Pospišová a M. Opršalová.

Pan L. Oravec, P. Krátký a J. Kořínek.

V programu vystoupily děti ze školky v Ivani a další děti z Klopotovic.
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Listujeme v kronikách naší obce
Tentokráte se vrátíme do 19. století a na přiloženém náčrtku si připomeneme některé
změny a události, které změnily naši obec.
V prvé řadě je třeba připomenout, že se zásadně změnil celkový vzhled návsi. Vjezd
byl v té době možný toliko z jihovýchodní strany, ve směru od části obce „Chmatov“.
Na západní straně, tedy od části obce „Hliník“ nebyl průjezd možný. Hlavní cesta
vedla „za humny“ tedy za stodolami patřících k domům číslo 1 – 10 a za panským
dvorem (viz: č. 8). A právě na začátku této cesty od západu stával původně pomník
Jana Nepomuckého (viz: č. 2), ten byl v roce 1882 přemístěn ke kapli, jejíž stavba byla
dokončena v roce 1809 (viz: č. 1).
Než byla dokončena stavba kaple, stávala na západním konci návsi zvonice (viz: č. 6.)
Mezi domy číslo 16 a 17 vedla ulička, která byla později od obce odkoupena a přidána
k domu číslo 17 (viz: č. 5). Tato ulička sloužila k vyhánění dobytka na pastvu, podél
pravého toku řeky Blaty, před její regulací se nacházely pastviny.
Průjezd návsí z jihovýchodní na západní stranu byl umožněn teprve v letech 1927-28
kdy byla vybudována silnice do Biskupic, a péčí obce také silnice v „Hliníku“ jež byla
napojena na silnici k Biskupicím čímž zároveň umožněn průjezd návsí. V této
souvislosti obec nechala zbourat Jurdovu kovárnu nacházející se uprostřed „Hliníku“
(viz: č. 7), tato pak byla postavena na konci „Hliníku“.
V seznamu sakrálních památek z roku 1833 se v Klopotovicích uvádí „Marterfäulen“
v tomto případě obrázek Panny Marie, ten byl na dřevěném kůlu umístěn u polní cesty,
vedoucí k lesíkům, v roce 1896 byl na tomto místě postaven pomník P. Marie
Hostýnské (viz: č. 3), v roce 1923/24 byl pomník opraven a přemístěn na stávající
místo (viz: č. 4). Právě v této době probíhalo „scelování pozemků“ – proto pomník
přemístěn o několik metrů blíže k vesnici, aby se nepřekážel obdělávání pozemků.

9

Z dětského karnevalu
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Bylo zde i několik manželských párů, jako například Jaroslav a Eva Benešovi a Dušan
a Jaroslava Kroupovi.

Na společné fotografii v první řadě od leva sedí Jarmila Vymětalová, Alžběta Kohnová,
Eva Benešová, Jaroslav Beneš, Josef Zatloukal, Marie Opršalová a Květoslava Krátká.
Úplně vlevo dřepí Marie Naniašová a za nimi stojí Jaroslava Kroupová, Marie
Nemečková, Josef a Marie Žampachovi. Dále pak odleva manželé František a Eva
Nesvadbíkovi, Anna Steigerová, Petr Indrák, Jaroslav Prachař, Hana Vysloužilová,
Milada Indráková, Alena Špačková, Zdenka Macháčová, Hana Mravcová a Vladimíra
Bukovcová. A vzadu stojí Dušan Kroupa, Jaroslav Parák, za nimi vykukuje starosta
Vladimír Bradík, Olga Indráková Pavel Krátký, Vlasta Bradíková, Vlastimil Krátký,
Viera a Vladimír Prachařovi, Marie Vystrčilová, Bedřich Vojtěchovský a Ivana
Pospišová.
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Tříkrálová sbírka

V neděli 10. ledna nás navštívili Tři králové, a to Adélka Vymětalová, Nikolka a
Honzík Pořízkovi. Doprovázela je Ing. Vendula Spálovská. Naši občané přispěli
částkou 6336 Kč, za což Charita České republiky všem dárcům upřímně děkuje.

Dne 17. ledna se dožila naše občanka paní Marie Opršalová devadesáti roků. Do
domova pro seniory v Tovačově jí přišli popřát k tomuto jubileu zástupci naší obce.
Členky kulturní komise při Obecním úřadě v Klopotovicích paní Alžběta Kohnová,
Jarmila Vymětalová, Olga Indráková a starosta obce pan Vladimír Bradík.
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Kácení stromů u hřbitova

V pátek 23. ledna byly pokáceny některé stromy u hřbitova. Břízy, které byly vysázeny
v padesátých letech minulého století, byly již ve špatném stavu, stromy začaly
v korunách usychat a hnít. Při velkých větrech se tyto větve lámaly a hrozilo poškození
pomníků na hrobech. Místo bříz jsou už vysázeny nové stromy.

Babský bál

V sobotu dne 14. února se v zasedací místnosti obecního úřadu konal Babský bál. Za
týden poté, v sobotu odpoledne se sešly děti s rodiči na stejném místě. Tak jak Babský
bál, tak i Dětský karneval pořádala ZO Českého svazu žen.
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