Klokočí
Kraj: Olomoucký

Okres: Přerov

Správní obvod: Hranice

GPS souřadnice: 49.560194N, 17.682269E

Nadmořská výška: 278 m n. m.

První pís. zmínka: 1371 (650 let)

Počet obyvatel: 254

PSČ: 753 61

Adresa URL: www.obecklokoci.cz

Současnost obce Klokočí
Zrušená základní škola, chybí mateřská škola, vybudována požární zbrojnice, požární nádrž a
hřiště na házenou. V roce 1911 byla v obci postavena jednotřídní škola. Do té doby navštěvovaly děti z
Klokočí drahotušskou školu. Stejně tak je tomu i dnes, kdy dvacet místních žáků získává základní
vzdělání převážně v blízkých Drahotuších, ale i v Hranicích a Lipníku, protože škola byla před
patnácti lety v Klokočí zrušena. Rovněž mateřskou školu víska nemá a tak děti dojíždí do
Milenova a Drahotuš. V budově bývalé školy je sídlo obecního úřadu, knihovna a obecní byt. V
této ryze moravské vsi žilo v roce 1569 - 24 obyvatel, v roce 1870 už 225, nejvíce lidí je zaznamenáno v roce
1980, a to 261. Někteří pracují v Drahotušské zemědělské akciové společnosti a ač bylo dříve
Klokočí zemědělskou obcí, dnes se touto činností živí asi jen desetina obyvatel. Většina obyvatel za
prací dojíždí a využívá buď vlakového spojení z nedalekých Drahotuš nebo autobusového spojení. V
dobách akcí "Z" se vybudovala požární zbrojnice, požární nádrž, park ve středu obce, čekárna u
autobusové zastávky, část kanalizace, chodníky, osvětlení, rozhlas a hřiště na házenou. Od roku 1998 je
Klokočí plynofikováno. Opravil se kříž k Milenovu a u obecního úřadu, nový "kabát" dostala
hasičská zbrojnice. Pečujeme o požární nádrž, která slouží také ke koupání, udržujeme místní
komunikace a chodníky. V Klokočí najdeme i několik soukromníků - dva opraváře aut, kovovýrobu a
firmu, která se zabývá výrobou a montáží rolet. Na pivo chodí "domorodci" do soukromé hospůdky " U
Jarky ". Obchod s potravinami v obci není. V blízkých Drahotuších je nejbližší zdravotní středisko,
obchody a farnost. Klokočí je vesnicí, která má odpradávna samostatnost a nikdy se jí nedotklo žádné
slučování. "Snad není daleká doba, kdy splyne Klokočí s Drahotušemi a snad jednou i s Hranicemi",
uvádí Joža Harna, řídící školy v Klokočí v publikaci Vlastivěda moravská z roku 1909. Obecní
dění dnes spravuje sedmičlenné zastupitelstvo. Klokočí je členem Spolku pro obnovu venkova, Svazu
měst a obcí, členem mikroregionu Hranicko a mikroregionu Podlesí.Začátkem století působil v obci
katolický a zemědělský spolek, od roku 1923 Domovina, od roku 1924 agrární dorost, od roku 1943 hasičský
spolek. Od roku 1921 má Klokočí svou knihovnu, v níž byl přes padesát let knihovníkem místní občan
Josef Jemelka. V současnosti působí v obci aktivně pouze Sbor dobrovolných hasičů, který má na návsi
hasičskou zbrojnici. Hasiči jsou hybnou pákou obce. Pomáhají ji zvelebovat, organizují brigády, pořádají
nejrůznější kulturní, společenské i sportovní akce. V Klokočí pořádají dětský den, organizují
vítání občánků, oslavu svátku matek, blahopřání jubilantům a také hraní štědrovečerních koled
na návsi na štědrý den. Každoročně zde probíhá vodění medvěda a v sále místní hospůdky také
zábavy, plesy, veselice a maškarní bály.
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