1973 – 1981 P. František Vojtek SJ duchovní správce Nesv. Vykupitele, bytem
Věrovany, zde pohřben r. 1981.
1965 – 1970 P. Jan Porubský farář, 1965 vykáceny lípy u kostela, 1967 úpravy
liturgického prostoru ve farním kostele, 1970 odchází do SRN k rodině, zde † 1979.
1968 – 1972 4 sestry z kongregace Nep. Početí P Marie zajišťují službu kostelnice,
varhanice a péči o nemocné, bydlí v nadačním domě K. Čagalové (Náměstí, č. 14)
1970 – 1995 P. Josef Macek farář, velké opravy všech budov, renovace obrazů a soch,
1973 pořízeny nové věžní hodiny, 1992 budovy kostela sv. Václava a fary zařazeny
mezi kulturní památky, 1992 prodán nadační dům (Náměstí č. 14), od r. 1993 jej pro
nemoc zastupují: P. Jan Placid Pekárek a P. Jerzy Walczak (oba Troubky), P. Lubomír
Gorčík (Rokytnice) aj., † 1995, pohřben v Hroznové Lhotě.
1982 – 1988 P. Vladimír Čáp duchovní správce sester Nejv. Vykupitele (pracují
v Domově bl. Anežky české v Tovačově), bydlí na faře, r. 1988 odchází do DD
v Újezdu u Třebíče.

Vydává Obec Klopotovice se sídlem Klopotovice čp. 11, IČ 00288357.
Redakce: Petr Indrák. Registrováno MK ČR pod Č. j. E 16862. Vychází
čtvrtletně, náklad 120 výtisků. Toto číslo vychází 1. června 2016 a je
dodáváno domácnostem v obci zdarma.
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Občasník o minulosti a přítomnosti naší obce
Ročník XVI
číslo 2/2016

Zprávy z radnice
Zápis z 10. veřejného zasedání zastupitelstva obce Klopotovice
konaného dne 2. 2. 2016 v 19.00 hod
Přítomni: Bradík Vladimír, Nesvadbíková Marta, Horák Vladimír, Beneš Roman,
Pover Patrik, Pospišová Ivana
l. Program – 1. Podání žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova – Dotač. titul č. 1
Podpora budování a obnovy infrastruktury obce na akci - Revitalizace
zeleně na návsi.
2. Různé
3. Diskuze
4. Závěr
Program doplněn starostou obce o 3 další body
- Podání žádosti o dotaci z Programu na podporu JSDH 2016 – Dotace na
pořízení, rekonstrukci a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení
JSDH obcí Olomouckého kraje.
- Podání žádosti o dotaci – Dotace pro jednotky SDH obcí – vyhlášenou
Ministerstvem vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru
ČR.
- Podání žádosti o dotaci – Dotační program 16. udržování a obnova kulturního
dědictví – Podprogram 16. A. Údržba a obnova stávajících kulturních prvků
venkovské krajiny – zrestaurování Kříže z roku 1912 – Program vyhlásilo
Ministerstvo zemědělství.
1.

Starosta přečetl program zasedání doplněný o další body. Ověřovateli zápisu
jmenoval: p. Pospišovou a P. Horáka.
Zastupitelstvo schvaluje doplněný program 10. zasedání zastupitelstva obce a
ověřovatele zápisu.
2. Podání žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2016.
Dotační titul č. 1 Podpora budování a obnovy infrastruktury obce na akci Revitalizace zeleně na návsi.
Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova
Olomouckého kraje 2016. Dotační titul č. 1 Podpora budování a obnovy
infrastruktury obce na akci - Revitalizace zeleně na návsi.
3. Podání žádosti o dotaci z Programu na podporu JSDH 2016 – Dotace na pořízení,
rekonstrukci a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí
Olomouckého kraje. Dotace na pořízení zásahových helem.
Zastupitelstvo schvaluje Podání žádosti o dotaci z Programu na podporu JSDH
2016
–
Dotace na pořízení, rekonstrukci a opravu požární techniky a nákup věcného
vybavení
JSDH obcí Olomouckého kraje. Dotace na pořízení zásahových helem.
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1939 primice P. Josef Hymer – narozen v Praze, ale od dětství v Tovačově, kaplan
v Dobromilicích, farář v Partutovicích (1946 – 1988). † 1992, pohřben v Tovačově.
1930 – 1938 P. František Quis katecheta poté vrchní kaplan v Tovačově. † tragicky r.
1938, pohřben v Tovačově.
1936 – 1942 P. Oldřich Beránek v Tovačově jako II. kooperátor, poté farářem
v Klenovicích n. H., Křelově, Štěpánově aj. Vězněn komunistickým režimem (1950 –
1953), na penzi ve Šternberku, zde † 1998, pohřben v Olomouci (ústřední hřbitov).
1938 – 1939 P. František Mikolajek v Tovačově na penzi. † 1939, pohřben
v Orlovicích u Vyškova, kde dlouhé roky byl farářem.
1938 – 1945 P. František Todt v Tovačově jako kooperátor, na začátku války i
administrátor (1939 – 1940). Postupně farář ve Slavoníně, Malé Moravě, Bochoři aj. †
1984, pohřben ve Velké Bystřici.
1940 – 1952 P. Vincenc Linhart farář. 1940 přejímá sirotčinec 14 sester III. řádu sv.
Františka (1946 ústav zrušen, sestry v internačním táboře v Králíkách), 1947 místo
sirotčince vzniká Domov bl. Anežky české (nejprve civilní zaměstnanci). 1944 nová
socha P. Marie svatohostýnské, 1946 nová socha sv. Floriána v Ivani, 1948 nový oltář
v Ivani. 1949 socha Nejsv. Srdce Páně, nové kostelní lavice, zbudována kaple sv. Jana
Sarkandra. † 1955, pohřben v rodišti – Loštice u Olomouce.
1941 – 1946 P. Theodor Motal penzista v Ivani, † 1946.
1941 – 1950 P. Alois Fuček kooperátor v Tovačově, vězněn komunistickým režimem
(1950 – 1968). Později kaplan a farář v Pozděchově, od roku 1975 na penzi ve
Valašských Kloboukách, zde i pohřben r. 1990.
1942 – 1948 P. Josef Macek II. kooperátor, později kaplan, odchází do Oskavy,
Hnojic a Moravské Huzové.
1947 P. Dušan Řezanina kooperátor, odchází do pražské arcidiecéze.
1948 P. Josef Prášek kaplan v Tovačově, prefekt arcibiskupského semináře
v Kroměříži, pomocný sekretář arcibiskupa Matochy (1949 – 1950), ve vězení (1950 –
1957) od r. 1970 duchovní správce v Prosenicích, Pavlovicích, Přerově a Dolních
Životicích. † 2000 v Místku, pohřben v rodinném hrobě v Čeladné u FM.
1948 – 1951 P. Alois Mazánek katecheta, poté kaplan v Bruntále a Rýmařově, farář
v Moravském Berouně (1963 – 1972) a Velké Bystřici, kde byl r. 1985 i pohřben.
1952 – 1965 P. Ladislav Suchánek farář, od roku 1957 často nemocný, zastupují jej:
P. Bedřich Pálka (Tovačov), P. František Nerad (Kojetín), P. František Kyselák
(Polkovice), P. Josef Hradilík (Dub n. Moravou) aj. † 1965 pohřben ve svém rodišti
v Krčmani.
1950 – 1956 P. Stanislav Penka katecheta, † 1956, pohřben v Moravičanech.
1965 P. Alois Cindler jako přerovský děkan (1953 – 1982) krátce pověřen i správou
v Tovačově.
1965 – 1969 P. František Janhuba přerovský kaplan (1962 – 1969) vypomáhá i
v duch. Správě v Tovačově. † 2008 v Zábřehu, kde byl dlouhé roky děkanem.
1961 – 1988 řeholní sestry Nejsv. Vykupitele pracují v místním Domově bl. Anežky
české (25 osob, od r. 1969 cca. 10 osob)
1937 – 1973 P. Bedřich Pálka duchovní správce sester Nejsv. Vykupitele. † 1973,
pohřben v Tovačově.
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Na konci posledních tří čísel Lopotníku jste si mohli přečíst něco o tom, jak se tu
před několika desítkami let hrávalo divadlo. Tak to zaznamenal do divadelní kroniky
Místní jednoty republikánského dorostu pan František Lehký. Jeho syn Jaroslav mi
dovolil něco z toho zveřejnit. Možná, že se k tomu někdy ještě vrátím.
Teď ale z jiného soudku. Máme zde kapličku a v ní jsou s určitou pravidelností
slouženy mše svaté. Určitou část občanů na program konání mší upozorňuje
Tovačovský kostelníček. Právě z něho vybírám nedávno otisknutý seznam kněží
tovačovské farnosti, jak jej zpracoval tovačovský pan farář P. František Urban.

Primice 1903 P. František Klobouk. Rodák z Klopotovic, kaplan v Prostějově a Mor.
Ostravě, farář v Polance nad Odrou (od r. 1920) a u sv. Mořice v Kroměříži (1939 –
1949), kanovník a děkan tamní kolegiátní kapituly, pohřben v Klopotovicích.
1904 – 1909 P. Theodor Mayer farář. † 1909, pohřben v Tovačově.
1909 P. Jan Rosa administrátor, kaplan v Tovačově (1904 – 1909), poté farářem
v Klenovicích, od r. 1909 na penzi v Tovačově (Nadační dům Kristýny Čagalové,
Náměstí č. 14), † 1938, pohřben v Tovačově.
1909 – 1910 P. František Svozil provizor, kaplan (1906 – 1916), poté farářem
v Hrušce. Zde † 1920.
1910 – 1939 P. Josef Polášek farář a děkan rodák z Frenštátu n. Mor., od r. 1891
katecheta a kaplan, poté farář v Tovačově. Velký ctitel P. Marie Svatohostýnské,
čestný občan města Tovačova, 1926 pořízeny nové obrazy křížové cesty, 1930 u
příležitosti svatováclavského milénia zřízen sirotčinec (Denisova ulice č. 326), 1934
požár věže farního kostela, od r. 1939 na penzi v Tovačově. † 1948, pohřben
v Tovačově.
1919 – 1920 P. Martin Mikulka katecheta, poté působil jako prof. náboženství
v Uherském Hradišti. † 1965.
1912 – 1925 P. Karel Ješka rodák z Koválovic, kooperátor (1912 – 1914) a kaplan
(1918 – 1925) v Tovačově, poté farář v Cholině a na Hutisku. Zde pohřben r. 1947.
1924 – 1930 P. Vincenc Hemerka působil jako katecheta v Tovačově, poté jako
katecheta v Příboře. Zde † v r. 1944.
1929 – 1936 P. František Pelíšek působil jako I. kooperátor v Tovačově, poté farář na
Dolní Bečvě (1936 –1938) a v Lobodicích (1938 až 1954, zde je i pohřben r. 1954.
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4. Podání žádosti o dotaci – Dotace pro jednotky SDH obcí – vyhlášenou
Ministerstvem vnitra-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR.
Dotace na nákup automobilu.
Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o dotaci – Dotace pro jednotky SDH
obcí – vyhlášenou Ministerstvem vnitra-generální ředitelství Hasičského
záchranného sboru ČR. Dotace na nákup automobilu. Žádost vypracuje p.
Kroupa.
5. Podání žádosti o dotaci – Dotační program 16. udržování a obnova kulturního
dědictví – Podprogram 16. A. Údržba a obnova stávajících kulturních prvků
venkovské krajiny – zrestaurování Kříže z roku 1912 – Program vyhlásilo
Ministerstvo zemědělství.
Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o dotaci – Dotační program 16.
udržování a obnova kulturního dědictví – Podprogram 16.A. Údržba a obnova
stávajících kulturních prvků venkovské krajiny – zrestaurování Kříže z roku
1912 – Program vyhlásilo Ministerstvo zemědělství.
Různé – diskuse
- Starosta obce seznámil zastupitele s Výroční zprávou obce za rok 2015 dle
zákona č.106/1999 Sb, o svobodném přístupu k informacím.
- P. Nesvadbíková dotaz ohledně opravy silnice Klopotovice – rozcestí.
Opětovně zažádat Krajský úřad Olomouc o vyjádření.
- Dotaz p. Pospišové ohledně vrat na sýpce. K nahlédnutí budou 4 varianty vrat
k posouzení.
- P. Pospišová návrh na výlet pro občany do vinného sklípku.
Knihovna Klopotovice
K 31. prosinci 2015

je zaregistrováno knih
1 722
nezaregistrovaných – darovaných 1 059
z Prostějova půjčeno
110

Darované knížky od pana Vojtěcha Navrátila
pana Zatloukala
pana Povera
Všem těmto dárcům srdečně děkuji za darované knížky do Místní knihovny.
Za rok 2015 bylo zapůjčeno 446 knížek sto osmi návštěvníkům knihovny.
knihovnice Jarmila Vymětalová
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Společenská kronika
Stavění máje
V pátek 29. dubna se konalo stavění máje. Máj stavěli hasiči pod vedením pana
Jiřího Kroupy. Sešlo se před sýpkou hodně lidí, nejen našich občanů ale i přespolních.
Děvčata vytočily celkem 260 piv za lidovou cenu a po makrelách se jenom zaprášilo.
Májka u nás stála naposledy z iniciativy pana Rostislava Opršala a stála vedle domu
pana Kočíře. To už je pěkná řádka let. Nikdo si netroufnul určit přesně rok.
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Zprávy z Lopotníku
Z Lopotníku Klopotovic
všechny zprávy se vždy dovíš.
Kdo se narodil
či narozeniny slaví,
nebo kdo už není mezi námi.
Také všechny zprávy z radnice,
aby věděla celá vesnice,
na čem se radní dohodli,
zda pro dobrou věc obce
a její pohodlí.
Snaží se udržovat staré zvyky,
pro mladé i pamětníky.
A tak náš Lopotníček
bez bubnování na návsi
všechno zná a všechno ví.
Díky jeho redaktoru
vždy se na něj těšíme,
že se zase něco nového dovíme.
Když se práce zadaří,
rádi jsou i čtenáři.
Tak ať dobré nápady
v redakci se hromadí.
To moje povídání
ukončím slovy básníka.
„Čest práci každé,
která dobro plodí“
ať stane se heslem
každého člověka
Marie Procházková
Březen 2016
Paní Marie Procházková je rodačka z Klopotovic, za svobodna Dočkalová z domu č.
22. Vždycky se sem ráda vrací, má zde hodně příbuzných a dost známých a přátel.
Vím, že je neslušné u dam se zmiňovat o jejich věku, ale teď to pravidlo poruším,
protože v tolika letech psát jednu básničku za druhou, je něco výjimečného. Paní
Marie Procházková je už ve věku, kdy to není tajnost a kdy si můžeme vážit toho, že je
ještě tak čilá. Paní Marie přeji Vám pevné zdraví, hodně štěstí, spokojenosti a ať Vás
baví psát básničky o naší malé vesničce.
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V měsíci květnu roku 1950 byl v Klopotovicích založen Sbor dobrovolných hasičů.
Není ovšem známo, kdy přesně vzniklo družstvo žáků. Kronika uvádí, že družstvo
žáků se zúčastnilo dne 12. května 1974 okrskové soutěže žáků v Klopotovicích.
S jakým úspěchem, to už se asi nedovíme. Je ale jasné, že v 70. letech minulého století
zde takové družstvo bylo. Vedl jej pan Vladimír Humpa. Přikládám jako důkaz
fotografii. Tehdy to byly děti a dnes je jim kolem padesáti roků, ale aspoň některé
poznáme.

V prvním desetiletí 21. století, prakticky před několika lety tu byl pokus o něco
podobného. Nedopadlo to nejlíp, je to náročná práce a je taky jiná doba.
Před časem byly v naší obci rozneseny pozvánky pro rodiče s dětmi k setkání na
hasičárně. Jedná se o nábor dětí do
řad mladých hasičů. To zorganizoval
nový starosta hasičů pan Jiří Kroupa.
Pomáhat mu budou paní Monika
Pořízková, Veronika Indráková a
Zuzana Dvořáková.
Toto setkání jsem také navštívil a
překvapilo mě to, jak pan Kroupa
zvládnul tolik dětí. Seznamování
s technikou, která jim až do dneška
byla cizí, bylo velmi rychlé. Na
tomto setkání bylo i několik členů
SDH naší obce.
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Události v květnu
Všude po okolí se konají oslavy výročí osvobození. Kolona vítězství letos zase
navštěvuje okolní obce, u nás se nezastavila, snad z časových důvodů. To mi sdělil pan
MVDr. Zdeněk Bezrouk, jeden z aktérů tohoto spolku. Jejich vozidla sice projela naší
vesnicí, ale pouze projela. A to 6. a 7. května.
U nás se zase vrátíme k tradici, která čítá již sedm desítek roků.
V předvečer 71. výročí osvobození naší obce se konal již tradiční lampiónový
průvod. V čele průvodu šel Roman Pospiš a nesl naši státní vlajku, za ním šel starosta
obce pan Vladimír Bradík a dále pak nesli věnce pánové Jiří Kroupa a Vladimír Jurda.
Ti byli oblečeni ve svátečních hasičských uniformách. Ještě za nimi šel hasičský potěr
v nových tričkách s označením plameňáků. Dále v průvodu šli občané Klopotovic. Po
položení věnců přečetl starosta obce krátký projev vyjadřující úctu k padlým vojákům,
jak rumunským, tak i sovětským, kteří položili životy za naši svobodu při
osvobozování obce od fašistů. Děti přečetly básničky a celý ceremoniál byl zakončen
naší státní hymnou. Poté děti dostaly odměnu v podobě oplatků a velká část
zúčastněných se odebrala na sýpku, kde byly vystaveny fotografie několika místních
autorů z minulého roku. Je to z archivu Petra Indráka. Výstavu uspořádala paní Ivana
Pospišová. A poslední zastávka byla před Hospůdkou u kapličky, kde pro všechny bylo
připraveno občerstvení.

Dne 16. května je svátek sv. Jana Nepomuckého a to je patron naší obce, je mu totiž
zasvěcená kaple v Klopotovicích. Právě tuto neděli se konala v kapli od půl osmé mše,
jako každým rokem. Mši sloužil P. František Urban, tovačovský pan farář. Ostatní
program se konal o týden později, prý kvůli počasí.
V pátek 20. května naši obec navštívily děti ze školky v Ivani. Každým rokem je tu
můžeme potkat v doprovodu paní ředitelky Evy Marciánové a paní učitelky Jarmily
Kyasové.
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V sobotu 21. května od 15. hodiny bylo posezení v parku. K mání byly makrely a
také nápoje, jak alko, tak i nealko. Večer se konala hodová zábava. To všechno v režii
spolku s názvem AVZO – dřívější název Svazarm.
V neděli od desíti hodin se konal na hřišti fotbalový zápas.
Jako hlavní nedělní program bylo posezení v parku, kde k tanci a poslechu hrála
dechová kapela Věrovanka. Občerstvení bylo zajištěno.
Po oba dva tyto dny mohly děti navštívit skákací hrad a další atrakce, které k hodům
patří.
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