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Klopina tvoří jeden správní 
celek spolu s obcí Veleboř. 
Rozkládá se v mělkém údolí 
potoka Okenice (Doubrav-
ky) a má střední nadmořskou 
výšku 306 m n. m. Nachází se 
na poměrně významné kři-
žovatce cest z Úsova, Uničo-
va, Police a Rohle. Obec má 
podlouhlý tvar a do nedávné 
doby se stavebně dělila na 
dolní konec kolem křižovat-
ky, kde silnice od Úsova od-
bočuje k Pískovu a na horní 
konec při silnici směrem 
k Veleboři. Veleboř se roz-
prostírá na svahu koryta asi 
340 m n. m. při silnici z Klo-
piny do Rohle. 
Nejznámějším a nejvyšším 
skalnatým vrchem v okolí je 
pověstmi opředené Bradlo 
nad Lipinkou. Viditelnou 
lokalitou na okraji lesů nad 
severní částí Klopiny je Čer-
vená skála s bývalým kame-
nolomem.
Klopina zaznamenává v po-
sledních letech přírůstek oby-
vatel a novou výstavbu rodin-
ných domů. V roce 2015 žilo  
ve 150 obydlených domech 
480 obyvatel. Veleboř čítá 60 
domů a 120 obyvatel. 

Klopina i Veleboř byly založe-
ny pravděpodobně v polovině 
14. st., kdy docházelo k osídlo-
vání Mohelnické brázdy. Jed-
nalo se o malé osady čítající 
několik usedlostí vystavěných 
podél místních potoků. První 
písemná zmínka o obci se ob-
jevuje r. 1371. Osudy Klopiny 
a Veleboře jsou od  prvních 
písemných zpráv až do r. 1848 
nerozlučně spojeny s historií 
zámku a panství Úsov. Již od 
r. 1789 existovala ve vsi škola. 
V první polovině 19. st. se v 
katastru obce krátce těžila že-
lezná ruda. 
Klopina i Veleboř byly hned 
od začátku osídleny českými 
osadníky. V Klopině se pra-
covalo především na poli, 
ve Veleboři i v lese. O země-
dělském charakteru vesnice 
svědčí  dvě radlice na obec-
ním znaku. Doplněny jsou 
jabloní s plody, která před-
stavuje současnost - rozsáhlé 
ovocné sady kolem obce. Po 
válce bylo založeno JZD, kte-
ré na rozdíl od mnoha jiných 
úspěšně hospodařilo, postup-
ně integrovalo okolní druž-
stva a dodnes hospodaří pod 
názvem ÚSOVSKO, a.s.

Pod Bradlem, Humencem, Holubicí,

stéká se Doubravka s Okenicí,

navštíví region Mohelnici,

nejhezcím koutem je ta naše ves,ˇ
Klopina, Velebor, louky a les.ˇ

ten, kdo má všech deset 
pod cepicí,ˇ



život v obcituristika
V obci funguje mateřská ško-
la, která má jedno oddělení.  
Ke sportu a relaxu lze vyu-
žít areál koupaliště, fotbalo-
vé hřiště s tenisovými kurty, 
dětské hřiště s herními prvky 
a budovu Kulturního domu 
s vybudovanou posilovnou. 
O kulturní život v obci se sta-
rají místní spolky - myslivecké 
sdružení, občanské sdružení 
KLOVEL, sbor dobrovolných 
hasičů, TJ Sokol, spolek mla-
dých seniorů a kulturní ko-
mise obce. Na  začátku roku 
se pořádá myslivecký a ha-
sičský ples, dětský maškarní 
karneval, v měsíci dubnu Den 
Země, jako vzpomínka na 
osvobození lampionový prů-
vod, v květnu pohádkový les 
ve Veleboři, běžecký a pěško-
běžecký závod Bradlo Cup ve 
Veleboři, v  červnu traktori-
áda ve Veleboři a dětský den 
v Klopině, na podzim potom 
vítání občánků, setkání seni-
orů, jablíčkový den ve  Vele-
boři a na závěr roku adventní 
dílna ve Veleboři, rozsvěcení 
vánočního stromku v Klopi-
ně, vánoční koncert a štěd-
rovečerní zpívání v  kapli ve 
Veleboři .
V obci je v budově bývalé zá-
kladní školy zřízeno venkov-
ské minimuzeum, ve kterém 
se pořádají pravidelné výsta-
vy.

Pěší turisty přivede do obce 
modrá turistická značka  ve-
doucí od Úsova na Bradlo a 
dál na sever až do Hanušovic. 
Cykloturisté mohou z Úsova 
sledovat značenou cyklotra-
su střední obtížnosti č. 6031, 
která prochází podélně Klo-
pinou i Veleboří a vede přes 
Lipinku do Troubelic. Osvě-
žit se lze v  hospůdce s letní 
zahrádkou jak v Klopině, tak 
ve Veleboři.
Kdo zavítá do Klopiny, urči-
tě nepřehlédne historickou 
budovu společnosti ÚSOV-
SKO, a.s. upravenou v původ-
ní podobě, ani moderní bu-
dovu společenosti, mezi jejíž 
nejznámější produkty patří 
Fit müsli tyčinky. Ty je možné 
zakoupit ve zdejší prodejně 
COOP. Ve Veleboři zaujme 
nově opravená budova hasič-
ské zbrojnice s věžičkou.
Z historických zajímavostí 
lze dále zmínit kamenný kříž 
z  počátku 19. st. a kamenný 
sloup Panny Marie v Klopině, 
kapli sv. Antonína z r. 1783, 
kříž z maletínského pískovce 
z r. 1799 a památník obětem 
1. a 2. sv. války ve Veleboři. 
Mezi přírodní zajímavosti 
patří 200 let starý památný 
strom dub letní, který najdete 
v lese nad Klopinou. Na cestě 
mezi Klopinou a Veleboří se 
nachází venkovní koupaliště 
přírodního rázu. 
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