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Úvodní slovo starosty
Dûjiny jsou svûdky ãasu, svûtlem pravdy, 

Ïivou pamûtí, uãitelkou Ïivota a poslem minulosti. 
Marcus Tullius Cicero

VáÏení ãtenáfii!

Kniha Klokoãí – Dûjiny a pfiítomnost obce, kterou jste právû otevfieli, je dokument o Ïivotû dávn˘ch
generací na‰ich pfiedkÛ, ktefií Ïili, pracovali a umírali v místech, kde dnes Ïijeme my. Na‰e generace pfie-
vzala otûÏe a pokraãuje tam, kde na‰i pfiedchÛdci skonãili. Pfievzali jsme obec Klokoãí se v‰ím, co za stov-
ky let klopotné práce pfii vzdûlávání pÛdy k obÏivû a okolní krajiny na‰i pfiedkové vytvofiili. Dostali jsme
do vínku krásnou, zemûdûlstvím udrÏovanou krajinu, pûknû upravenou vesnici a nejcennûj‰í vklad, poc-
tivé a slu‰né lidi, ktefií dále pokraãují v rozvoji a rozkvûtu obce.

Na‰e publikace si neklade za cíl  vyãerpávajícím zpÛsobem podat v‰echny události z na‰í historie.
Chtûli jsme Vám nabídnout ucelen˘ pfiehled událostí, jeÏ mûly zásadní vliv na v˘voj na‰í obce, a zachy-
tit svûdectví vûkÛ, které mizí s kaÏd˘m zbofien˘m stavením, chlévem, stodolou, s kaÏd˘m pokácen˘m
star˘m stromem. 

Podklady pro knihu  byly získávány nejrÛznûj‰ími cestami. Nejcennûj‰í informace byly ãerpány z ar-
chivÛ, kronik obce Klokoãí, zápisÛ ze schÛzí, vzpomínek a zápiskÛ pamûtníkÛ, ale i z mnoha dal‰ích
zdrojÛ. 

Pfiíprava celé publikace by nebyla moÏná bez odborného  vedení paní Mgr. Heleny Kováfiové a trva-
la více neÏ jeden rok. PÛvodním zámûrem bylo její vydání pfii pfiíleÏitosti Ïehnání obecním symbolÛm
30. záfií 2006. BohuÏel Ïivelní pohroma, která postihla na‰i obec 16. kvûtna 2006, zpÛsobila zdrÏení
v plánovaném vydání této publikace. To v‰ak nebylo na ‰kodu, spí‰e naopak. Pfii slavnostním aktu Ïe-
hnání obecním symbolÛm pfiednesla paní magistra Kováfiová krátk˘ exkurz do na‰í historie, coÏ mûlo
velmi kladn˘ ohlas a zaÏehlo plamínek zájmu o historii na‰í obce mezi úãastníky slavnosti. Objevila se
fiada neznám˘ch písemn˘ch i fotografick˘ch památek poskytnut˘ch obãany, ktefií chtûli obohatit a roz‰í-
fiit obsah publikace o své vzpomínky a záÏitky a zanechat po sobû stopu v historii na‰í obce. V‰em, kte-
fií jste pfiispûli jak˘mkoli zpÛsobem k obsahu publikace, patfií srdeãné podûkování. Podûkování za vznik
knihy patfií také tûm, ktefií participovali na organizaãních záleÏitostech projektu. Kromû Mgr. Heleny
Kováfiové to byli pfiedev‰ím její rodiãe, manÏelé Jake‰ovi, fieditel Státního okresního archivu Pfierov
PhDr. Jifií Lapáãek a Mgr. Jarmila Klímová.

Pfiijmûte prosím moje pozvání a zaãtûte se do následujících stránek. ProÏijte hezké chvíle nad knihou,
která Vás pfienese staletími zpût – a Vy budete moci sledovat, jak se v na‰í rodné vesnici tvofiily dûjiny.
Bez poznání a pouãení z na‰í minulosti nemÛÏeme odpovûdnû tvofiit na‰i budoucnost.

Oldfiich ·najdárek 
starosta obce
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Pfiíroda

Pfiírodní podmínky a flóra
Romana ·najdárková

Pfiírodní podmínky

Obec Klokoãí se dle geomorfologického ãlenûní rozkládá v geomorfologickém celku zvaném Morav-
ská brána, podcelku Beãevská brána a v okrscích Jezernické pahorkatiny a Beãevské nivy. Dle biogeo-
grafického ãlenûní toto území fiadíme do provincie stfiedoevropsk˘ch listnat˘ch lesÛ, karpatské podpro-
vincie, nacházející se v severní ãásti hranického bioregionu.

Reliéf katastru obce je pomûrnû málo ãlenit˘. Má charakter pfieváÏnû ploché pahorkatiny se ‰iroce za-
oblen˘mi hfibety a málo zahlouben˘mi údolími vodních tokÛ. JiÏní ãást katastru tvofií akumulaãní rovi-
na údolní nivy fieky Beãvy. Nadmofiská v˘‰ka se pohybuje v rozmezí 278–288 m n. m. 

Území je budováno nezpevnûn˘mi sedimenty mladotfietihorního aÏ ãtvrtohorního stáfií (jíly, ‰tûrky,
písky, spra‰e a hlíny).  PÛdní pokryv je pomûrnû málo pestr˘. V jiÏní ãásti katastru dominuje pÛdní typ
luvizem (illimerizované pÛdy), v severní ãásti s pfiechody do pseudoglejÛ. V nivû fieky Beãvy se vytvofii-
ly nivní pÛdy fluvizemû, místy glejové. 

Klimatické podmínky obce jsou pomûrnû stejnorodé. Dle Quitta území leÏí v mírnû teplé oblasti
MT 10. PrÛmûrná roãní teplota se pohybuje kolem 8 °C. Nejteplej‰ím mûsícem je ãervenec s prÛmûr-
nou teplotou cca 17 °C , nejchladnûj‰ím leden s prÛmûrnou teplotou -2,5 aÏ -3 °C.

Roãní úhrn sráÏek v dlouhodobém prÛmûru ãiní pfiibliÏnû 650–700 mm. V posledních letech se ov‰em
roãní úhrny sráÏek pohybují hluboko pod tímto prÛmûrem. Nejvíce sráÏek se vyskytuje v letním období
(ãerven–ãervenec), nejménû na pfielomu zimy a jara (únor–bfiezen). 

Proudûní vzduchu je v˘raznû ovlivnûno reliéfem, pfieváÏnû protáhl˘m tvarem Moravské brány. Pfie-
vládající smûr proudûní je severov˘chodní a jihozápadní. 

Katastr obce Klokoãí pfiíslu‰í do povodí fieky Beãvy, která lemuje jiÏní stranu katastru. ¤íãní síÈ je prÛ-
mûrnû hustá. Tvofií ji nepfiíli‰ vodné toky, stékající pfieváÏnû od severu k jihu smûrem k fiece Beãvû. Zá-
padní hranici katastru lemuje potok Îabník, v˘chodní potok Uhfiínovsk˘ a stfiedem obce prochází potok
zvan˘ Dfievûnka, kter˘ je v zastavûné ãásti zaskruÏen˘. 

Biota je zastoupena vegetací planárního (níÏinného) aÏ kolinního (pahorkatiného) vegetaãního stup-
nû. Potenciální (pÛvodní) vegetaci tvofiily pfieváÏnû dubohabrové háje, u drobnûj‰ích tokÛ ol‰iny a jasa-
niny. V nivû fieky Beãvy se nacházely porosty mûkkého luhu s ojedinûl˘mi fragmenty baÏinn˘ch ol‰in ve
sníÏeninách.

Flóra

Katastr obce Klokoãí má charakter kulturní krajiny s v˘razn˘m ovlivnûním lidskou ãinností, pfiede-
v‰ím zemûdûlstvím a dopravou. 

Vegetaãní kryt tvofií pfieváÏnû produkãní spoleãenstva kulturních plodin na orné pÛdû. Nejãastûji pû-
stovan˘mi plodinami jsou p‰enice, mák, kukufiice, jeãmen a krmná a cukrová  fiepa. Brambory jsou zde
pûstovány na men‰ích plochách pouze pro soukromé úãely. Z pleveln˘ch rostlin jsou roz‰ífieny jednole-
té i vytrvalé plevele jako je jitrocel vût‰í, rdesno ãervivec, koko‰ka pastu‰í tobolka, penízek rolní, rmen
rolní, máta, laskavec, merlík, pcháã oset, pomnûnka rolní, pry‰ec kolovratec, drchniãka rolní, knotovka
ãervená, rozrazil rolní, kostival lékafisk˘, peÈour malokvût˘, pampeli‰ka obecná, lopuch, violka rolní, je-
Ïatka kufií noh, mléã rolní a protûÏ baÏinná. Dle údajÛ z kroniky v roce 1848 byly nejãastûji pûstovan˘-
mi plodinami ozimá p‰enice, ozimé Ïito, jeãmen, oves, brambory, jetel, vikev a zelí, po roce 1882 se hoj-
nû vyskytovala cukrová fiepa.
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Podíl ploch s trvalou vegetací dfievinn˘ch a bylinn˘ch spoleãenstev je velmi nízk˘. Lesy jsou zastou-
peny pouze drobn˘m topolov˘m a smrkov˘m lesíkem na v˘chodní hranici katastru u Ïelezniãní trati. Je
to ekologicky v˘znamn˘ segment krajiny, slouÏící jako útoãi‰tû lesní zvûfie. 

Nelesní porosty dfievin zaujímají vût‰í ãást ploch. Jsou to pfiedev‰ím porosty u vodních tokÛ, náleto-
vé porosty podél Ïelezniãní trati a porosty pfii v˘chodním, západním a severním okraji zastavûného úze-
mí obce. Porosty dfievin jsou tvofieny pfieváÏnû náletov˘mi autochorními (geograficky pÛvodními) dru-
hy, jako jsou ol‰e, vrby, duby, jasan, trnka, rÛÏe ‰ípková, bez ãern˘, svída, líska aj. Neopomenutelnou
souãástí bfiehov˘ch porostÛ je javor, objevující se nejvíce u potoka Dfievûnka nedaleko pfiíjezdové ko-
munikace od Drahotu‰. V˘znamné zastoupení má nepÛvodní a ekologicky neÏádoucí akát trnit˘. V pod-
rostu pfievládají ostruÏiník, kopfiiva dvoudomá, kakost luãní, skfiípina lesní, svízel, krtiãník uzlovit˘, vra-
tiã obecn˘, pelynûk ãernob˘l, topinambur hlíznat˘, zlatob˘l kanadsk˘, hluchavka nachová. Porosty okolo
drobn˘ch vodních tokÛ jsou v˘znamn˘mi ekologick˘mi segmenty.

Bylinné porosty jsou zastoupeny spí‰e jen drobn˘mi plochami kulturních luk a pastvin a rÛzn˘mi ty-
py ladních spoleãenstev. Jsou to druhovû bohatá spoleãenstva s pfievahou kulturních trav. Plochy jsou
pravidelnû seãeny, spásány a hnojeny.

V˘znamné plochy zelenû v Klokoãí jsou tvofieny také soukrom˘mi zahradami u rodinn˘ch domkÛ
a zemûdûlsk˘ch usedlostí. Neopomenutelnou souãástí obce je vefiejná zeleÀ, která se nachází na men-
‰ích plochách podél hlavní komunikace a místního potoka. Nejv˘znamnûj‰í ãástí vefiejné zelenû je park
mûstského charakteru, kter˘ se nachází v blízkosti poÏární nádrÏe. Parãík byl vysazen na b˘val˘ch Haj-
dov˘ch pozemcích roku 1962. Ve v˘sadbû dominují jehliãnany, pfieváÏnû smrky, borovice a tisy, a okras-
né kefie. Plocha je vÛãi okolí uzavfiena fiadou zeravÛ a Ïiv˘m plotem z pámelníku a tavolníku. Vzhled
parku dosáhl znaãn˘ch zmûn pfii nedávném odstranûní nûkter˘ch pfiestárl˘ch dfievin. Dal‰í plochu ve-
fiejné zelenû tvofií v˘sadba okrasn˘ch dfievin, pfieváÏnû smrkÛ, borovic a jalovcÛ, u potoka Dfievûnka.
Drobná plocha zelenû u poÏární zbrojnice je tvofiena jalovcem, borovicí a smrkem, kter˘ je kaÏdoroãnû
rozsvícen jako vánoãní strom. Plochu doplÀuje men‰í záhon s rÛÏemi.

DÛleÏitou souãástí krajinné zelenû jsou pásy dfievin v záhumenních ãástech obce. Je to stromofiadí
lip, doplnûné porosty dubÛ a habrÛ, dominující v západní, historické ãásti obce, a porosty habrÛ s duby,
lípami a jefiáby, lemující zahrady selsk˘ch usedlostí ve v˘chodní ãásti obce. V˘znamn˘ prvkem extravi-
lánu obce jsou také liniové v˘sadby ovocn˘ch dfievin, lemující okraje polí a cest.

Zvífiena obratlovcÛ obce Klokoãí
Zdenûk Vermouzek

Zvífiena jakékoli oblasti je urãena pfiedev‰ím její geografickou polohou a typem prostfiedí, kter˘ se zde
vyskytuje. Pomûrnû mal˘ katastr obce Klokoãí leÏí v Moravské bránû na úpatí Odersk˘ch vrchÛ. V hru-
bém pohledu zde mÛÏeme rozli‰it dva základní typy prostfiedí, obhospodafiovanou zemûdûlskou krajinu
s roztrou‰enou zelení a krajinu civilizaãní, tedy vlastní prostor obce se zástavbou a pfiilehlé komunika-
ce. Chybí zde vût‰í souvislé lesní porosty i vût‰í vodní tok nebo plocha. 

Popsanému prostfiedí odpovídá i zde Ïijící Ïivoãi‰stvo. Efekt geografické polohy na v˘znamné seve-
rojiÏní migraãní cestû je do znaãné míry pfiekryt malou rozlohou a uniformitou prostfiedí. Trvale se zde
vyskytují vût‰inou jen druhy bûÏnûj‰í, pfiípadnû druhy pfiímo pfiizpÛsobené Ïivotu po boku ãlovûka. Z ty-
pick˘ch zástupcÛ obojÏivelníkÛ a plazÛ lze jmenovat ropuchu obecnou (Bufo bufo), je‰tûrku obecnou
(Lacerta agilis), slep˘‰e kfiehkého (Anguis fragilis) a uÏovku obojkovou (Natrix natrix). Podrobn˘ batra-
chologick˘ a herpetologick˘ v˘zkum zde ale neprobûhl, takÏe je moÏné, Ïe by se nûkteré vzácnûj‰í dru-
hy podafiilo objevit. 

Druhovû a zfiejmû i poãetnû nejhojnûj‰í skupinou ÏivoãichÛ, vyskytujících se na katastru obce Klo-
koãí, jsou ptáci. Typick˘m obyvatelem zemûdûlské krajiny je stále skfiivan polní (Alauda arvensis), i kdyÏ
se v poslední dobû jeho poãetnost v˘raznû sníÏila. V kefiích staví svá hnízda Èuh˘k obecn˘ (Lanius col-
lurio), kterého v zimû vystfiídá mnohem vzácnûj‰í Èuh˘k ‰ed˘ (Lanius excubitor). Meze a úhory jsou ta-
ké domovem bramborníãka ãernohlavého (Saxicola torquata), koroptve polní (Perdix perdix), kfiepelky
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(Coturnix coturnix) a baÏanta obecného (Phasianus colchicus). V porostech kopfiiv nebo ve vy‰‰í vege-
taci podél cest se objevuje rákosník zpûvn˘ (Acrocephalus palustris). AÏ do pozdního léta mÛÏeme z kfio-
vin sly‰et znám˘ zpûv strnada obecného (Emberiza citrinella). V zemûdûlské krajinû sbírají a loví potra-
vu i vût‰í druhy ptákÛ, z nichÏ jen nûkteré zde hnízdí, jiné sem pouze zalétávají ze vzdálenûj‰ích hnízdi‰È.
Jde pfiedev‰ím o dravce po‰tolku obecnou (Falco tinnunculus), káni lesní (Buteo buteo), vzácnûji i o jest-
fiába lesního (Accipiter gentilis), dále o ãápa bílého (Ciconia ciconia) a krkavce velkého (Corvus corax).
Hojná je straka obecná (Pica pica).

Vlastní prostfiedí obce se stfiídajícími se typy mikrohabitatÛ je domovem fiady zejména drobnûj‰ích
druhÛ ptákÛ. Po celou zimu se zde zdrÏují hejnka s˘kor koÀader (Parus major) a modfiinek (P. caerule-
us), ménû hojnû i babek (P. palustris) a uhelníãkÛ (P. ater). Spoleãnost jim dûlají stále celkem bûÏní vrab-
ci domácí (Passer domesticus) a polní (P. montanus). Brzy na jafie mÛÏeme usly‰et hvízdání brhlíka les-
ního (Sitta europaea) a bubnování strakapouda velkého (Dendrocopos major). Pozdûji se objevují budníãci
men‰í (Phylloscopus colybita) i vût‰í (P. trochilus), zvonohlíci zahradní (Serinus serinus), pûnice ãerno-
hlavé (Sylvia atricapilla), hnûdokfiídlé (S. communis) a pokfiovní (S. curruca). Ze vzácnûj‰ích a chránû-
n˘ch druhÛ mÛÏeme jmenovat napfi. krutihlava obecného (Jynx torquilla) nebo krahujce obecného (Acci-
piter nisus). Pfiehled hnízdících druhÛ doplÀují stehlíci obecní (Carduelis carduelis), zvonci zelení
(Carduelis chloris) a konopky obecné (Carduelis cannabina). Pravidelnû hnízdí také ãervenky obecné
(Erithacus rubecula), kosi ãerní (Turdus merula) a drozdi zpûvní (T. philomelos). Pfiímo na zdech domÛ
a v hospodáfisk˘ch budovách hnízdí jifiiãky obecné (Delichon urbica) a vla‰tovky obecné (Hirundo rus-
tica). V kfiovinách na okraji obce se vyskytuje i celkem nenápadn˘ slavík obecn˘ (Luscinia megarhyn-
chos).

Celá oblast Moravské brány je v˘znamnou tahovou cestou pro mnoho druhÛ taÏn˘ch ptákÛ. Ve vût-
‰ím nebo men‰ím mnoÏství se zde v dobû jarního a podzimního tahu mohou zastavit nejrÛznûj‰í druhy
ptákÛ, od nejbûÏnûj‰ích aÏ po vyslovené rarity. BohuÏel jejich pfiesnému sledování není vûnována sou-
stavná pozornost, takÏe nelze uvést vyãerpávající seznam. Za v‰echny jmenujme alespoÀ kulíka zlatého
(Pluvialis apricaria), kter˘ hnízdí v severské tundfie a bûhem tahu se s ním pravidelnû setkáváme na po-
lích v celém ‰ir‰ím okolí, kde b˘vá pomûrnû nenápadn˘ ve vût‰ích hejnech ãejek chocholat˘ch (Vanel-
lus vanellus).

V˘znam oblasti pro tah ptákÛ dokládá i zápis v obecní kronice z listopadu roku 1933, kdy Franti‰ek
Jake‰ nalezl na poli Na rubaninách mrtvého racka. Na krouÏku stálo: „Tartu 7005. Estonia universita-
tis“. Správce ‰koly JóÏa Harna zaslal mrtvého hosta z Estonska Zemskému ornitologickému spolku v Pfie-
rovû a zpráva o nûm probûhla také denním tiskem.

Mnohem ménû poãetnû je zastoupeno druhové spektrum savcÛ. Z vût‰ích druhÛ se v polní krajinû
vyskytuje zajíc (Lepus europaeus) a srnec (Capreolus capreolus), za potravou sem vyráÏí i poãetná po-
pulace prasete divokého (Sus scrofa). Hrabo‰ polní (Microtus arvalis) je typick˘m zástupcem hlodavcÛ
a souãasnû v˘znamnou potravní sloÏkou lasice kolãavy (Mustela nivalis). V zástavbû obce nachází do-
mov vût‰í mnoÏství druhÛ hlodavcÛ jako my‰ domácí (Mus musculus), hryzec vodní (Arvicolla terre-
stris) nebo mnohem ménû oblíben˘ potkan (Rattus norvegicus). Nûkolika druhy jsou zastoupeni i hmy-
zoÏravci, typick˘ je rejsek obecn˘ (Sorex araneus), jeÏek v˘chodní (Erinaceus concolor) a krtek (Talpa
europaea). Na pÛdách i v zemûdûlsk˘ch objektech nachází úkryty kuna skalní (Martes foina). 

Celkovû je moÏné fiíci, Ïe
zvífiena katastru obce Klo-
koãí není pfiíli‰ v˘jimeãná
a sv˘m charakterem zapadá
do celé ‰ir‰í oblasti Morav-
ské brány. Z faunistického
hlediska je nejzajímavûj‰í
doba jarního a podzimního
ptaãího tahu, kdy se zde
mohou vyskytnout i nûkte-
ré velmi vzácné druhy.

HRANICE
LIPNÍK

NAD BEČVOU

PŘEROV

Klokočí
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Dûjiny obce

Prehistorie katastru Klokoãí 
a problematika osídlení v˘chodní ãásti Beãevské brány 

v pravûku a raném stfiedovûku
Ale‰ Drechsler

Obec Klokoãí leÏí v asi 5 km ‰irokém koridoru tektonické sníÏeniny Beãevské brány, lemované po
obou stranách zlomov˘mi svahy hornatin a pahorkatin; na severozápadû Nízkého Jeseníku, na jihov˘-
chodû Podbeskydské pahorkatiny s dominantním masivem Maleníku. Nadmofiská v˘‰ka intravilánu ob-
ce kolísá mezi 270–280 m n. m., nejvy‰‰í bod katastru, nacházející se na severu, leÏí ve v˘‰ce 308 m,
naopak jiÏní v˘bûÏek katastru klesá do nivy Beãvy k úrovni kóty 237 m. Okolí obce je odvodÀováno pra-
vobfieÏními pfiítoky Beãvy: od v˘chodu tedy Uhfiínovsk˘m potokem, intravilánem protéká vodoteã Pan-
sk˘ potok, místnû naz˘vaná téÏ Dfievûnka, západ katastru odvodÀuje potok Milenovec, kter˘ se násled-
nû vlévá do Îabníku, kter˘Ïto v Beãevské nivû sbírá povrchovou vodu v jiÏním v˘bûÏku katastru. Moravská
brána samotná, jakoÏto znám˘ pfiírodní,  geomorfologick˘ i geologick˘ pfiedûl mezi Sudetskou soustavou
(âesk˘m masivem) a Karpaty, jejímÏ je Beãevská brána podcelkem, má povût‰inou ráz ploché pahorkati-
ny a vzhledem k vy‰‰ím horopisn˘m jednotkám je souãástí oblasti Vnûkarpatské sníÏeniny, subprovincie
Západní Karpaty a provincie Karpaty. Pfii ãlenûní Beãevské brány na nejmen‰í okrsky spadá nejvût‰í ãást
katastru obce Klokoãí s intravilánem k Jezernické pahorkatinû, jih pak pfiíznaãnû k Beãevské nivû.

Z pohledu geologického tvofií pfiedãtvrtohorní podloÏí v Moravské bránû pfievaÏující, nûkolik set met-
rÛ mocné spodnotortonské mofiské tégly, písãité slíny a písky, jako památka na asi 1 milion let trvající epi-
zodu mûlkého miocénního mofie, které asi pfied 16 miliony lety zaplavilo kern˘m poklesem právû vy-
tvofienou sníÏeninu Moravské brány. Ve star‰ím období ãtvrtohor – pleistocénu – dotvofiily vzhled této
ãásti Moravské brány také více ãi ménû mocné spra‰ové návûje. V okolí Beãvy pak v dobû geologické
souãasnosti – holocénu – byly uloÏeny ‰tûrkopísky niÏ‰ího nivního stupnû a také nivní uloÏeniny vy‰‰í-
ho nivního stupnû – nivní hlíny a hlinité písky, které se zde tvofií dodnes. Co se pÛdních typÛ t˘ãe, v oko-
lí obce pfievládají tzv. illimerizované pÛdy (luvizemû) rÛzné kvality, pfied provedením meliorací v minu-
losti trpící nûkdy provlhãováním. Na jihu v okolí Beãvy pochopitelnû zcela pfievládají nivní pÛdy
(fluvizemû), pravidelnû zaplavované. Klimaticky lze oblast Klokoãí hodnotit jako mírnû teplou (MT 10),
pfiechodem k je‰tû teplej‰í a pfiíznivûj‰í oblasti MT 11 je aÏ tok potoka Jezernice, kter˘ se z hlediska dû-
jin osídlení stane dosti v˘znamnou hranicí.

Hlavním faktorem, kter˘ ovlivÀoval nejstar‰í osídlení okolí Klokoãí a Drahotu‰, respektive jeho ab-
senci po znaãnou ãást prehistorie a ãasné doby dûjinné, byla poloha tohoto území pfiibliÏnû uprostfied Be-
ãevské brány. Moravská brána, jejíÏ je Beãevská brána geomorfologick˘m podcelkem, je v obecném his-
torickém povûdomí vnímána jako v˘znamn˘ evropsk˘ pfiírodní komunikaãní koridor, spojující rozsáhlé
severní nadkarpatské roviny s Podunajím. To v‰ak platilo pfiedev‰ím v nejstar‰ím údobí lidsk˘ch dûjin –
star‰í dobû kamenné (paleolitu). Tímto proslul˘m koridorem tehdy procházela ve star‰ím období ãtvr-
tohor – pleistocénu – poãetná stáda velk˘ch pfieÏv˘kavcÛ doby ledové, zejména mamutÛ a srstnat˘ch
nosoroÏcÛ a dal‰ích zvífiat, která se pak stávala kofiistí mladopaleolitick˘ch lovcÛ (40 000–10 000 pfi. n. l.). 

Dokladem tohoto faktu jsou kosterní pozÛstatky pleistocénní fauny, nacházené nejen v okolí proslu-
lé lokality v Pfiedmostí u Pfierova, ale také, byÈ v podstatnû skromnûj‰ím mnoÏství, i na fiadû dal‰ích míst
Moravské brány. Na Hranicku napfi. v záfiezu potoka Doubravky mezi Bûlotínem a Hranicemi, v okolí
obce Velká u Hranic; nejbliÏ‰í nález mamutích klÛ pak byl uãinûn pfii stavbû trati mezi Drahotu‰emi a Vel-
kou u Hranic v roce 1938 (uloÏeno v Mûstském muzeu a galerii v Hranicích). PfiipomeÀme téÏ, Ïe v˘-
znamná paleolitická stanice magdalénsk˘ch lovcÛ koní ãi sobÛ pfied 16 000–13 000 lety vyuÏívala také
nedalek˘ vápencov˘ skalní pfievis v masivu Malé Kobylanky u Hranic. Ráz krajiny v prÛbûhu poslední
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doby ledové kolísal mezi parkovou, mozaikovitû zalesnûnou krajinou a chladnou stepí, v období tzv. gla-
ciálního maxima nabyla krajina charakter pusté spra‰ové tundry.

S odeznûním posledního chladného v˘kyvu würmské ledové doby pfied více neÏ deseti tisíci lety a ná-
stupem geologické souãasnosti – holocénu, doprovázeného klimatickou zmûnou smûrem k teplému a vlh-
kému podnebí, nastaly ve stfiední Evropû podmínky, umoÏÀující lidsk˘m populacím pfiechod k zemû-
dûlskému zpÛsobu Ïivota. Zásadní promûny, jimiÏ pro‰la tehdej‰í lidská spoleãnost, oznaãujeme jako tzv.
neolitickou revoluci (neolit – mlad‰í doba kamenná, cca 5 500–4 000 pfi. n. l.). Neolitizace v rela-
tivnû krátké dobû pfiinesla do na‰ich zemûpisn˘ch ‰ífiek kromû zemûdûlství téÏ stavbu pevn˘ch domÛ
a s nimi spojen˘ch stál˘ch sídli‰È, domestikaci a chov dobytka a podobnû. Vlivem zmûnûn˘ch pfiírodních
podmínek doznala v˘razné promûny také krajina Moravské brány, coÏ – jak uvidíme – mûlo v˘razn˘ do-
pad jak na komunikaãní moÏnosti v této pfiírodní sníÏeninû, tak i na strukturu a charakter zdej‰ího osíd-
lení. První stfiedoevrop‰tí zemûdûl‰tí kolonisté s charakteristickou lineární keramikou, postupující od ji-
hov˘chodu povodím velk˘ch fiek, a pozdûji i následující nositelé mnoha dal‰ích kultur mlad‰ího pravûku
osídlili stabilnû podle na‰ich souãasn˘ch poznatkÛ pouze oblast pfii jihozápadním ústí Moravské brány,
která takto pfiedstavovala v˘bûÏek relativnû hustého osídlení z prostfiedí úrodného, klimaticky pfiíznivé-
ho Hornomoravského úvalu. Severov˘chodní hranicí v˘bûÏku tohoto tzv. starého sídelního území do
Moravské brány mÛÏeme dle souãasn˘ch poznatkÛ vymezit pfiibliÏnû tokem potoka Jezernice. Následu-
jící prostor zhruba po ohbí Beãvy u Hranic byl díky moãálovitému terénu, hustému porostu luÏního le-
sa (v neolitu dle studií paleobotanika E. Opravila tvofieného jilmov˘mi doubravami) dotãen osídlením
v mlad‰ím pravûku, protohistorickém období i v raném stfiedovûku jen nepatrnû, coÏ zfiejmû není dáno
jen stavem v˘zkumu.  Tato hranice staré sídelní oikumeny pfietrvala pravdûpodobnû bez v˘raznûj‰ích
zmûn aÏ do 12. století n. l., kdy osídlovací vlny vnitfiní a posléze i velké kolonizace 13. století v˘raznû-
ji naru‰ují a postupnû „prosvûtlují“ takfika netknuté zdej‰í kompaktní lesní hvozdy.

Neprostupné luhy v inundaci (pravidelnû zaplavovaném terénu) Beãvy i ústí jejích pfiítokÛ dosaho-
valy v námi sledované oblasti pfiibliÏnû vrstevnice 240–250 m n. m. a linie nivy tak zasahovala jiÏní ãást
katastru Klokoãí. Nad zmínûnou vrstevnicí zde v‰ak v neolitu navazovaly rovnûÏ málo prostupné a osíd-
lením nepfiíli‰ dotãené lesní celky tzv. atlantick˘ch doubrav – pozdûji, v prÛbûhu mlad‰ích period pra-
vûku a v slovanském období, s vût‰í pfiímûsí habru. Obdobná situace jako v této oblasti Moravské brány
ostatnû panovala i v jejím severov˘chodním pokraãování, za vyv˘‰en˘m pfiedûlem evropského rozvodí,
v Oderské bránû. 

Moravskou bránu nemusíme z hlediska komunikaãních moÏností vnímat jen jako vlastní, nûkolik ki-
lometrÛ ‰irokou tektonickou sníÏeninu (tak jak ji striktnû vymezuje geomorfologie), ale v ‰ir‰ím geogra-
fickém pojetí lze brát v úvahu cel˘ prostor mezi horstvy Nízkého Jeseníku, Host˘nsk˘ch vrchÛ a Mo-
ravskoslezsk˘ch Beskyd. Moravskou branou v tomto ‰ir‰ím pojetí bezpochyby procházela téÏ intenzivnû
hledaná „Jantarová stezka“, smûfiující od Baltu k severnímu Jadranu, doloÏená pozdûj‰ími itineráfii an-
tick˘ch kupcÛ. Pfiesná lokalizace této ãasto zmiÀované komunikace je ov‰em krajnû obtíÏná, neboÈ napfi.
známá Geografiké hyfégésis Klaudia Ptolemaia ze 2. století n. l., i pfies velké mnoÏství cenn˘ch a po-
drobn˘ch geografick˘ch informací, které o ní poskytuje, umoÏÀuje zaãasté jejich rÛzn˘ v˘klad, a tak po-
kusy ztotoÏnit zde uvedené obchodní stanice ãi „mûsta“ na území severnû od Dunaje s dne‰ními loka-
litami (lokality v ‰ir‰í oblasti Moravské brány samozfiejmû nevyjímaje) jsou stále Ïiv˘m pfiedmûtem
badatelsk˘ch sporÛ…

Komunikaãní trasy, nacházející se ve v˘‰e nastínûném ‰ir‰ím prostoru Moravské brány, musely tak
b˘t – jak jiÏ z dfiíve nastínûn˘ch pfiíãin, tak i z praktického dÛvodu technicky obtíÏné „pfiekroãitelnosti“
dolních tokÛ ãetn˘ch poboãek Beãvy – vedeny ve vût‰í nadmofiské v˘‰ce poloÏen˘m okolím sníÏeniny
Moravské brány. V úvahu by proto pfiicházela jak „jesenická“ varianta prÛchodu koridorem Moravské
brány – tedy podhÛfiím Nízkého Jeseníku, tak i varianta „karpatská“ – Podbeskydskou (Kelãskou a Pfií-
borskou) pahorkatinou. Druhá moÏnost se nám jeví jako mnohem pravdûpodobnûj‰í, neboÈ právû zde
máme od neolitu dokladovanou pfiítomnost tzv. sídelních enkláv, které zjevnû vznikaly v návaznosti na
prÛbûh tras dálkov˘ch komunikací, popfi. i na pravûkou exploataci pfiírodních surovin. Porovnání husto-
ty osídlení námi sledovaného úseku Beãevské brány mezi Jezernicí a Hranicemi a napfi. sousedního Ke-
leãska na pahorkatinû, pfiedstavující jednu z prehistorick˘ch sídelních enkláv, je v tomto smûru více neÏ
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v˘mluvné. Vzhledem k poloze katastru Klokoãí v popisovaném území nás tedy nepfiekvapuje, Ïe zde do-
sud nebylo uãinûno více pozitivních archeologick˘ch zji‰tûní jako v jin˘ch oblastech (Hornomoravsk˘
úval nebo sousední Záhofií ãi Keleãsko na pahorkatinû). Dosud na tomto faktu nic nezmûnily ani dÛ-
kladné archeologické záchranné v˘zkumy a dohledy, konané v souvislosti s aktuálnû probíhající v˘stav-
bou dálnice D47 severnû od obce.

Zatím jedin˘ archeologick˘ nález, bezpeãnû pocházející z katastru Klokoãí z prehistorického období,
je brou‰en˘ kamenn˘ sekeromlat zmiÀovan˘ soupisy A. Fröhlicha a J. Skutila, uloÏen˘ v Mûstském mu-
zeu a galerii v Hranicích, rámcovû datovan˘ do mlad‰í aÏ pozdní doby kamenné (5.–3. tisíciletí pfi. n. l.).
Pfii zemûdûlsk˘ch pracích si jej pov‰imnul snad poãátkem 20. století Josef âásteãka. Vût‰ina dal‰ích  exem-
pláfiÛ brou‰ené kamenné industrie, nacházená v blízkém okolí Hranic nebo ve mûstû samotném, jako
napfi. v‰echny tfii sekeromlaty objevené u sousedních Drahotu‰, typovû náleÏí kultufie se ‰ÀÛrovou kera-
mikou ze závûru pozdní doby kamenné (eneolitu), datované do konce 3. tisíciletí pfi. n. l., pro niÏ je
mimo keramiku s otiskem ‰ÀÛry tento druh artefaktÛ pfiíznaãn˘. Pfiedpokládá se, Ïe nositelé zmínûné
kultury, ktefií do stfiední a severní Evropy dorazili ze stepí západní Ukrajiny, vedli podstatnû více paste-
veck˘ neÏ zemûdûlsk˘ zpÛsob Ïivota.  Sídli‰tû tohoto lidu dosud archeologicky zachycena nebyla. V les-
ních porostech sousedního Keleãska a zejména Záhofií se ale dochovaly nepfiehlédnutelné nemovité ar-
cheologické památky na jejich pobyt – skupinky mohyl nebo i ãásti vût‰ích mohylov˘ch pohfiebi‰È,
pfiifiazen˘ch této v˘znamné pravûké kultufie. V rovinat˘ch níÏinn˘ch oblastech byly jednotlivé mohyly
vût‰inou zniãeny zemûdûlskou ãinností a zÛstaly jen efektnû vyvedené kamenné sekeromlaty, nacháze-
né jako pozÛstatky hrobov˘ch milodarÛ. Na rozdíl od fiady jin˘ch prehistorick˘ch kultur – moÏná právû
s ohledem na svÛj zpÛsob Ïivota – se tedy zmínûn˘ lid nevyh˘bal ani námi sledovan˘m terénÛm v Be-
ãevské bránû.

Jen minimum nálezÛ registrujeme z prostoru mezi Bûlotínem a Jezernicí pro následující epochy do-
by bronzové i Ïelezné a památky hmotné kultury zde dosud archeologové neobjevili ani po Keltech a Ger-
mánech, jak nás informuje zatím poslední pfiehledné zpracování prehistorie hranického regionu, tak i na-
‰e souãasné znalosti. DÛvody tohoto stavu byly nastínûny v˘‰e, byÈ neãekané pfiekvapení, které mÛÏe
budoucnost uchystat archeologÛm, vylouãit zcela nelze…

Nûkdy po polovinû 6. století n. l. do na‰ich zemí pfiichází první skupiny slovansk˘ch kolonistÛ; toto
období oznaãujeme jako ãasnû slovanské. Tradiãnû se udává smûr pfiíchodu jednoho z proudÛ slovan-
sk˘ch kolonistÛ od severov˘chodu Moravskou branou; v Moravské bránû v‰ak navzdory tomuto tvrze-
ní nejstar‰í slovan‰tí pfiíchozí po sobû takfika Ïádné stopy  nezanechali. Slovanské osady na blízkém Li-
pensku pochází aÏ  ze stfiední doby hradi‰tní (9. aÏ polovina 10. stol. n. l.), která na na‰em území
ãasovû odpovídá existenci prvního známého státního útvaru západních SlovanÛ – Velkomoravské fií‰e,
ovládané dynastií MojmírovcÛ. Se znovuosidlováním nedaleké Kelãské enklávy zajisté souvisí mohutné
slovanské opevnûní v poloze „Hradi‰tûk“ u Ústí ze stfiední a mlad‰í doby hradi‰tní (10.–12. století), kte-
ré bylo situováno pfii brodu pfies Beãvu a chránilo zde komunikaci smûfiující z Keleãska do Moravské brá-
ny. Oblast v okolí Klokoãí a Drahotu‰ mohla koncem raného stfiedovûku snad rovnûÏ souviset s komu-
nikací, procházející pfii „jesenické“ stranû koridoru Moravské brány, pfiiãemÏ zv˘‰en˘ kolonizaãní ruch
pfii jiÏní stranû moravskoslezského pomezního hvozdu zde asi zavládl aÏ s poãínajícími aktivitami vnitfi-
ní kolonizace 2. poloviny 12. století,  iniciované v uÏ‰ím okolí Hranic církevní institucí, rajhradsk˘-
mi benediktiny. Pozdûj‰í mûsto Hranice, jak jiÏ jejich jméno naznaãuje, byly asi dlouhou dobu poslední
vût‰í lokalitou pfied vstupem do rozsáhlého pomezního hvozdu, teprve v dal‰ím prÛbûhu vrcholného
stfiedovûku postupnû m˘ceného a kolonizovaného podobnû jako napfi. oblast Nízkého Jeseníku i za po-
moci skupin cizích, vût‰inou nûmeck˘ch kolonistÛ, odcházejících hledat nové domovy na v˘chodû. To
na dlouhou dobu promûnilo etnickou skladbu fiady oblastí nejen v krajinû Nízkého Jeseníku a ãásti Slez-
ska, ale také v Moravské bránû, zejména pak v oblasti b˘valého „hvozdu“.

M˘cení hvozdu ve zv˘‰ené mífie a zakládání osad v dfiíve takfika pust˘ch oblastech jihov˘chodnû pod
novû budovan˘m drahotu‰sk˘m hradem nad Podhofiím, pod jehoÏ pravomoc spadal i popisovan˘ katas-
tr vsi Klokoãí, je v‰ak zfiejmû jiÏ zásluhou o nûco pozdûji nastupující velké vrcholnû stfiedovûké ko-
lonizace 13. století, v námi sledovaném prostoru organizované a vedené lokátory ‰lechtick˘ch rodÛ na
postoupeném zemûpanském majetku. 
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Tak jako na jin˘ch novû osidlovan˘ch nebo dosidlovan˘ch kolonizaãních teritoriích ne v‰echny loka-
ce v prÛbûhu následn˘ch desetiletí nebo staletí také naplnily oãekávání do nich vkládaná, jak o tom svûd-
ãí názvy osad, zanikl˘ch v prÛbûhu stfiedovûku i v nedalekém okolí Klokoãí: Oh˘raly zanikly do pol. 15.
století u Drahotu‰, Mikulov nebo MikulÛvka zanikly asi koncem 15. století v trati „Na kostelíku“ u Mi-
lenova, aã V. Bartovsk˘ vzpomíná traÈ stejného jména jiÏnû u Drahotu‰, kde se tato osada dle povûsti mû-
la údajnû nacházet; Svati‰ov naposledy vzpomínan˘ 1371 zanikl asi je‰tû ãasnûji, dle V. Nekudy pÛvod-
nû leÏel poblíÏ dne‰ního Radíkova, podle L. Hosáka ale zanikl nûkde v okolí Drahotu‰, jeho lokalizace je
tedy nejistá. Zmínili jsme jen nejv˘znamnûj‰í zaniklé stfiedovûké osady, které se pravdûpodobnû nachá-
zely nedaleko intravilánu souãasného Klokoãí, víme v‰ak, Ïe v okolí Hranic jich zaniklo více. Pfiesná lo-
kalizace zmínûn˘ch osad v terénu, daná dnes obvykle jen názvy polních tratí upomínajících na jméno
b˘valé vsi, popfi. na kostel, nebo ústní tradicí, je úkolem pro archeologii stfiedovûku. Souãasn˘mi meto-
dami veden˘ archeologick˘ v˘zkum je schopen aktivity tohoto typu pomûrnû prÛkaznû postihnout. 

Pro úplnost bychom je‰tû mûli dodat, Ïe v rámci pfiedstihov˘ch archeologick˘ch povrchov˘ch pro-
spekcí, provádûn˘ch Ústavem archeologické památkové péãe v Olomouci ve spolupráci s Muzeem Ko-
menského v Pfierovû v ‰ir‰ím okolí projektované trasy dálnice D47 Brno–Ostrava v r. 1997, zjistil
Z. Schenk koncentraci vrcholnû stfiedovûké keramiky v polní trati „Nad louãkami“, na svahu exponova-
ném v˘chodním smûrem k údolí potoka Milenovec, v˘chodnû od intravilánu Klokoãí. Zlomky stfiedovû-
ké keramiky se zde ale samozfiejmû mohly  dostat v souvislosti s bûÏnou ãinností (odpad spolu s hnoji-
vem) stfiedovûk˘ch zemûdûlcÛ.

Dûjiny obce 
od nejstar‰í písemné zmínky do roku 1848

Helena Kováfiová

Jméno obce Klokoãí je odvozeno od praslovanského základu „klok“, „klokot“, zvuku patfiícímu klo-
kotání a klapání. Podle tradice dostala obec jméno podle svahÛ porostl˘ch kefiem klokoã, jehoÏ semena
v tobolce klepají a hrkají. Mohlo se také jednat o klokotání a zurãení místního potoka (ve star‰ích pra-
menech Klokotsk˘ nebo Klokoãsk˘, dnes Pansk˘ potok zvan˘ téÏ Dfievûnka), které se rozléhalo po úbo-
ãích, na nichÏ byla vystavûna obytná a hospodáfiská stavení. V písemn˘ch pramenech se vyskytují kro-
mû varianty Klokoãí také Klokoczy, KlokocÏí, Klokoã, Klokotsch, Klokocz, Klokoczium, Klokrsdorf,
Klocksdorf, Klogsdorf, Glogsdorf, Klagsdorf, Klokoczie, Klokoczium, Klogsdorfium.

Nejstar‰í písemné prameny se zmiÀují vÏdy o panství nebo jeho ãásti v souvislosti s jeho prodejem,
ale nemáme bohuÏel písemné doklady t˘kající se Ïivota v samotné vsi. Neznáme jména osedl˘ch ani je-
jich poãet. S jistotou lze fiíci, Ïe hlavním zpÛsobem obÏivy bylo bezpochyby zemûdûlství. První docho-
vaná písemná zmínka o existenci obce Klokoãí je z roku 1371 v olomouck˘ch zemsk˘ch deskách.
Pfied tímto datem patfiívala spolu s cel˘m panstvím rodu pánÛ z Drahotu‰. Pfiíbuzní si mezi sebou pro-
dávali podíly na zboÏí. V roce 1371 se bratfii Kuník, Jaro‰, Je‰ek a Bohu‰ rozhodli své podíly prodat mo-
ravskému markrabûti Janovi, bratrovi krále Karla IV. V listinû jsou kromû hradu a mûsteãka vyjmeno-
vány také vsi, mezi nimi „villam Klokoczy“.  Markrabû rovnûÏ koupil zb˘vající podíly na panství od
bratrance Machníka (Matûje).

V listinû z roku 1371 se také hovofií o patronátním právu, coÏ dokazuje existenci farního kostela v ne-
dalek˘ch Drahotu‰ích. K nûmu bezesporu pfiíslu‰eli také Klokoã‰tí, jakoÏ i vût‰ina vsí drahotu‰ského pan-
ství, jak dokládají pozdûj‰í prameny. Na této skuteãnosti se v prÛbûhu staletí nic nezmûnilo a obyvatelé
obce fiímskokatolického vyznání chodí dodnes na m‰e do drahotu‰ského kostela.

UÏ roku 1392 se panství Drahotu‰e dostalo zpût do správy ‰lechtického rodu. Syn markrabûte Jana
Jo‰t je zastavil Ctiboru Tovaãovskému z Cimburka, a protoÏe nebylo vyplaceno, získal je Cimburk
do dûdiãného drÏení. 

Husitské války pfiinesly drahotu‰skému panství, tedy i vsi Klokoãí, boufilivé ãasy. Jeho majitel Ctibor
Tovaãovsk˘ z Cimburka se pfiidal na stranu kali‰níkÛ, po ãase byl ov‰em donucen podrobit se biskupovi
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a králi. Cimburkové se v‰ak nevzdali, o ãemÏ svûdãí rok 1426, kdy vojska Jana z Cimburka zaútoãila na
oblast od Pfierova po ·ternberk. Do Hranic byla dosazena stálá husitská posádka. Dá se pfiedpokládat, Ïe
za této situace se také ve vsi Klokoãí ‰ífiilo husitské uãení a mnoh˘ z pravovûrn˘ch katolíkÛ mohl pfiejít
do tábora zastáncÛ kalicha. Na druhou stranu pfiiná‰el pobyt vojska a bojové operace utrpení rolníkÛm
i obyvatelÛm mûst. Nevíme pfiesnû, jak se husitské války projevily na poãtu obyvatel vsi Klokoãí. Pouze
z obecn˘ch závûrÛ lze pfiedpokládat, Ïe se poãet v˘raznû sníÏil a Ïivotní podmínky osedl˘ch rodin se
zhor‰ily vÏdy s pfiiblíÏením ozbrojencÛ. MoÏná, Ïe nûkter˘ z hospodáfiÛ se k vojákÛm pfiidal nebo k to-
mu byl donucen. 

Roku 1437, tfii roky po uzavfiení „landfr˘du“ (zemského míru) na Moravû, se na nedalekém hradû
Drahotu‰ usadil loupeÏiv˘ rytífi Boãek Puklice z Pozofiic a dopou‰tûl se násilí a svévole. V jeho druÏinû
byli mimo jiné b˘vali vojáci, kter˘m se zalíbil Ïivot bez selské dfiiny a závislosti na poãasí. Pfiepadávali,
kradli a loupili v Drahotu‰ích, ve Velké, v Nejdku a dá se pfiedpokládat, Ïe jisti si pfied nimi nebyli ani
Klokoã‰tí. Po roce 1440 se sice páni z Pozofiic pfiipojili k v‰eobecnému pfiímûfií, ale hrad Drahotu‰ neo-
pustili. 

Ani v druhé polovinû 60. let 15. století, kdy se hrad vrátil Tovaãovsk˘m z Cimburka, se poddan˘m
nevedlo o mnoho lépe. Purkrabí hradu a patrnû také správce panství, Jan Zub, byl Ïalován Janem z Cim-
burka, Ïe odíral jeho poddané („...dopustil pfiijímat ‰acunky lidí jeho...“). Majitel panství na hradû jiÏ ne-
sídlil a zajímaly ho jen zisky ze selsk˘ch usedlostí. Uhersk˘ vpád na Moravu v sedmdesát˘ch letech
15. století znamenal pro její obyvatele dal‰í utrpení, kterému se nevyhnuly ani vsi na Drahotu‰sku. O tom,
Ïe 15. století nebylo pro drahotu‰ské panství poklidnou dobou, svûdãí vsi Îabíkov, Jufiitinov (nûkdy ta-
ké Jifiatsko, obû v katastru Podhofií) a Popelov (v katastru Louãky), které byly vypáleny a zanikly. Dá se
pfiedpokládat, Ïe zkáza a její odezva se nevyhnula ani Klokoãí, protoÏe v první polovinû 16. století bylo
v obci pût pust˘ch zahrad. Poloha obce v tûsné blízkosti mûsteãka Drahotu‰e byla v tomto pfiípadû ne-
v˘hodou pfii prÛchodech vojsk i v pozdûj‰ích staletích.

Po husitsk˘ch válkách pfievládala v kraji nekatolická duchovní správa. Fara v Drahotu‰ích byla patr-
nû obsazena kali‰nick˘m duchovním jiÏ za CimburkÛ (jména jsou známa aÏ od roku 1546). 

Roku 1476 získal panství Drahotu‰e, vãetnû vsi Klokoãí, pan Vilém z Pern‰tejna (1476–1507, po-
té spoleãnû se synem Janem do roku 1521), kter˘ skoupil jiÏ v roce 1475 okolní statky Hranice, Lipník
a Pfierov. Panství drahotu‰ské od té doby spojovala s hranick˘m osoba majitele a obû území sdílela stej-
n˘ osud. Pro Hranice znamenala doba Pern‰tejnÛ dobu velkého hospodáfiského rozkvûtu, coÏ se dûlo
ãasto na úkor mûsta Drahotu‰e, které si i nadále udrÏelo zemûdûlsk˘ charakter. Pozdûji, za Ditrich‰tejnÛ,
kdy bylo drahotu‰ské panství spravováno hranick˘m vrchnostensk˘m úfiedníkem, byl pro obû panství za-
veden a uÏíván název hranické panství. V prÛbûhu staletí se tak pojem drahotu‰ské panství vytrácel.

Vilém z Pern‰tejna patfiil k pfiedním ãesk˘m velmoÏÛm a snaÏil se podporovat hospodáfisk˘ rozkvût
panství, zaji‰Èující prosperitu a zisky. Vykupoval svobodné dvory a statky svobodníkÛ a rytífiÛ, rozdûlil je-
jich polnosti mezi poddané se stanovením pevné roãní penûÏní ãinÏe, nebo prodal dvory s ãástí majetku
v dûdiãn˘ nájem. Vznikala tak dvorství. Organizoval rovnûÏ rozsáhlé rybníkáfiství. Nechal zfiídit velk˘
Slavíãsk˘ rybník, kter˘ byl mimo jiné napájen klokoãsk˘m potokem. Hlavním zdrojem v‰ak byla strou-
ha z Veliãky, kterou prokopali, udrÏovali, opravovali a ãistili poddaní v rámci roboty. Na této ãinnosti se
podíleli také Klokoã‰tí, jak dokládají povinnosti zapsané v pozdûj‰ím urbáfii z roku 1569. Mezi povin-
nosti vsi Klokoãí patfiila také péãe o Velick˘ rybník, kter˘ byl rovnûÏ zfiízen za Pern‰tejnÛ. Poddaní také
museli z pansk˘ch rybníkÛ odebírat ryby. I tato povinnost se zachovala do dal‰ích staletí, jak ukazuje zá-
pis v urbáfii z roku 1684. Vilém z Pern‰tejna zorganizoval lesní hospodafiení do ãtrnácti hájemství fiíze-
n˘ch polesn˘mi, ktefií kontrolovali prodej dfiíví poddan˘m. MÛÏeme pfiedpokládat, Ïe Klokoãí patfiilo do
hrabÛvského hájemství, jako tomu bylo pozdûji.

Na konci 15. století, za Viléma z Pern‰tejna, pfiicházeli z âech do Hranic a Drahotu‰ pfiíslu‰níci jed-
noty bratrské a z Braniborské marky pfiíslu‰níci sekty valdensk˘ch, ktefií pozdûji s bratry splynuli. Byli to
vût‰inou zruãní fiemeslníci a usazovali se na pfiedmûstích. V Drahotu‰ích mûla jednota bratrská samo-
statn˘ sbor se správcem a ‰kolou. Je pravdûpodobné, Ïe také nûkter˘ z obyvatel Klokoãí mohl patfiit k je-
jím stoupencÛm. 
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Od roku 1507 se na správû pern‰tejnského majetku na Moravû podílel VilémÛv syn Jan z Pern‰tej-
na (1507–1547), definitivnû drÏavy pfievzal po otcovû smrti roku 1521. Roku 1518 vrátil Vilém z Pern-
‰tejna farám na panství desátky z jednotliv˘ch mûst a vsí, které po husitsk˘ch válkách pro sebe zabrala
vrchnost. Toto nafiízení nemûlo patrnû trval˘ charakter.

Pro poddané znamenala vláda Pern‰tejnÛ nejen klidnûj‰í a lep‰í ãasy, ale také dobu prvních docho-
van˘ch berÀov˘ch register, soupisÛ platÛ a povinností poddan˘ch, zvan˘ch téÏ urbáfi, která jsou neoce-
niteln˘mi prameny pro poznání Ïivota konkrétních obcí. 

Podle berÀov˘ch register bylo roku 1516 v Klokoãí 18 platících osedl˘ch, od nichÏ pfiinesli fojt
Martin a kon‰el (pfiedstaven˘ obce) ·tûpán 6 zlm. 2 1/2 gr. Na 4 poÏáfiích se‰ly 2 zlm., coÏ znamená,
Ïe ti, ktefií vyhofieli, byli od placení osvobozeni. Z rychty dal fojt 1 zlm. Celkem tedy bylo v obci 23 osed-
l˘ch vãetnû fojta. Dvofiák (majitel svobodného dvora) v Klokoãí není v registrech uveden.

V registrech louãn˘ch a kopaninn˘ch, která jsou kladena do let 1520–1530, je v Klokoãí jme-
nováno 23 osedl˘ch. V registrech je fojt zmiÀován pouze v nûkter˘ch obcích. U Klokoãí uveden není,
pfiestoÏe nûkteré dal‰í soudobé prameny fojta v Klokoãí poznamenávají. Registra v‰ak nemûla b˘t se-
znamem obyvatelstva, ale soupisem platÛ vrchnosti. Fojt mohl b˘t z nûjakého dÛvodu tûchto závazkÛ
zpro‰tûn. Jeho zvlá‰tní povinnosti pak mohlo upravovat privilegium nebo jiná listina.

Celkem bylo v Klokoãí napoãítáno 14 pÛllánÛ. O sv. Jifií platila ves 10 kop 14 gr. 4 d., na sv. Václava
10 kop 14 gr. 4 d., o Vánocích tzv. hlásného 1 kopu gr. a za 56 slepic 56 gr., o sv. Jakubu 56 gr. a tzv.
mostního 14 gr. O sv. Duchu mûla obec odvést 4 a pÛl kopy 10 ks vajec, coÏ se rovnalo 280 ks. 

Jedenáct pÛlláníkÛ (Mike‰ ·prÀa, Matú‰ Nohavka, Martin Polák, Martin Kordula, Jura Horáãek, Ma-
tú‰ Chor˘, Mikulaj Polák, Jan LuÏe, Barto‰ JakubkÛ, Jifiík JuráÀ, Va‰ek PoláãkÛ) platilo o sv. Jifií po 1/2 ko-
pû gr. 6 d. a stejnou sumu o sv. Václavu, za ãtyfii slepice o Vánocích 4 gr., o sv. Jakubu 4 gr., mostního
o sv. Jakubu 1 gr. a 20 kusÛ vajec o sv. Duchu. PÛlláníci platili o Vánocích 3 gr. hlásného, pouze Matú‰
Chor˘ [ã. p. 23] a Mikulaj Polák [ã. p. 7] platili 6 gr.

Dva grunty s tfiemi osminami lánu platily o sv. Jifií po 23 gr. 1 d. a o sv. Václavu stejnû, o Vánocích za
tfii slepice 3 gr., o sv. Jakubu 3 gr., mostního o sv. Jakubu 3/4 gr. a o sv. Duchu 15 kusÛ vajec. Na Váno-
ce jeden z nich (Jakub Holasa) platil 4 gr. hlásného, druh˘ (Martin Polák) 3 gr.

Dva ãtvrtláníci (Jíra Tûhyl, Matûj JankÛ) mûli svatojifisk˘ a svatováclavsk˘ plat vymûfien˘ po 15 gr. 3 d.
a jeden ãtvrtláník (Jakub HromádkÛ) platil 18 gr. V‰ichni tfii pak na Vánoce odvádûli hlásného po 3 gr.,
za dvû slepice po 2 gr., o sv. Jakubu 2 gr., mostního o sv. Jakubu 1/2 gr. a o sv. Duchu 10 kusÛ vajec.

Pût zahradníkÛ platilo svatojifisk˘ a svatováclavsk˘ plat po 4 gr. a hlásného o Vánocích po 1 gr. Pouze
Stanûk [ã. p. 21] neplatil Ïádné peníze, dával pouze oves. Také v pozdûj‰ích urbáfiích má vymûfienu men-
‰í povinnost a na vysvûtlenou je uvedeno, Ïe mûl jen docela malou chalupu.

Dvofiák Hromádka [ã. p. 29] ze dvora skládal na sv. Jifií 2 kopy a 20 gr. a na sv. Václava taktéÏ.
Pût osedl˘ch platilo na sv. Jifií a na sv. Václava z pusté zahrady po 4 gr. (Mike‰ ·prÀa [ã. p. 28], Jura

Horáãek [ã. p. 24], Matûj JankÛ [ã. p. 15], Anna Budkova [ã. p. 9] a Va‰ek PoláãkÛ [usedlost pozdûji za-
hrnutá do panského dvora]). Tûchto pût poustek bylo jiÏ natrvalo zahrnuto do pozemkÛ zmiÀovan˘ch
usedlostí. Gruntovní dávky z nich byly nûkdy uvádûny samostatnû, jindy byly pfiipoãteny k dal‰ím grun-
tovním poplatkÛm osedlého.

Do registru byla zapsána povinnost obce platit ze Závrbku a z louky nad Úlov˘m kútem 2 kopy a 4 gr.,
ale byla ‰krtnuta. Poprvé se tak v pramenech objevuje zdroj pozdûj‰ích soudních sporÛ o majetková prá-
va obce s vrchností.

Podle rejstfiíku osedl˘ch na panství helf‰tejnském, hranickém a drahotu‰ském, kter˘ vznikl pfied ro-
kem 1539, bylo v Klokoãí 24 osedl˘ch (vãetnû fojta zákupního a jednoho dvofiáka), ktefií zaplatili 13 gr.
5 d. Dále je zde zaznamenán plat o such˘ch svatodu‰ních dnech, kdy Klokoãí dávalo 3 gr. a 3 d. Patrnû se
jednalo o podíl odúmrtní krávy na jednotlivé majitele usedlostí. Kolik dávali dvofiák a fojt, nebylo zapsáno.

Roku 1547 bylo panství hranické a drahotu‰ské vãetnû vsi Klokoãí prodáno Václavu Haugvicovi
z Biskupic (1547–1553). V této dobû byl kaÏdou sobotu na hranickém námûstí pofiádán t˘denní trh,
kam chodili nakupovat i lidé z vesnic drahotu‰ského panství. Hraniãtí mûli právo pfiednostního kupu
v ranních hodinách, pfiespolní mohli chodit aÏ po nich. Hranice mûly jiÏ od konce 14. století také práva
dvou jarmarkÛ (na sv. Stanislava 8. kvûtna a na den narození Matky BoÏí 8. záfií), ke kter˘m pozdûji pfii-
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byl tfietí v pondûlí pfied sv. Lucií (pfied 13. prosincem). Trvaly osm dnÛ a na trÏi‰ti mohli prodávat i cizí
obchodníci, samozfiejmû po zaplacení m˘ta a trÏného.

Roku 1553 získal obû panství ve stejném rozsahu Jan Kropáã z Nevûdomí (1553–1582). Na roz-
díl od Pern‰tejnÛ byla zpoãátku jedin˘m zdrojem jeho pfiíjmÛ panství Hranice a Drahotu‰e. Drobní ‰lech-
tici se vÏdy snaÏili vytûÏit ze sv˘ch poddan˘ch co nejvíce. Jako cílevûdom˘ hospodáfi se Jan Kropáã sna-
Ïil zv˘‰it dÛchody panství roz‰ífiením hospodafiení ve vlastní reÏii i na úkor poddan˘ch a mû‰ÈanÛ. Hned
po pfievzetí panství dal provûfiit v‰echny robotní a dávkové povinnosti jednotliv˘ch poddan˘ch i cel˘ch
vesnic, a pokud nebyly doloÏeny listinami, stanovil jejich placení. Tím byly zv˘‰eny pravidelné ãinÏovní
platy poddan˘ch. Revidováním a reorganizací se snaÏil o zefektivnûní hospodafiení ve vlastní reÏii. Roz-
‰ífiil napfiíklad chov kaprÛ ve 12 rybnících panství a pfieorganizoval lesní hospodáfiství do 16 hájemství
s 21 hajn˘mi, která spravovali 4 polesní.

Roku 1569 nechal Jan Kropáã z Nevûdomí sepsat nov˘ urbáfi neboli správní registra v‰ech pansk˘ch
dÛchodÛ na panství hranickém a drahotu‰ském. Dfiívûj‰í vrchnosti mívaly zájem hlavnû o odvod roãní
ãástky penûz z v˘nosu panství. Kropáãova opatfiení pro zv˘‰ení v˘nosu panství byla zatíÏením zejmé-
na pro poddané na vesnicích, v‰echny práce hospodáfiství ve vlastní reÏii totiÏ byly zaji‰tûny robotou
poddan˘ch. Platy odvádûné vrchnosti byly v urbáfii pfievedeny z poãtÛ gro‰ov˘ch na zlaté. Do nového
urbáfie byly zapsány povinnosti osedl˘ch jednak jako individuální platby a naturální dávky, jednak jako
povinnosti celé obce. Celkem se podle urbáfie z roku 1569 z obce platilo na sv. Jifií 10 zl. 10 kr., na
sv. Václava také 10 zl. 10 kr., o sv. Jakubu 1 zl. 5 kr., o Vánocích 1 zl. 1 kr., o sv. Martinû 2 zl. 2 kr. 2 d.,
56 slepic, 4 kopy a 40 vajec (= 280 ks), 42 mûfiic ovsa (na starou míru). Navíc obec Klokoãí platila na
sv. Martina 10 kr. 4 d. za pronajatá pastviska u fieky Beãvy. Platy a dávky pfiijímal a kontroloval fojt a Klo-
koã‰tí je mûli v urãen˘ ãas nebo podle potfieby pfiiváÏet do Hranic na zámek. Podle urbáfie z roku 1569
mûla ves Klokoãí 24 osedl˘ch, vãetnû zákupního fojta a dvofiáka. Ve srovnání s urbáfiem z let 1520–1530
se dvû usedlosti se 3/8 lánu (= polovina tfiiãtvrtilánu) promûnily jedna v pÛllánov˘ grunt, druhá ve ãtvrt-
lánov˘. 

Dvanáct pÛlláníkÛ platilo 16 kr. o sv. Jifií a stejnû tak o sv. Václavu (pouze Vítek Housenka [ã. p. 23]
dával po 17 kr.), o sv. Jakubu 3 kr., o sv. Martinu 2 kr. 2 d., o Vánocích 2 kr. (jen Matûj MikulejkÛ [ã. p. 7]
dával 3 kr.), po 4 slepicích a 20 vejcích. Dále osm z nich (Jan Radlica [ã. p. 27], Jan Skaliãka [ã. p. 26],
Va‰ek Sporej‰ [ã. p. 24], Jan Janec [ã. p. 15], Matou‰ starého fojta [ã. p. 6], Matú‰ BartoÀÛ [ã. p. 2], ·imek
Sovack˘ [ã. p. 1] a Va‰ek Polá‰kÛ [usedlost zahrnutá pozdûji do panského dvora]) mûlo pfiedepsáno ode-
vzdat 2 mûfiice ovsa, tfii (Jan Wala [ã. p. 28], Vítek Housenka [ã. p. 23] a Jan Va‰kÛ [usedlost pozdûji za-
hrnutá do panského dvora]) dávali 3 mûfiice ovsa a Matûj MikulejkÛ [ã. p. 7] 4 mûfiice. 

Ze ãtyfi ãtvrtláníkÛ platili tfii (·imek Klivar [ã. p. 25], Jan ·panûlek [ã. p. 20] a Jíra star˘ho fojta
[ã. p. 8]) o sv. Jifií a Václavu po 7 kr. 6 d. a Jíra Hlavenka [ã. p. 19] 9 kr. 1 d. Na sv. Jakuba dávali v‰ichni
ãtyfii po 1 kr. 1 d. 1 h., o sv. Martinu 2 kr. 2 h., o Vánocích 2 kr., 2 slepice, 10 vajec a 2 mûfiice ovsa na
sv. Martina.

Z ‰esti chalupníkÛ pût (Jan Janeck˘ [ã. p. 22], ¤ehofi MikulejkÛ [ã. p. 18], Jíra Bílej [ã. p. 17], Matûj
Holásek [ã. p. 16] a ·imek BartoÀÛ [ã. p. 9]) platilo na sv. Jifií a Václava po 2 kr., na sv. Martina 2 kr. 1 d.,
o Vánocích 1 kr. a 1 mûfiici ovsa na sv. Martina. Pouze Melichar Janda [ã. p. 21] platil na sv. Jifií a Václa-
va jen 3 d., o sv. Martinu 2 kr. 1 d. a 1 mûfiici ovsa.

Fojt ·imek KunátÛ [ã. p. 3] platil gruntovní dávku na sv. Jifií a sv. Václava pouze po 2 d. a o sv. Marti-
nu 2 kr. 3 d. Dvofiák ·tûpán Hromádka [ã. p. 29] platil na sv. Jifií a Václava po 2 zl. 10 kr. a na sv. Marti-
na  2 kr. 1 d. Dále mûli fojt a dvofiák urãeny zvlá‰tní povinnosti. Oba museli kaÏd˘ rok pfiiváÏet pro vrch-
nost beãku (desítku) vína a platit za ni clo (naz˘váno také vinná fÛra). Pfii prodeji usedlosti z kaÏd˘ch
10 zl. odevzdávali 1 zl. (tzv. „auffank“). Na fojta se vztahovala vojenská sluÏba – v pfiípadû panské po-
tfieby vyjíÏdûl na dobrém koni ve zbroji nebo vypravoval pacholka (tzv. manská povinnost). Dvorsk˘ byl
této povinnosti zpro‰tûn. 

Pût osedl˘ch (Jan Wala [ã. p. 28], Va‰ek Sporej‰ [ã. p. 24], Jan Janec [ã. p. 15], ·imek BartoÀÛ [ã. p. 9]
a Va‰ek Polá‰kÛ [usedlost pozdûji zakoupená pro pansk˘ dvÛr]) platilo stejnû jako podle pfiede‰lého ur-
báfie (1520–1530) dvakrát roãnû gruntovní poplatek 2 kr. z panského, kter˘ je v dal‰ím urbáfii (1663)
popsán jako dávka z b˘valého chalupnického místa (poustky) zahrnutého do zahrady usedlosti. Poplatek
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odvádûli na sv. Jifií a sv. Václava. Dva z nich (·imek BartoÀÛ [ã. p. 9] a Jan Janec [ã. p. 15]) mûli poplatek
pfiímo zahrnut do gruntovní dávky.

Kromû povinností urãen˘ch kaÏdému osedlému existovaly povinnosti vztahující se na celou obec.
Podle urbáfie z roku 1569 mûli Klokoã‰tí spolu s Velick˘mi obhospodafiovat pole (nûkolik újezdÛ a ho-
nÛ) mezi Ol‰ovcem a StfiíteÏem, pak k mûstu Hranicím (oraní, vození hnoje, setí, sklízení, sváÏení k hra-
nickému dvoru a ukládání do stodol). Semeno dostávali od vrchnosti. HrabÛv‰tí pak pole zavlaÏovali. Za-
hradníci, ktefií nemûli konû, seli. ÚdrÏba plotÛ kolem tûchto újezdÛ patfiila také k jejich povinnostem.
Proutí k tomuto úãelu si obstarávali sami a sami také ploty pletli. Dále mûli za úkol kosit louky sousedí-
cí s tûmito poli – louku pod rybníãkem dubick˘m, louãky a hráze nad rybníkem Hamrem. Seno i otavu
po usu‰ení vozili s Velick˘mi a HrabÛvsk˘mi k zámku nebo ke dvoru a zahradníci (bez povozu) skláda-
li tam, kam se jim rozkázalo. Také se museli s Velick˘mi starat o urãené rybníky – pod Velikou, pod ·i-
rokou, tfii rybníãky nad rybníkem Hamrem. U dvora pod ml˘nem mûli spolu s Velick˘mi a HrabÛvsk˘mi
napou‰tût vodu, v zimû sekat v ledu díry, lovit ryby a jinak se starat. V pfiípadû, Ïe se tyto dva velické
rybníky vysou‰ely a dávaly osívat, mûli se Klokoã‰tí o takto vzniklá pole starat, sklízet je a úrodu sváÏet.
Pokud bylo zapotfiebí opravit hráze nebo cokoli jiného, mûli navíc za úkol vozit dfiíví a kamení a opra-
vovat. Pfiíslu‰ela jim i údrÏba vymûfieného úseku strouhy (pfiíkopu) ke Slavíãskému rybníku.

Dále musel kaÏd˘ pÛlláník roãnû dovést 10 fÛr dfiíví a kaÏd˘ ãtvrtláník 5 fÛr (vÛz nebo sánû). FÛry si
sami nakládali v místech, kde jim ukázali pan‰tí hajní a vozili je do zámku, do pivovaru nebo jinam. Ode-
dávna také byli povinni dováÏet fÛry k pivovaru, a to tolik, kolik se jim rozkázalo. Dále museli vozit 7 klá-
tÛ z pansk˘ch hor do „pilného ml˘na“ u hranického dvora, pfiiãemÏ je sami museli pokácet, ofiezat a slou-
pat. Zahradníci, ktefií nemûli konû k potahu, museli vyklízet hnÛj z pansk˘ch chlévÛ a ãistit dvÛr. Stejnû
tak byli povinni se zahradníky z Velké a HrabÛvky vyná‰et slámu ze stodol a skládat ji na urãená místa.
Navíc museli zahradníci obilí na pansk˘ch rolích ukládat do stodol nebo stohÛ a kozlÛ. 

Rolníci, ktefií mûli konû, museli zase podle potfieby vozit kamení a dfiíví na opravy zámku nebo jin˘ch
pansk˘ch budov. Dfiíví sami káceli na místech urãen˘ch pansk˘mi hajn˘mi. Také pû‰í roboty u zámku
(napfi. v˘pomoc pfii stavebních pracích – pfiidávání dfiíví, kamení, vápna) nebyly pfiesnû urãeny a povin-
nost vznikala podle momentálních potfieb. 

KaÏdá selka z Klokoãí musela roãnû 2 kyty konopí zlámat a zpotírat. Z panského pfiediva byla povin-
na napfiíst a oprat pak 2 lokty konopné do 24 pásem a koudelné do 16 pásem. Klokoã‰tí museli spolu s ji-
n˘mi dûdinami vÏdy na jafie a na podzim oprat (vykoupat) ovce, ostfiíhat je, brousit nÛÏky, vlnu posbírat
a v mûchu dováÏet k váze. Roãnû byli povinni prodat pánovi za pfiimûfienou cenu vola. Dále bylo zapsá-
no, Ïe Klokoã‰tí mají posílat svou ãeleì na zámek ãesat chmel.

Na panství existovaly také zvlá‰tní platy. Napfiíklad vãelafii platili 1 kr. za vãelstvo umístûné v lesích
a za místa vykázaná k brtím dávali vevefiici, nebo 1 kr. DoloÏeny jsou také platy za pasení hovûzího i vep-
fiového (Ïaludy a bukvice) dobytka v pansk˘ch horách, lesích, na loukách a pfii rybnících. Dále se plati-
lo z drhnutí listÛ pro dobytek, z kluãení pasek a vydfievení luk. 

V urbáfii z roku 1569 jsou zaznamenáni dva osedlí z Klokoãí, ktefií platili z kluãe v HrabÛvském há-
jemství (Matûj Holásek 10 kr. a Jura Novák z kluãe v Milenovci podle Uhfiinovského pastviska 12 kr.),
a jeden (Va‰ek Polá‰kÛ uveden jako „Land Fojt“), kter˘ do téhoÏ hájemství platil za „vãelnicu“ v Luka-
vici 9 kr. a podle smlouvy v sobotu po sv. Trojici za pasení na hrázi Velického rybníka Pod ‰irokou dával
4 kr.

Va‰ek Polá‰kÛ z Klokoãí drÏel drahotu‰skou louku zvanou Pod ‰irokou a platil z ní pozemkovou dáv-
ku na sv. Jifií 8 kr. a na sv. Václava stejnou ãástku. Obec klokoãská a slavíãská platily z mlejniska na oba
zmínûné termíny po 15 kr. Tyto dva platy byly odvádûny drahotu‰skému fojtovi, kter˘ je spolu s ostat-
ními pfiedal vrchnosti.

Jan Kropáã z Nevûdomí nechal pro v‰echny vsi panství drahotu‰ského a hranického sepsat poddan-
ské zfiízení, které zavedlo pevn˘ fiád do v‰ech obcí. KaÏdého ãtvrt roku musely b˘t jeho artikule ãteny
v dûdinách v obecní hromadû, aby si je zapamatovali a nemohli se vymlouvat na jejich neznalost. Zfiíze-
ní obsahovalo zákazy rÛzn˘ch nefiádÛ v denním Ïivotû poddan˘ch a obsahovalo ustanovení t˘kající se
fojta a kon‰elÛ. 
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Na prvním místû byla uvedena formule, kterou pfiedstavení obce skládali pfiísahu do rukou vrchnos-
ti nebo vrchnostenského úfiedníka. Slibovali v ní, Ïe budou spravedliv˘mi, nezaujat˘mi a neúplatn˘mi
soudci na kaÏdoroãním obecním soudu, kde se projednávaly správní záleÏitosti (obnovování pfiedstave-
n˘ch obce, splácení pÛjãek ze sirotãích penûz, v˘bûr gruntovních penûz neboli roãní splátky u statkÛ,
které zmûnily majitele, stíÏnosti sousedÛ na provinûní proti fiádu). Dal‰í artikule se t˘kaly chování fojtÛ
a kon‰elÛ. Pfiikazovaly, aby se co nejvíce vyh˘bali krãmám, hrám, tancÛm a jin˘m nefiádÛm a jin˘m nic
neodpou‰tûli, ale trestali je za provinûní proti Bohu. Dále aby spory mezi lidmi urovnávali a smifiovali,
aby co nejménû s tûmito záleÏitostmi obtûÏovali vrchnost a úfiedníky. Ov‰em v pfiípadech, kdy nemohli
pomoci, nemûli poddan˘m bránit odvolávat se k úfiadu. Mûli dohlédnout na nedbalé marnotratné sou-
sedy a napomínat je, aby se fiádnû starali o svá hospodáfiství, jinak je mûli ohlásit úfiadu. SirotkÛm a vdo-
vám nemûli ãinit kfiivdy, na nikoho nemûli kfiiãet ani nikoho bít, ale vzpurné mûli pfiedávat do panského
trestání. KdyÏ fojt poslal pro kon‰ela v záleÏitosti panské, obecní ãi jiné, ten mûl v‰eho nechat a jít. Po-
kud se vzepfiel a stalo se nûco zlého, nesl za to plnou odpovûdnost. Stejnou povinnost mûl i fojt. V pfií-
padû, Ïe pfiedstavení nedodrÏovali ustanovení, mûli b˘t trestáni. 

Poddan˘m nakazovalo ustanovení v první fiadû svûtit nedûli: „... a ne abyste vejdúc do krãmy tam se
uÏírali co psi, za vlasy smejkali neb jinak prali, tancovali a jiné nefiády v ten den provozovali...“. K vrch-
nosti, pansk˘m úfiedníkÛm i pfiedstaven˘m obce se mûli chovat uctivû, vãas odevzdávat urbariální platy,
úãastnit se shromáÏdûní obce, oznamovat zlodûje a ‰kÛdce majetku panského i sousedského a v pfiípa-
dû, Ïe jiÏ vze‰el pokfiik a honili se lotfii, nezÛstávat schválnû doma. Tresty za poslední provinûní byly vy-
mûfiovány podle zemského zfiízení. Dal‰í artikule se t˘kaly hospodáfiského Ïivota. Aby poddaní byli schop-
ni vãas a fiádnû platit vrchnosti urãené dávky, nemûli rozprodávat ani zastavovat role a louky bez povolení,
vãas orat, zasívat a sklízet, nehuntovat dobytek, neprodávat seno, otavu ani jinou píci, opravovat grun-
ty, obmazat a zbílit stavení. Dále se poddan˘m pfiísnû zakazovalo su‰it len a konopí doma. Mûli si pfii-
pravovat místa pro su‰ení nûkde pfii lázni. KaÏd˘ si mûl hlídat svÛj oheÀ, aby nevyhasl, a pfiená‰ení Ïha-
v˘ch uhlíkÛ od sousedÛ bylo povoleno pouze v hrnci pfiikrytém pokliãkou, a to pod pokutou 3 kr. pro
obec a pÛl funtu pepfie pro pána. Zakazovalo se jakkoli h˘bat mezníky, vytváfiet nové stezky a cesty pfies
pole a louky, máãet konopí a len v potoce pod pokutou 1 zl., nechat volnû pobíhat psy, zvlá‰tû po polích
a lesích, kde by mohli ãinit ‰kodu na zvûfii. Myslivost poddan˘ch, vybírání ptaãích vajec ãeledí, hubení
koroptví a kfiepelek bylo trestáno pokutou pÛl hfiivny, pozdûji dokonce ztrátou hrdla. Bez povolení úfied-
níkÛ se nesmûli poddaní za sebe vzájemnû a obzvlá‰tû na cizích panstvích dávat v sliby a rukojemství.
V pfiípadû, Ïe dluÏníci odmítali vãas zaplatit a byla podána Ïaloba, byli vydáváni sv˘m vûfiitelÛm. Trestá-
ni byli také ti, ktefií nechtûli platit gruntovní peníze (to je za kup nebo pfievzetí usedlosti) a pÛjãky ze si-
rotãích penûz. Poddan˘m se pfiikazovalo Ïít ctnostnû a pfiíkladnû, coÏ pfiedev‰ím znamenalo vyh˘bat se
krãmû, hrám, tancÛm a jin˘m frejÛm neb rozpustilostem. Krãmáfii byli nabádáni, aby se nechtûli na ne-
fiádech obohacovat. Bylo téÏ zapovûzeno pfiechovávat a trpût pobûhlice a Ïeny nefiádné, stejnû jako zlo-
dûje a povaleãe pfiechovávat. Nakonec mûli poddaní dbát na to, aby pánu nedluÏili mnoho za pivo a ne-
pfiicházeli do tûÏkostí. Soused, kter˘ drÏel kluãe nebo padûlky, ze kter˘ch nic neplatil, se mûl ohlásit sám,
jinak byl trestán. Soused, na kterého pfii‰la fiada v hlídání okolo vesnice pfied paliãi a jin˘mi nebezpeãí-
mi, mûl hlídat fiádnû, aby se na nûj ostatní mohli spolehnout, a pokud se stala nûjaká ‰koda, propadl hrd-
lem.

Pro fojta a pfiedstavené obce platily je‰tû pfiidané ãlánky poddanského zfiízení. Fojt nesmûl dopustit
konání shromáÏdûní sousedÛ bez povolení pána. Fojtové a star‰í mûli jít pfiíkladem v údrÏbû stavení (ob-
mazávání a podkládání stropu hlínou) a zfiizování plotÛ kolem dvorÛ. Dále vykonávali dozor nad robo-
tou a b˘vali pfii myslivosti pod pokutou funtu pepfie. Pokud fojt v nedûli pfied m‰í svatou byl na pálence,
zaplatil pokutu 4 kr., jednalo-li se o souseda nebo toho, kdo pálenku ‰enkoval, byl pokutován 1 kr. Pfied-
stavení obce, ktefií se nechovali fiádnû, propadli úfiadem, obci platili 4 kr. a byli trestáni vrchností. Dívka,
aÈ uÏ sirotek nebo dcera souseda, která se dopustila cizoloÏství, jak se jiÏ za dfiívûj‰ího majitele panství
tohoto dosti stalo, mûla b˘t vyhnána z dûdiny a podíl na otcovû majetku propadl vrchnosti. Kdyby fojt
nedbal na potírání lotrovství a smilství, jako b˘valo, hrozila mu pokuta ve v˘‰i jedné kopy gro‰Û (kon‰e-
lÛm pÛl kopy) a vûzení. Také bylo zakázáno bez povolení pfiijímat do vesnice domkáfie (hofery), a to pod
pfiísn˘m trestem. Pokud by úfiad, fojt, purkmistr a star‰í obce nedbale dohlíÏeli na dodrÏování artikulÛ,
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neukládali pokuty a tresty, pak dostali pokutu od vrchnostenského úfiedníka – fojt a purkmistr po 1 zl.,
kon‰elé po 1/2 zl.

Dûdiãkou Jana Kropáãe z Nevûdomí se stala dcera Anna, která se roku 1573 provdala za Jana
z Kunovic. Ten zemfiel roku 1579. Následující rok se vdova provdala za Jana mlad‰ího ze Îerotína, se
kter˘m Ïila v Hranicích aÏ do jeho smrti v roce 1584. Sama zemfiela v roce 1585. Doãasnou správu pan-
ství drahotu‰ského a hranického pfievzal bratr jejího prvního manÏela Arkleb z Kunovic, ale je‰tû roku
1585 byla pfiedána poruãníkÛm nezletilého syna z prvního manÏelství Jana Jetfiicha z Kunovic (narozen
1573) Fridrichu ze Îerotína na Îidlochovicích a Janu Skrbenskému z Hfii‰tû na Slaviãínû.

Za Jana mlad‰ího ze Îerotína dostaly Drahotu‰e právo t˘denního trhu, kter˘ se konal kaÏdé úte-
r˘, a ãtyfi jarmarkÛ v roce ve stanovené dny (na sv. Valentina, 25. dubna, na sv. Vavfiince, 21. prosince).
V˘znam mûsta tím vzrostl, ale jiÏ se nemohlo stát skuteãn˘m centrem panství se v‰ím, co k tomu nále-
Ïí, protoÏe to vyluãovala blízkost Hranic. ObyvatelÛm Klokoãí se sice naskytla moÏnost nav‰tûvovat dal-
‰í trhy, ale v pozdûj‰ích pramenech z 18. a 19. století je vÏdy uvedeno, Ïe rolníci prodávali své produk-
ty na trhu v Hranicích.

Jan Jetfiich z Kunovic (1588–1600) se ujal správy panství drahotu‰ského a hranického roku 1588,
ale fakticky ji vykonávali pan‰tí úfiedníci. Kromû sílícího tlaku vrchnosti na zvy‰ování dávek a povinnos-
tí narÛstaly danû zemské a císafiské, z nichÏ byla financována válka s Turky v Uhrách. Jan Jetfiich z Ku-
novic prosazoval odbûr panského piva do vesnic drahotu‰ského panství, ale i do vsí panství hranického,
coÏ bylo v˘sadou mû‰ÈanÛ hranick˘ch. Na druhou stranu se roku 1588 zfiekl desátku, kter˘ vrchnost do-
sud brala, a fary tak mûly získat zpût v˘znamn˘ zdroj sv˘ch pfiíjmÛ.

V roce 1588 byla zaloÏena nejstar‰í drahotu‰ská dochovaná registra svatebních smluv. Dle rejst-
fiíku do nich byla zanesena také smlouva Matûje Hlavenkova z Klokoãí a Just˘ny –  bohuÏel byla zapsá-
na na jeden z devíti listÛ, které se nedochovaly. Svatbu nelze ani pfiesnû datovat, uskuteãnila se mezi le-
ty 1593–1597. Nejstar‰í svatební smlouvou klokoãského rodáka, která je známa v plném znûní, je proto
smlouva mezi Janem ·tûrbou z Klokoãí a Annou, dcerou neboÏtíka Matûje Nedo‰lého z roku 1597. Dal-
‰í dochovanou smlouvu uzavfieli roku 1598 Martin, syn Tomá‰e Men‰íka z Klokoãí, a Katefiina, dcera
Mikolá‰e Mikule z Drahotu‰. Dal‰í svatby Klokoãsk˘ch a Drahotu‰sk˘ch jsou zaznamenány aÏ v letech
1624 (Jan Bezdûk a Manda fojtova z Klokoãe), 1628 (Jan Badensk˘ z Drahotu‰ a Johana, dcera Matûje
Hrachoviny z Klokoãí; Jan Nedo‰l˘ z Drahotu‰ a Maru‰e Sojova z Klokoãe) a roku 1654 byla zapsána
svatba Melichara z „Bohonina“ ze Slezska a Anny po neboÏtíku Bartáku z dûdiny Klokoãí. Souvislej‰í
záznamy o svatbách se dochovaly v matrikách drahotu‰ské farnosti aÏ od roku 1644.

Také za nekatolické duchovní správy se Klokoã‰tí podíleli na opravû kostela v Drahotu‰ích. V roce
1595 se rada sloÏená ze zástupcÛ obcí farního obvodu dohodla na dûlání nového vrchu kostela, jeho
podbití a malování. Farníci k tomu dodali desky, dfiíví, provazy, hfiebíky a kámen a podíleli se na bourá-
ní. Dále zaplatili 70 zl. na udûlání nového. Za Klokoãí byli v radû Jan Radlica a Matûj ·panûl˘.

Sestra Jana Jetfiicha z Kunovic Anna Marie z Kunovic mûla právo na dûdick˘ podíl na obou pan-
stvích, kter˘ bratrovi nejdfiíve odstoupila, pozdûji se o nûj znovu pfiihlásila. Jan Jetfiich z Kunovic s ní
a s jejím snoubencem ZdeÀkem Îampachem z Poten‰tejna uãinil narovnání. Roku 1600 se smluvnû za-
vázal postoupit jim panství hranické a drahotu‰ské.

Zdenûk Îampach z Poten‰tejna (1600–1610) se velmi ãasto dostával do ostrého sporu s podda-
n˘mi. Jako vÏdy pfii pfiedávání panství se pfiedstavení obce Klokoãí úãastnili spolu s ostatními pfiedstave-
n˘mi mûst a obcí obojího panství slibování ãlovûãenství novému pánu v˘mûnou za pfiíslib ponechání
v‰ech obdarování, zvyklostí a práv. Îampach své sliby nedodrÏel a zmocnil se v˘ãepu piva a pálenky ve
v‰ech vesnicích obou panství. FojtÛm a dvofiákÛm nafiizoval kromû odbûru piva z panského pivovaru ta-
ké daleké fÛry pro víno a jiné povinnosti, kter˘mi podle dan˘ch privilegií nebyli vázáni. KvÛli zv˘‰ení
sv˘ch pfiíjmÛ dal robotou spojit rybník Jezernick˘ a Slavíãsk˘ a nutil pak Drahotu‰ské k vysokému od-
bûru ryb. V Klokoãí koupil svobodné dvorství a dvû sousední pÛllánové usedlosti a promûnil je v pansk˘
dvÛr hospodafiící ve vlastní reÏii. Poddan˘m tak vznikla nová povinnost – roboty u tohoto dvora. 

Nov˘ majitel panství po roce 1602 pfiipojil desátky drahotu‰ské fary k hranické. Drahotu‰e s okolní-
mi vesnicemi pak nemohly mít svého duchovního a fara byla spravována z Hranic.
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Mûsto Drahotu‰e si udrÏelo vlastní hrdelní právo, k nûmuÏ pfiíslu‰ely vsi panství vãetnû Klokoãí.
Drahotu‰ská spravedlnost b˘vala u kfiíÏe naproti pozdûj‰í vojenské akademii. Hranice ani Drahotu‰e v‰ak
nemûly vlastního kata a pÛjãovaly si lipnického. Roku 1602 Zdenûk Îampach z Poten‰tejna nafiídil Hra-
nicím ustanovit si vlastního mistra popravãího, kter˘ bude k dispozici také Drahotu‰ím. 

Podle smlouvy uzavfiené mezi obûma mûsty si mûli Drahotu‰‰tí spolu se v‰emi vesnicemi panství pÛj-
ãovat kata a posla právního rychtáfiského (bifiice) na základû ústní nebo písemné Ïádosti. Po dobu poby-
tu jim zaji‰Èovali ubytování. Z kaÏdého osedlého platili katovi 1 gro‰ bíl˘, to je 7 penûz bíl˘ch roãnû. Od
kaÏdého popraveného se platilo 18 gro‰Û bíl˘ch, na stravu za kaÏd˘ den 1 zlat˘ moravsk˘ (to je 30 gro-
‰Û bíl˘ch) a museli zajistit potfieby k trestání zloãincÛ mimo meãe, sekery a fiezáku, které mûl mistr vlast-
ní. Dále dávali katu ãtyfiikrát roãnû (o such˘ch dnech) po 2 penûzích bíl˘ch. Právní posel, kter˘ byl také
pÛjãován z Hranic, mûl bydlet u rychtáfie a dostával od vyvedení zloãince k popravnímu místu 15 gr. a na
stravu 10 gr. Mûl b˘t brán také k vyzvonûní a vystrãení frejunkového znamení o jarmarcích v Drahotu-
‰ích, za coÏ dostával 15 gr. a dávku z jarmareãních míst. Po vykonání práce mûl b˘t kat s právním po-
slem odeslán v doprovodu dvou úfiedních osob. Rychtáfii v Hranicích mûlo b˘t podûkováno za pÛjãení.
Katovna s ‰erhovnou (vûznicí) stávala v Hranicích v ulici Na náspech.

Roku 1608 byli podle spoleãného usnesení moravsk˘ch stavÛ z první nedûle po sv. Trojici poddaní
panství drahotu‰ského a hranického vyÀati a propu‰tûni z poddanosti ZdeÀka Îampacha a uvedeni v pod-
danost moravsk˘ch stavÛ. Na podzim téhoÏ roku byly statky Îampachovi navráceny, ale poddaní jej ne-
chtûli znovu pfiijmout. Mûsta se podvolila po t˘denním naléhání, ale vesnice pána zpût nepfiijaly, „n˘brÏ
Hranick˘m a Drahotusk˘m proto, Ïe ho pfiijali, zlofieãili a láli, zvlá‰tû pak Drahotusk˘m zrádcÛ, ‰elem,
‰ibalÛ aÏ pfiespfiíli‰ mnoho spílali, pohrÛÏky ãinili i bili, aÏ se toho nûco i písafiovi drahotuskému do-
stalo; a tak ten rok oni ho nepfiijali.“

Roku 1609 uzavfiel Îampach prodejní smlouvu na obû panství s Karlem Pergarem z Pergu a jeho
chotí Katefiinou On‰iãkou z Bûlkovic na Ofiechovém. Zaplatit mûli do sv. Jifií roku 1610. Novou
vrchnost pfiedcházela ‰patná povûst, co se t˘ãe zacházení s poddan˘mi. Obyvatelé vsí a mûst opût nové
panstvo odmítli a zvolili si sami Viktorína z Îerotína. Byli ov‰em násiln˘mi pohrÛÏkami pfiinuceni pána
pfiijmout. Karel Pergar z Pergu povolil, aby Îampachem odejmuté desátky byly z Hranic vráceny do Dra-
hotu‰, takÏe si tam opût mohli ustanovit vlastního knûze.

Dal‰ího majitele panství Václava Mola z Modfielic (1612–1621) poddaní pfiijali bez vût‰ích problé-
mÛ a slibování ãlovûãenství probûhlo 4. ãervna 1612. Aby urovnal staré spory a vyhnul se pfiípadn˘m
stíÏnostem, vyÏádal si hned roku 1612 opisy privilegií z mûst i ze v‰ech obcí obou panství, dal je opsat
a zkorigovat podle originálÛ. Robotní platy a dávky ale vymáhal tvrdû, i kdyÏ byly sporné nebo násilím
vynucené. SnaÏil také zv˘‰it své pfiíjmy z hospodafiení ve vlastní reÏii. U dvora v Klokoãí roz‰ífiil chov
skotu a chov ovcí pro vlnu a maso, ãímÏ se utuÏily roboty poddan˘ch pfiíslu‰ející k tomuto dvoru.

Roku 1613 Václav Mol z Modfielic osvobodil zákupního rychtáfie v Klokoãí, stejnû jako ostatní rych-
táfie na panství, od povinnosti vypravit v ãas ohroÏení zemû nepfiítelem do války pacholka-zbrojno‰e v pl-
ném váleãném odûní a s pu‰kou na dobrém koni, jak byli povinni od starodávna, a zmûnil tuto manskou
povinnost na pravideln˘ roãní plat 6 zl. (2x roãnû váleãná daÀ 3 zl.). Poplatek trval aÏ do roku 1850,
kdy byl zru‰en bez náhrady. Podle privilegia z 5. srpna 1613 v‰ak pfiedstavení v‰ech obcí byli povinni
v pfiípadû potfieby postavit a vypravit k mustrování pû‰í lid, kamkoli jim bude poruãeno. Napfiíklad v ro-
ce 1678 vypravilo panství drahotu‰ské 1 dragouna a 4 mu‰ket˘ry. Dokument byl roku 1684 opsán do
urbáfie.

V roce 1619 se zástupci farníkÛ (za Klokoãí Václav ·imonek a Matûj Hrachovina) dohodli na v˘-
stavbû nové fary. Obce byly povinny zbourat staré stavení, odváÏely star˘ nepotfiebn˘ materiál a pfii-
váÏely, co bylo zapotfiebí mimo vápno, cihly a kamení, které si mistr zednick˘ zaji‰Èoval sám. Mistrovi
mûly dát 200 zl., pfii zakládání domu a pfii klenutí vÏdy pÛl beãky piva, dále 15 mûfiic rÏi, 2 mûfiice Ïita,
3 mûfiice jeãmene, 2 mûfiice hrachu a 2 beãky piva. KaÏd˘ farník musel dát 3 vejce a 3 tvarÛÏky. Neka-
tolická duchovní správa se na Drahotu‰sku udrÏela aÏ do tfiicetileté války, na poãátku 17. století neexis-
tovala katolická fara ani na Lipnicku, ani na Hranicku.
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Majitel panství Václav Mol z Modfielic se aktivnû úãastnil stavovského odboje. Byl zvolen mezi 12
moravsk˘ch direktorÛ ze stavu panského, ktefií pfievzali pro roce 1619 prozatímní vládu na Moravû. Ta-
ké nûktefií z niÏ‰ích ‰lechticÛ a svobodn˘ch pánÛ z Hranic se úãastnili odboje. 

Pfiedzvûstí váleãn˘ch utrpení první poloviny 17. století byl vpád polsk˘ch kozákÛ LisovãíkÛ, kte-
fií poãátkem roku 1620 pro‰li bleskovû Moravou na pomoc Vídni. Kudy táhli, tam loupili, niãili a zabíje-
li. Na jejich trase se ocitlo také hranické panství. Po poráÏce stavovského vojska na Bílé hofie 8. listopa-
du 1620 leÏely v okolí Hranic oddíly b˘valého stavovského pluku ·tubenfulova. Mûsto Hranice pak bylo
vzato v císafiské poslu‰enství a byly sem vloÏeny vojenské posádky NeapolcÛ a ·panûlÛ. K zat˘kání re-
belÛ do‰lo koncem kvûtna a poãátkem ãervna 1621, kdy do mûsta vtrhl oddíl ‰panûlského vojska plu-
kovníka Spinelliho. Ve‰ker˘ majetek Václava Mola z Modfielic a ostatních úãastníkÛ odboje byl konfis-
kován a obû panství dána k ruce císafiské. Pfii této pfiíleÏitosti byl pofiízen soupis, ve kterém se bohuÏel
nezmiÀují poãty osedl˘ch v jednotliv˘ch obcích a jejich povinnosti. V souvislosti s Klokoãím je uvádûn
pouze majetek patfiící k panskému dvoru. 

Panství Drahotu‰e, Hranice a Lipník získal roku 1622 olomouck˘ biskup kardinál Franti‰ek z Di-
trich‰tejna a rod Ditrich‰tejnÛ si tyto statky podrÏel aÏ do roku 1848, kdy byla patrimoniální správa zru-
‰ena. Franti‰ka z Ditrich‰tejna vystfiídal roku 1636 jeho synovec Maxmilián. Roku 1655 majetek zdû-
dil MaxmiliánÛv syn Ferdinand Josef, roku 1698 pfievzal správu FerdinandÛv syn Jan Leopold. Od
roku 1708 vlastnil panství FerdinandÛv druh˘ syn Valtr Xaver Franti‰ek a roku 1738 pfie‰ly drÏavy do
rukou Valtrova syna Karla Maxmiliána. Od roku 1781 spravoval rodinn˘ majetek Jan Karel a od ro-
ku 1808 jeho syn Franti‰ek Josef, kter˘ zemfiel roku 1854. 

Slib poddanské poslu‰nosti Franti‰ku z Ditrich‰tejna sloÏili obyvatelé panství kardinálovu zplnomoc-
nûnci v dubnu 1622 a roku 1623 jej pak osobnû pfiijal znovu pfii náv‰tûvû drahotu‰ského, hranického
a lipnického panství. Kardinál Franti‰ek z Ditrich‰tejna spustil ihned rekatolizaci celé oblasti. V Hrani-
cích a Lipníku pÛsobily jezuitské misie, na faru v Drahotu‰ích byl dosazen katolick˘ knûz a byly k ní pfii-
fafieny také obvody Podhofií a Jezernice. Faráfi dostával naturální dávky (desátky) a ve vlastní reÏii hos-
podafiil na farsk˘ch pozemcích. Kardinál nafiídil nekatolíkÛm konvertovat, jinak museli opustit panství.
Tato moÏnost se samozfiejmû net˘kala poddan˘ch ve vesnicích, vãetnû Klokoãí. Pokud se pfiece jen roz-
hodli opustit své domy bez v˘hostního listu, za kter˘ se vrchnosti platilo aÏ 100 zl., byli stíhání jako zbûh-
lí a jejich majetek propadl ve prospûch majitele panství. Vesniãtí poddaní se zarputile drÏeli své víry, pro-
to k nim byli ubytováni na t˘den vojáci, ktefií „je brzy ukrotili“. Pfii své náv‰tûvû Hranic v roce 1623 pfiijal
kardinál deputaci vesnick˘ch fojtÛ z panství. Za jejich Ïádost o zachování náboÏenské svobody je nechal
uvrhnout do vûzení a dva z nich dokonce osobnû inzultoval. 

Samotná tfiicetiletá válka znamenala pro oblast mezi Lipníkem a Hranicemi dlouhá léta zkázy a strá-
dání. Od roku 1620 krajem procházela nebo zde byla ubytována vojska, a to stfiídavû císafiská a vzbou-
fienecká, vãetnû uherské a turecké jízdy. Uhfii plenili okolí Hranic také na konci roku 1623 a kromû bo-
haté kofiisti z Moravy odvlekli nûkolik tisíc poddan˘ch muÏÛ, Ïen a dûtí do otroctví. Pobyt vojákÛ a jejich
vydrÏování se staly pro poddané takovou pfiítûÏí, Ïe radûji utíkali do lesÛ, kde umírali zimou a hladem.
V únoru 1624 umrzlo v lese nedaleko Hranic 200 lidí. Jeden z vojensk˘ch velitelÛ psal z Hranic do Olo-
mouce Ïádost o zaslání potravin, protoÏe mûsto bylo zpusto‰eno tak, Ïe nebylo z ãeho brát. Sami jezui-
té pak kardinála prosili, aby se zasadil o rychl˘ odchod armády, protoÏe lidé chodí bosí, polonazí a ne-
mají na chleba. Vojáky v‰ak vyhnal aÏ mor, kter˘ v Hranicích fiádil roku 1624. Jezuit‰tí misionáfii zÛstali
ve mûstû a starali se o nemocné. Tento ãin mûl daleko vût‰í vliv na pfiestup zbûdovan˘ch poddan˘ch na
katolickou víru neÏ nafiizování a nátlak. Po dvou letech pÛsobení jezuitÛ pfie‰lo ke katolíkÛm z Draho-
tu‰ska a Hranicka na 400 vesniãanÛ. Îivot na vesnice se po odchodu vojákÛ v roce 1624 vracel jen vel-
mi zvolna, lidé pfiicházeli z lesÛ ke sv˘m vypálen˘m pfiíbytkÛm. 

V roce 1626 se zdálo, Ïe rekatolizace byla úspû‰ná – lidé chodili pravidelnû do kostela spravované-
ho katolick˘m faráfiem. V fiíjnu roku 1626 obsadila Drahotu‰e a Hranice dánská nekatolická vojska a vel-
ká ãást obyvatel se vrátila ke star˘m nekatolick˘m zpÛsobÛm. Obyvatelé celé oblasti Hranicka a Draho-
tu‰ska podporovali vojsko finanãnû i aktivní úãastí. Vesnice Klokoãí pfiispûla 8 zl. Boje se aktivnû úãastnili
mû‰Èané, drobná ‰lechta i fojtové z celého panství s vesnick˘m obyvatelstvem. Purkmistr Hranic Jan Po-
láãek dokonce pfiedná‰el po v‰ech vesnicích panství pfiísahu, kterou slibovali vûrnost dánskému králi. Zá-
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meck˘ kuchafi Luká‰ Kremz zase verboval a najímal lid pro nepfiítele. B˘val˘ pansk˘ polesn˘ Martin My‰-
ka agitoval po vesnicích, aby vytáhli proti Lipníku a pomohli dob˘t mûsto. Bûlotínsk˘ purkmistr a nej-
deck˘ fojt na rebelantsk˘ch shromáÏdûních vybízeli lid k povstání a pfiiãinili se tak o úplnou vzpouru sed-
lákÛ celého panství. V‰ichni se samozfiejmû zfiekli katolické víry. V ãervnu 1627 císafiská vojska dobyla
zpût mûsto Hranice a rebely porazila. Na panství poté pÛsobila vy‰etfiovací komise, která zji‰Èovala míru
viny úãastníkÛ. Kardinál Ditrich‰tejn vymûfiil za podporu proticísafiského povstání tvrdé exemplární
tresty, které nebraly ohled na bídnou hospodáfiskou situaci kraje. Mû‰Èané i sedláci, ktefií pomáhali a pod-
porovali nepfiítele, propadli vrchnosti tûlem, Ïivoty, statky i ctí. Hlavní viníci byli popraveni a obyvatelé
panství nuceni krvavé exekuci pfiihlíÏet. PfiestoÏe cel˘ kraj trpûl velkou nouzí, vymûfiil kardinál vesnicím
i mûstÛm vysoké pokuty. Fojtové ve vsích panství byli potrestáni ztrátou privilegií a svobod, byla jim ulo-
Ïena pokuta 1 000 zl., navíc jim byla konfiskována polovina jmûní a museli pÛl roku pracovat v Ïelezech
na zámku v Hranicích. Po vynesení a vykonání rozsudkÛ zahájil kardinál znovu nesmlouvavou rekatoli-
zaci oblasti. V Hranicích zÛstala nejprve císafiská posádka, pozdûji zde setrvávaly jednotky kníÏete Ditrich-
‰tejna. Mû‰Èané je museli Ïivit aÏ do konce ledna 1628, kdy ode‰ly. V roce 1628 bylo vydáno Obnove-
né zfiízení zemské pro Moravu, které povolovalo existenci jediné katolické církve. Rekatolizace definitivnû
vítûzila, poddan˘m nezbylo neÏ postupnû pfiestoupit ke katolické církvi. 

Kardinál mûl zájem na tom, aby se neutû‰ená hospodáfiská situace stabilizovala a prosperita panství
se vrátila na pfiedváleãnou úroveÀ, ov‰em podle zásad katolického Ïivota. Pansk˘ úfiedník Tobiá‰ Dukát
shromáÏdil na kardinálÛv pfiíkaz fojty a dvofiáky v‰ech vesnic panství a sdûlil jim, Ïe majitel panství je
ochotn˘ jim navrátit nûkteré staré propadlé svobody, ale musí o to poÏádat. Dále bylo nutné oznámit jmé-
na v‰ech, ktefií ode‰li z gruntÛ, a místo, kde se zdrÏují, aby jimi pansk˘ úfiedník mohl osadit pusté grun-
ty. Pokud by to odmítli sdûlit, musela celá ves obdûlávat pole opu‰tûn˘ch usedlostí. Osivo sice mûli do-
stat z pansk˘ch s˘pek, ale ve‰kerá úroda pfiipadla kníÏeti a sedláci z toho nemûli mít Ïádn˘ uÏitek. KaÏd˘,
kdo by se ujal pustého gruntu, mûl dostat dfievo k opravû domu od vrchnosti.

Kardinál spojil své drÏavy na Moravû v jeden nedûliteln˘ celek, ditrich‰tejnské kníÏectví, a ve své zá-
vûti adoptoval svého synovce Maxmiliána, kter˘ se tak stal dûdicem kníÏecího titulu i panství. Dûdická
linie mûla pokraãovat vÏdy v nejstar‰ím synovi; pokud nemûl dûti, v jeho mlad‰ím bratrovi. Ve svém tes-
tamentu pamatoval kardinál dosti ojedinûl˘m zpÛsobem také na své poddané. Nafiídil vÏdy v pansk˘ch
s˘pkách shromáÏdit urãité mnoÏství obilí, které mûlo b˘t poddan˘m pÛjãováno v nouzi pro osetí polí
a zachování Ïivota. Pokud by se urodilo, mûli obilí vrátit ve stejném mnoÏství, jako si vypÛjãili, nic na-
víc. Toto opatfiení mûlo zajistit kromû Ïivobytí poddan˘ch také fiádné odvádûní poddansk˘ch platÛ a dá-
vek vrchnosti. Kardinál tak chtûl pfiedejít opakování zoufalé situace let 1622–1624, kdy vojenská hoto-
vost na panství spotfiebovala a zniãila ve‰kerou úrodu i zásoby a poddaní nemûli obilí na zasetí ani na
obÏivu. V kraji fiádil hladomor a poddaní zbíhali na okolní statky. V˘nosy urbariálních platÛ byly hubené
nebo Ïádné, protoÏe nebylo z ãeho platit.

Roku 1636, kdy panství pfie‰la do rukou Maxmiliána z Ditrich‰tejna, byl pofiízen nov˘ soupis od-
vádûn˘ch ãinÏovních platÛ a dávek a provûfiena jejich správnost. V Klokoãí bylo 22 osedl˘ch. Na
sv. Jifií odvádûli poddaní gruntovní a rolní plat 7 zl. 3 kr. 3 1/2 d., volkového 3 zl., za ne‰enkování pan-
ského vína kaÏd˘ (mimo fojta) po 1 zl. (celkem 21 zl.) a fojt váleãn˘ poplatek 3 zl. Na sv. Václava mûli
pfiedepsáno platit 7 zl. 1 kr. 1 1/2 d. gruntovního, 3 zl. volkového a 3 zl. fojt váleãn˘. Na sv. Martina dá-
val fojt za nestání nad robotífii 1 zl. 6 kr., obec Klokoãí z pastviska 2 zl., celkem 49 ks slepic po 3 kr. (cel-
kem 2 zl. 27 kr.), 4 kopy 15 ks vajec po 1 d. (celkem 255 ks za 42 kr. 3 d.) a 37,5 mûfiice ovsa. Na Vá-
noce platili za hlásku 27 kr. a na sv. Jakuba 1 zl. 1 d. Celkem tedy 22 osedl˘ch mûlo odvádût 54 zl. 45 kr.
3 d. a 37,5 mûfiice ovsa. Povinnost platit z ceny prodeje rychtáfiství zru‰il po roce 1622 nov˘ majitel pan-
ství kardinál Ditrich‰tejn. Ze zvlá‰tních povinností rychtáfie zbyla pouze vinná fÛra. 

Nov˘ majitel poté mohl propoãíst roãní nájemní taxu 10 000 zl. r˘nsk˘ch, za kterou panství dra-
hotu‰ské a hranické pronajal svému úfiedníkovi Jifiíkovi Ho‰tickému na ‰est let (1636–1643). Pfie-
nechal mu vybírání povinn˘ch dávek a platÛ i robotu poddan˘ch. Nájemce v‰e tvrdû vymáhal, protoÏe
se snaÏil kromû penûz za nájem také shromáÏdit zisk pro sebe. Ho‰tick˘ zemfiel v roce 1641 a po zby-
tek nájemní doby pfievzal obû panství nájemce sousedního helf‰t˘nského panství Václav Banovsk˘. Po
roce 1643 si Banovsk˘ ponechal v nájmu pouze panství Hranice a Drahotu‰e. Helf‰t˘nské panství si pro-
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najal Václav Rek, kter˘ po smrti Banovského v roce 1646 pfievzal také nájem hranického a drahotu‰-
ského panství.

Léta 1642–1648 byla druh˘m tûÏk˘m obdobím tfiicetileté války pro Hranicko a Drahotu‰sko. Kra-
jem procházela nebo zde tábofiila ‰védská vojska protestantské unie, plenila a vysávala okolí. Nábo-
Ïenská otázka byla zatlaãena do pozadí. ·védové, aã nekatolíci, byli podle drahotu‰ského kronikáfie ne-
pfiátelé, ktefií nadûlali veliké ‰kody, „po‰matlali obilí“ (branná síla táhla pfies osetá pole) a vybírali velké
dávky. 

V létû 1642 táhly pfies Lipník a Hranice ‰védské posádky. Koncem téhoÏ roku byly do Hranic a okol-
ních vesnic vloÏeny na zimní kvart˘ry dva císafiské pluky. Obyvatelé, kter˘m ·védové zniãili ãást úrody,
museli Ïivit znaãn˘ poãet osob navíc, coÏ bylo velmi tûÏké bfiemeno. V ãervenci 1643 ·védové po za-
pálení mûsta a vytrvalé dûlostfielecké palbû dobyli Lipník, poté se zmocnili i Hranic. Helf‰t˘n se jim ne-
podafiilo dob˘t a císafiská posádka dvakrát zaútoãila na hranické pfiedmûstí, aby u‰kodila nepfiíteli. Zra-
nûní a smrt se pfii tom nevyhnuly ani civilnímu obyvatelstvu. V srpnu 1643 byly Hranice opût obsazeny
císafisk˘mi. Nájemce panství sepsal roku 1643 o sv. Michalu ‰kody, kde vypoãítává desítky vesnic, které
byly zcela zniãeny. V roce 1644 leÏely v Hranicích oddíly císafisk˘ch plukÛ, ale na zimní kvart˘ry byly
dány na Pot‰tátsko, protoÏe panství hranické a drahotu‰ské bylo pfiíli‰ zruinováno, vsi pobofieny a zpus-
to‰eny. Povinnost pfiispívat na vydrÏování vojákÛ penûzi a potravinami v‰ak Hranicím, stejnû jako okol-
ním mûstÛm, zÛstala. Navíc byli v Hranicích od listopadu 1644 do bfiezna 1645 ubytováváni císafi‰tí vo-
jáci, ranûní pfii obléhání Olomouce. V Hranicích bylo stále je‰tû 17 pust˘ch usedlostí (na pfiedmûstí 84)
z let 1621–1627 a v letech 1643–1644 k nim pfiibylo dal‰ích 21 domÛ (na pfiedmûstí 43). V fiíjnu 1645
se pfied Hranicemi znovu objevila ‰védská vojska a po dûlostfielecké palbû mûsto dobyla. Pluky generála
Königsmarka pak po dva t˘dny plenily, pálily a plundrovaly mûsto a vsi v okolí. Jejich fiádûní se nevy-
hnula ani radnice a kostel, otvírali hroby a hledali ukryté peníze a stfiíbro. Poté, co na‰li vût‰inu skr˘‰í,
hranick˘ kostel zapálili a gotické klenby se zfiítily. Stejnû fiádili i v Drahotu‰ích a okolních vesnicích. Dra-
hotu‰sk˘ kronikáfi Konorza poznamenává mimo jiné, Ïe ·védové nadûlali velké ‰kody, hledali jámy a skr˘-
‰e a obilí po‰matlali. ·védÛm se podafiilo sehnat zásoby pro Olomouc obsazenou ·védy jiÏ od roku 1642,
a aby si zajistili pravidelné odvádûní váleãn˘ch kontribucí, sena, vápna a jin˘ch potfieb, odvlekli s sebou
také rukojmí a hranické mûstské knihy. Hned na jafie 1646 muselo panství Hranice sloÏit ‰védské po-
sádce ve Fulneku 30 tolarÛ, 4 kusy hovûzího dobytka, 16 vûder piva, 2 centnéfie soli a 8 fÛr sena. Mûs-
to souãasnû muselo platit i na císafiská vojska, proto platilo liknavû a ani pohrÛÏky nepomáhaly. Pole le-
Ïela ladem a dobytek byl uloupen nebo uhynul. Nebylo z ãeho brát. Na venkovû bylo je‰tû hÛfi neÏ ve
mûstech. Nepfiátelská posádka z Fulneku pofiádala rychlé, vesmûs noãní pfiepady okolí a brala, co se da-
lo. Za dne odvádûla konû z pastvy a vypfiahala z vozÛ. Pokud se majitel bránil, vojáci ihned stfiíleli. Na
ochranu robotujících poddan˘ch pfii polních pracích a v˘lovech rybníkÛ musela správa panství vysílat
ozbrojené skupiny vojákÛ z Helf‰t˘na. Vymáhání císafisk˘ch kontribucí v‰ak bylo stejnû tvrdé a nemilo-
srdné. V fiíjnu a listopadu 1646 se Hranice a Lipník opût dostaly do ‰védsk˘ch rukou. Venkovské obyva-
telstvo radûji opût uteklo do hor, a vojáci proto rabovali opu‰tûné vsi, vypustili a vylovili panské rybníky
a spásli, co bylo na polích a lukách. Teprve na poãátku roku 1647 se zuboÏení vesniãtí poddaní vraceli
do sv˘ch prázdn˘ch a pobofien˘ch obydlí. V soupisu ‰kod z roku 1646 prosil nájemce panství Václav Rek
o prominutí alespoÀ vojenské dávky za fiíjen a listopad kvÛli zoufalé bídû. Poddan˘m pobrali obilí vojáci
a nezbylo ani na vlastní obÏivu. KníÏe prominul v‰em poddan˘m na celém panství s v˘jimkou ÎidÛ pla-
cení ãinÏí a vrchnostensk˘ch dávek od sv. Michala 1646 do sv. Michala 1647 a nevymáhal tuto ãástku
ani od nájemce panství. Je‰tû v dubnu 1647 se u Hranic objevily ‰védské pfiepadové oddíly a mûstu by-
la uloÏena kontribuce pro ‰védskou posádku ve Fulneku. Nûkdy se jednalo o dost vysoké ãástky, Ïáda-
né navíc v dobû, kdy celou oblast kontrolovali císafi‰tí. Pod hrozbou vypálení mû‰Èané dávky, urãené kvó-
ty piva, obilí, soli, hovûzího dobytka, ovsa, dfiíví, vápna, pfiípfieÏn˘ch vozÛ a robotníkÛ na ‰ance odvádûli.
V pfiípadû, Ïe delegace z mûsta pfii‰la prosit o prodlouÏení termínÛ zaplacení, byla uvûznûna za nespl-
nûní dodávek. 

Dal‰í ne‰tûstí udefiilo na vesnice drahotu‰ského panství v létû 1647. Dne 6. ãervence roku 1647 se
nad Klokoãím a okolními vesnicemi prohnala boufika s velk˘m krupobitím a zpÛsobila velké ‰kody na
dozrávajícím obilí. V Klokoãí seãetli ‰kody u 11 osedl˘ch na 41 mûfiic Ïita. Následujícího roku vymáha-
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li ·védové podle drahotu‰sk˘ch kronik na hranickém a drahotu‰ském panství ãtrnáct set mûfiic obilí a na-
víc kaÏd˘ mûsíc po sto dvaceti ‰irok˘ch tolarech.

Vestfálsk˘ mír, uzavfien˘ v fiíjnu 1648, znamenal pro panství Hranice, Drahotu‰e a Lipník velkou
úlevu. ·védové sice zÛstali na Moravû aÏ do roku 1850, ale nesmûli jiÏ loupit a odírat civilní obyvatel-
stvo (Hraniãtí od nich mûli pokoj jiÏ od roku 1848). Na konci srpna 1648 odtáhla také císafiská posádka
z Helf‰t˘na. Císafi nafiídil, aby se v mûstech a mûsteãkách konaly u pfiíleÏitosti ukonãení dlouhé války
slavnostní m‰e díkÛvzdání, spojené se stfielbou z dûl. DÛsledky války byly na Hranicku takového rozsa-
hu, Ïe se je nepodafiilo odstranit ani do konce 17. století. Vesnice v okolí mûsta, leÏící na pravém bfiehu
Beãvy pfii hlavní silnici, po níÏ táhla císafiská i nepfiátelská vojska, byly v je‰tû hor‰ím stavu neÏ mûsto.
Poddaní, rozprchlí po celém okolí, se do nich vraceli jen velmi pomalu. Nûktefií byli mimo domov od ro-
ku 1643 a Ïivofiili v horách, kde si byli jisti alespoÀ Ïivotem. Poté, co si zaãali stavût nouzová obydlí z hlí-
ny a desek, byli ihned zatíÏeni císafiskou daní a mûli konat stejné roboty jako pfied válkou. Sám nájemce
panství Václav Rek za poddané prosil, aby byli zpro‰tûni kontribucí a robot, aby si mohli postavit obydlí
a opatfiit Ïivobytí, jinak by museli opût v‰e s pláãem opustit. 

V fiíjnu 1649 pfievzal kníÏe Maxmilián z Ditrich‰tejna hospodafiení na panství hranickém a lipnickém
od nájemce opût do své vlastní správy a reÏie. Ihned nechal sepsat poãty osedl˘ch v mûstech a vesni-
cích. V Klokoãí mûly váleãné události posledních let zvlá‰tû tragické následky. Pfied ‰védsk˘m vpádem
zde Ïilo 22 osedl˘ch a roku 1649 byly trvale osazeny pouze 3 usedlosti. BohuÏel chybí poãty lhotníkÛ,
ktefií se v tomto pfiípadû poãítali mezi pusté usedlosti. O dva roky pozdûji byli lhotníci naopak zahrnuti
do osedl˘ch. Ve srovnání s okolními obcemi na tom Klokoãí bylo nejhÛfie, co t˘ãe absolutních ãísel i pro-
centního pomûru. Z pÛvodního poãtu osedl˘ch zÛstalo jen 13,6 %, coÏ je nejménû na celém panství Hra-
nice, vãetnû Drahotu‰ska. NejblíÏe Klokoãí byla ves Velká, kde bylo jen 31,5 % pfiedváleãn˘ch osedl˘ch.
PrÛmûrnû zÛstalo obydleno 56 % usedlostí. Tento stav se projevil i na poãtech domácích zvífiat. V celé
obci Klokoãí tehdy bylo napoãítáno pouze 5 koní, 5 prasat, 8 kusÛ hovûzího dobytka a 6 ovcí a koz. V˘-
raznému úbytku obyvatelstva odpovídalo sníÏení pfiedepsan˘ch dávek za poustky. Napfiíklad ze stál˘ch
a bûÏn˘ch platÛ pro Klokoãí ve v˘‰i 52 zl. 5 kr. 6 d. zbylo pouh˘ch 11 zl. 27 kr. 5 d., z pÛvodních 49
slepic jen 6, ze 255 vajec jen 30 kusÛ a místo 37,5 mûfiic ovsa bylo odvádûno pouze 5 mûfiic. 

V ãervenci 1650 zasáhla Klokoãí a okolní vesnice velká boufika s blesky, lijákem a padaly kroupy vel-
ké jako husí vejce. U 7 osedl˘ch byly napoãítány tyto ‰kody na nesklizeném plodinách: p‰enice 11 mû-
fiic, Ïito 22 mûfiic, jeãmen 8 mûfiic, hrách a pohanka 4 mûfiice.

Do sv. Václava roku 1651 bylo v Klokoãí celkem obydleno 7 usedlostí (vãetnû lhotníkÛ) a zÛstávalo
15 poustek. Poãet osedl˘ch v následujících letech kolísal. V roce 1655 zde bylo 8 sedlákÛ, z toho 4, kte-
fií nûco mûli, a 4, ktefií nemûli nic, a 2 chalupníci. V následujícím roce pfiibyl dal‰í sedlák a zÛstalo jiÏ
pouze 6 pust˘ch gruntÛ. V roce 1657 pfii první lánové vizitaci bylo v Klokoãí 5 pust˘ch usedlostí, z to-
ho 4 pÛllánové grunty (ã. p. 6, 7, 28 a 1) a 1 ãtvrtlánov˘ grunt (ã. p. 8). Podle záznamÛ z roku 1661 by-
lo v Klokoãí jiÏ 22 osedl˘ch, z toho 1 fojt, 7 sedlákÛ osedl˘ch a 7 sedlákÛ lhotníkÛ, 2 osedlí chalupníci
a 5 chalupníkÛ lhotníkÛ. Následujícího roku 1662 bylo v‰ech 14 sedlákÛ a 5 chalupníkÛ poãítáno mezi
osedlé a ve vsi zÛstal pouze 1 chalupník lhotník a 1 chalupa byla znovu opu‰tûna. Od kvûtna do prosince
1661 zaplatilo Klokoãí celkem 5 zl. 12 kr. „Mehlgrosch“. Od ledna do listopadu 1662 pak 4 zl. 19 kr.

Farní úfiad vedl evidenci kfitÛ, svateb a pohfibÛ v matrikách. Nejstar‰í dochovaná matrika pro farnost
Drahotu‰e byla zaloÏena v roce 1657 a byly do ní zaznamenány zpûtnû i nûkteré kfity od roku 1644, pro-
toÏe podle vizitaãního protokolu z roku 1662 se pÛvodní matrika ztratila. Do této matriky se zapisova-
ly kfity, svatby a pohfiby do roku 1679. Dal‰í dvû matriky obsahují opût v‰echny tfii typy záznamÛ a jsou
z let 1680–1735 a 1736–1783. Josefínské reformy urãily pfiesnû pravidla pro vedení matrik. Pro kaÏdou
vesnici a pro kaÏd˘ typ zápisu byla urãena samostatná kniha. Pro Klokoãí existují matriky kfitÛ z let
1784–1844 a 1845–1898, matriky oddavkÛ z let 1784–1844 a 1845–1900 a matriky úmrtí z let
1784–1844 a 1845–1900. V‰echny matriky jsou uloÏeny v olomoucké poboãce Zemského archivu v Opa-
vû. 

Za nûkteré církevní úkony vybírali faráfii tzv. ‰tolové poplatky jako pfiíspûvek ke své v˘Ïivû. V prÛ-
bûhu dvou  staletí se mûnil soupis úkonÛ, za nûÏ byly vybírány dávky, a tûch, které byly provádûny za-
darmo. Taxy stanovil biskup a faráfi se jimi musel fiídit, ale od zjevnû chud˘ch obyvatel, ktefií nebyli schop-
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ni zaplatit, nemûl poÏadovat nic. V drahotu‰ské farnosti se roku 1662 podle v˘kazÛ faráfie platilo za kfiest
5 aÏ 8 kr., za oddavky 1 zl. 24 aÏ 30 kr. a za pohfieb 15 nebo 20 nebo 24 kr. K nejãastûj‰ím neduhÛm
duchovní správy patfiilo svévolné zvy‰ování ‰tolov˘ch poplatkÛ faráfiem. V Drahotu‰ích se objevily stíÏ-
nosti na nadmûrné ‰tolové poplatky v roce 1662, kdy mûli podle farníkÛ duchovní správci v Drahotu-
‰ích vybírat za oddavky aÏ 3 zl., za pohfieb 1 zl. 30 kr. a za kfiest aÏ 15 kr., tedy dvojnásobek poplatkÛ,
které uvádûli faráfii pfii vizitaci. V roce 1682 proto biskup pfii generální vizitaci stanovil taxy ‰tolov˘ch
poplatkÛ pro drahotu‰ského faráfie. Tehdy duchovní vybírali za kfiest 6 aÏ 8 kr., za úvod ‰estinedûlky 1 kr.
a svíci, za ohlá‰ky 5 aÏ 6 kr., za úvod nevûsty 1 kr. a svíci, za oddavky 1 zl. 15 kr., za prost˘ pohfieb 8
nebo 10 nebo 15 kr., za pohfieb se m‰í 1 zl. nebo 1 zl. 10 kr., za pohfieb s oficiem 3 zl. StíÏnosti   na   pfie-
mr‰tûnou ‰tolu se znovu objevily také roku 1777. Roku 1806 byly ‰tolové poplatky v Drahotu‰ích sta-
noveny takto: ohlá‰ky 15 kr., úvod nevûsty 18 kr., oddavky 1 zl. 30 kr., prost˘ pohfieb 1 zl. 30 kr., po-
hfieb se m‰í 2 zl., pohfieb s oficiem 5 zl., pohfieb s poloviãním oficiem 4 zl. 30 kr., pohfieb s requiem 3 zl.
30 kr., pohfieb dítûte bez m‰e 45 kr., pohfieb dítûte se m‰í 1 zl. 30 kr., pohfieb dítûte se zpívanou m‰í 3 zl.
V roce 1808 bylo z Klokoãí vybráno celkem za oddavky 3 zl. 30 kr. a za pohfiby 7 zl. 10 kr. 

Roku 1663 byl revidován a obnoven star˘ kropáãovsk˘ urbáfi z roku 1569. Bylo dodrÏeno pofiadí
usedlostí a k nim dopsána jména nov˘ch majitelÛ. V Klokoãí tak bylo napoãítáno 22 osedl˘ch (stejn˘ po-
ãet jako v roce 1636). Z pÛvodních 24 ve starém urbáfii 3 usedlosti zanikly zaloÏením panského dvora
a navíc byla osazena 1 chalupa [ã. p. 14]. V˘‰e platÛ a dávek jednotliv˘ch osedl˘ch byla stanovena novû.
Povinnosti celé obce zmûnûny nebyly. Záznam o zákupním dvorství pro Klokoãí byl sice pfiepsán, ale vzá-
pûtí ‰krtnut. Ze starého urbáfie byl pfiepsán zákupní fojt ve vesnici (na dûdiãného byl podle jin˘ch pra-
menÛ pfiemûnûn roku 1650), kter˘ mûl povinnost vinné fÛry. 

Deset pÛlláníkÛ platilo 15,5 kr. o sv. Jifií a stejnû tak o sv. Václavu (pouze Jíra Vili‰ [ã. p. 23] dával po
16,5 kr.), dvakrát roãnû ve stejn˘ ãas dávali 5 kr. volkového, o sv. Jakubu 2,5 kr., o Vánocích 1,5 kr. (jen
Jakub StrÏínek [ã. p. 7] a Jíra Vili‰ [ã. p. 23] dávali po 3 kr.), vinn˘ plat 1 zl., po 4 slepicích a 20 vejcích.
Dále sedm z nich (Jan Novák [ã. p. 27], Václav Hradil [ã. p. 26], Matú‰ Vincek [ã. p. 24], Ondra Sedlák
[ã. p. 15], Grigar Dreslar [ã. p. 6], Jíra ·pira [ã. p. 2], Jíra Sneidl [ã. p. 1]) mûlo pfiedepsáno odevzdat 2 mû-
fiice ovsa, dva (Jakub Jacha [ã. p. 28], Jíra Vili‰ [ã. p. 23]) dávali 3 mûfiice ovsa a Jakub StrÏínek [ã. p. 7]
3,5 mûfiice. 

Ze ãtyfi ãtvrtláníkÛ platili dva (Dobiá‰ âedlmon [ã. p. 25], Jíra Va‰inka [ã. p. 20]) o sv. Jifií a Václavu po
7 kr. 5,5 d., jeden (Ondra Stfiítezsk˘ [ã. p. 8]) 7 kr. 6,5 d. a jeden (Michal Dluho‰ [ã. p. 19]) 9 kr. 1 d. Vol-
kového odvádûli na sv. Jifií a Václava v‰ichni po 5 kr., na sv. Jakuba 1 kr. 2 d., o Vánocích 1,5 kr. (pouze
Ondra Stfiítezsk˘ [ã. p. 8] dával 2 kr.), vinn˘ plat 1 zl., 2 slepice, 10 vajec a 2 mûfiice ovsa na sv. Marti-
na.

Ze sedmi chalupníkÛ pût (Pavel Knop [ã. p. 22], Jakub Heger [ã. p. 21], Michal ·rom [ã. p. 18], Pavel
Král [ã. p. 17], Jan Fijala [ã. p. 16]) platilo na sv. Jifií a Václava po 2,5 kr. a dva po 2 kr. (Pavel âernock˘
[ã. p. 14] a Václav Krejãí – pÛvodnû Pavel Stanûk [ã. p. 9]). Volkového v tent˘Ï ãas platili po 2,5 kr., jen
Václav Krejãí [ã. p. 9] po 5 kr. Na Vánoce dávali ãtyfii (Václav Krejãí  [ã. p. 9], Jan Fijala [ã. p. 16], Michal
·rom [ã. p. 18], Pavel Knop [ã. p. 22])  po 0,5 kr., dva (Jakub Heger [ã. p. 21], Pavel âernock˘ [ã. p. 14])
neplatili nic a jeden (Pavel Král [ã. p. 17]) odvádûl 1,5 kr. V‰ichni mûli urãen vinn˘ plat ve v˘‰i 1 zl.  V‰ich-
ni aÏ na novû osazeného Pavla âernockého [ã. p. 14] odvádûli 1 mûfiici ovsa na sv. Martina. âernock˘
místo toho dával 1 slepici a 15 vajec.

âtyfii osedlí platili dvakrát roãnû na sv. Jifií a Václava gruntovní dávku z b˘valého chalupnického mís-
ta (poustky) po 2 kr. (Jakub Jacha [ã. p. 28], Matú‰ Vincek [ã. p. 24], Ondra Sedlák [ã. p. 15] a Václav Krej-
ãí [ã. p. 9]).

Fojt Jakub Novák [ã. p. 3] platil gruntovní dávku na sv. Jifií a sv. Václava pouze po 3 zl., v tent˘Ï ter-
mín odvádûl vojensk˘ poplatek po 3 zl. a o Vánocích platil 1 zl. 6 kr. Podle jin˘ch pramenÛ z roku 1663
byl kaÏd˘ dûdiãn˘ fojt navíc povinen drÏet pro vrchnost loveckého psa. Obec z pastviska platila o sv. Mar-
tinu 2 zl.

Podle konskripce pro vymûfiení pozemkové danû, provedené na panství Hranice mezi 3.–5. srp-
nem 1667, byl v Klokoãí 1 ãtvrtláník lhotník (Jakub Novák [ã. p. 3]) s 30 mûfiicemi a 13 zahradníkÛ s v˘-
mûrou 9–13 mûfiic, z toho 4 osedlí (Václav Hradil [ã. p. 26], Jura Vili‰ [ã. p. 23], Jura Va‰inka [ã. p. 20]



� 25 �

Klokoãí          Dûjiny a pfiítomnost obce

a Ondra Sedlák [ã. p. 15]), 4 lhotníci (Jakub Jacha [ã. p. 28], Jakub StrÏínek [ã. p. 7], Jifií Drechsler [ã. p. 6]
a Jura Schneidl [ã. p. 1]) a 5 znovu pust˘ch usedlostí (Jan Novák [ã. p. 27], Mates Vincek [ã. p. 24], To-
biá‰ âedlmon [ã. p. 25], Ondra Stfiítezsk˘ [ã. p. 8] a Jura ·pira [ã. p. 2]). ChalupníkÛ bylo 7, v‰ichni osed-
lí (Jan Fijala [ã. p. 16], Václav Schneider [ã. p. 9], Pavel Knopf [ã. p. 22], Jakub Höger [ã. p. 21], Michael
Dlouh˘ [ã. p. 19], Pavel König [ã. p. 17], Michael ·rom [ã. p. 18]). V tomto soupisu úplnû chybí ã. p. 14,
které bylo v urbáfii z 1663 novû osazeno (vÛãi urbáfii z 1569).

Poãty zdaniteln˘ch komínÛ dle sãítání z roku 1667 se dochovaly v popise panství Hranice z roku
1744 – v Klokoãí bylo 15 zdaniteln˘ch komínÛ. 

Podle lánového rejstfiíku z roku 1675 bylo opût v‰ech 22 usedlostí osazeno: 1 dûdiãn˘ fojt (v nû-
kter˘ch pramenech uvádûn také jako láník nebo jako tfiiãtvrtiláník), 10 sedlákÛ pÛlláníkÛ, 4 sedláci ãtvrt-
láníci a 7 chalupníkÛ. 

Kromû povinností vÛãi vrchnosti museli obyvatelé Klokoãí odvádût zemské bernû ãili danû. V roce
1678 zaplatili celkem 51 zl. 45 kr., pfiiãemÏ pÛlláníci dávali po 18 kr. mûsíãnû, zahradníci (ãtvrtláníci)
po 9 kr. a chalupníci po 4 kr. 3 d. Zemská bernû postupnû stoupala. V roce 1697 se pro Klokoãí vy‰pl-
hala na 98 zl. 48 kr. 4 1/4 d. roãnû, tedy 8 zl. 14 kr. 3/4 d. mûsíãnû. Existovaly také dal‰í druhy daní.
Napfiíklad v roce 1704 zaplatilo 60 osob z Klokoãí majetkovou daÀ po 7 kr. (celkem z obce 7 zl.). V ro-
ce 1723 stoupla zemská daÀ aÏ na 206 zl. 32 kr. 1 4/8 d. roãnû, v roce  1775 odvádûli Klokoã‰tí cel-
kem 268 zl. 48 kr. a roku 1820 pak více neÏ 443 zl. Z daní bylo za urãit˘ch okolností moÏné odeãíst v˘-
daje na vojsko, dovoz nákladÛ, platy poslÛ, ‰kody poãasí a podobnû. V letech 1716–1717 bylo Klokoãí
odeãteno 38 zl. 30 kr.

Nov˘ urbáfi panství byl vyhotoven v roce 1684. Kromû pozmûnûn˘ch dávek a jejich v˘‰e v nûm by-
ly novû definovány také povinnosti celé obce. V tomto dokumentu je popisován také vrchnostensk˘ dvÛr
v Klokoãí (pozemky, v˘nosy, dobytek, ãeleì a její platy). Urbáfi sestaven˘ roku 1684 byl roku 1773 zem-
sk˘m guberniem prohlá‰en za hodnovûrn˘ a platn˘ je‰tû roku 1827, kdy byl obnovován jeho titulní list.
V Klokoãí bylo napoãítáno 22 osedl˘ch a jeden podruh (Matûj Hraneck˘), kter˘ nemûl stanoveny Ïádné
platy a robotoval pouze jako podruh. Mûl byt vystaven˘ na obecní baÏinaté louce, patrnû u potoka.

Celkem se z Klokoãí od roku 1684 platilo: o sv. Jifií (gruntovní,  z panské – z poustek ãi zahrady, vol-
kového, váleãná) 15 zl. 12 kr. 5 d., totéÏ o sv. Václavu, o sv. Jakubu (robotní) 1 zl. 10 kr. 2 d., o sv. Mar-
tinu (chalupník ã. p. 22 za pronajatou za roli, rychtáfi za osvobození od dohledu pfii robotû, obec za past-
visko) 4 zl. 29 kr., o Vánocích „vartovného“ (za to, Ïe nemuseli vrchnosti stráÏit v zámku) 1 zl. 3 kr.,
o Vánocích „vinného platu“ (zpro‰tûní povinnosti odebírat od vrchnosti víno) 24 zl. 30 kr. ·enkovat vrch-
nostenské pivo a víno mûl pouze rychtáfi. O sv. Martinu navíc odvádûli naturální dávky: 49 slepic, 255
vajec a 37,5 mûfiice osivového ovsa. Slepice a vejce jsou uvedeny také v penûzích (za 49 slepic 5 zl. 43 kr.
a za 255 vajec 1 zl. 25 kr.). Za dfievo, které Klokoã‰tí brali v Helf‰t˘nsk˘ch horách na lipnickém panství,
odvádûli stál˘ poplatek 7 kr. 3 d. a jednotliví sedláci celkem platili 10 zl. 9 kr.

Poplatek 2 zl. 20 kr. za pronajaté pastvisko u Beãvy byl odvádûn nikoli do hranické pokladny, ale do
lipnické, protoÏe pozemek leÏel na helf‰t˘nském panství. Mimo to mûla obec Klokoãí od vrchnosti pro-
najaty také zahrady u Beãvy. V urbáfii se hovofií o zahradû u ml˘na Na koutech, leÏící na hrázi Slavíã-
ského rybníka (1,5 mûfiice), potom o jiné u Slavíãského rybníka (2 mûfiice, poplatek 3 zl.). Roãní popla-
tek z obou ãinil 5 zl., ale protoÏe byly obû zaplavovány a ta u Slavíãského rybníka byla tak zdevastována
velkou vodou, Ïe ji nemohli uÏívat, sráÏelo se z toho poplatku 3 zl. 30 kr., a to dokud nebudou obû v po-
fiádku. Zb˘vající poplatek 1 zl. 30 kr. b˘val odvádûn na sv. Martina, ale protoÏe na zahradû byl pfiíleÏi-
tostnû pasen kníÏecí dobytek a obec z ní tak Ïádn˘ uÏitek nemûla, byl poplatek na vûãnost prominut˘
a zahrada mûla b˘t k dispozici vrchnosti.

Deset pÛlláníkÛ platilo gruntovní dávku 36 kr. 1 d. dvakrát roãnû na sv. Jifií a sv. Václava (pouze Jan
Villi‰ [ã. p. 23] dával 38 kr. 3 d.), v tytéÏ termíny volkového po 11 kr. 4 d., dále na sv. Jakuba robotní po-
platek 5 kr. 5 d., vinn˘ plat na Vánoce 1 zl. 10 kr., hlídkového na Vánoce 3 kr. 3 d. (jen Jan Villi‰ [ã. p. 23]
a Jakub StrÏínek [ã. p. 7] dávali po 7 kr.), na sv. Martina odvádûli za 4 slepice 28 kr., za 20 vajec 6 kr.
4 d. Sedm (Jan Koneãn˘ [ã. p. 27], Jura Va‰inka [ã. p. 26], Tomá‰ Edelth [ã. p. 24], Ondra Sedlák [ã. p.
15], Matûj Dresler [ã. p. 6], Jura ·losar [ã. p. 2], Jan R˘par [ã. p. 1]) jich mûlo stanoveno odevzdat 2 mû-
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fiice ovsa na sv. Martina, Jan Villi‰ [ã. p. 23] dával 3 mûfiice, Jakub StrÏínek [ã. p. 7] 3,5 mûfiice a Jakub
Jacha [ã. p. 28] 4 mûfiice ovsa.

Ze ãtyfi ãtvrtláníkÛ platili dva (Jan Brustman [ã. p. 25], Jan Pospí‰il [ã. p. 20]) o sv. Jifií a Václavu po
18 kr. 1 d., Jan Vanke [ã. p. 8] dával 18 kr. 3 d. a Václav Kuchafi [ã. p. 19] 21 kr. 1 d. Volkového odvádû-
li na sv. Jifií a Václava v‰ichni po 11 kr. 4 d., na sv. Jakuba 3 kr., o Vánocích vartovného po 3 kr. 3 d. (pou-
ze Jan Vanke [ã. p. 8] odvádûl 4 kr. 4 d.), vinn˘ plat 1 zl. 10 kr., na sv. Martina dávali za 2 slepice 14 kr.,
za 10 vajec 3 kr. 2 d. a po 2 mûfiicích ovsa.

Ze sedmi chalupníkÛ pût (Václav Král [ã. p. 22], Jan Vagner [ã. p. 18], Pavel Voln˘ [ã. p. 17], Michal
Seiberts [ã. p. 16] a Martin Dvofiák [ã. p. 9]) platilo na sv. Jifií a Václava po 5 kr. 5 d., Christian Stigner
[ã. p. 14] po 4 kr. 4 d. a Mikulá‰ Velick˘ [ã. p. 21] mûl docela malou chalupu, proto odvádûl pouze 1 kr.
Volkového v tent˘Ï ãas platili po 5 kr. 5 d., jen Martin Dvofiák [ã. p. 9] po 11 kr. 4 d. Na Vánoce dávalo
hlídkového pût chalupníkÛ po 1 kr. 1 d. (neplatili Christian Stigner [ã. p. 14] a Mikulá‰ Velick˘ [ã. p. 21]).
V‰ichni mûli na Vánoce urãen vinn˘ plat ve v˘‰i 1 zl. 10 kr.  V‰ichni aÏ na novû osazeného Christiana
Stignera [ã. p. 14] odvádûli 1 mûfiici ovsa na sv. Martina. Stigner místo toho dával za 1 slepici 7 kr. a za
15 vajec 5 kr.

Tfii osedlí platili dvakrát roãnû gruntovní dávku z poustek 4 kr. 4 d. (Jakub Jacha [ã. p. 28], Tomá‰
Edelth [ã. p. 24] a Ondra Sedlák [ã. p. 15]) a jeden osedl˘ platil z pusté zahrady 3 kr. 3 d. (Martin Dvo-
fiák [ã. p. 9]).

Fojt Jakub Kainar [ã. p. 3] platil gruntovní dávku na sv. Jifií a sv. Václava pouze po 3 d., v tent˘Ï ter-
mín odvádûl vojensk˘ poplatek po 3 zl. 30 kr. a na sv. Martina platil 1 zl. 24 kr. robotní poplatek.

Mezi povinnosti celé vsi Klokoãí, které jsou jiÏ oznaãeny slovem robota, patfiil odbûr vrchnostensk˘ch
ryb za 3, 6 a více zl. Tento závazek se nevztahoval na rychtáfie. Dále musela obec uskuteãnit jednu vin-
nou fÛru, za kterou obdrÏela 1 zl. 45 kr. a 1 mûfiici ovsa. Obyvatelé mûli za úkol vyrobit 1 000 ‰indelÛ
za pevnû stanoven˘ plat 46 kr. 4 d. Sedláci mûli roãnû napfiíst 3 lokty lnu a 4 lokty konopí nebo jiné prá-
ce 5 loktÛ. ChalupníkÛm bylo urãeno upfiíst 1 loket lnu a 2 lokty konopí nebo jiné práce 3 lokty. Klo-
koã‰tí museli také kácet, pfiipravovat a pfiiváÏet palivové dfiíví a „chlebové ‰palky“, coÏ byla povinnost
pfievzatá „ze star˘ch knih“, kterou ostatní obce nemûly. Nejednalo se o formu poplatku, ale o jakési pri-
vilegium. Dále mûli vypomáhat pfii vrchnostensk˘ch honech podle potfieb vrchnosti a odkupovat jednu
a více star˘ch krav ze dvora za levnou cenu. Robotu s povozem nebo pû‰í vykonávali u klokoãského dvo-
ra nebo jinde, kde se jim rozkázalo, stejnû jako jiné vsi. Na Vánoce se museli dostavit i s místními sirot-
ky na zámek a za kaÏdého sirotka star‰ího deseti let a pfiípadného mrzáka platili roãnû 3 kr., navíc dáva-
li pevn˘ plat 1 zl. 30 kr. Pfii kaÏdoroãním obnovení rady (pfiedstaven˘ch obce) se mûli dostavit na zámek
a za potvrzení rady dávali 14 kr.

PfiibliÏnû ve stejné dobû jako poslední urbáfi, tedy kolem roku 1684, byla zaloÏena také pozemková
kniha Klokoãí neboli gruntovnice. Byl pofiízen soupis v‰ech nemovitostí ve stejném pofiadí jako v ur-
báfii (jedinou v˘jimku tvofií ã. p. 14 a 9) a ke jménu majitele dopsán ve vût‰inû pfiípadÛ i rok získání a jmé-
no pÛvodního drÏitele. Ke ‰kodû vûci nebylo pak do knihy zapisováno aÏ do roku 1712. Tehdy byl pofií-
zen nov˘ seznam majitelÛ nemovitostí se zpÛsobem získání, tentokrát bez datace. U nûkter˘ch gruntÛ
a chalup se jednalo o osoby z prvního seznamu, jinde se vystfiídalo více majitelÛ a vznikla mezera v po-
sloupnosti. Vedení pozemkové knihy pak pokraãovalo aÏ do 19. století. Nûkteré zápisy postrádají dataci
nebo byly provádûny s mírn˘m zpoÏdûním kvÛli pozÛstalostnímu fiízení. Novû vystavûné domky byly do
této pozemkové knihy zapisovány do poloviny 19. století (do ã. p. 34). U jiÏ zapsan˘ch nemovitostí se
v záznamech pokraãovalo aÏ do osmdesát˘ch let 19. století.

Nûkteré zápisy do pozemkové knihy nám mnohé napoví o rodinn˘ch pomûrech tehdej‰í doby. Na-
pfiíklad fojt Jakub Kainar koupil dûdiãnou rychtu v Klokoãí od Jury Va‰inky v roce 1676 za 400 zl., z ãe-
hoÏ bylo 60 zl. jako závdavek. Mûl celkem devût dûtí (Zuzana, Dorota, Rosina, Jitka, Anna, Mariana,
Jan, Jifií a Martin). Po jeho smrti se vdova Zuzana znovu vdala a roku 1687 rychtu doãasnû pfiebral její
nov˘ manÏel Václav Úlehla. Do pozemkové knihy byly podle fiádného testamentu Jakuba Kainara pfies-
nû zaneseny jeho povinnosti ke v‰em dûtem i k vdovû a zaznamenáváno jejich plnûní. Kromû penûÏní-
ho platu mûl kaÏd˘ nárok na urãit˘ poãet dobytka, nástrojÛ nebo nábytku. Dívky vût‰inou dostávaly krá-
vy, ovce a postele, v jednom pfiípadû byla zapsána také povinnost vystrojit svatbu, chlapci mûli nárok na
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konû, ovce, vÛz a pluh. V pfiípadû, Ïe osoba zemfiela, bylo do knihy poznamenáno, Ïe vymûfiená ãást pro-
padá gruntu. Z uvedeného vypl˘vá, Ïe nejvût‰í statek ve vsi, jak˘m rychta byla, vyná‰el tolik, Ïe kaÏdé
dítû mohlo b˘t zabezpeãeno. Rychtu pak od otãíma pfievzal jeden ze synÛ pÛvodního majitele. Nûkdy
majitel nemovitosti odporuãil majetek do ãasovû omezené správy svému zeti a teprve pak ji pfievzal syn
jako právoplatn˘ dûdic. Napfiíklad rychtáfi Jifií Kainar odkázal v roce 1724 usedlost do ãtrnáctiletého uÏí-
vání zeti Martinu R˘parovi a syn Jan Kainar ji pfievzal teprve v roce 1737.

Klokoã‰tí docházeli do drahotu‰ského kostela sv. Vavfiince, kde probíhaly ve‰keré náboÏenské úkony.
Kromû m‰í to byly pfiedev‰ím svatby, kfity a pohfiby. PÛvodnû se hfibitov rozprostíral kolem kostela sv. Vav-
fiince v Drahotu‰ích. Na konci 17. století jiÏ rozloha hfibitova nepostaãovala a hroby se nacházely nad se-
bou. Sami farníci si stûÏovali, Ïe pfii epidemiích není kam pohfibívat a nûkdy je dokonce nutné vykopat
je‰tû ne zcela zetlelá tûla. Proto byl roku 1690 zfiízen nov˘ hfibitov s kaplí sv. Anny za mûstem Draho-
tu‰e. AÏ do roku 1784, kdy byl star˘ hfibitov u kostela zru‰en, se pohfibívalo paralelnû na obou místech.
Hfibitov u kaple sv. Anny byl roz‰ifiován aÏ na konci 19. století.

Poddaní z Klokoãí, stejnû jako z nûkter˘ch dal‰ích okolních obcí, robotovali na polích místního pan-
ského dvora. V pfiehledech z let 1715–1717 je uvedeno, Ïe za ãtyfii mûsíce v roce odvádûli místo robo-
ty poplatek.

Îivot obyvatel Klokoãí ovlivÀovala armáda, aÈ uÏ to byla pfiítomnost ozbrojené moci v kraji, coÏ ne-
vû‰tilo dobré ãasy, anebo vojenská sluÏba muÏÛ z obce. Verbování vojákÛ probíhalo jiÏ za tfiicetileté vál-
ky. Po ãase jiÏ nebylo dobrovolníkÛ, proto pan‰tí drábi a myslivci chytali mladíky, které jim vrchnosten-
‰tí úfiedníci oznaãili, noãními pfiepady a odvádûli je k vojensk˘m útvarÛm. Vojáci se verbovali také
v dobách, kdy na Moravû vládl mír, a také Klokoã‰tí b˘vali v té dobû na vojnû. Napfiíklad v roce 1716,
kdyÏ usedlost ã. p. 28 pfiebíral Martin Jacha od svého otce, patfiila ãást sumy za grunt „jednomu star˘-
mu sirotku, kter˘ byl na vojnû“ – patrnû se jednalo o str˘ce nového majitele gruntu.

Stejnû jako ostatní obce mûli i Klokoã‰tí povinnost ubytovat a stravovat procházející vojska. Za tfiice-
tileté války byly tyto povinnosti tak tíÏivé, Ïe obyvatelÛm vsí nezb˘valo na vlastní obÏivu a radûji se ukr˘-
vali v lesích. Chleba se tehdy pekl z rÛzn˘ch náhraÏek, jako napfiíklad mlet˘ch bukvic a ÏaludÛ, kofiín-
kÛ rostlin apod. Také v mírov˘ch ãasech procházela krajem vojska. V polovinû ãervence 1685 ma‰írovali
pfies Hranicko a Drahotu‰sko uher‰tí vojáci. V Klokoãí sice ubytováni nebyli, ale obec zaplatila 3 zl. 56 kr.
za dovoz proviantu. V roce 1700 byli na panství ubytováni císafi‰tí dragouni. Klokoãí a Milenov vydaly
na jejich ubytování a péãi o jejich konû 13 zl.

Za válek o rakouské dûdictví v letech 1740–1748 ma‰írovaly pfies Drahotu‰sko armády císafiské,
kter˘m bylo nutno poskytnou „Einquartirung“ (ubytování) a „Vorspeis“ (vyÏivování) a které pÛsobily vel-
ké ‰kody. Navíc bylo pod velk˘m trestem nafiízeno dováÏet za armádou do Slezska proviant (Ïito, jeã-
men, oves, seno, slámu). Koncem roku 1741 se na Moravû rozloÏila nepfiátelská pruská branná moc. Vo-
jáci na v‰ech místech, v domech i na dobytku, nadûlali velkou ‰kodu a lidé v zimû utíkali do hor, kde se
ukr˘vali i s domácími zvífiaty. Pruská posádka leÏela v Hranicích a Lipníku poãátkem roku 1742 a na ja-
fie ode‰la. V kvûtnu 1742 byly sepsány ‰kody, které pruské pluky zpÛsobily vydíráním penûz, zásobová-
ní, proviantu, kradením dobytka a podobnû. V Klokoãí seãetli ‰kody na 401 zl. 44 kr. 3 d., z toho 64 zl.
56 kr. 3 d. museli vojákÛm vydat na hotovosti, zásobování je pfii‰lo na 151 zl. 42 kr., dále byli donuce-
ni vydat 92 mûfiic 4 achtle  ovsa (za 92 zl. 30 kr.) a sena za 42 zl. 57 kr. Zbytek (49 zl. 39 kr.) tvofiily dal-
‰í ‰kody na majetku. Náklady na v˘Ïivu (Vorspeis) muÏstva nemohly b˘t vyãísleny, protoÏe ji vydávali ne
kaÏd˘ den, ale kaÏdou hodinu. Vojáci také v obcích pobrali mnoho koní.

Klokoã‰tí kupovali dfiíví z Helf‰t˘nsk˘ch hor v lipnickém panství. Poté, co bylo urãené místo vy-
tûÏeno, pfiidûlil jim vrchnostensk˘ úfiedník jiné, ov‰em 2 míle vzdálené. V prosinci 1742 poÏádaly obce
Slavíã a Klokoãí spoleãnou suplikou o zmûnu vymezeného pozemku, protoÏe nebyly schopny dfiíví z ta-
kové dálky sváÏet. Tyto dvû chudé vesnice leÏící poblíÏ cesty do Slezska byly podle Ïádosti silnû po‰ko-
zeny prÛchody a pobyty císafisk˘ch, nûmeck˘ch, maìarsk˘ch a nepfiátelsk˘ch prusk˘ch vojsk, a to podle
jejich slov více neÏ ostatní. Nezb˘valo jim proto Ïádné palivové dfiíví pro vytápûní domÛ a pro polní hlíd-
ky. Velké ztráty utrpûli také obÏivou vojákÛ na dobytku (kozy a konû), Ïe jim sotva staãil na vykonávání
roboty, ale jiÏ si nemohli dovolit dojíÏdût tak daleko pro dfiíví. V pfiípadû, Ïe by jim nebylo umoÏnûno
brát dfiíví z bliÏ‰ího místa, mûli obavu, Ïe nebudou moci plnit robotní a dal‰í povinnosti. KníÏe oznaãil
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supliku za velmi impertinentní, zejména tvrzení, Ïe jim bylo vÏdy prodáváno dfiíví z Helf‰t˘nsk˘ch hor,
a záleÏitost pfienechal úfiadu. 

Pastvisko u Slavíãského rybníka, za které obec platila vrchnosti podle urbáfie ãinÏi, postupnû zarÛstalo
mlad˘mi stromky a na nûkter˘ch místech nebylo moÏno rozli‰it hranici mezi ním a lesem. Roku 1743
proto byla vyhotovena listina s popisem hranic mezi pastvinami obce Klokoãí na bfiezích Beãvy
a mezi dominikálními lesy panství Hranice. Obyvatelé obce tuto listinu povaÏovali za potvrzení
sv˘ch vlastnick˘ch práv na tento pozemek a od konce 18. století ji pfiedkládali pfii uplatÀování sv˘ch ná-
rokÛ. Listina byla vÏdy jako dÛkaz zamítnuta. 

V ãervenci 1744 bylo na osmi místech panství shromáÏdûno celkem 119 muÏÛ pro domobranecké
kompanie. Klokoãí postavilo pouze 1 muÏe. Do roku 1745 táhla je‰tû nûkolikrát pfies Drahotu‰e vojska
a nebylo rozdílu, zda císafiská ãi nepfiátelská, neboÈ „qvartíry“ i „vor‰pony“ byly nesnesitelné. Draho-
tu‰sk˘ písafi a kronikáfi napoãítal celkov˘ objem ‰kod na 10 348 zl. 19 kr. 2 d. K tomu se samozfiejmû
musely plnit dal‰í povinnosti (císafiské danû, urbariální poplatky a dávky). V ãervenci 1748 táhlo pfies
Drahotu‰e ruské vojsko na pomoc Marii Terezii. Na zimu zÛstala jedna kumpanie pokojnû a bez vût‰ích
‰kod, dokonce si zde zfiídila saunu.

Je‰tû v roce 1751 nebyli Klokoã‰tí a Slavíã‰tí schopni zaplatit kontribuce pfiedepsané z polí 1. a 2. tfií-
dy za rok 1748. Komise zjistila, Ïe peníze nezadrÏují, pouze nejlep‰í kusy polí byly neustál˘mi prÛjezdy
vojsk a jejich  zásobovacích kolon tak po‰kozeny, Ïe nebylo co sklízet. Slavíã a Klokoãí proto Ïádaly po-
kornou suplikou o slevu na kontribucích. Hranick˘ vrchnostensk˘ úfiad mûl situaci znovu pro‰etfiit, a po-
kud by se hospodáfiství poddan˘ch skuteãnû nacházelo v tak ‰patném stavu, mûlo se poÏadavku vyho-
vût.

V polovinû 18. století do‰lo k vymûfiování pozemkÛ za úãelem pfiesnûj‰ího rozvrÏení daní. Jednalo se
o tzv. tereziánsk˘ katastr neboli soupis pozemkÛ a dal‰ích poÏitkÛ podléhajících obecné zemské ber-
ni a dávkám, kter˘ nahradil lánské rejstfiíky. Nejprve byly v roce 1749 zpracovány tzv. poddanské pfii-
znávací fasse („Unterthänige Fassionstabelle“), kde bylo vÏdy zaznamenáno vedle jména majitele used-
losti také jméno majitele pfii pfiede‰lé vizitaci (druhá lánová vizitace z roku 1675). BohuÏel písafi udûlal
pfii sestavování chybu, jak lze zjistit srovnáním s pozemkovou knihou obce, a u sedmi z deseti pÛlláno-
v˘ch gruntÛ je pfiifiazeno ‰patné jméno majitele z pfiedchozí vizitace. Celkem bylo v Klokoãí napoãítáno
u 22 usedlostí  485 1/2 mûfiic polí, 16 3/4 mûfiice pastvin (plus 8 mûfiic v majetku obce), 11 1/2 mûfii-
ce zahrad, 43 1/2 fÛr sena a 15 1/2 fÛr otavy. Mimo to komise zjistila, Ïe v této obci v prÛmûrném ro-
ce jsou z jednoho jitra pouze tfii mûfiice zrna, a to kvÛli ‰patnému a chladnému poãasí. Klokoãí leÏelo
pod horami sice na vcelku plochém území, ale orat pro obiloviny museli tfiikrát i ãtyfiikrát se ãtyfimi koÀ-
mi. Nûco p‰enice, prosa a lnu bylo urãeno pouze pro domácí spotfiebu dobytka, tedy ‰patnû obhospoda-
fiováno. KaÏd˘ rok zÛstávala tfietina v˘mûry polí leÏet ladem. Chudí sedláci si ze svého malého osevu od-
trhovali od úst a z nouze prodávali na trhu v Hranicích. Dûdina kupovala potfiebné stavební dfiíví
z kníÏecích lipnick˘ch lesÛ, a sice jeden sáh mûkkého dfiíví po 45 kr. (podle listiny dané v Klokoãí 18. ãer-
vence 1719, která se nedochovala). Protokol podepsal fojt Jan Kainar, „pudmistr“ Tomá‰ Vanûk a „su-
sed“ Jan Horák. Ke zpeãetûní pouÏila obec cizí peãeÈ. 

V roce 1750 byly sestaveny tzv. dominikální fasse neboli pfiiznání vrchnostenské pÛdy a pfiíjmÛ.
V Klokoãí byly vymûfieny pozemky panského dvora a sepsány celkové urbariální dávky. Urbariální po-
platky a naturální dávky byly shodné s tûmi, které obci vymûfioval urbáfi z roku 1684 (celkem 68 zl. 45 kr.
a 37,5 mûfiice ovsa). Sedláci (uvedeno 12, ale v obci bylo 10 pÛlláníkÛ a 4 ãtvrtláníci) museli konat ro-
botu se ãtyfimi koÀmi, a to po tfiiãtvrtû roku (od 1. fiíjna) po 3 dnech t˘dnû a od 1. ãervence (tedy po ãtvrt
roku) po 6 dnech t˘dnû. Chalupníci (uvedeni 4, ale v obci jich bylo 7) byli povinováni pû‰í robotou jed-
né osoby po 1 dni t˘dnû, ale o Ïních a senách konali dvoudenní robotu. Navíc obce panství musely roã-
nû vykonat celkem 74 vinn˘ch fÛr pro vrchnost, za coÏ pro dobytek obdrÏely po jedné mûfiici ovsa a 1 zl.
45 kr. Jinou povahu mûla robota oproti tomu v dobû, kdy se kácelo stavební, palivové a deputátní dfiíví.
Tehdy pouze celoláníci a pÛlláníci káceli t˘dnû 1 sáh stavebního, 1 1/2 sáhu palivového dfiíví nebo t˘d-
nû tolik odvezli. Pole mûla b˘t mezi robotující sedláky rozdûlována tak, aby je mohli obdûlávat s dobr˘-
mi koÀmi a pfiitom je‰tû stihli obstarat vlastní polnosti, aby mohli splnit své dal‰í povinnosti.
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Podle soupisu z roku 1756 (revidovan˘ tereziánsk˘ katastr) byl v Klokoãí 1 tfiiãtvrtiláník, 10 pÛl-
láníkÛ, 4 ãtvrtláníci, 7 zahradníkÛ, poprvé je zmiÀováno 6 domkáfiÛ na poddanské pÛdû, 5 v˘mûnkáfiÛ
se samostatn˘m domkem (u ã. p. 3, 6, 24, 26 a 27) a 1 podruh (ze dvora ã. p. 29). Obec jako celek vlast-
nila 2 mûfiice lesa 3. tfiídy (Vrchovina) a 16 mûfiic pastvin (Prostfiední a Vrchní trávník). Domkáfii vlast-
nili jen chalupu a pouze jeden z nich mûl 1/16 mûfiice zahrady. V˘mûnkáfii a podruh nemûli Ïádné vlast-
ní pozemky. Celkem bylo v obci napoãítáno 554 mûfiic 5 achtlÛ polí, 16 mûfiic 1 1/2 achtle zahrad,
16 mûfiic pastvin, 69 3/4 fÛr z luk, 2 mûfiice lesa a 11 domkÛ bez polností. To v‰e bylo pfiepoãteno na
3 lány 60 ‰edesátiãtvrtin a ocenûno na 711 zl. 3 kr. 1 8/9 d. 

V sumáfiích tereziánského katastru (1758–1768) byl vyjádfien stav roboty jednotnû za více ves-
nic. Na panství Hranice mûli sedláci robotovat se ãtyfimi koÀmi 3 dny, zahradníci 2 dny (jedna pû‰í oso-
ba), a chalupníci 1 den (jedna pû‰í osoba). V létû byl sedlák povinován dvojnásobkem dnÛ, zahradník
a chalupník o jednoho pû‰ího a 1 den navíc. 

V roce 1763 poÏádal Fabián Dvofiák o vrchnostenské povolení vystavût si na obecním pozemku obyt-
n˘ domek. Dvofiákovi bydleli na ã. p. 9 aÏ do roku 1742, kdy se s vdovou Dvofiákovou oÏenil Martin Ja-
cha. Vrchnostensk˘ úfiad upozornil majitele panství, Ïe nejprve, je‰tû pfied odmítnutím nebo povolením,
je nutno zváÏit Ïadatelovu vojenskou povinnost. Návrh Fabiána Dvofiáka na vznik nového domku proto
nebyl schválen.

V roce 1770 bylo provedeno sãítání obyvatelstva a domácích zvífiat. V Klokoãí bylo k 15. listo-
padu 1770 u 22 osedl˘ch zji‰tûno 39 kusÛ hovûzího dobytka, 30 koní, 111 ovcí a 31 prasat. Obec vlast-
nila 12 mûfiic pastvin, které byly zafiazeny do kolonky „v horách nebo v lesích“. Z toho 5 mûfiic bylo ur-
ãeno pro hovûzí dobytek, 4 pro konû a 3 pro ovce a prasata. 

Následujícího roku sepsali sãítací komisafii zprávu o celkové situaci na Moravû. Lid se podle nich v pfie-
rovském kraji choval pfii konskripci klidnû a spolupracoval. Poddaní z hranického a lipnického panství si
stûÏovali na tíÏivou robotu. Sedláci obdûlávali vlastní pole vût‰inou aÏ veãer a v noci. Také v˘uka mlá-
deÏe (ãtení, psaní, náboÏenství) byla obecnû zanedbávána.

âíslování domÛ bylo provedeno jako jedna z dal‰ích reforem Marie Terezie v letech 1770–1771.
Domy byly oãíslovány v opaãném pofiadí, neÏ jak byly zapisovány v urbáfiích a pozemkové knize obce
(gruntovici), protoÏe se zaãínalo stavením stojícím nejblíÏe sídla vrchnosti. Jedniãku tak dostal grunt na
stejném konci dûdiny, ale na opaãném svahu potoka. V Klokoãí tehdy bylo 29 ãísel popisn˘ch, z toho 26
v soukrom˘ch rukou (ã. p. 1–3, 6–28), 2 obecní pastou‰ky (ã. p. 4 a 5) a 1 pansk˘ dvÛr (ã. p. 29). âís-
lování bylo podmínkou dokonalej‰í evidence a sãítání obyvatelstva pro úãely daní, verbování atd. Pod-
daní proto pfiijímali tuto novotu s nevolí a mnohdy ji pociÈovali jako dal‰í kfiivdu.

Obdělávání půdy na mapě Radíkovského polesí z roku 1779 (ZAOpO, Vs Hranice, inv. č. 4081, mapa č. 2)
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V roce 1771 se Klokoã‰tí dostali do svízelné situace, kdyÏ na pronajatém vrchnostenském pastvisku
u fieky Beãvy pokáceli 16 lip a 1 divokou tfie‰eÀ, v‰e silné jako trám. Pfiesné dÛvody, proã se Klokoã‰tí
rozhodli pokácet stromy na pastvisku, se jiÏ nedozvíme. Mohli také pozemek pokládat za svÛj maje-
tek, za kter˘ odvádûjí vrchnosti poplatek, nebo jednali v dobré vífie, Ïe je k tomu opravÀuje pfiedepsan˘
urbariální plat. Na cestû domÛ s pokácen˘m dfiívím je potkal revírní a okamÏitû jim zakázal dále tûÏit.
V‰e oznámil lipnickému vrchnostenskému úfiadu a navrhoval Klokoãské potrestat nebo jim ‰kodu naú-
ãtovat k náhradû (strom za 30 kr., jin˘ za 1 zl. a nûkter˘ dokonce za 1 zl. 30 kr.). Podle lipnick˘ch úfied-
níkÛ nájem pastviny nezahrnoval kácení stromÛ. Úfiedníci proto museli pro pfií‰tû hledat fie‰ení, jak vy-
kládat urbariální práva a povinnosti v‰em vesnicím jednotnû. 

Jak jiÏ bylo zmínûno, Klokoãí pfiíslu‰elo pod drahotu‰skou katolickou faru. To znamená, Ïe obyvate-
lé mûli povinnost odvádût faráfii urãené dávky, zvané desátky. Jejich v˘‰e se v prÛbûhu staletí pfiíli‰ ne-
mûnila. Vût‰inou odvádûli zrno i slámu, to znamená je‰tû nevymlácené obilí. V roce 1678 pfiedali 12 kop
Ïita a 7 kop ovsa. V roce 1694 to bylo 14 kop Ïita a 7 kop ovsa, v roce 1764 potom 14 kop 2 snopy Ïi-
ta a 7 kop 1 snop ovsa. Od roku 1772 se v˘‰e desátku nemûnila (14 kop Ïita a 7 kop ovsa), pouze k nû-
mu v první polovinû 19. století pfiibyla povinnost odvádût také 1 kopu 38 aÏ 46 kusÛ vajec. Závazek byl
rozdûlen následovnû: fojt dával 2 kopy Ïita, 1 kopu ovsa a 6 kusÛ vajec. PÛlláníkÛm byla vymûfiena 1 ko-
pa Ïita, pÛl kopy ovsa (= 30 snopÛ) a 6 kusÛ vajec. âtvrláníci odevzdávali pÛl kopy (= 30 snopÛ) Ïita,
ãtvrt kopy (= 15 snopÛ) ovsa a 3 kusy vajec. Chalupníci dávali po 2 vejcích, domkáfii po 1. V˘jimkou byl
domkáfi na ã. 4, kter˘ mûl stanoveno odevzdávat 2 vejce. JiÏ roku 1750 olomouck˘ biskup stanovil, Ïe
desátky si mají faráfii vyzvedávat sami, ale na Drahotu‰sku je okolní vsi pfiiváÏely na faru je‰tû v první po-
lovinû 19. století.

Dlouholetí majitelé panství, kníÏata Ditrich‰tejnové, nesídlili v Hranicích ani v Lipníku, proto vztahy
mezi nimi a poddan˘mi vsi Klokoãí b˘valy ovlivÀovány vrchnostensk˘mi úfiedníky. Na jejich vyjádfiení
mnohdy záviselo, zda mûly prosby poddan˘ch ‰anci uspût nebo byly zamítnuty. Svûdãí o tom ne‰tûstí,
které se nevyh˘balo ani klokoãské rychtû. Dne 23. kvûtna 1773 o druhé hodinû po pÛlnoci usedlost vy-
hofiela. Majitel Jan Kainar (37 let) Ïádal vrchnost o darování dfiíví na stavbu nového domu. Supliku pro-
‰etfiil vrchnostensk˘ úfiad a usoudil, Ïe rychtáfiovi, kter˘ mûl 8 dûtí, zbylo je‰tû dost vlastních prostfied-
kÛ na obnovu vyhofielého gruntu. Navíc vrchnost nikdy tento majetek neuÏívala, proto úfiedníci
nedoporuãili dfiíví poskytnout. Odpovûì Kainarovi tedy byla negativní, neboÈ podle závûrÛ ‰etfiení ne-
potfiebuje vrchnostenskou pomoc tolik, jak uvedl ve své Ïádosti. Podle údajÛ z poloviny 19. století, tedy
o více neÏ sedmdesát let mlad‰ích, vrchnost v pfiípadech skuteãné nouze pomoc poskytovala, nebo ales-
poÀ odloÏila termín platby za stavební dfiíví.

Roku 1775 byly podle císafiského patentu vypracovány soupisy poddan˘ch spolu s jejich povinnost-
mi vÛãi vrchnosti a kostelu, tzv. urbariální fasse. Kromû rozlohy polí a zahrad, v˘nosu luk a vymûfiené
roãní vojenské danû (fojt 24 zl., pÛlláníci po 17 zl. 42 kr., ãtvrláníci po 9 zl. 6 kr., chalupníci po 3 zl.
36 kr., domkáfii po 1 zl. 33 kr., celkem z obce roãnû 268 zl. 48 kr.) jsou uvedeny poplatky a naturální
dávky, které se aÏ na drobné nepfiesnosti shodují s tûmi, které uvádí urbáfi z roku 1684. 

Dále jsou zde popsány roboty poddan˘ch v obci. Fojt robotovat nemusel. PÛlláníci mûli urãeno ro-
botovat o Ïních, pfii su‰ení sena a otavy 6 dní v t˘dnu buì se ãtyfimi koÀmi, nebo pû‰ky s jednou osobou
navíc. V ostatní ãas robotovali t˘dnû 3 dny se ãtyfimi koÀmi, nebo pû‰í robotu s jednou osobou navíc. Ta-
ké museli upfiíst 3 lokty lnu a 4 lokty konopí, nebo místo toho 5 loktÛ ostatní práce bez náhrady. âtvrt-
láníci museli napfiíst tolik, co bylo urãeno pÛlláníkÛm. O Ïních, pfii su‰ení sena a otavy robotovali 3 dny
t˘dnû buì se ãtyfimi koÀmi, nebo pû‰ky s jednou osobou navíc. Jinak robotovali 1 1/2 dne v t˘dnu se
ãtyfimi koÀmi, nebo pû‰í robotu s jednou osobou navíc. Chalupníci mûli po cel˘ rok urãenu pû‰í robotu
t˘dnû 1 den. Dále mûli urãeno upfiíst 1 loket lnu a 2 lokty konopí, nebo místo toho 3 lokty ostatní prá-
ce. Domkáfii konali po cel˘ rok pû‰í robotu 1 den v t˘dnu. 

Na robotu vycházeli poddaní z domu brzy ráno s nastávajícím dnem a b˘vali vrchností propu‰tûni se
západem slunce. Na jídlo a odpoãinek mûli povoleny dvû hodiny i více (podle prokázané píle). Pû‰ím ro-
botujícím pfii Ïních, senech a otavû byla dovolena hodina vÏdy ráno, v poledne a na svaãinu, museli se
v‰ak dostavit na robotu vãas. Pokud bûhem Ïní, sen a otavy pfiipadl svátek na pracovní den v t˘dnu, pod-
daní nerobotovali a tento den jim byl odpu‰tûn. Ti, ktefií robotovali u klokoãského dvora, dostávali pfii
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seãení a vázání ozimu k potû‰e jeden sud piva. Poddaní nerobotovali pouze u místního panského dvora,
ale v‰ude tam, kde jim vrchnost rozkázala. 

Kromû rychtáfie byli Klokoã‰tí povinni odebírat vrchnostenské ryby roãnû za 3, 6 a více zl. Také mu-
seli dovézt 10 vûder vína z vinné oblasti, za coÏ dostali 1 zl. 45 kr. a 1 mûfiici ovsa. Dále byla obec po-
vinována zhotovit v panském lese, kde se jim ukázalo, 1 000 ‰indelÛ za pevn˘ plat 46 kr. 4 d. Na velk˘
i mal˘ hon musela jít jedna osoba z kaÏdého domu. Obec byla povinna odebrat od vrchnosti jednu sta-
rou krávu, která se jiÏ nehodila na mléko, nebo více krav na maso. V‰ichni robotovali tak, jak bylo na
panství potfiebné – mimo obdûlávání polí s obilím nebo technick˘mi plodinami, kácení dfieva, v˘roby pr-
ken a ‰indelÛ  mûli za úkol pomáhat pfii vypou‰tûní a napou‰tûní rybníkÛ, kopat a zasypávat ml˘nské
strouhy, ãistit louky a zahrady, len a konopí zlámat a zpotírat, koupat a stfiíhat ovce a vÛbec ve v‰ech nut-
n˘ch pfiípadech byli povinni dûlat, jak jim bylo rozkázáno.

Roãnû museli na zámek o Vánocích pfiivést v‰echny sirotky a z kaÏdého, kterému bylo více neÏ 10 let,
a z mrzákÛ zaplatili vrchnostenskému úfiadu 3 kr. za podíl na péãi o nû, nad to obec zaplatila je‰tû 1 zl.
30 kr. Pfii obnovení rady pfiedstaven˘ch obce se museli dostavit na zámek a za obnovení rady zaplatit
vrchnostenskému úfiadu 14 kr. Nakonec ves roãnû platila za muziku v kostele 1 zl.

Od roku 1778 byla robota vyjadfiována ve dnech roãnû. Na pÛlláníka pfiipadaly 3 dny t˘dnû s pota-
hem dvou koní (v Klokoãí celkem 1 560 dnÛ) a 13 dní pû‰í roboty roãnû, za kterou ov‰em obdrÏeli
1,5 pecnu chleba (celkem 130 dnÛ tzv. chlebové roboty). âtvrtláník byl povinován 3 dny t˘dnû s pota-
hem jednoho konû (vût‰inou poãítáno jako pû‰í robota, celkem 624 dnÛ) a chalupníci  robotovali 1 den
t˘dnû (364 dnÛ pû‰í roboty). 

TaktéÏ domkáfii na rustikální pÛdû mívali vymûfienu roãní povinnost. Pût domkáfiÛ (ã. p. 4, 10, 11,
12 a 13), ktefií vystavûli domy v 18. století, po 26 dnech roãnû a dal‰ích pût domkáfiÛ, ktefií zakoupili po-
zemky pro stavbu v první polovinû 19. století (ã. p. 5 v roce 1812, ã. p. 31, 32 a 33 v roce 1828 a ã. p. 34
v letech 1842–1843), po 13 dnech roãnû. Poté, co vrchnost pfiestala na klokoãském panském dvofie hos-
podafiit ve vlastní reÏii a od roku 1831 pozemky dvora pronajímala jednotliv˘m rolníkÛm, b˘vala robo-
ta pfievádûna na penûÏní plat.

Pfiedávání usedlostí v Klokoãí ovlivÀovala mimo jiné vojenská sluÏba. Martin R˘par, kter˘ roku 1777
pfievzal od svého otce hospodafiení na ãísle 18, byl odveden na vojnu. ProtoÏe o nûm nikdo nemûl del‰í
dobu Ïádné zprávy („Ïádného slechu o nûm není“), jeho otec jiÏ neÏil a stavení potfiebovalo hospodá-
fie, byla chalupa vrchnostensk˘m úfiadem a obcí Klokoãí svûfiena roku 1784 jeho bratrovi Jakubovi.

V roce 1781 vydal císafi Josef II. patent o zru‰ení nevolnictví. Do té doby platila urãitá omezení vol-
né migrace obyvatelstva, coÏ upevÀovalo vazby okolních obcí. Svûdãí o tom napfiíklad pfiíjmení Klokoã-
sk˘ jednoho z drahotu‰sk˘ch purkmistrÛ z roku 1618. Vztahy mezi obcemi posilovaly kromû sÀatkÛ ta-
ké sluÏby Klokoãsk˘ch v okolí a naopak. Nejstar‰í dochovan˘ záznam  je v drahotu‰ské „kronice
Podolsk˘ch“ k roku 1640. Tehdy slouÏila v Drahotu‰ích u BlaÏka dûveãka z Klokoãí, která toho roku
spadla do studny pfied ‰pitálem a utopila se. Délka sluÏby b˘vala rÛzná, od nûkolika mûsícÛ po nûkolik
let. Po roce 1781 nepotfiebovali poddaní souhlas své vrchnosti s pobytem na cizím panství ani k pfiestû-
hování na jiné dominium. V Klokoãí se také objevují nádeníci, dûveãky a pacholci ze vzdálenûj‰ích úze-
mí. Napfiíklad roku 1832 zemfiela v Klokoãí Veronika Seitlová, nádenického stavu, která byla rodaãkou
z Vidãe na panství Vala‰ské Mezifiíãí. Vdovec Jan Seitl zÛstal s dûtmi Antonínem (8 let) a Josefem (5 let).
Patent o zru‰ení nevolnictví sk˘tal mimo jiné vût‰í moÏnosti uãit se fiemeslu, studovat na ‰kolách vy‰‰í-
ho typu nebo vandrovat po svûtû, napfiíklad za úãelem získání praxe v fiemesle.

V letech 1784–1785 se obyvatelé Klokoãí jako drahotu‰‰tí farníci podíleli na stavbû nového kos-
tela. Ti, co mûli konû, dováÏeli spolu s jin˘mi vesnicemi dfiíví, ostatní konali pû‰í práce pfii kostele. Stav-
ba v‰ak nebyla bez potíÏí, protoÏe farníci se ãasto urãen˘m povinnostem vyh˘bali.

Do roku 1786, kdy vznikl nov˘, pfiesnûj‰í soupis daÀové pÛdy, tzv. josefínsk˘ katastr, vzniklo v ob-
ci nové ãíslo popisné. U potoka mezi dvûma obecními pastou‰kami ã. p. 4 a 5 byl vystavûn dal‰í obecní
domek ã. p. 30. Poté obec jednu pastou‰ku prodala (ã. p. 4) a roku 1812 i druhou (ã. p. 5). Obecní past˘-
fii (napfi. 1837 Jakub ·midla, 1844 Anton Batek) pak podle matrik bydleli na ã. p. 30. Pozdûji domek slou-
Ïil jako obecní chudobinec.
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V josefínském katastru z roku 1786 bylo Dolní pastvisko (Unterhutweide) u Slavíãského rybníka (roz-
loha 22 jiter 34 ‰edesátiãtvrtin; roãní v˘nos sena 56 centnéfiÛ 32,75 liber) zapsáno jako vrchnostensk˘
majetek u klokoãského panského dvora ã. p. 29, pronajaté obci Klokoãí za 12 zl. 2 kr. 2 d. Zahrada ·il-
hanka byla zanesena do drahotu‰ské knihy pod názvem „Za vodú pastviska“ a jako uÏivatel byla uvede-
na klokocká obec. 

V roce 1790 byla zaloÏena záznamní kniha obce Klokoãí. Obsahuje opisy smluv v˘pÛjãních, pro-
dejních, svatebních, testamentÛ, smluv o pfiedávání nemovitosti potomkÛm apod. Pokud star˘ hospodáfi
je‰tû Ïil, vymiÀoval si pfii pfiedávání hospodáfiství novému majiteli (vût‰inou synovi nebo zeti, ale i cizí
osobû, která usedlost zakoupila) podmínky pro dal‰í Ïivobytí. Nûkdy se jednalo o znaãn˘ majetek k do-
Ïivotnímu uÏívání. Napfiíklad Jura Jacha z ã. p. 28, kter˘ podle sv˘ch slov stavení zvelebil, si nechal pfii
pfiedávání synovi Martinovi roku 1716 zapsat, Ïe na v˘minku bude mít k dispozici urãené ãásti rolí a luk,
zahradu, ãtvrt stodoly, jednu komoru, chlévy pro konû a krávu, vÛz, brány, obilí a dal‰í potfiebné zao-
patfiení, aby nebyl Ïebrákem. V nûkter˘ch pfiípadech ve smlouvû najdeme podpisy zúãastnûn˘ch stran
a podpisy pfiedstavitelÛ obce. Na tyto záznamy se odvolávají i zápisy v pozemkové knize, která se zase
ãasto naopak odvolává na knihu poznamenání. Kniha byla vedena do roku 1832, kdy zaloÏili novou, do
níÏ bylo zapisováno do roku 1856. 

Grunty se aÏ na v˘jimky dûdily z otce na syna, pfiípadnû dceru a jejího manÏela. Chalupy daleko ãas-
tûji neÏ grunty mûnily majitele prodejem cizí osobû. Napfiíklad na nejvût‰ím hospodáfiství v obci (rychta
ã. p. 3) se od roku 1676 do roku 1789 vystfiídaly ãtyfii generace rodu KainarÛ. Poté pfie‰lo do rukou Mar-
tina R˘para (26 let, narozen na ã. p. 25), kter˘ se oÏenil s Annou (29 let), vdovou po Tomá‰i Kainarovi.
Roku 1817 se s R˘parovou dcerou Johanou (24 let) oÏenil vdovec Jan Lesák (24 let), kter˘ b˘val pfied-
staven˘m rychtáfiem v Oprostovicích na panství Bystfiice. Na ã. p. 3 pak hospodafiily je‰tû dal‰í dvû ge-
nerace LesákÛ, shodou okolností JanÛ. Oba vykonávali funkci starosty obce.

Obec Klokočí a původní trasy cest před postavením železnice na mapě tzv. prvního vojenského mapování
(SOkA Přerov)
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Klokoã‰tí chodili na dobytãí trh do Lipníku. Roku 1792 se v dobû trhu dostal do sporu klokoãsk˘
purkmistr Martin Morch (ã. p. 15) s lipnick˘m pfiedmû‰Èanem a radním Karlem Majerem. Majer nazval
Morcha psem a fiekl mu, Ïe není Ïádn˘ purkmistr. V‰e se odehrálo v panském vinném ‰enku tûsnû pfied
polednem. Morch si mûl stûÏovat na utrpûnou pohanu u vrchnostenského úfiadu, ale patrnû neuspûl.
V záfií 1794 zaslal Morch Ïalobu lipnickému magistrátu, v níÏ uvedl nûkolik svûdkÛ, a Ïádal od Majera
30 zl. jako od‰kodnûní za zpÛsobenou potupu, plus uhrazení soudních v˘loh. Na 18. listopad byly obû
strany pfiedvolány k projednání celé kauzy. Karel Majer na svou obhajobu pfiedloÏil vysvûdãení vystave-
né vrchním úfiedníkem panství Ondfiejem Hitschmanem. Listina Majerovi potvrzovala, Ïe od roku 1787
vykonával funkci policejního komisafie v pokoji a pofiádku, navíc vÏdy zachovával povinnosti k mûstu.
Klokoãsk˘ purkmistr Martin Morch si vybral justiciára Jana Kratochvílu z Podolí a zplnomocnil ho k za-
stupování v soudní pfii. Lipnick˘ magistrát vyslechl dal‰í svûdky, ktefií v‰ak vypovídali spí‰e v neprospûch
Ïalobce Martina Morcha. Podle nich mûl Morch na onu vûtu obdobnû odpovûdût, chovat se vzpurnû,
nedbat na v˘zvy ke klidu a ztropit povyk. Nakonec musela b˘t pfiivolána vojenská patrola, Morch byl od-
veden do vûzení. Také následující rok o dobytãím trhu na zmínûnou událost pfii‰la fieã. I tentokrát Morch
dorazil do panského ‰enku a choval se tak boufilivû, Ïe mu hostinsk˘ odmítl dále nalévat. Podle svûdkÛ
se pfied dvûma lety v noãních hodinách choval nepfiístojnû v hranick˘ch uliãkách a skonãil ve vûzení.
Nakonec byl klokoãsk˘ purkmistr Martin Morch se svou Ïádostí o satisfakci a penûÏní náhradu v pro-
sinci 1794 odmítnut. Navíc byl povinen do ãtrnácti dnÛ uhradit soudní v˘lohy ve v˘‰i 9 zl. 50 kr. Mor-
chÛv právní zástupce justiciár Jan Kratochvíla podal proti tomuto rozsudku v pfiedepsané lhÛtû apelaãní
stíÏnost. Apelaãní soud pro Moravu a Slezsko v Brnû jednal v kvûtnu 1795 a potvrdil rozsudek lipnic-
kého magistrátu. Navíc musel Martin Morch uhradit soudní v˘lohy II. instance, které ãinily 4 zl. 16 kr.,
sníÏené na 2 zl. 21 kr.

Na konci 18. století se obec Klokoãí dostala do otevfieného konfliktu s vrchností kvÛli  pastvinám
pfied a za fiekou Beãvou (pozemek u Slavíãského rybníka a zahrada ·ilhanka). Klokoã‰tí nebyli jediní, kte-
fií mûli podobn˘ spor s vrchností. Jen Ditrich‰tejnové vedli na hranickém a lipnickém panství nûkolik spo-
rÛ o louky, pastviny, ba dokonce rybník. Jednou z pfiíãin mohl b˘t ‰patn˘ v˘klad nûkter˘ch tereziánsk˘ch
a josefínsk˘ch reforem ãi patentÛ poddan˘mi. Klokoã‰tí uvádûli jako dÛkazy císafisk˘ patent z roku 1749,
v˘pisy z tereziánsk˘ch a josefínsk˘ch fassí. Tato argumentace se v‰ak pfii právním v˘kladu u soudu obrá-
tila proti nim.

V roce 1796 se Klokoã‰tí rozhodli pronajmout zahradu ·ilhanku za fiekou Beãvou v Par‰ovském po-
lesí, za kterou vrchnosti platili podle urbáfie roãní ãinÏi, Martinu Cigánkovi z Drahotu‰ na dvacet let za
40 kr. roãnû. Uãinili tak bez povolení kníÏete Ditrich‰tejna a bez vûdomí vrchnostenské kanceláfie, pro-
toÏe pozemek povaÏovali za svÛj majetek, za kter˘ odvádí poplatek. Teprve roku 1800 zjistil kníÏe, jak
nedbalé má úfiedníky na lipnickém panství, kam pozemek náleÏel. Úfiedníky pokáral a pfiedstavení obce
Klokoãí museli roku 1801 písemnû potvrdit, Ïe obci pfienechala zahradu k uÏívání milostivá vrchnost za
plat 15 kr. do lipnického dÛchodu. Plat odvádûli na sv. Martina skrz drahotu‰ské pfiedstavené. Museli se
také zavázat, Ïe jiÏ nebudou zahradu pfienechávat jin˘m z vlastní vÛle, ale vÏdy s vrchnostensk˘m vû-
domím a povolením. 

Na pronajaté tzv. Klokoãské dolní pastvinû u Slavíãského rybníka pásli Klokoã‰tí konû, hovûzí i ãer-
n˘ dobytek. Pozemek podle nich ohraniãovala na jedné stranû drahotu‰ská pole, dále fieka Beãva, sla-
víãská pole a vrchnostensk˘ rybník. âást pastviska patrnû uÏívala ve druhé polovinû 18. století kromû
Klokoãí také obec Slavíã. Klokoã‰tí jeden díl pastviska zorali, a tak vznikly rozepfie mezi obcemi. Slavíã
se pr˘ svého nájmu vzdal, ale s podmínkou, Ïe ani Klokoãí nebude pronájem obnoven. Nûjak˘ ãas je‰tû
Klokoã‰tí pozemek uÏívali a v roce 1791 vrchnost písemnû obci Klokoãí pronájem ukonãila. OdÛvod-
nûním bylo vznesení vlastnického nároku na pastvisko a snaha rozorat je, i kdyÏ to, co chtûli pûstovat,
mûlo b˘t krmení pro dobytek. Vrchnosten‰tí úfiedníci povaÏovali tuto ãinnost za ohroÏení pastvy ovcí
z panského dvora, které se pásly poblíÏ na hrázi rybníka. Proto jim vrchnostensk˘ úfiad nájem na 67 1/3
mûfiic jiÏ neobnovil a nová nájemní smlouva znûla pouze na pfiední díl (21 mûfiic), oddûlen˘ potokem
Îabník, za ãinÏi 5 zl. roãnû na 10 let. KníÏe Ditrich‰tejn záhy zmûnil dobu pachtu na 6 let. Panské past-
visko u Slavíãského rybníka si v devadesát˘ch letech 18. století pronajímali také hospodáfii z okolních
obcí, napfiíklad z Milenova. 
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Nájemní smlouva s obcí Klokoãí vypr‰ela roku 1797 a roku 1798 zaslali zástupci obce vrchnosten-
skému úfiadu v Hranicích dotaz ohlednû vlastnictví pastviska. PfiiloÏili kníÏecí dekret ze 13. kvûtna 1743
(viz vymûfiení hranic 1743), kter˘ podle nich potvrzoval, Ïe pozemek pfied i za Beãvou obci Klokoãí pat-
fiil odnepamûti, a to za poplatek 2 zl. 20 kr. Ves uÏívala pozemek ti‰e a bez pfieru‰ení aÏ do roku 1791,
kdy jí ho vrchnostensk˘ úfiad odejmul a oni neznali pfiíãinu. V odpovûdi bylo zopakováno, Ïe tato pÛda
byla vÏdy majetkem vrchnosti a pásly se na ní ovce z kníÏecího dvora. Obec si majetek nárokovala, pro-
to jí byl odejmut jeho pronájem. Klokoã‰tí se snaÏili podpofiit své nároky svûdectvím lidí z okolních ob-
cí. Drahotu‰‰tí i Milenov‰tí písemnû stvrdili, Ïe na Dolej‰ím pastvisku a za Beãvou Klokoã‰tí odnepamûti
pásli rohat˘ dobytek a konû, ale jednou Ïe s tím mûli potíÏe. Vrchnost naopak tvrdila, Ïe na pozemku se
vÏdy pásly ovce z kníÏecího dvora.

Po odmítnutí vrchnostensk˘m úfiadem zaslali Klokoã‰tí stíÏnost krajskému úfiadu a prosili, aby jim byl
pozemek vrácen k uÏívání. Jako dÛkaz pfiedkládali znovu vymûfiení hranic z roku 1743 a patent z roku
1749, kter˘ obec vykládala tak, Ïe vrchnosti platí poplatek ze svého majetku a ze sv˘ch realit, které uÏí-
vá. Krajsk˘ úfiad si vyÏádal vyjádfiení vrchnostenského úfiadu a v bfieznu zaslal prostfiednictví hranické
kanceláfie odpovûì, Ïe nebyla nalezena Ïádná nesnáz ve vlastnictví pastviska a pfiíseÏní nemohou Ïalo-
vat bezdÛvodnû. Také písemné svûdectví Slavíãsk˘ch z dubna 1799 znûlo v neprospûch Klokoãí. Podle
nich obec pozemek uÏívala za poplatky do vrchnostenského dÛchodu a chtûla je rozorat. Klokoã‰tí se
dostali do sporu se Slavíãem a vrchnost jim pozemky odebrala. 

JiÏ  v ãervenci 1799 poÏádali zástupci obce kníÏete o novou pachtovní smlouvu na „Unter Hutwei-
de bei drahotuscher Feldern“ pro pasení koní na 6 let. KníÏe Ditrich‰tejn odpovûdûl, Ïe Klokoã‰tí opû-
tovnû vzná‰eli vlastnick˘ nárok na pozemek, ãímÏ zavdali pfiíãinu pro úplné odebrání i toho, co uÏívali
za roãní ãinÏi. KníÏe se ale rozhodl je‰tû jednou jejich Ïádosti vyhovût a propachtovat jim zmínûn˘ díl
o rozloze 21 mûfiic na 6 let (do roku 1804) pro pasení koní za 6 zl. roãnû. Originál dopisu mûl b˘t za-
slán do Klokoãí. Pfievzetí nové smlouvy stvrdili sv˘mi podpisy fojt Martin R˘par a Jakub Jemelka dne
18. srpna 1799. V polovinû záfií téhoÏ roku pak fojt Martin R˘par a pudmistr Karel Hosta‰a potvrdili kraj-
skému úfiadu, Ïe odvolávají Ïalobu, protoÏe uznávají, Ïe to pastvisko obdrÏeli z vÛle milostivé vrchnos-
ti pouze doãasnû, a to za plat.

Roku 1802 zhotovil Sarcander Thalherr dvû mapy Slavíãského a Jezernického rybníka a pfiilehl˘ch
pastvin. Tfietí rybník „Frauenteich“ byl vysu‰en jiÏ na konci 18. století (po roce 1786, kdy je je‰tû za-
chycen na mapû Josefa Románka). Také ãást Slavíãského rybníka je na mapû zakreslena jako vysu‰ená,
zoraná plocha. Sporné Dolní pastvisko je zaznaãeno jako pastvina nebo louka, pouze úzk˘ pruh na se-
veru jako zorané pole. V˘chodní ãást pozemku, oddûlená z vût‰í ãásti potokem Îabník, o rozloze 34 mû-

fiic 2 2/4 achtle, je oznaãena jako vrchnostensk˘ ma-
jetek, dan˘ do ãasového pronájmu. Vût‰í západní ãást
(84 mûfiic) je popsána jako vrchnostensk˘ majetek.
Jezernick˘ rybník (398 mûfiic 4 achtle) existoval je‰-
tû v roce 1832, kdy byl osazen rybami a kolem nûj
se rozkládala louka. O vysu‰ení rybníka se zaãalo jed-
nat aÏ ve druhé polovinû 30. let 19. století. 

Pachtovní smlouvu uzavfiela obec s vrchností na
tfii roky také v roce 1804 a 1807. Nájem se t˘kal
jen onûch 21 mûfiic u Slavíãského rybníka vedle dra-
hotu‰sk˘ch polí a klokoãského obecního pastviska
(tzv. Horní pastvisko) aÏ k potoku Îabník, a to za
12 zl. roãnû. Smlouva z 20. ãervence 1807 obsaho-
vala také zákaz uÏívat pozemek k jin˘m úãelÛm neÏ
pasení a pfiedstaven˘m obce bylo fieãeno, Ïe obyva-
telé mají zaãít s pûstováním jetele, protoÏe napfií‰tû
mÛÏe mít vrchnost s pastvinou jiné plány a není po-
vinna nájem obnovovat. Smlouva byla vyhotovena
ve dvou exempláfiích a jeden dostala obec Klokoãí.

Nejstarší nalezený otisk obecní pečeti do vosku z ro-
ku 1799 (ZAOpO, Vs Lipník, inv. č. 3799)
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KníÏe vypovûdûl smlouvu z roku 1807 dopisem z 20. srpna 1808. Podle nafiízení postaãilo, aby pfied-
stavení obce byli o zru‰ení informováni v hranické kanceláfii a zavázali se pfienechat pastvisko od zaãát-
ku prosince 1808 vrchnosti. Zru‰ení kontraktu tak bylo sdûleno na zámku v Hranicích zástupcÛm obce
(fojt Martin R˘par a pudmistr Jan VáÀa), ktefií toto stvrdili sv˘mi podpisy. Podle pozdûj‰ích v˘povûdí pa-
mûtníkÛ fojt z kanceláfie pfiinesl zprávu, Ïe si vrchnost od obce vyprosila pasení na pozemku do Ïní. Vrch-
nost pr˘ nemûla Ïádné své pastvisko a velk˘ poãet skopového dobytka (aÏ 500 ovcí) pásla na vysu‰en˘ch
rybnících a jejich hrázích. KdyÏ byly rybníky zase napou‰tûny, plocha k pastvû chybûla. Dobytek, kter˘
se pásl na hrázích, se ãasto utopil. Proto pr˘ vrchnost obec poÏádala, aby od jara do Ïní smûla pastvisko
uÏívat pro svÛj dobytek. Poté podle svûdka svévolnû vrchnost zabrala cel˘ pozemek, aãkoli povolení ob-
ce se t˘kalo jen jeho ãásti. Tato verze se dochovala pouze ve v˘povûdích svûdkÛ – pamûtníkÛ, v dobo-
v˘ch písemn˘ch pramenech se neobjevuje.

Nová termínovaná smlouva byla snad uzavfiena také v roce 1809. Podle vzpomínek Jana Krále, kte-
r˘ se pfiiÏenil do Klokoãí na ã. p. 14 a pozdûji sám hospodafiil na ã. p. 13 (od roku 1813 za fojta R˘para),
mívala pastvinu pronajatu obec Klokoãí a platili za to 12 r˘nsk˘ch. Jan Král tam sám pásával svÛj doby-
tek. Po ãase se obec o dal‰í pronájem nehlásila, pfiesnûji fojt R˘par se podle Krále mûl dotázat „drobn˘ch
lidí“, zda si pfiejí ty Dolní pastviny znovu propachtovat, ale on zapomnûl. Proto je vrchnost zaãala uÏí-
vat sama pro sebe.

Po vypuknutí Velké francouzské revoluce se Rakousko zapojilo do tzv. koaliãních válek. Odvádûní
mladíkÛ a muÏÛ do vojenské sluÏby se nevyh˘balo ani vsi Klokoãí. V letech 1790 aÏ 1797 bylo z obce
Klokoãí postaveno ke „Karlschrödenischer Infanterie Regiment“ celkem 16 rekrutÛ (z panství celkem
692). Armáda si také vedla pfiesné pfiehledy o stavu obyvatelstva. V roce 1797 Ïilo v obci celkem 94 mu-
ÏÛ (49 svobodn˘ch + 45 Ïenat˘ch), z toho 15 sedlákÛ, 8 dûdicÛ statkÛ, 35 domkáfiÛ, zahradníkÛ, ná-
deníkÛ apod., 31 chlapcÛ do 12 let,  4 mladíci od 13 do 17 let a 1 nemocn˘. 

Drahotu‰sk˘ faráfi Josef Kornicel (1800–1805) si k sobû na faru povolal fojty a „burmistry“ v‰ech ob-
cí a dohodl se s nimi na financování nov˘ch varhan. V roce 1803 a 1805 se obce a cechy skládaly –
Klokoãí dalo vÏdy 15 zl. 22 kr. Roku 1804 mûly obce vypravit 8 fÛr pro varhany, ale usnesly se, Ïe ra-
dûji zaplatí formany – Klokoãí dalo 5 zl. 34 kr. Také v roce 1806 za faráfie Jana Rösnera platily obce za
dovoz varhan – Klokoãí 20 zl. 26 kr. 2 d. Obec Klokoãí také pfiispûla na opravu varhan v roce 1821, jak
je zaznamenáno v obecních úãtech, a to 31 zl.

Za napoleonsk˘ch válek bylo silné rekrutírování mezi 15.–20. ãervencem a 9.–14. záfiím roku
1805, kdy otcové sami museli své syny a hospodáfii své ãeledíny odvádût k asentu do kanceláfie vojen-
ské komise do Hranic. Matky i otcové plakali, ale to vojenské pány neobmûkãilo. Pokud odvedence ne-
chtûli vydat nebo pokud mladík utekl a skr˘val se, zavfieli rodiãe nebo hospodáfie a drÏeli je tak dlouho,
dokud se branec nepfiihlásil. Mû‰Èané a sedláci museli odvést také své konû, ktefií byli uznáni za vhod-
né. V roce 1807 Ïilo v Klokoãí celkem 105 muÏÛ a chlapcÛ, z toho 4 byli zcela zpro‰tûni vojenské sluÏ-
by a 1 doãasnû osvobozen. Ke sluÏbû u regimentÛ bylo nahlá‰eno 38 a k jízdû 9 muÏÛ. Z celkového po-
ãtu 46 koní v obci byli k armádû zaznamenáni tfii. Roku 1808 byli 3 muÏi z Klokoãí postaveni
k domobraneckému pluku z panství Hranice.

V roce 1805 museli poddaní kromû odvodu mladíkÛ, zaji‰tûní ubytování a stravování navíc zadarmo
pracovat na císafiské cestû, a to aÏ dvû míle od svého bydli‰tû. Ke v‰emu ne‰tûstí se tehdy je‰tû opozdily
Ïnû, byla velká zima a de‰tû. V ãase zpoÏdûné skliznû, na konci záfií a zaãátkem fiíjna 1805, táhla pfies
Drahotu‰e ruská armáda. Lidé mnoho vystáli „for‰ponama“ (pfiípfieÏí) a dovozem vojákÛ. Z hranického
panství museli pro nû jet do Fr˘dku a vézt je do Nového Jiãína. Sedm ‰vadron kavalerií zÛstalo v Dra-
hotu‰ích, Milenovû a Klokoãí. Lidé je museli zadarmo Ïivit a dávat jim kofialku. Vafiili jim ka‰i, brambo-
ry a zelí; zdarma jim doná‰ely také obce aÏ míli vzdálené. Dal‰í Rusové ma‰írovali v listopadu 1805. To
jich v Klokoãí bylo po 20 aÏ 24 muÏích v jednom stavení. Obyvatelstvo je pak muselo vézt aÏ 7 mil da-
leko. Velké v˘daje a hospodáfiské ztráty nutily sedláky ‰etfiit. Roku 1808 si faráfi Jan Rösner stûÏoval, Ïe
desátky b˘vají odvádûny ve velmi ‰patné kvalitû snopÛ a je z nich málo sypaného obilí.

Roku 1808 pfii‰lo k novû vystavenému kfiíÏi u panského dvora do Klokoãí procesí z farního kostela
v Drahotu‰ích, modlící se za „pohodln˘“ dé‰È. Stalo se tak 7. ãervna na tfietí svátek svatodu‰ní. Draho-
tu‰sk˘ faráfi posvûtil kfiíÏ a procesí se vrátilo do Drahotu‰. 
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V srpnu roku 1809 bylo opût silné rekrutírování. Toho roku mûli v Klokoãí a Milenovû nakvart˘ro-
vanou pûchotu. V domû bylo 30 i více muÏÛ na obÏivu. Roku 1813 táhly pfies Drahotu‰sko polské plu-
ky a lidé ve v‰ech dûdinách je museli Ïivit chlebem, masem a „cugmisem“. Na kaÏdého muÏe pfiipadlo
1/2 funtu masa a 7 ãtvrtek chleba. Tehdy se také na „klokockém poli “ stalo ne‰tûstí, kdyÏ tam zastfieli-
li vojenského zbûha, kter˘ byl pohfiben u kfiíÏe na cestû k Milenovu. 

V roce 1815 pro‰la krajem opût ruská vojska. Od srpna do listopadu bylo v Klokoãí a Milenovû uby-
továno celkem 767 vojákÛ. Podle jin˘ch záznamÛ bylo v Klokoãí jen z prvních pûti ma‰írujících rusk˘ch
kolon ubytováno po jedné kompanii z kaÏdé, tedy celkem 1 312 muÏÛ a 20 oficírÛ. V˘daje na stanice
v Milenovû a Klokoãí se od srpna do listopadu 1815 vy‰plhaly na více neÏ 1 731 zl. 

Roku 1816 si obyvatelé Klokoãí stûÏovali na chudobu zpÛsobenou ãast˘m pobytem procházejících
rakousk˘ch a rusk˘ch vojsk. Bída let napoleonsk˘ch válek se vryla do pamûti lidí a zmiÀovali ji je‰tû ro-
ku 1849. Podle pamûtníkÛ byla v Klokoãí i okolí tenkrát taková nouze, Ïe nemûli ani na chleba, ani na
setbu. Nebylo ani dost krmení pro taÏn˘ dobytek,  a ten nemohl b˘t upotfieben pfii hospodáfiství. Souse-
dé si tehdy museli vypÛjãit obilí od kontribuãenské s˘pky. V tyto bídné ãasy vojny, roboty a „for‰ponu“
(pfiípfieÏ) byli sedláci velmi zadluÏeni a mûli sami co dûlat, aby se vÛbec uÏivili. 

V˘daje na v˘Ïivu a zásobování takového mnoÏství vojákÛ v tak krátkém ãase hospodáfiství poddan˘ch
zruinovaly, proto dostávali pfiíspûvek na objednané ubytování vojákÛ ze státní kasy. Roku 1819 Klokoãí
písemnû stvrdilo, Ïe od fieditele úfiadu Ferdinanda Kuãery dostali tzv. Schlafkreutz za ubytování prochá-
zejících rusk˘ch plukÛ v kvûtnu 1815. Pfiedstavení obce si proto byli vûdomi, Ïe jiÏ nemohou vzná‰et
poÏadavky na dal‰í kompenzace. 

V roce 1817 bylo v obci celkem 98 muÏÛ (38 Ïenat˘ch, 60 svobodn˘ch a vdovcÛ), z toho 35 chlap-
cÛ do 14 let, 6 mladíkÛ od 15 do 17 let, 11 osvobozen˘ch z vojenské sluÏby nebo jiÏ nahlá‰en˘ch k sluÏ-
bû nebo zemûbrancÛ a 2 nepfiítomní (ve stejném okrese).

Je‰tû v roce 1820 si drahotu‰sk˘ faráfi i hranick˘ vrchnostensk˘ úfiad stûÏovali, Ïe poddaní nezapla-
tili desátky ani danû. Sedláci mûli je‰tû dluhy z váleãn˘ch let a navíc byla velká neúroda. Kromû povin-
ností vÛãi vrchnosti a fafie odvádûli poddaní také stále stoupající danû státu. Napfiíklad roku 1807 od-
vedlo Klokoãí daÀ ve v˘‰i 224 zl. 10 kr., ale za vojensk˘ rok 1823 platili Klokoã‰tí jiÏ 443 zl. 45 kr.
pozemkové danû roãnû a promûnliv˘ pfiíplatek 147 zl. 55 kr. (1/3 danû). Na jeden mûsíc tak vycházela
ãástka 36 zl. 58 9/12 kr. a pfiíplatek 12 zl. 19 7/12 kr. Na nepfiimûfiené ubytovací a vyÏivovací povin-
nosti vÛãi armádû si ãtvrláníci z Klokoãí (Jan R˘par [ã. p. 25], Franti‰ek Pop [ã. p. 20], Franti‰ek Frais
[ã. p. 19], Martin R˘par [ã. p. 8]) stûÏovali je‰tû roku 1831. Byly jim totiÏ ukládány ve stejné mífie jako
celoláníkÛm a pÛlláníkÛm.

Roku 1816 Ïádalo Klokoãí o obnovení levného pronájmu pastviska u Beãvy, leÏícího a hraniãí-
cího s poddansk˘mi poli Slavíãe a pastviskem Drahotu‰,  za ãinÏi 2 zl. 20 kr. UÏívání skonãilo podle Klo-
koãsk˘ch asi pfied 18 lety, kdy obec v‰e pfienechala k pasení vrchnostensk˘ch ovcí. Poté si pronajímala
jen ãásti pozemku, a to za podstatnû vy‰‰í cenu 12 zl. Obec v roce 1816 chtûla obnovit levn˘ pronájem
a poukazovala na bídu zpÛsobenou ãast˘m ubytováním rakouského a ruského vojska. Podle sv˘ch pfied-
staven˘ch nemûla ani dost krmení pro taÏn˘ dobytek, a ten nemohl b˘t upotfieben pfii hospodáfiství. 

Navíc v roce 1816 vypr‰ela dvacetiletá pronájemní smlouva mezi obcí Klokoãí a drahotu‰sk˘m mû‰-
Èanem Martinem Cigánkem na zahradu-vãelnici ·ilhanka („Binnengarten“ nûkdy i „Baumgarten“) za
Beãvou v Par‰ovském polesí. Klokoã‰tí za zahradu platívali stanoven˘ poplatek 36 kr. (dle urbáfie na
sv. Jifií a sv. Václava po 18 kr.) do pokladny lipnického panství. Obec v roce 1816 poÏádala vrchnost o po-
volení dal‰ího nájmu zahrady. 

Levn˘ pacht obou smí‰en˘ch pozemkÛ vrchnost obci povolila (zahradu za 45 kr.) na 6 let do sv. Vác-
lava 1821. Minimálnû od roku 1817 v‰ak ãást pozemku vyuÏívali také pro pasení vrchnostenského do-
bytka. Ve smlouvû z roku 1816 se Klokoã‰tí zavázali nezpÛsobit Ïádnou ‰kodu na stromech na louce
a ãas od ãasu vysadit nové. Pokud by pfiece jen stromy po‰kodili, museli by nahradit ‰kodu a smlouva by
tímto zanikla. Po vypr‰ení lhÛty mûl pacht zaniknout bez dal‰ích v˘povûdí a jeho obnovení záleÏelo pou-
ze na rozhodnutí vrchnosti. Nûkdy v letech 1818–1819 vrchnost nechala kolem pozemku vztyãit hra-
niãní kameny a vysázet mladé stromky. Navíc zakázala Drahotu‰sk˘m uÏívat cestu do Par‰ovského re-
víru, která vedla pfies tento pozemek a kterou mû‰Èané jezdívali odnepamûti. 
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Vztahy mezi obyvateli obce Klokoãí b˘valy vfielé, rodinné a sousedské, ale i nevraÏivû chladné, a nû-
které z nich se dostaly aÏ pfied soudní stolici. V roce 1805 bylo Martinu Morchovi z ã. p. 15 ukradeno
plátno a je‰tû jiné vûci. Îaloval za to Josefa Jachu, kter˘ byl kriminálním soudem v KromûfiíÏi odsouzen
k ‰esti mûsícÛm Ïaláfie, vefiejn˘m pracím a náhradû ‰kody (39 zl.). KvÛli chudobû byl ov‰em zpro‰tûn
hrazení soudních v˘loh. Po propu‰tûní z vûzení vstoupil Josef Jacha do armády a brzy nato zemfiel, aniÏ
zaplatil pfiedepsanou ãástku. V roce 1812 proto Martin Morch zaÏaloval o náhradu ‰kody dûdice Josefa
Jachy – sestru Katefiinu a jejího manÏela Jana Fraise (ã. p. 19). Katefiina se bránila, Ïe kradené vûci nikdy
nevlastnila a po bratrovi nic nezdûdila, tudíÏ není povinna platit jeho dluhy. Soud její námitky uznal.

O tom, Ïe vrchnosten‰tí úfiedníci mívali i pochopení pro lidské chyby a urãité sociální cítûní, svûdãí
událost z roku 1812. Tehdy byl pasákem krav u panského dvora v Klokoãí místní rodák ·tûpán DuchoÀ.
V této vrchnostenské sluÏbû byl jiÏ dfiíve váÏnû zranûn u napajedla b˘kem, coÏ pro nûj znamenalo doÏi-
votní tûlesné zmrzaãení. V roce 1812 bylo velmi dobré poãasí a tráva byla pfiíli‰ bujná. Byl proto vydán
zákaz podávat ji dobytku samotnou. ·tûpán DuchoÀ v dobrém úmyslu dojn˘m kravám pfiilep‰it pfiíkaz
poru‰il. Nadmuly se a ‰est jich uhynulo. Podle hlá‰ení správce dvora Kvizdy byly tfii z tûchto krav urãe-
ny k poráÏce, protoÏe jiÏ dávaly velmi málo mléka. ·afáfi Kvizda se za zchromlého Duchonû pfiimlouval,
neboÈ by tím utrpûla hlavnû jeho rodina. KvÛli jeho chudobû také nebylo moÏno doufat v náhradu ‰ko-
dy. Z Vídnû od kníÏete Ditrich‰tejna ov‰em pfii‰el rozkaz pasáka okamÏitû propustit a neprodlenû vzdá-
lit od krav, aby ze msty nezpÛsobil dal‰í ‰kody. Ve stejném listû kníÏe zprostil viny na události ‰afáfie, ale
souãasnû jej napomenul, Ïe se nesnaÏil krávy zachránit. Pro Duchonû v‰ak sluÏba byla jedin˘m zpÛso-
bem, jak uÏivit sebe a rodinu, poÏádal tedy o znovuvzetí do sluÏby. Svou Ïádost odÛvodnil dlouholet˘m
svûdomit˘m vykonáváním povinností a tím, Ïe jedinou chybu provedl v dobrém úmyslu. Hranick˘ úfiad
doporuãil jeho Ïádosti vyhovût, neboÈ se zavázal k vût‰í opatrnosti. Na základû tohoto dobrozdání byl
·tûpán DuchoÀ z Klokoãí pfiijat zpût do sluÏby.

V roce 1817 se na poli manÏelÛ Rosiny (roz. Morchové) a Jana VáÀov˘ch (pocházel z Milenova), kte-
fií na ã. p. 15 hospodafiili od roku 1797, odehrála roztrÏka mezi majitelkou a obecním pfiedstaven˘m Mar-
tinem R˘parem. Rosina na‰la konû Martina R˘para v lánu své ãoãky, kde jiÏ nadûlali znaãnou ‰kodu. Mu-
sela je sama vyhnat, a kdyÏ R˘parovi vyt˘kala (není uvedeno, jak˘m zpÛsobem), Ïe nedává na svÛj dobytek
dobr˘ pozor, „ukázal na svou zadnici a fiekl aÈ mu políbí...“. Rosina zvolala: „Fuj! Hanba obecnímu pfied-
stavenému!“ a Martin R˘par ji poté uhodil dfievûn˘m klackem pfies hlavu a podruhé pfies ruce, kter˘mi
se chránila. Podle lékafiského vy‰etfiení, které provedl dr. Kajetán Pokorn˘ z Hranic, mûla Rosina napu-
chlé ãelo a podlitiny. Martin R˘par byl za to odsouzen k pûtidennímu arestu a plnûní vefiejného od‰kod-
nûní pro zneuÏití funkce obecního pfiedstaveného. Rosina mûla trvalé následky (huãení v u‰ích, závratû
a bolesti). Obávala se, Ïe ãasem nebude moci pracovat v hospodáfiství a nebude moci získávat prostfied-
ky ke své obÏivû. ZaÏalovala proto Martina R˘para o od‰kodnûní. Náhrada ve v˘‰i 600 zl. mûla pokr˘t
mimo jiné pobyt v lázních. Svûdky této události byli Karel Tfietina a Martin Jemelka, ktefií svou v˘povû-
dí potvrdili, Ïe R˘par Rosinu VáÀovou dvakrát uhodil klackem. Martin R˘par nejprve zaÏádal odroãit jed-
nání kvÛli rekrutování. V roce 1819 pak v‰e popfiel s tím, Ïe spor vyvolan˘ Rosinou VáÀovou se patrnû
nevyvíjel podle jejích pfiedstav, protoÏe Ïalovatelka k nûmu tehdy nepfiistoupila blíÏe. Rosina VáÀová po-
zdûji zv˘‰ila poÏadovanou ãástku na 1 000 zl., protoÏe její zdravotní stav se zhor‰il. Soud pak rozhodl,
Ïe Martin R˘par musí Rosinû VáÀové od‰kodnûní zaplatit, ov‰em nûkolikanásobnû niÏ‰í neÏ poÏadova-
la. Byl také povinen zaplatit soudní v˘lohy. Rosina VáÀová zemfiela 16. prosince 1826.

Z let 1819–1825 a 1827–1831 se dochovaly obecní úãty. Obec zasílala vyúãtování vrchnosten-
skému úfiadu do Hranic, a to buì na konci roku, nebo na zaãátku roku následujícího. Úfiedníci kontro-
lovali správnost úãtÛ a pfiípadné vyrovnání dluhÛ. 

Pravidelné pfiíjmy tvofiily platy od domkáfiÛ, ktefií zakupovali pozemky pro stavbu od obce (ã. p. 4
v roce 1786, ã. p. 5 v roce 1812, ã. p. 10 pfied rokem 1756, ã. p. 11 pfied rokem 1756, ã. p. 12 pfied ro-
kem 1754, ã. p. 13 pfied rokem 1750). V roce 1827 prodala obec dal‰í tfii pozemky pro stavbu (ã. p. 31,
32 a 33). KaÏd˘ z nich platil 1 zl. 30 kr. Od roku 1824 bylo v˘znaãnou sloÏkou pfiíjmÛ nájemné za past-
vinu pro voly (24–115 zl.). Jmenován je pouze Jan Vlãek z Drahotu‰, kter˘ zde „stavûl voly “.

Mimofiádn˘mi pfiíjmy byly naz˘vány dávky sedlákÛ a chalupníkÛ. Ti nemûli urãen˘ stál˘ plat, ale pfii-
spívali podle potfieby. V˘daje se pomûrnû rozpoãítávaly kaÏd˘ rok. Napfiíklad roku 1819 zaplatil kaÏd˘
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z dvaceti dvou osedl˘ch 26 kr. Roku 1821 byl pfiíspûvek rozli‰en podle majetku – kaÏd˘ z deseti sedlá-
kÛ (pÛlláníkÛ) platil 3 zl., kaÏd˘ ze ãtyfi pÛlsedlákÛ (ãtvrtláníkÛ) 1 zl. 31 kr. a kaÏd˘ ze sedmi chalupní-
kÛ 1 zl. 14 kr. 

Mezi v˘daji figuroval nejãastûji plat obecnímu zvoníkovi od zvonûní k modlitbû (ãástka od 1 zl. 30 kr.
do 5 zl.), pfiíspûvek do kostelních penûz a hlídaãÛm chrámu Pánû (ãástka od 2 zl. 9 kr. do 5 zl. 21 kr.),
plat obecnímu písafii a hospodáfii (od 1 zl. 30 kr. do 4 zl. 30 kr.) a plat obecnímu hlídaãi (1821 a 1823
to bylo 10 zl., v roce 1824 pak 15 zl.). Následovaly v˘daje na opravy mostkÛ, studny apod. Dfievûná
obecní zvonice, vystavená roku 1831, stála obec 25 zl. Za dfievûn˘ krucifix s plechovou malovanou ta-
bulí a plechov˘m obloukem vydala roku 1827 obec Klokoãí 57 zl. 30 kr. Oprava obecní pastou‰ky v ro-
ce 1822 pfii‰la obec na 104 zl. 13 kr. Od roku 1822 figuruje v úãtech placení daní (kontribuãenské útra-
ty). Jednalo se o dost vysoké ãástky (20, 30 i více zl.). Dále obec platila za pfiivezení ‰kolního dfiíví, za
nové tabule u vsi (1824), za fietûz na mûfiení polí, dávala almuÏny pro vyhofielé obce nebo kostel atd. 

V roce 1824 pfiispûla obec Klokoãí na opravu koãáru na drahotu‰ské fafie 3 zl. Faráfi jako duchovní
past˘fi mûl povinnost zaopatfiovat nemocné a umírající v celé farnosti. V Drahotu‰ích tuto povinnost pfie-
bírali kaplani a kooperátofii. Pokud bylo tfieba zaopatfiit nemocné, mûli farníci poslat konû a faráfi posky-
tl vÛz. VÛz nedával faráfi k dispozici z povinnosti, ale z dobré vÛle.

Plat kostelní a kostelním hlídaãÛm pfiíslu‰el drahotu‰skému kostelu. Mobiliáfi kostelÛ totiÏ lákal zlo-
dûje, s ãímÏ mûli v Drahotu‰ích bohuÏel praktické zku‰enosti. Bylo proto pfiikázáno hlídat kostely v no-
ci. Noãní hlídaãe ke kostelu v Drahotu‰ích ustanovovaly v druhé polovinû 18. století  jednotlivé vesni-
ce, a to na dobu nûkolika mûsícÛ, po kterou je také platily. V první polovinû 19. století pfiispívaly obce
farnosti na noãní hlídaãe vcelku pravidelnû urãen˘mi ãástkami. 

Pfiípadn˘ schodek v obecním rozpoãtu buì zapravili sousedé, nebo byl zapoãítán do úãtÛ dal‰ího
roku. Obecní úãet b˘val vefiejnû prohlá‰en pfied celou obcí, aby mohly b˘t vzná‰eny pfiípadné námitky,
jak je zaznamenáno u úãtu za rok 1828. Tento dokument také Klokoã‰tí opatfiili obecní peãetí z ãerve-
ného vosku. Obecní peãeÈ o prÛmûru 29 mm má v peãetním poli tfii rostliny kefie klokoã vyrÛstající ze
zemû. V opisu peãeti mezi dvûma vûnci je uvedeno: ✻PECZET✻OBCZE✻KLOKOCZKEY✻1766. Pfied-
stavení obce jí ovûfiovali i jiné dÛleÏité listiny. Nejstar‰í dochovan˘ otisk je na soupisu dobytka z 15. li-
stopadu 1770 – jedná se tzv. slepotisk (plastick˘ otisk do papíru). Nejstar‰í nalezená vosková peãeÈ je na
Ïádosti o nov˘ pronájem Dolní pastviny z 8. ãervence 1799.

Podle poznamenání robotních povinností z roku 1819 mûlo 28 osedl˘ch z Klokoãí odvést roãnû
1 560 dní roboty s potahem, 1 131 dní pû‰í roboty (robota ãtvrtláníkÛ s potahem jednoho konû, pû‰í ro-
bota chalupníkÛ, pû‰í robota ‰esti domkáfiÛ) a 130 dní „chlebové roboty“. Celková suma v‰ech urbariál-
ních platÛ tehdy byla 69 zl. 46 kr. 2 d., 1 beãka vína a 50 mûfiic osivového ovsa. V roce 1848 pak byli
Klokoã‰tí povinováni celkem 1 560 dny roboty s potahem dvou koní, 1 183 dny pû‰í roboty a 130 dny
tzv. chlebové roboty. Suma platÛ se jiÏ nemûnila. 

V roce 1820 probûhlo ve vsi vymûfiování pro regulaci pozemkové danû a podle úãtÛ obec zapla-
tila za vození pana komisafie 18 kr. Tato událost se pozdûji stala dÛleÏit˘m momentem ve sporu s kníÏe-
tem Ditrich‰tejnem o vlastnictví tzv. Klokoãského dolního pastviska (Unterhutweide). Na základû vy-
mûfiování byla téhoÏ roku sestavena tzv. matrika v˘nosu pozemkového. V Klokoãí bylo napoãítáno
30 domÛ bez poschodí celkem s 47 svûtnicemi. Za rok 1820 mûlo Klokoãí platit úhrnem 10 zl. domov-
ní danû (v‰ech 30 domÛ bylo zafiazeno do poslední 12. tfiídy s v˘mûrem 20 kr. za dÛm), ale roku 1823
uÏ 20 zl. domovní danû roãnû (1 zl. 40 kr. mûsíãnû). Podle pozdûj‰í v˘povûdi Jana Krále, kter˘ b˘val
obecním poslem v Klokoãí, obcházel pastviny vrchní ·tencl s pfiedstaven˘mi obce a fojt R˘par se vyjád-
fiil, Ïe pozemek zvan˘ Dolní pastvisko je majetkem hranické vrchnosti. U pastviny u Slavíãského rybní-
ku, na kterou vznesla nárok obec, ale kterou v té dobû drÏela vrchnost, byl zapsán v˘nos 556 zl. 47 kr.
ze 157 jiter 342 2/6 ãtvereãního sáhu. 

Roku 1820 se dûlal také opis v‰ech dÛleÏit˘ch listin, privilegií a erbovních práv pro úfiední po-
tfieby. Rychtáfii se mûli dostavit v sobotu 14. fiíjna 1820 s listinami, které mají k dispozici, do Hranic za
úãelem jejich opsání. Podle seznamu nemûli Ïádné listiny k dispozici z panství Drahotu‰e vesnice Klo-
koãí, Slavíã, Podhofií, Uhfiínov. Privilegia z let 1772, 1778 a 1783 mûly Lhotka, HrabÛvka, Jezernice, Mi-
lenov a Stfiedolesí. V Radíkovû v‰e pfied padesáti lety shofielo, Velká v seznamu není uvedena. 
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V roce 1821 vstoupila Barbora VáÀová z Klokoãí do klá‰tera vor‰ilek v Olomouci. Pfiedstavená klá‰-
tera Ïádala vrchnostensk˘ úfiad v Hranicích o vystavení propou‰tûcího listu a vysvûdãení pro VáÀovou
a jednu dal‰í kandidátku pocházející z Drahotu‰.

Roku 1822, kdy obci Klokoãí konãil dohodnut˘ pronájem tzv. Dolního pastviska u Slavíãského
rybníka a zahrady ·ilhanka za fiekou Beãvou, oslovil ves lipnick˘ vrchnostensk˘ úfiad, zda si pfieje
smlouvu obnovit. Klokoãí v‰ak vystoupilo s vlastnick˘m nárokem na tyto pozemky a odmítlo platit za je-
jich pronájem lipnickému vrchnostenskému úfiadu. Posel obce Jan Vrána se na úfiad dostavil s vlastnic-
k˘mi archy a sdûlil, Ïe obec po zavedení daÀového pozemkového provizoria v letech 1820–1821 zjisti-
la, Ïe platí daÀ z pastviska i ze zahrady. Pátrali tedy a nalezli listinu z roku 1743 (viz v˘‰e o vymûfiení
hranic), která podle jejich soudu také dokazovala, Ïe jsou vlastníky oné nemovitosti. Klokoã‰tí byli vy-
zváni k pfiedloÏení dÛkazÛ o svém majetkovém právu. Souãasnû se zaãalo pátrat, z jakého podnûtu by-
la vrchnostenská zahrada zapsána u daÀové obce Drahotu‰e jako majetek vsi Klokoãí, a proã tedy byla
roku 1816 uzavírána smlouva o jejím pronájmu. Podle pfiedstaven˘ch obce se daÀ mûstské obci draho-
tu‰ské platila jiÏ pfies 20 let, ale teprve po provizorní regulaci pozemkové danû vy‰lo najevo, Ïe je to daÀ
za pastvisko a zahradu, za kterou souãasnû platí nájemní poplatek vrchnosti. Po zji‰tûní, Ïe zahrada je
jejich majetkem, nevidûli dÛvod obnovovat smlouvu o pronájmu, která byla uzavfiena v dobû, kdy jim
tyto skuteãnosti nebyly známy. Po roce 1822 si jiÏ Klokoã‰tí pozemek nepropachtovávali a urbariální
povinnost platit za pronajatá pastviska byla v roce 1850 úfiednû vyvázána bez náhrady. Ve spisech je po-
znamenáno, Ïe není známo odkdy a z jaké pfiíãiny není plat odvádûn.

Pozemkovou daÀ (3 zl. 58 kr.) z pastviska, na nûÏ vznesla nárok obec Klokoãí, platilo k roku 1825
i panství Lipník. V ãervenci 1825 podali Klokoã‰tí stíÏnost proti vrchnosti u krajského úfiadu v Pfierovû
a pfiísahali, Ïe odpradávna vlastní pastvinu náleÏející do lipnického panství, jejíÏ souãástí je i vãelnice (za-
hrada ·ilhanka) v Par‰ovském revíru na druhém bfiehu fieky Beãvy. Pfiípad projednával krajsk˘ soud v Pfie-
rovû a 30. fiíjna 1826 také komise krajského úfiadu. V ãervenci 1827 zaslal pfierovsk˘ krajsk˘ úfiad obci
Klokoãí koneãné vyjádfiení k pfiípadu. PoÏadavek na vlastnictví obou realit byl shledán neopod-
statnûn˘m. Ani zapsání reality v regulaci danû a operátech pozemkové danû nepoukazovaly podle úfia-
du na jejich vlastnictví. Obci byla pouze pfiiznána náhrada za jiÏ zaplacenou pozemkovou daÀ. Zahrada
·ilhanka za fiekou Beãvou se jiÏ samostatnû ve sporu neobjevuje. 

Klokoã‰tí se s tûmito v˘roky nesmífiili a pozemek nadále povaÏovali za neprávem zcizen˘ vrchností.
Spor o pastvisko „Unterhutweide“, zvané Klokoãské, se znovu rozhofiel po zru‰ení patrimoniální správy
roku 1848. 

Vrchnostensk˘ úfiad byl finanãnû zainteresován na prosperitû statkÛ, a proto se Ïenatí vût‰inou na voj-
nu neodvádûli. V Klokoãí je znám pfiípad, kdy voják byl z armády propu‰tûn kvÛli manÏelství a povin-
nosti pfievzít zdûdûn˘ grunt. Stalo se tak v roce 1821, kdy se Martin Va‰inka na dovolené oÏenil s An-
nou Královou z Jezernice. Po krátkém korespondování vojensk˘ch a vrchnostensk˘ch úfiadÛ byl zpro‰tûn
dal‰í vojenské sluÏby a pfievzal usedlost ã. p. 26 v Klokoãí. 

V roce 1827 prodala obec ãást pozemkÛ pro stavby nov˘ch domkÛ. Jednalo se o pustinu na návsi
u potoka, zvanou Obecní palouk, která ani nebyla zahrnutá do soupisu zdanitelné pÛdy z konce 18. sto-
letí (tzv. josefínsk˘ katastr). Tfii noví majitelé obdrÏeli povolení vrchnosti vystavût zde domky a byli za to
od roku 1829 povinováni 13 dny pû‰í roboty roãnû od sv. Jana do sv. Václava a dal‰ími povinnostmi ja-
ko ostatní domkáfii na panství. Obci roãnû platili 1 zl. 30 kr. Tesafisk˘ tovary‰ Franti‰ek Morch si tak mo-
hl vystavût dÛm ã. p. 31, nádeník Franti‰ek ·losar domek ã. p. 32 a domek ã. p. 33 postavil Valentin Je-
melka. Je‰tû roku 1828 poÏádal tesafi Franti‰ek Morch (ã. p. 31) o reluici (pfievedení na penûÏní dávku)
13 dnÛ pû‰í roboty. Hranick˘ vrchnostensk˘ úfiad doporuãil Ïádost ke kladnému vyfiízení, protoÏe spe-
cializovaní fiemeslníci obecnû nebyli zdatní v hospodáfisk˘ch pracích a vydûlávali aÏ 30 kr. dennû. Kraj-
sk˘ úfiad v Pfierovû i Zemské místodrÏitelství v Brnû v‰ak Ïádost zamítly.

Vztahy mezi sousedy v Klokoãí nebo z okolních obcí ãasto zakalily spory o peníze a dluÏní úpisy.
V roce 1827 zaÏaloval Vavfiín R˘par z Klokoãí Fabiana Popa z HrabÛvky o ãástku 330 zl., na kterou mûl
dluÏn˘ úpis z roku 1822. Klokoã‰tí dokonce pÛjãovali peníze mû‰ÈanÛm v Lipníku. V roce 1841 poÏá-
dali manÏelé Martin a Mariana Knopovi z Lipníku o zápis dluhu 200 zl. Bernardu Onderkovi, sedlákovi
v Klokoãí (ã. p. 8). Za dluÏní úpis si poté koupili „masnou lavici“ od Josefa Fraise.
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Mapka klokočských pastvin z roku 1823 (ZAOpO, Vs Hranice, inv. č. 418, k. č. 95, f. 38)
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Dne 18. ãervna 1828 o tfietí hodinû odpolední se od západu k v˘chodu pfiehnalo nad obcí velké kru-
pobití a po‰kodilo polní plodiny. Nejvíce byly zasaÏeny obce Klokoãí, Podhofií a Milenov, z nich nejhÛ-
fie na tom byli v Milenovû, kde zÛstalo obilí na chléb jen na velmi krátkou dobu. âásteãnû po‰kozeny
byly pozemky sousedních obcí Jezernice, Slavíã a Drahotu‰e. ZasaÏena byla pole panského dvora, ale mé-
nû neÏ pole poddan˘ch. Nejvíce po‰kozen byl hrách, jeãmen a jetel, ménû pak Ïito a nezanedbatelnû
p‰enice.

Klokoãí si udrÏelo zemûdûlsk˘ charakter. Co se t˘ãe 19. století, mÛÏeme porovnat celkové poãty do-
bytka v docela pravideln˘ch ãasov˘ch intervalech. Dodnes se traduje, Ïe v Klokoãí b˘valo chováno vel-
ké mnoÏství ovcí. Tuto informaci uvádí roku 1909 ve své knize Vojtûch Bartovsk˘, kter˘ ji patrnû pfie-
vzal z Topografie Gregora Wolného, vydané roku 1835. V první polovinû 19. století b˘val poãet skopového
dobytka skuteãnû vysok˘, coÏ kontrastuje s nulov˘m stavem ve druhé polovinû 19. století. Srovnateln˘
poãet ovcí v letech 1822–1823 na panství byl pouze na Hranicku, a to v Partutovicích, Bûlotínû, Jindfii-
chovû, StfiíteÏi, Opatovicích a v pansk˘ch dvorech. Na Drahotu‰sku nikde tolik ovcí nebylo.

Obyvatelé Klokoãí nacházeli obÏivu témûfi v˘hradnû v zemûdûlství. V Ïádném z berÀov˘ch soupisÛ
se neobjevuje specializovan˘ fiemeslník. V matrikách a pozÛstalostních fiízeních jsou sice uvádûni tkal-
ci, krejãí, obuvníci, tesafii, zedníci, ale b˘vají jmenováni souãasnû jako chalupníci nebo domkáfii. Roku
1797 zemfiela na ã. p. 7 manÏelka tesafie Franti‰ka Wernera. V ã. p. 10 bydlel v letech 1791–1815 ‰vec
Pavel R˘par a roku 1820 se s jeho dcerou oÏenil Jakub âepica, kter˘ je uvádûn jako krejãí a pozdûji ja-
ko zedník. V domku ã. p. 13 zemfiel roku 1806 krejãí Jifií ·losar ve vûku 50 let. â. p. 13 koupil v roce
1832 zedník Josef Libosvár. Dal‰í obuvník koupil domek ã. p. 14 pfied rokem 1775 a Ïil zde do roku
1799. Tuto chalupu poté od roku 1806 vlastnil tesafi Josef Vanûk. V letech 1748–1773 vlastnil chalupu
ã. p. 16 krejãí Matûj R˘par, kter˘ zde Ïil aÏ do své smrti v roce 1790. Jakub VáÀa, kter˘ chalupu ã. p. 16
pfievzal od svého otce po roce 1819, byl také krejãím. Ze sousední obce Velká se roku 1809 pfiiÏenil na
ã. p. 18 krejãí Karel Tfietina (manÏelka Mariana, dcera Jakuba R˘para). Kovárna v obci nebyla. Pouze na
ã. p. 19 se v roce 1809 pfiiÏenil Mikulá‰ Hefner, kter˘ byl kováfisk˘m tovary‰em, ale zemfiel v roce 1813.
Chalupu stále vlastnil jeho tchán. Na ã. p. 19 zmiÀuje matrika v letech 1834–1844 také krejãího Fran-
ti‰ka Macháãka. V chalupû ã. p. 21 se udrÏela tradice tkalcovství nejménû po tfii generace (v pramenech
se v letech 1773–1792 objevuje Jifiík Král, od 1785 Václav Král, v letech 1809–1837 Jan Král). Dal‰í
tkadlec Jan Va‰inka vlastnil chalupu ã. p. 22 (od roku 1805). Tesafi Franti‰ek Morch si v roce 1827 vy-
stavûl domek ã. p. 31 a roku 1833 jej prodal a odstûhoval se. V domû pak od roku 1838 bydlel mistr krej-
ãí Josef Va‰inka, kter˘ byl synem tkalce Jana Va‰inky z ã. p. 22. 

V pozÛstalostních fiízeních najdeme také doklad toho, Ïe se klokoã‰tí mladíci uãili rÛzn˘m fiemeslÛm
a vydávali se jako tovary‰i na vandr. V roce 1827 byl krejãovsk˘m tovary‰em na vandru Jan ·losar (ã. p. 2).
Dal‰í zápis z roku 1832 je o smrti klokoãského rodáka Martina Váni (ã. p. 16), kter˘ jako krejãovsk˘ to-
vary‰ na vandru bydlel v Hranicích ã. p. 358. 

V roce 1830 byl katastr obce zamûfien a zakreslen adjunktem 1. tfiídy Lukasem Fessingerem na
23 listech. V obecních úãtech je uvedeno, Ïe obec vydala za dfievo na floky k mûfiení polí, na nadstave-
ní obecního fietûzu k mûfiení polí a na v‰eliké potfieby pro pány inÏen˘ry celkem 29 zl. 50 kr. Správnost
podrobného barevného plánu, zvaného indikaãní skica, potvrdili sv˘m podpisem také pfiedstavení ob-
ce Klokoãí: rychtáfi Jan Lesák, „Bauermeister“ Franti‰ek VáÀa (podpis +++), pisatel jména Martin R˘par,
pfiíseÏn˘ Jan R˘par, soused Jan Va‰inka. Plán zastavûné ãásti obce je pfieti‰tûn v pfiíloze této publikace.
Barevnû v nûm byla odli‰ena zdûná (ãervenû) a dfievûná (Ïlutû) stavení. U pûti usedlostí z tfiiatfiiceti ne-
byla do plánu zaznamenána Ïádná zdûná stavba a v‰echny budovy, vãetnû obytn˘ch, byly dfievûné. Do
roku 1924 byla v‰echna dfievûná obytná stavení s v˘jimkou ã. p. 19 promûnûna na zdûná. Zajímavé je,
Ïe právû ã. p. 19 je v indikaãní skice zakresleno ãervenou barvou,  a mûlo tedy b˘t zdûné. V indikaãní
skice z roku 1830 byly parcely Dolního pastviska zakresleny do katastru obce Klokoãí, kter˘ tak získal
charakteristick˘ tvar s dlouh˘m klínem na jihu. Místo jména majitele bylo zapsáno, Ïe o nû vedou spor
kníÏe Ditrich‰tejn a obec Klokoãí. DaÀ za pozemek platil kníÏe Ditrich‰tejn. V této indikaãní skice jsou
uvedeny tyto názvy místních tratí: V brtních, V padûlkách, Pod háji, V kfiivách, Za potoãí, Podevsí, V dí-
lích za humny, Nad louãkama, Na podufiitách, Horní pastvisko, Na ‰irok˘ch, Nad huãnicou, Pod huãni-
cou, Na rubaninách, Dolní pastvisko.
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V roce 1830 byl také pro Klokoãí pofiízen tzv. parcelní protokol, kde byli zaznamenáni majitelé
a rozmûry v‰ech parcel v katastru obce. Poprvé také byly sepsány rozmûry stavebních pozemkÛ. Celkem
bylo u 33 ãísel popisn˘ch v obci napoãítáno 52 stavení, z toho 11 pouze obytn˘ch, 17 pouze hospodáfi-
sk˘ch a 24 domÛ, které slouÏily jako obytné i hospodáfiské souãasnû. Nejvût‰ím domem byl pansk˘ dvÛr,
kter˘ mûl 1 158 ãtvereãních sáhÛ. Celková zastavûná plocha byla 3 jitra 1 234 ãtvereãních sáhÛ. 

Po roce 1831, kdy vrchnost definitivnû ukonãila hospodafiení klokoãského panského dvora ve vlastní
reÏii a pole, kde Klokoãí robotovalo, pronajala, byla patrnû robota reluována, to je pfievedena na penûÏ-
ní plat. U naturálních dávek bylo k reluici pfiistupováno jiÏ dfiíve. Napfiíklad u poãtu slepic a vajec byl od
roku 1684 uvádûn pfiepoãet na penûÏní sumu. Také rychtáfiova povinnost vinné fÛry b˘vala v pfiípadû je-
jího neuskuteãnûní odvádûna v penûzích. Obiln˘ plat byl vÏdy uvádûn v naturáliích, ale nûkdy odvádûn
i v penûzích. V 19. století se povinnost pfiedení lnu a konopí objevila jako penûÏní dávka nejen v pfiehle-
dech urbariálních povinností, ale roku 1830 dokonce i v obecních úãtech. Ve ãtyfiicát˘ch letech 19. sto-
letí byly dny roboty vÏdy pfievádûny na penûÏní plat. Také desátky odvádûné drahotu‰ské fafie b˘valy v le-
tech 1819–1847 odvádûny v penûzích. Za snop Ïita se poãítalo 10 aÏ 25 kr., za snop ovsa 6 aÏ 15 kr.

Co se t˘ãe lékafiské péãe, vyuÏívali Klokoã‰tí  v nutn˘ch pfiípadech na zaãátku 19. století sluÏeb
hranického lékafie (1817 dr. Kajetán Pokorn˘), jak se dovídáme ze sporu Rosiny VáÀové a Martina R˘-
para. V roce 1835 existovala ordinace také v Drahotu‰ích. Lékárna byla pouze v Hranicích. 

Do roku 1829 uvádí klokoãské matriky místní i pfiespolní porodní báby. V letech 1790–1795 zmi-
Àují Annu R˘parovou, která jako vdova koupila domek ã. p. 11 roku 1772. V letech 1795–1797 b˘vala

Tvar katastru obce a názvy tratí na tzv. indikační skice z roku 1830 (MZA Brno, D9, inv. č. 1282, sign. 1010,
k. č. 243)
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porodní bábou její dcera Magdalena, provdaná Dokoupilová (také ã. p. 11). V tûchto letech b˘vala v pfií-
padû, Ïe nemohla pfiijít místní porodní bába, volána nûkterá z okolních vesnic (Anna Kainarová z Mile-
nova, Anna Staro‰ová z Velké, Mariana Javorská z Drahotu‰). Od roku 1798 do roku 1829 pÛsobila v Klo-
koãí Rosina Va‰inková z ã. p. 12. V roce 1802 byla podle matriky u jednoho porodu Mariana Va‰inková
z Klokoãí ã. p. 26. V letech 1805, 1811, 1814 a 1816 se u jednoho ãi dvou porodÛ vyskytly také po-
rodní báby z Drahotu‰ (Apolena Veselá, Klára VáÀová), Milenova (âásteãková) a Velké (Veronika âíha-
lová). Od roku 1821 se v Klokoãí pravidelnû stfiídala místní porodní babiãka Rosina Va‰inková s porod-
ními babiãkami z Drahotu‰ – Klárou VáÀovou, Marianou ·romovou (od roku 1825) a Jenovéfou
Studentovou (od roku 1832). Od roku 1830 do Klokoãí pouze docházely jiÏ zmínûné porodní báby z Dra-
hotu‰.

Z klokoãsk˘ch rodákÛ, ktefií si vybudovali urãité postavení za hranicemi katastru obce, je tfieba jme-
novat Matyá‰e Vilímka (zemfiel v roce 1845), kter˘ se stal vrchnostensk˘m ‰afáfiem v Brankách. Jeho
bratr bydlel v Drahotu‰ích. Vojenskou kariéru udûlal Franti‰ek Vilímek, rodák z ã. p. 4, kter˘ jako vo-
ják z povolání slouÏil u infantérie – 1. regimentu císafie Ferdinanda. Bydlel v Pfierovû, kde také roku 1841
zemfiel. Chalupu po rodiãích pfievzala jeho sestra Mariana, která se provdala za Vavfiince [Lorence] Va-
lentu. Druhá sestra AneÏka zÛstala svobodná. 

Pedagogy se stali: Ignác Jacha (rodák z ã. p. 19), kter˘ byl v roce 1832 uãitelem ve Velkém Kloko-
ãovû, a Jan Hapala (nar. 7. 8. 1816 v ã. p. 20), kter˘ pÛsobil jako uãitel v sousední obci Velká. Hapala
ve Velké nastoupil roku 1834 jako uãitelsk˘ pomocník a roku 1839 jej konzistofi potvrdila jako uãitele.
Vyuãoval zde aÏ do roku 1884, kdy pfievzal stfiíbrn˘ zásluÏn˘ kfiíÏ s korunou a ode‰el na odpoãinek do
Drahotu‰.

VÛbec nejv˘znamnûj‰ím klokoãsk˘m rodákem byl Martin Karel ·losar z ã. p. 2 (28. 10. 1793–16. 8.
1854), kter˘ pfiijal fiádové jméno Viktor a byl v letech 1832–1854 opatem rajhradského klá‰tera. Jeho
otec Anton ·losar zemfiel 23. prosince 1826. Kromû prvorozeného Martina Karla mûl z prvního man-
Ïelství dal‰ích pût synÛ – Fabiána (pfievzal hospodafiení na pÛllánovém gruntu), Franti‰ka, Matyá‰e (vo-
ják), Jana (krejãovsk˘ tovary‰) a Josefa. V druhém manÏelství se narodil syn Viktorin, dcery AneÏka a Ve-
ronika.

Silné náboÏenské cítûní v obci se projevovalo zfiizováním zboÏn˘ch nadací. Nejstar‰í nadace zfiíze-
ná obyvatelem Klokoãí je z roku 1840. Vavfiinec R˘par (ã. p. 25) tehdy sloÏil 500 zl. na 100 m‰í za se-
be a své zemfielé rodiãe Antona a Rozálii R˘parovi.

Pro Klokoãí se dochoval tzv. soupis du‰í, dnes bychom jej nazvali soupisem obyvatel, kter˘ pofiídil
drahotu‰sk˘ faráfi v roce 1844. Podle nûj byli v obci dva krejãí (Jakub VáÀa, ã. p. 16, a Franti‰ek Ma-
cháãek, ã. p. 19), jeden tesafi (Josef Vanûk, ã. p. 14) a dva zedníci (Jakub âepica, ã. p. 10, a Josef Libo-
svár, ã. p. 13). Na v‰ech gruntech mûli ãeleì. Pouze na ã. p. 2 a 24, kde mûli dost odrostl˘ch dûtí a na-
víc zde bydlela pfiíbuzná rodina, ãeleì chybûla. Na statku byl vÏdy jeden pacholek (v˘jimeãnû dva),
k tomu ãasto jedna nebo dvû dûveãky, maximálnû v‰ak tfii osoby celkem. K panskému dvoru patfiila ta-
ké tzv. kolÀa (stávala za silnicí u pastvin), kde jiÏ del‰í dobu bydlel pacht˘fi dobytka a pozemkÛ Josef Nû-
meãek ze Slavíãe s rodinou. V letech 1840–1841 byla velmi tuhá zima, proto Josef Nûmeãek poÏádal,
aby mohl ustájit v ovãinci v Klokoãí. Vrchnostensk˘ úfiad vydal pro tento mimofiádn˘ pfiípad provizorní
povolení, protoÏe stáje ve Slavíãi byly ve ‰patném stavu a hrozil úhyn dobytka.

V tomtéÏ roce jako nejstar‰í úpln˘ seznam obyvatelstva vznikl i nejstar‰í obraz vesnice. Roku 1844
namaloval Tadeá‰ Millian pro klokoãského rodáka Viktora Martina ·losara, tehdej‰ího rajhradského
opata, obraz jeho rodného domku (ã. p. 2). Jedná se o unikátní vyobrazení tfií usedlostí (ã. p. 1 aÏ 3), ja-
k˘m se nemÛÏe pochlubit Ïádná sousední obec.

V letech 1844–1847 byl vystavûn úsek Severní dráhy císafie Ferdinanda z Lipníku nad Beãvou
do Bohumína. Îeleznice pfiímo protnula katastr obce, proto byly v roce 1844 pro stavbu vykoupeny  ta-
ké nûkteré pozemky obyvatel Klokoãí. Jejich vlastníky byli Jan DuchoÀ (ã. p. 6), AneÏka VaÀová (ã. p. 27),
Franti‰ek Pop (ã. p. 20), Jan Král (ã. p. 21) a Jan R˘par (ã. p. 25). Stavba Ïeleznice zasáhla do Ïivota oby-
vatel nejprve negativnû, teprve pozdûji se stala nepostradateln˘m dopravním spojením. Klokoã‰tí se obá-
vali zru‰ení cesty do Drahotu‰, kterou vyuÏívaly i dal‰í obce pfiifafiené nebo pfii‰kolené do Drahotu‰. Do
mûsta se tehdy chodilo alejemi ode dvora pfiímo na drahotu‰ské námûstí. V místech, kde je dnes silnice,
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tehdy vedla jen pû‰ina pfies mokré louky. Dal‰í moÏností bylo vyjít v˘honem na milenovskou vozovou
cestu, která se pfied Drahotu‰emi spojovala s cestou ode dvora. Trasa údolím v zimû ãasto zapadala snû-
hem a b˘vala i po nûkolik t˘dnÛ nesjízdná. Klokoã‰tí Ïádali zachování prÛchodu pro hnaní dobytka. StíÏ-
nost zaslaná v roce 1845 vrchnostenskému úfiadu zÛstala bez odpovûdi a teprve list krajskému úfiadu
z roku 1846 byl komisionálnû projednáván. Kromû Klokoãsk˘ch jej podepsali i zástupci obyvatel Hra-
bÛvky, kter˘ch se zmûna cesty také t˘kala. UvaÏovalo se mimo jiné o zfiízení pfiechodu. Nakonec byla
cesta alejemi ode dvora svedena za mokr˘mi loukami na Podevsí k milenovské vozové cestû a v údolí
postaven podjezd. Lidé mohli také projít alejovou cestou ode dvora a odboãit na druhou stranu, ke ·tre-
ce, podlézt pod mostkem, schodky pfies Ïelezniãní násep a starou „Rajãulou“ („Reitschule“) pfiijít do Dra-
hotu‰. PÛvodní trasy cest se dochovaly na mapû z tzv. prvního vojenského mapování (1764–1768, rek-
tifikace 1780–1783), které ale je‰tû nebylo zhotovováno podle trigonometrické sítû a obsahuje proto
fiadu nepfiesností. Pfii srovnání s mapov˘mi listy tzv. druhého (1836–1852) a tfietího (1876–1878) vo-
jenského mapování, kde je Ïelezniãní traÈ jiÏ vyznaãena, je ale zmûna viditelná.

V roce 1848 byl distriktní vceÀovací komisí pofiízen popis obce Klokoãí, kter˘ byl podkladem pro
zpracování stabilního katastru. Tento materiál (tzv. vceÀovací operáty) ze dne 15. dubna 1848 obsa-
huje zajímavé údaje o Ïivotû zdej‰ích obyvatel a pfiiná‰í nám následující fakta: 

Obec Klokoãí leÏela pÛl míle na západ od okresního mûsta Hranice, které se nacházelo na po‰tovní
cestû do Haliãe. Území obce se rozkládá na pahorkatinû, která se smûrem k jihu pozvolna sklání, a malá
ãást je na plochém pravém bfiehu Beãvy. Klima je mírné a pfiíznivé pro pûstování v‰ech obilovin. Pozem-
ky na severu leÏící v˘‰e jsou ãasto zasaÏeny severov˘chodními ostr˘mi a studen˘mi vûtry, které jsou pfií-
ãinou vymrzání a pozdních jarních mrazíkÛ. V˘mûra obce byla urãena na 644 jiter 416 ãtvereãních sáhÛ.

Zástavba je souvislá, tvofií celkem pravidelnou uliãku a rozprostírá se na dvou úboãích svaÏujících se
pozvolna na v˘chod a západ. K nejvzdálenûj‰ím pozemkÛm je to tfii ãtvrtû hodiny chÛze. U obytn˘ch
domÛ jsou zahrady. Pole leÏí v‰emi smûry buì plochá, nebo mírnû svaÏitá. Lep‰í louky se nacházejí na

Obec Klokočí na mapě tzv. druhého vojenského mapování (SOkA Přerov)
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jihu pod obcí u místního potoka (dnes zastavûné Podevsí), ostatní v˘chodnû, západnû a jiÏnû u Draho-
tu‰ a potoka Îabník. Pastviny tvofiily souvislé pozemky na jihu v rovinû údolí Beãvy. Les na v˘chodní hra-
nici obce mûl 3 jitra.

Jak jiÏ bylo fieãeno, patfiila obec pod hranick˘ okres v pfierovském kraji, pfiifafiena a pfii‰kolena byla do
Drahotu‰. Na severu hraniãila s obcemi Milenov a HrabÛvka, na v˘chodû s Velkou a Drahotu‰emi, na ji-
hu s Drahotu‰emi a na západû se Slavíãem a Milenovem. Podle závûru konskripãní komise z roku 1844
bylo v Klokoãí 236 du‰í, z toho 107 muÏÛ a 129 Ïen. Ve 34 domech bydlelo 57 nájemníkÛ, z nichÏ 54
se zab˘valo zemûdûlskou produkcí a pouze 3 fiemeslem. U nejvût‰ích statkÛ b˘vali 4 sluÏebníci. Obvy-
klá v˘Ïiva zdej‰ích obyvatel sestávala z brambor, zelí, lu‰tûnin a chleba. Vût‰inou se objevovaly také po-
krmy z mouky, mléka a s˘rÛ a jen obãas maso.

Konskripãní komise v roce 1843 zjistila 40 koní a 50 kusÛ hovûzího dobytka. Komise oceÀovací na-
poãítala 41 koní, 44 krav, 9 jalovic a 19 prasat. Hovûzí dobytek byl men‰ího venkovského plemena, ko-
nû prostfiední velikosti a vepfii z plemena zvaného polsk˘ kacr. Konû b˘vali v létû krmeni zelen˘m krmi-
vem a drÏeni na pastvû. Pfii tûÏké práci dostávali oves. V zimû mívali seno, slámu a oves. Hovûzí dobytek
byl v létû na pastvû a ve stáji dostával zelené krmení, v zimû pak seno, slámu a fiezanku. Vepfii se krmili
bramborami, ‰rotem, jetelem a zbytky z kuchynû. Konû pouÏívali obyvatelé k potahu v hospodáfiství i ke
komerãním fÛrám. Mléko krav se vyuÏívalo v syrovém stavu nebo smetana pro dal‰í zpracování. Vût‰i-
na se spotfiebovala pfii hospodáfiství a pfiebytek nosili k prodeji do Hranic nebo Lipníku. Pûknûj‰í telata
zÛstávala pro dal‰í chov, ostatní prodávali fiezníkÛm v okolí. Vepfii byli urãeni v˘hradnû pro domácí kon-
zumaci. U nejvût‰ího hospodáfiství (rychta na ã. p. 3) byli 4 konû, 9 krav, 3 jalovice a 2 vepfii. Produkce
drÛbeÏe nebyla v˘znamná.

Katastrem obce protékají tfii potoky. Îabník pfiitéká ze západu od Milenova a stáãí se od severu k ji-
hu do Drahotu‰. ZavlaÏoval mnoÏství luk a nedûlal Ïádné ‰kody. Druh˘m je místní potok (dnes má re-
gulované koryto), kter˘ pfiitéká ze severu od Milenova a teãe k jihu stfiedem zástavby obce smûrem k Dra-
hotu‰ím. Nemá Ïádné pfiítoky z pfiilehl˘ch pozemkÛ. ZavlaÏoval louky I. tfiídy. Poslední – Drahotu‰sk˘
potok – pfiitéká ze severu od HrabÛvky a teãe k jihu do Drahotu‰. ZavlaÏoval okolní louky a ani pfii vy-
sok˘ch stavech vody nezpÛsoboval vût‰í ztráty. Katastr obce v jiÏní ãásti protínala od západu k v˘chodu
císafisko královská po‰tovní cesta do Haliãe. Dále se zde nacházelo pût komunikací do sousedních obcí,
které byly v té dobû ve ‰patném stavu. Na trh chodili obyvatelé Klokoãí po c. k. po‰tovní cestû do pÛl
míle vzdálen˘ch Hranic, kde se konal kaÏd˘ pátek t˘denní trh.

Z hlediska vyuÏití se polnosti dûlily na obdûlávané 614 jiter 1 514 sáhÛ, nevyuÏívané 3 jitra 1 259
sáhÛ a nevyuÏitelné 25 jiter 843 sáhÛ. Následnû se mûly nevyuÏívané k obdûlávan˘m v pomûru 1 : 153,
nevyuÏitelné k obdûlávan˘m v pomûru 1 : 24, nevyuÏitelné k nepouÏívan˘m v pomûru 1 : 6.

Na pozemcích se vût‰inou pûstovala ozimá p‰enice, ozimé Ïito, jeãmen, oves, brambory a jetel. Ve
vícelet˘ch periodách pfiib˘valo brambor a jetele. DÛleÏité pastviny se rozorávaly a sedláci je promûÀovali
v pole. Na loukách byla jen malá ãást vyhrazená pro vikev a zelí. Z luk se sklízelo seno i otava. Ze za-
hrad bylo ovoce (jablka, hru‰ky, ‰vestky, tfie‰nû a ofiechy), pak nûco zeleniny a hlavnû tráva. Zalesnûní
tvofiily duby, habry, osiky, lísky a lípy. Pozemky byly obdûlávány dle místní pomûrÛ, sil a prostfiedkÛ a ob-
hospodafiovány trojpolním systémem. Louky se na jafie ãistily hrábûmi, stejnû jako zahrady, kde se sklí-
zela tráva. Pûstování ovoce byla vûnována malá péãe. Pastviny zÛstávaly ponechány pfiírodû. Lesy byly
obhospodafiovány v˘sekem. 

Co se t˘ãe nedostatkÛ a pfiekáÏek stojících v cestû dosaÏení vy‰‰ích v˘nosÛ, vidûl komisafi tfii zásad-
ní problémy. Prvním byla malá v˘mûra luk, coÏ znamenalo, Ïe nebylo dost sena na v˘Ïivu dobytka v zi-
mû. Hospodáfii proto urãitou ãást dobytka poráÏeli a nemûli pak dostatek hnoje na hnojení polí. Druh˘m
problémem bylo, Ïe hospodáfii hledali obÏivu také jako formani a povozy s komerãních zboÏím je ãasto
na del‰í ãas vzdalovaly i s taÏn˘m dobytkem od domu. Tfietí vadou byla neochota místních obyvatel za-
vádût jakékoli novoty. Toto upínaní se ke star˘m zpÛsobÛm a zvykÛm pfiekvapilo komisafie natolik, Ïe je
zaznamenal, coÏ u jin˘ch vesnic neãinil. (Dalo by se fiíci, Ïe urãitá forma staromilství pfietrvávala v obci
je‰tû ve dvacát˘ch letech 20. století. Napfiíklad pfii pozemkové reformû pofiádali v Klokoãí boufilivé schÛ-
ze proti parcelaci dvora v majetku lipnického velkostatku a ve stejném období se dostávali do váÏn˘ch
konfliktÛ také s uãitelem Josefem Harnou mimo jiné proto, Ïe se odmítl s dûtmi pfii vyuãování modlit.)
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Rozdûlení pozemkÛ bylo následující:
Pole  . . . . . . . . . . . 487 jiter ãtvereãních 1183 sáhÛ
Louky  . . . . . . . . . 33 jiter 289 ãtvereãních sáhÛ
Zahrady . . . . . . . . . 12 jiter 257 ãtvereãních sáhÛ
Pastviny  . . . . . . . . 78 jiter 1289 ãtvereãních sáhÛ
Les  . . . . . . . . . . . . 3 jitra 96 ãtvereãních sáhÛ

Pfii srovnání rozsahu jednotliv˘ch pozemkÛ se ukázalo, Ïe obec má pfiíli‰ málo luk na to, aby mûla
v zimním období dostatek krmiva pro dobytek. Z toho dÛvodu nemohla dosáhnout poÏadované kvality
hnojiva potfiebného pro pole. Tento ‰patn˘ stav by se mohl zlep‰it umûlou produkcí hnojiva. Zahrady
a pastviny byly shledány pfiimûfiené ostatní drÏbû. Lesy byly nev˘znamné a obec musela kupovat dfiíví
pro své potfieby od vrchnosti.

Stav dobytka byl ohlednû pomûru hnojiva k rozsahu hospodáfiství velmi mal˘, ale mohl b˘t nazírán
jako dostateãn˘, pokud se jednalo o poÏadované síly k potahu stejnû jako o poãet pracovních sil. V jed-
notliv˘ch hospodáfistvích se pouÏívalo toto náfiadí: pluh, brány se Ïelezn˘mi ostny, motyka, lopata, vÛz
na hnÛj, vidle na hnÛj, kosa a srp, hrábû, vozy pro sklizeÀ, cepy, su‰ák (fiídké fie‰eto), potûradlo, vûjaãka
(dfievûná lopata na obilí) a „vûtrn˘ ml˘n“ k ãi‰tûní obilí od plev.

Ozim se vyséval v fiíjnu a jafi v bfieznu a dubnu. Înû pfiipadaly pro podzimní setbu na ãervenec a sr-
pen, pro jarní osev na srpen a záfií. Seno se sklízelo v druhé polovinû ãervna, otava koncem srpna a za-
ãátkem záfií.

Pfii oceÀování produkce pozemkÛ dospûla komise k následujícím závûrÛm: Produkce polí  byla dob-
ré kvality. Louky dávaly smí‰ené seno a otavu. Ze zahrad pocházelo ovoce obvyklé kvality a sladká trá-
va. Na pastvinách rostlo sladké krmivo. Z lesÛ bylo získáváno tvrdé i mûkké uÏitkové dfiíví i na otop. Pou-
ze pole dávala sklizeÀ, která pfievy‰ovala potfieby vesnice. Jednalo se o p‰enici, Ïito, a oves, které prodávali
na trhu ve mûstû. 

Z hlediska majetkoprávního se pÛda dûlila na dominikální a rustikální. Otázka svobodn˘ch polností
nepfiicházela ve vesnici v úvahu. 

V obci byl 1 tfiiãtvrtiláník s 50 jitry, 10 pÛlláníkÛ s 24 jitry, 4 ãtvrtláníci s 15 jitry, 7 velkozahradníkÛ
s 4,5 jitry a 10 malozahradníkÛ s 0,5 jitrem pozemkÛ. Vedle toho byl v obci jeden pansk˘ dvÛr a jeden
obecní dÛm. Pozemkovou vrchností byly Hranice.

Obytné domy byly pfiízemní, vût‰inou vystavûné z cihel a kamenÛ, nûkteré ze dfieva, a pokryty ‰in-
delem nebo slámou. Hospodáfiské budovy byly dfievûné s do‰kovou stfiechou. Budovy byly v docela dob-
rém stavu, poji‰tûna byla dvû stavení. PrÛmyslová fiemesla v obci nebyla.

Tento podrobn˘ popis obce zachycuje její stav v dobû velk˘ch a dÛleÏit˘ch zmûn, které znamenalo
zru‰ení patrimoniální správy a zfiízení samosprávn˘ch orgánÛ.

Dûjiny obce v letech 1848–1990
Jifií Lapáãek

1848–1918

Rok 1848 znamenal velmi dÛleÏitou zmûnu v Ïivotû vesnick˘ch obyvatel, pfiedev‰ím odstranûní ro-
boty a zru‰ení poddanství. Císafi Ferdinand V. byl nucen vydat 28. bfiezna 1848 nafiízení, podle nû-
hoÏ mûly b˘t do roka zru‰eny za náhradu v‰echny roboty. Cesta k odstranûní poddanství byla v‰ak ces-
tou ãinu urychlena alespoÀ pro Moravu, kde zemsk˘ snûm, doplnûn˘ zástupci selského stavu (tzv. selsk˘
snûm), se 9. ãervna 1848 usnesl, Ïe od 1. ãervence 1848 pfiestává na Moravû ve‰kerá robota a ru‰í se
v‰echny naturální a penûÏní dávky, vypl˘vající z poddanského pomûru, odvádûné kostelÛm, farám, ‰ko-
lám nebo jin˘m dobroãinn˘m ústavÛm. K provedení vyvazení byly zfiízeny tzv. vyvazovací zemské fon-
dy, kter˘m podléhaly okresní komise. Podle provádûcích nafiízení mûla b˘t hodnota jednotliv˘ch pod-
dansk˘ch povinností a robot propoãtena podle cen, uvádûn˘ch ve stabilním katastru, pak celá tato náhrada
kapitalizována na dvacetinásobek a rozdûlena po odpoãtu nûkter˘ch ãástek za vrchnostenské protisluÏ-
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by na tfii díly, z nichÏ jeden se odepsal jako ãást pfiipadající na danû, druh˘ pfievzala zemû a tfietí mûl pla-
tit vyvazovan˘. V roce 1850 byl proveden soupis v‰ech urbariálních povinností jednotlivcÛ i celé obce
s uvedením, zda bude bfiemeno zru‰eno bez náhrady, nebo s náhradou.

V pfiípadû Klokoãí odpadly bez náhrady tyto dávky: na sv. Jifií a sv. Václava volkové a váleãn˘ popla-
tek (platil fojt), dále vinn˘ plat, dávka za pfiedivo, vybíraná od ‰esti domkáfiÛ na rustikální pÛdû, a nû-
které povinnosti, které jiÏ del‰í ãas nebyly plnûny (vartovné, odvádûné o Vánocích, poplatek obce za past-
vinu a nájem jednoho chalupníka za roli). Také roboty vymûfiené deseti domkáfiÛm v celkové v˘‰i 195
dní byly vyvazeny bez náhrad.

Dal‰í bfiemena pÛlláníkÛ, ãtvrtláníkÛ a chalupníkÛ byla ru‰ena s náhradou. Jednalo se o pozemkovou
a gruntovní dávku na sv. Jifií a sv. Václava, robotní na sv. Jakuba a sv. Martina, plat za slepice a vejce
(sv. Václav), za oves (sv. Martin) a za pfiedivo, rychtáfiovu povinnost dovozu vína (vinná fÛra) z Mikulo-
va a dny vymûfiené roboty. Pfii vyvazení pozemkÛ se u platÛ vycházelo z jejich pevnû stanovené v˘‰e,
u roboty jednak ze ‰estiletého prÛmûru (ve 40. letech 19. století byly dny roboty pfievádûny na penûÏní
plat), jednak z katastrálních cen obilí. Pro kaÏdou usedlost pak byla vysazena listina, na jejímÏ základû
majitelé Ïádali v roce 1856 (syn b˘valého fojta Jan Lesák aÏ roku 1860) o v˘maz star˘ch povinností.

V této souvislosti také pfiipomeÀme, Ïe v letech 1848–1849 si stûÏoval faráfi, Ïe mu farníci odepfie-
li po zru‰ení patrimoniální správy placení dávek. K 27. ãervnu 1849 byl desátek zru‰en institutem
v˘kupu, coÏ znamená, Ïe povinnost byla zru‰ena s náhradou. Podle pfiehledu drahotu‰ského faráfie Ja-
na Rady z roku 1852 o naturálních dávkách dluÏn˘ch z jednotliv˘ch obcí za léta 1848–1849 a platu
z roku 1850 se mûl jeden snop Ïita nebo ovsa z vesnice odluãovat za 3 kr., to je kopa za 3 zl. platu. Je-
den snop Ïita nebo ovsa z mûsta se odluãoval za 1 kr., tedy kopa za 1 zl. Obyvatelé vesnic byli nadále
povinni platit na odluãném pro budoucí ãasy o jednu pûtinu ménû neÏ Drahotu‰‰tí, a to kvÛli hor‰í kva-
litû pozemkÛ.

Obyvatelé Klokoãí se uãili s novû získanou svobodou zacházet. Jak bylo uvedeno, mûli jiÏ dfiíve s hra-
nickou vrchností spory o pastvinu, na kterou si dûlali nárok a kterou si podle nich pfiivlastnila vrchnost
neprávem pro chov ovcí. Kronikáfi zaznamenal ústnû tradovanou informaci o této záleÏitosti. Hranické
panství chovávalo velké mnoÏství ovcí, aÏ 1 200 kusÛ. Za tím úãelem potfiebovalo velká pastviska. Pro-
to pfii fiece Beãvû, tam, kde se dodnes fiíká „Na rybníkách“, vÏdy po sedm let zadrÏovalo vody na rybní-
ky a po sedm let je vypu‰tûné udrÏovalo. Na vysu‰en˘ch místech se pak pásla tato stáda umístnûná v ov-
ãincích, zvan˘ch dodnes „u KÛlnû“.

ProtoÏe vinou mokré trávy na bafiinách rostoucí zdechlo mnoho ovcí, uãinilo panství smlouvu s klo-
koãskou obcí v tom smyslu, Ïe obec dovolí panství pást ovce na klokoãsk˘ch pastvinách a vrchnost se
uvolí platit za obec daÀ. Lidem pak bylo dovoleno z panského lesa odváÏet listí a v lesích si kácet pod-
rost. K zmiÀovan˘m pastviskÛm náleÏel je‰tû kus lesa za fiekou Beãvou, osázen˘ dfiíním, o kter˘ obec
rovnûÏ pfii‰la. Práva sbûru lidé z Klokoãí uÏívali aÏ do doby, kdy se majitelem velkostatku stal Franti‰ek
Josef kníÏe z Ditrich‰tejna, kter˘ zakázal lidem z Klokoãí hrabat listí a kácet klestí v lesích. To se stalo za
fojta R˘para a situace se nezmûnila ani za následujícího starosty Lesáka, kter˘ mûl vdovu po pfiede‰lém
rychtáfii za manÏelku. JiÏ tehdy se povídalo, Ïe R˘par smlouvu „za‰antroãil“ (DuchoÀ), Ïe R˘par hodil
akta smlouvy do studnû, „odkud jiÏ to Ïádn˘ nevytáhne“, dle v˘povûdi Franti‰ka Vrány, tehdy patnácti-
letého. Teprve za následujícího starosty Martina Vrány a radního Franti‰ka Popa se vzchopila obec k od-
poru a obyvatelé Klokoãí proti poru‰ení smlouvy protestovali soudnû. Malí sedláci pfiispívali na soudní
proces po pûti, velcí po ‰esti zlat˘ch ‰ajnÛ. Zástupcem obce, vzhledem k tomu, Ïe nikdo z Klokoãí neo-
vládal dostateãnû nûmãinu, byl Hudek z Lipníku a pfii vedl advokát Franti‰ek Mandelblüh z Olomouce.
Soud se odb˘val v Brnû, z neznámého ale dÛvodu obdrÏeli Klokoã‰tí obsílku o ãtyfii dni pozdûji, neÏ by-
lo obvyklé. Do Brna jeli zástupci obce povozem, ale v KromûfiíÏi se jim rozbil, podle Franti‰ka Vrány mû-
li pr˘ mladé konû a v KromûfiíÏi byl hrubû dobr˘ truÀk.

Soud tak probûhl bez zástupcÛ z Klokoãí. KdyÏ se pak dostavili, bylo jim fieãeno, Ïe byli „abgewie-
sen“, tj. pfii prohráli. Hlavní dÛkaz práva drÏebnosti vedli majitelé velkostatku, a to v tom smyslu, Ïe past-
visko uÏívali a platili z nûho daÀ. Hlavním svûdkem klokoãské strany byl Martin Jemelka ze Slavíãe
ã. p. 29, kter˘ odpfiísáhl, Ïe je‰tû jako kluk pásával selsk˘ dobytek na pastvinách, neÏ si je páni pronaja-
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li. Ve prospûch pánÛ pfiísahali BlaÏek ze Slavíãe a Horák z Velké jako ovãáci. Podle Franti‰ka Vrány Ho-
rák jako kfiivopfiíseÏník po smrti cel˘ zãernal. Hlavní dÛkaz Klokoãsk˘ch, smlouva, ale scházel. 

Po ãase se vefiejnû povídalo, Ïe Hudek i advokát byli podplaceni. Hudek pr˘ se vefiejnû chlubil, Ïe je
pro nûho lep‰í, Ïe páni vyhráli, a i kdyÏ byl pfied tím nemajetn˘, koupil si potom za 1 200 zl. kus lesa.
Tak pfii‰la obec o velk˘ kus zemû, po jejímÏ rozdûlení by kaÏdé ãíslo popisné dostalo pfiidûleno tfii mûfii-
ce. Tolik zápis v kronice, kter˘ odráÏí zájmy obce a je v˘razem kolektivní pamûti.

Podívejme se, jak se jeví celá pfie ve svûtle archivních pramenÛ, které se k ní dochovaly. Dne
12. kvûtna 1848 byl na krajském úfiadû v Hranicích sepsán protokol, v nûmÏ Jan Lesák a Franti‰ek Pop
uvedli, Ïe podle klokoãské fasse patfií pastviny ã. top. 740, zvané Dolní pastvisko, obci. ProtoÏe je ale ne-
uÏívají, Ïádají, aby bylo uãinûno opatfiení, aby jim je vrchnost odstoupila. Krajsk˘ úfiad Ïádost postoupil
k vyfiízení 14. ãervna 1848 hranické vrchnosti. Vrchní úfiedník hranického velkostatku Skrhla odpovû-
dûl 10. srpna 1848, pfiiãemÏ uvedl, Ïe pfii jednání 9. srpna 1848 za pfiítomnosti zástupcÛ Klokoãí bylo
dokázáno, Ïe sice uvedená pastvina byla v josefínském katastru zapsána jako majetek obce, ale s po-
známkou, Ïe patfií vrchnosti. Objevuje se sice v klokoãské fassi, ale je zde i poznámka, potvrzená zástupci
obce Tomá‰em Kainarem a Martinem Morchem, Ïe patfií vrchnosti. V matrice v˘nosu pozemkového z ro-
ku 1820, kterou podepsali Jan Lesák jako dûdiãn˘ rychtáfi a zástupci obce, je zapsána jako patfiící vrch-
nosti. Bylo dokázáno na základû pachtovních smluv, Ïe vrchnost jiÏ del‰í dobu pastvinu propachtovává,
z ãehoÏ vypl˘vá, Ïe vrchnost je faktickou majitelkou.   

V individuálním katastrálním extraktu z roku 1756 není pastvina uvedena jako majetek obce. Jan Le-
sák a Franti‰ek Pop mohli na potvrzení svého nároku uvést pouze to, Ïe pastvina byla od nûjaké doby
zapsána na listu vlastnictví obce a teprve pfied 20–21 lety uãinil tehdej‰í vrchní úfiedník panství Stenzel
poznámku, Ïe patfií vrchnosti. Oba ale pfiiznali, Ïe vrchnost pastvinu od roku 1817 uÏívá, a to ãásteãnû
ve vlastní reÏii, ãásteãnû ji pronajímá. Z v˘‰e uvedeného podle vrchnostenského úfiedníka vypl˘valo, Ïe
vrchnost je faktickou právní drÏitelkou pastviny, platí z ní danû a neexistuje Ïádn˘ oprávnûn˘ nárok ob-
ce na pastvinu.

Zástupci obce Jan Lesák a Franti‰ek Pop se osobnû dostavili na krajsk˘ úfiad 18. srpna 1848 a podali
námitky k vyjádfiení vrchnostenského úfiedníka. Z krajského úfiadu jim ale sdûlili 25. fiíjna 1848, Ïe vzhle-

Mapa klokočských pastvin z poloviny 19. století (ZAOpO, Vs Hranice, inv. č. 4116, mapa č. 172)
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dem ke zru‰ení poddanství a na základû patentu ze 7. záfií 1848 není krajsk˘ úfiad pfiíslu‰n˘ k fie‰ení ma-
jetkov˘ch sporÛ a obec se musí obrátit na soud. V tom pfiípadû musí ale obec dostat povolení zemsk˘ch
úfiadÛ.

Obec se ale rozhodla v roce 1849 nevést pfii na své náklady, ale na náklady jednotliv˘ch údÛ obce,
ãímÏ z jednání vypadly fiskální úfiady, a bylo na uváÏení zástupcÛ obce, jak˘m zpÛsobem budou postu-
povat. Dne 7. bfiezna 1849 byli Franti‰ek Pop a Martin Vrána povûfieni zastupováním obce ve vûci spor-
né pastviny a lesa. Rychtáfiem tehdy byl Jan DuchoÀ. Zástupcem obce se stal zemsk˘ advokát JUDr. Franz
Mandelblüh. Ten v ãervenci poukazoval na vysoké stáfií svûdkÛ, nebezpeãí jejich úmrtí nebo demence,
a proto Ïádal o urychlení soudní pfie. Dne 5. ãervence 1849 byl proveden v˘slech svûdkÛ, kter˘mi byli
Matûj R˘par, Jifií âoãek, Josef BlaÏek, Ignác Dohnálek, v‰ichni usedlí v Hranicích, dále Martin Va‰inka
a Martin Jemelka z Klokoãí.

U lipnického magistrátu 29. záfií 1849 se konal opûtovn˘ v˘slech svûdkÛ, opût zde byl Matûj R˘par
(96 let, grunt ve Slavíãi), Jifií âoãek (80 let, v˘mûnkáfi ve Slavíãi), Josef BlaÏek (59 let, narozen v Hrani-
cích), Ignác Dohnálek (62 let, narozen v Drahotu‰ích). Dne 13. kvûtna 1850 poÏádal Mandelblüh o v˘-
slech dal‰ích svûdkÛ z obce. Dne 3. ãervna 1850 vypracoval dr. Artus v Brnû zvlá‰tní doplÀující otázky
pro v˘‰e uvedené svûdky a otázky pro Martina Jemelku a Martina Va‰inku z Klokoãí. Okresní kolegiát-
ní soud v Hranicích sdûlil zemskému soudu v Brnû, Ïe v˘slech stanovil na 29. srpna 1850.

ZáleÏitost mûla je‰tû dal‰í právní dÛsledky, neboÈ se objevil kompetenãní spor mezi okresním soudem
v Hranicích a zemsk˘m soudem v Brnû o právo v˘slechu svûdkÛ, kter˘ rozhodl nejvy‰‰í soud ve pro-
spûch zemského soudu. Dne 2. ledna 1852 byla zaprezentována Ïaloba o uznání vlastnictví klokoãské
pastviny a náhradu v‰ech v˘loh. 

Protistrana zastoupená dr. Rudolfem Ottem poÏádala 11. bfiezna 1852 o v˘slech svûdkÛ, ktefií byli po-
depsáni na pachtovní smlouvû z roku 1807. Byli jimi Jan VáÀa z Klokoãí, ã. p. 15 (purkmistr v dobû po-
depsání pachtovní smlouvy), a Jan Král (74 let) z Drahotu‰, ã. p. 160. Dne 16. srpna 1852 dr. Rudolf Ott
vypracoval námitky ve formû rozsáhlého rozkladu. V úvodu ihned uvedl, Ïe dÛkazní prostfiedky proti-
strany v sobû obsahují zásadní rozpor, kvÛli kterému by mûla b˘t Ïaloba hned zamítnuta. On ale, aby to
bylo zcela zfiejmé, tyto rozpory dále zviditelÀuje. Nejdfiíve je podle Otta patrné, Ïe obec uvádí vlastnic-
tví pastviny jednou od nepamûtn˘ch dob, jindy to uvádí termínem jemals – odjakÏiva. Dal‰í rozpor spat-
fiuje v tom, Ïe obec uvádí jako dÛkaz zápis z josefínského katastru a z obecní fasse. Naposledy Ott upo-
zorÀuje, Ïe pfiíloha není v˘tahem z fasse Klokoãí. Sám pak na potvrzení sv˘ch slov uvádí, Ïe
v tereziánském katastru se u pastviny pí‰e „obci ponecháno vrchností za penûÏní poplatek, v dÛsledku
toho obec platí z v˘mûry 22 jiter 34 ãtvereãních sáhÛ danû“. V josefínské fassi je v˘slovnû poznamená-
no, Ïe jde o vrchnostenskou pastvinu. Protistrana totiÏ v pfiípadû fasse uvedla kopii, na níÏ tato poznámka
není. Z listu vlastnictví panství Hranice vychází, Ïe pastvina byla pfiipsána jemu, ãímÏ dfiívûj‰í omyl v jo-
sefínském katastru byl napraven. To bylo v˘slovnû potvrzeno zástupci obce. Tento omyl v josefínském
katastru vznikl tím, Ïe pozemkové knihy a katastrální v˘tahy byly pofiízeny na základû fassí, fasse byly
ale sloÏeny doãasn˘mi uÏivateli nebo pacht˘fii. Tím se stalo, Ïe vût‰ina pozemkÛ, které byly vrchností
dány poddan˘m do uÏívání, jim pak byly v josefínském katastru pfiipsány. Josefínsk˘ katastr proto nemÛÏe
b˘t pro Klokoãí dÛkazem, protoÏe fasse byla sestavena z vlastních, ãasto nepfiesn˘ch údajÛ, podle zásad
josefínského daÀového regulativu katastrální akta nedokazují nic ohlednû vlastnictví pozemkÛ a pfiíloha
Ïalobce (josefínská fasse) neobsahuje poznámku o vlastnictví vrchností, která je v originálu.

O tom, Ïe sama obec uznala správnost údajÛ v listu vlastnictví vrchnosti, svûdãí to, Ïe na listu vlast-
nictví obce jsou uvedeny pastviny ve v˘mûfie 12 jiter a 1 347 ãtvereãních sáhÛ, kteráÏto v˘mûra je uve-
dena i v popisu, kter˘ obec sama pofiídila v roce 1770.

B˘valá hranická vrchnost pronajímala pastvinu Klokoãsk˘m, ktefií mûli nedostatek pastvin. To je zfiej-
mé ze stíÏnosti Klokoãí z 27. srpna 1798. V té bylo uvedeno, Ïe vrchnost jí pastvinu, kterou si obec pro-
najímala za 2 zl. 20 kr., odÀala. StíÏnost obce byla odbyta, proti tomu podala obec rekurs 13. ledna 1799
krajskému úfiadu, kter˘ podal vyjádfiení 15. záfií 1799, v nûmÏ obec sama musela pfiiznat, Ïe pastvina
patfií vrchnosti a ona je pouze doãasn˘m pacht˘fiem. TotéÏ dosvûdãení o vlastnictví pastviny vrchností
podala i obec Slavíã 19. dubna 1799. 
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Klokoãí podalo 8. ãervence 1799 Ïádost hranické vrchnosti, aby jí pronajala pastvinu na ‰est let, ja-
ko ji jiÏ dfiíve mûla pronajatu ve v˘mûfie 22 mûfiic za 5 zl. 40 kr. jako pastvinu pro konû. Na základû
smlouvy z 31. ãervence 1799 byla Klokoãí pronajata ãást pastviny na 6 let za poplatek 6 zl. s tím, Ïe se
zde mohou pást jenom konû, a s dodatkem, Ïe pacht se dûje jen z vrchnostenské milosti, i kdyÏ obec si
ji chtûla lstivû nárokovat pro sebe. Poslední taková smlouva o pronájmu byla vyhotovena 2. ãervence
1807 a bylo v ní uvedeno, Ïe se nájem dûje na tfii roky a bûhem nich si obec zajistí vysetím jetele vlast-
ní pastvinu, protoÏe po uplynutí nájemní doby má vrchnost s pastvinou jiné úmysly. Na základû kníÏe-
cího nafiízení z 20. srpna 1808 byla smlouva ale zmûnûna s trváním pouze do konce roku 1808.

Tûmito uveden˘mi skuteãnostmi byla podle advokáta Otta Ïaloba zcela vyvrácena. Není pr˘ podle nûj
také pravda, Ïe pfied 48–50 lety nebo vÛbec kdy poÏádala hranická vrchnost o dovolení pást vrchno-
stenské ovce a dobytek na klokoãské pastvinû. Není pravda, Ïe by vrchnost nemûla své pastviny a ne-
chala pást dobytek jen na bfiezích sv˘ch rybníkÛ ãi na plo‰e po jejich vysu‰ení. Není pravda, Ïe pfii tom
dobytek ãasto utonul, coÏ mûlo pfiinutit vrchnost poÏádat o dovolení pást na uvedené pastvinû. Není
pravda, Ïe obec to vrchnosti povolila ze své laskavosti, ale vymínila si, Ïe pastva se bude dít jen na vy-
hrazeném místû a jen doãasnû. Není pravda, Ïe toho vrchnost zneuÏila. Není pravda, Ïe pfiinutila pod-
dané hrozbami a násilím, aby upustili od stíÏností. V‰echna tato obvinûní jsou ãisté v˘mysly a mylné ne-
bo lÏivé intriky obce. Ohlednû svûdkÛ, které uvádûla obec, namítl právník, Ïe kromû Matûje R˘para (95)
a Jifiího âoãka (80) ‰lo o osoby, které nemûly je‰tû 14 let, kdyÏ mûlo k uveden˘m skutkÛm dojít. Mlu-
vili tedy o vûcech, o kter˘ch sly‰eli zprostfiedkovanû. Svûdci Martin Jemelka (62) a Martin Va‰inka (57)
nebyli podruhy, jak bylo uvedeno v protokolu, ale jak vy‰lo pozdûji najevo, jednalo se o vlastníky pÛdy
v Klokoãí.

Poté co hranická vrchnost vypovûdûla nájemní smlouvu na ãást pastviny o v˘mûfie 20 mûfiic k 31. pro-
sinci 1808, uÏívala ji nadále sama. V roce 1815 byly na ãásti vysázeny vi‰nû, které pak vrchnost prodá-
vala. Teprve v roce 1848 si podala obec stíÏnost 17. kvûtna, byla odbyta rozhodnutím vrchnostenského
úfiadu v první instanci z 10. srpna 1848, podala rekurs, ale rozhodnutím krajského úfiadu z 25. fiíjna
1848 byla odkázána na právní postup. Proti tomu podala obec guberniu stíÏnost, která byla ale zamít-
nuta v˘nosem z 2. ãervence 1849 a potvrzena závaznost právního postupu. Obec nemÛÏe dokázat vlast-
nictví pastviny ani to, Ïe jí byla pastvina vrchností odÀata. Ze v‰ech uveden˘ch skuteãností vypl˘vá po-
dle Otta, Ïe Ïaloba je zcela bezdÛvodná.

Dne 1. fiíjna 1852 byli u okresního soudu v Hranicích vyslechnuti z povûfiení zemského soudu Jan
VáÀa z Klokoãí, ã. p. 15 (purkmistr podepsan˘ na pachtovní smlouvû z roku 1807),  a Jan Král (74 let)
z Drahotu‰, ã. p. 160. K námitkám Otta se vyjádfiil po del‰ích ãasov˘ch prodlevách advokát Mandelblüh
a Ott odpovûdûl duplikou z 21. bfiezna 1854. Krajsk˘ soud v Novém Jiãínû vydal dne 25. záfií 1855 roz-
sudek, jímÏ dal za pravdu Ïalobci, tj. obci, a pfiiznal jí vlastnická práva. 

Proti tomu podal Rudolf Ott odvolání a vypracoval rozklad, kter˘ zaslal s datem 3. dubna 1856 vrch-
nímu zemskému soudu. ZdÛraznil, Ïe obec Klokoãí vedla spor s odvoláním na § 369 zákoníku, podle
nûjÏ musí ten, kdo pfievzal Ïalobu o vlastnictví, vést dÛkazní fiízení v tom smyslu, aby dokázal, Ïe Ïalo-
van˘ má Ïalovanou vûc ve své moci a Ïe tato Ïalovaná vûc je jeho vlastnictvím.

Podle § 380 zákoníku nemÛÏe b˘t bez nab˘vacího titulu a zákonného zpÛsobu nabytí poÏadováno
Ïádné vlastnictví a podle § 423 budou vûci, které jiÏ svého vlastníka mají, získány zprostfiedkovanû tím,
Ïe právním zpÛsobem pfiejdou z jednoho vlastníka na druhého.

Poté co bylo obûma stranami dokázáno, Ïe Ïalovaná klokoãská pastvina se v drÏení Ïalované strany
nachází, by mûla obec Klokoãí podle v˘‰e uveden˘ch paragrafÛ dokázat nejen nab˘vací titul a zpÛsob
nabytí vlastnictví, na které si ãiní nárok, n˘brÏ také dokázat tu okolnost, Ïe nejen ona sama, ale i její
pfiedchÛdci byli vlastníky pastviny. Îádn˘ z tûchto momentÛ, které jsou vyÏadovány k prosazení Ïaloby
o vlastnictví, není v pfiedloÏené Ïalobû k nalezení. Nehledû na to pfiifikl krajsk˘ soud vlastnictví pastviny
podle § 369 obci Klokoãí a jako dÛkaz vlastnictví si vzal za 1. katastrální akta, 2. v˘povûdi svûdkÛ z ob-
ce Klokoãí.

Podle Otta je zcela nesprávné vést dÛkaz vlastnictví z katastrálních akt, neboÈ podle dvorského dekretu
z 20. dubna 1785 a v˘kladu pro fiskální úfiady z 1. kvûtna 1819 nejsou katastrální akta urãující pro prá-
vo drÏby, tím ménû mÛÏe b˘t z nich dokazováno právo vlastnictví. Ale i kdyby tomu tak nebylo, pfiesto
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by katastrální akta prokazovala drÏbu pastviny vrchností odjakÏiva, neboÈ v tereziánském katastru se u past-
viny o 22 mûfiicích 34 ãtvereãních sázích objevuje poznámka, Ïe pastvina je dána obci do nájmu. V jose-
fínské pozemkové knize je v˘slovnû uvedeno, Ïe patfií vrchnosti, na listu vlastnictví vrchnosti je rovnûÏ
pfiipsána vrchnosti. Krajsk˘ soud povaÏoval pfiípis o vlastnictví vrchností v josefínském katastru za svévol-
nou poznámku, uãinûnou vrchností bez vûdomí obce. Advokát Ott dokazoval, Ïe tomu tak nebylo.

Ohlednû v˘povûdí svûdkÛ Ïalobce uvedl advokát Ott, Ïe jiÏ dfiíve je oznaãil za nepouÏitelné. Nicmé-
nû z v˘povûdí nevypl˘vá nic jiného, neÏ Ïe obec pastvinu aÏ do konce 18. století uÏívala, ale to není Ïád-
n˘ dÛkaz podle § 369. Zb˘vá tedy zodpovûdût, zda obec Klokoãí nemá vût‰í právo na pastvinu neÏ vrch-
nost. To se zdá b˘t krajskému soudu potvrzené v˘povûìmi svûdkÛ,
ktefií uvedli, Ïe vrchnost uÏívala pastvinu od zaãátku 19. století, Ïá-
dala obec o povolení s urãením vymezeného místa, ãehoÏ ale potom
zneuÏila tím, Ïe zde pásla stále víc a víc ovcí na stále vût‰ím a vût‰ím
území. Advokát Ott uvádûl, Ïe Ïádn˘ ze svûdkÛ to ale neznal z vlast-
ní zku‰enosti. Krajsk˘ soud pfii svém rozhodování dále usoudil, Ïe
zfieknutí se vlastnictví pastviny bylo uãinûno osobami, které k tomu
nebyly zplnomocnûny celou obcí.

Obhájce Ïalované strany dále uvedl své dÛvody, pro které by mûl
b˘t rozsudek krajského soudu zru‰en. To se skuteãnû stalo rozsudkem
vrchního zemského soudu z 25. ãervna 1856. Nyní podal odvolání ad-
vokát Mandelblüh k nejvy‰‰ímu soudnímu dvoru, kter˘ ale potvrdil
pfiede‰l˘ v˘rok vrchního zemského soudu v neprospûch obce Klokoãí.

Faktem zÛstává, Ïe pocit bezmoci a bezpráví zÛstal v povûdomí
nûkolika generací klokoãsk˘ch obãanÛ.

Obec ale vedla s velkostatkem i dal‰í spory. Tak napfi. spor o prá-
vo sluÏebnosti ve prospûch velkostatku na pozemku, kde byla past-
vina a cesta, byl po jednání zástupcÛ obou stran 16. fiíjna a 9. listo-
padu 1863 urovnán, kdyÏ velkostatek od své stíÏnosti ustoupil.

Po zru‰ení vrchnostenské správy do‰lo ke vzniku samospráv-
n˘ch orgánÛ obce na základû ústavy ze 4. bfiezna 1849 a podle pro-
vizorního obecní zákona, vydaného 17. bfiezna, v jehoÏ záhlaví stá-
lo „základem svobodného státu je svobodná obec“. Obec se
spravovala vlastními orgány, ustanoven˘mi volbou, kter˘mi byly obec-
ní v˘bor a obecní pfiedstavenstvo v ãele se starostou, a to poprvé v ro-
ce 1850. Po dlouhé, více neÏ desetileté pfiestávce, zavinûné obno-
ven˘m tzv. bachovsk˘m absolutismem, se konaly dal‰í volby v roce
1861. Na dlouhou dobu pak upravil pomûry v obecní samosprávû zá-
kon o obecním zfiízení, platn˘ na Moravû od 15. bfiezna 1864.    

Na jeho základû nastaly zmûny, t˘kající se téÏ volebního fiádu. Vût-
‰í ãást obyvatelstva nemûla volební právo a Ïeny byly zbaveny vo-
lebního práva vÛbec. Volilo se na základû tzv. trojtfiídní soustavy.
V‰ichni voliãi se rozdûlili do tfiech sborÛ podle v˘‰e jimi placen˘ch
daní, a to tak, Ïe v‰echna pfiímá daÀ v obci pfiedepsaná se rozdûlila
na tfii stejné díly. Voliãi, ktefií dohromady platili po jedné tfietinû této
danû, tvofiili jeden volební sbor a volili jednu tfietinu obecního v˘bo-
ru. Pfii tomto zpÛsobu dûlení byl v prvním sboru mal˘ poãet voliãÛ,
ktefií platili nejvût‰í danû, ov‰em volili stejn˘ poãet ãlenÛ v˘boru ja-
ko tfietí sbor, v nûmÏ byli soustfiedûni nejmen‰í poplatníci. 

Z pfiedstavitelÛ obce jmenujme dlouholetého starostu Antonína
Barto‰e, a to v letech 1861–1864, 1867–1873, 1876–1885. Ve vo-
lebním období 1864–1867 a 1873–1876 byl starostou Jan Lesák (na-
rozen 1829). Na základû obecních voleb 19. srpna 1885 probûhla

Obecní razítka z různých let 
(SOkA Přerov, Obecní úřad Klokočí)
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dne 27. srpna 1885 volba pfiedstavenstva, starostou byl zvolen opût Jan Lesák, s nímÏ pracovali dal‰í dva
radní. Jan Lesák pak byl opakovanû zvolen starostou v roce 1888, o tfii roky pozdûji jej vystfiídal Franti-
‰ek Humplík, toho ale hned v následujícím volebním období nahradil dal‰í z generace LesákÛ, a opût Jan.
Uvádíme volební v˘sledky z roku 1897, ve kterém poprvé známe poãty hlasÛ. Volby obecního v˘boru
se konaly 15. záfií s tímto v˘sledkem:
III. sbor
Franti‰ek Vanûk, ã. p. 14  . . . . . 4 hlasy
Fabián Drbal, ã. p. 21  . . . . . . . 4 hlasy
Antonín Vinklárek, ã. p. 4  . . . . 2 hlasy
II. sbor
Jan Lesák, ã. p. 3  . . . . . . . . . . . 7 hlasÛ
Franti‰ek Hudek, ã. p. 9 . . . . . . 3 hlasy
Franti‰ek ·krobálek, ã. p. 2  . . . 3 hlasy
I. sbor
Jan Vanûk, ã. p. 1 . . . . . . . . . . . 6 hlasÛ
Jan Vágner, ã. p. 15  . . . . . . . . . 4 hlasy
Franti‰ek HoleÀa, ã. p. 22  . . . . 2 hlasy

O ãtyfii dni pozdûji probûhla volba obecního pfiedstavenstva, po níÏ se do ãela obce postavil Jan Lesák
s 8 hlasy, 1. radním byl zvolen Jan Janãík s 5 hlasy, 2. radním Jan Vágner s 6 hlasy. 

Jan Lesák se díky svému vzdûlání, rozhledu, podnikavému duchu stal ãlenem fiady spolkÛ a korpo-
rací, z nejv˘znamnûj‰ích jmenujme pfiedsednictví okresního silniãního v˘boru a správcovství kontribu-
ãenské záloÏny v Hranicích. Díky tomu mohl prosadit fiadu vûcí, které byly ku prospûchu celé obce, 
napfi. v˘stavbu silnice Drahotu‰e-HrabÛvka pfies Klokoãí v roce 1910 a zfiízení ‰koly, byÈ Klokoãí nespl-
Àovalo ani jeden z dÛleÏit˘ch bodÛ, které pro to byly nutné. Naposledy byl do funkce starosty zvolen
v roce 1909, kdy v obecním v˘boru vedle nûj pracovali Antonín Drbal, Jan Pop, Jan Drbal, Jan Vágner,
Vilém Jemelka, Jan Janãík, Vincenc Libosvár, Franti‰ek Hudek. Nejvût‰ím poplatníkem v obci byl velko-
statek, zastoupen˘ fieditelem.

Po Lesákovû onemocnûní v roce 1911 a po úmrtí zastupitele Franti‰ka Hudka byla 9. ãervna 1911
provedena doplÀující volba. Na jejím základû byl starostou zvolen Jan Vágner, kter˘ ve funkci pokraão-
val i po fiádn˘ch volbách v roce 1912. Volby probûhly 8. fiíjna v místnostech starostova domu. Ve III. sbo-
ru byli zvoleni Jan Drbal (9 hlasÛ), Antonín Drbal (6), Jan Vágner (6), náhradníky se stali Josef âásteãka,
Franti‰ek Vavfiík, ve II. sboru byli zvoleni Jan âásteãka (3), Josef Kainar (3), Jan Pop (4), náhradníky An-
tonín StrÏínek, Vincenc Libosvár, v I. sboru byli zvoleni Vincenc Vinkler (2), Jan Janãík (2), Vilém Jemelka
(3), náhradníky Franti‰ek Humplík a Franti‰ek ·krobálek. Pfii volbû pfiedstavenstva 27. prosince se stal
starostou, jak jiÏ bylo uvedeno, Jan Vágner (8), 1. radním Jan Pop (3), 2. radním Jan Drbal (5). Starosto-
vi Janu Vágnerovi pfiipadla nevdûãná úloha spravovat obecní záleÏitosti i ve velmi sloÏit˘ch pomûrech
bûhem 1. svûtové války, aÏ do prvních voleb ve svobodné republice v roce 1919. 

Jan âíhal, stolafisk˘ mistr z ã. p. 35, podal rekurs proti provedení voleb ve III. sboru pfii volbû 8. fiíj-
na. Jako dÛvod uvádûl, Ïe je majitelem nemovitosti s polnostmi a platí kolem 40 K danû, platí v˘dûleã-
nou daÀ ãist˘ch 5,25 hal. Pfiedpokládal tedy, Ïe mu náleÏí právo volební i ve tfietím sboru. Pozdûji svoji
námitku stáhl. 

Z této doby nevíme nic o politickém stranictví, zdá se, Ïe volby probíhaly na základû osobních sym-
patií a antipatií, na zaãátku 20. století si díky síle své osobnosti vytvofiil silnou pozici jiÏ zmínûn˘ Jan Le-
sák, vystupující z pozic strany staroãeské (obãanské). JiÏ ale z doby pfied koncem 19. století máme do-
klady o úãasti klokoãského obãana v dûlnickém hnutí. Dle relace policejního vedoucího v Hranicích
Johanna Kokmanna v pondûlí 30. fiíjna 1893 zpozoroval mistr Sommerovy stolárny Karel Vojteck˘ dûl-
níka Josefa Hegara z Klokoãí, jak ãte bûhem práce nûjaké noviny, které hned schoval, a na mistrovo vy-
zvání, aby je ukázal, nechtûl a udal, Ïe je nesmí nikomu ukázat, protoÏe obsahují anarchistické a socia-
listické vûci. ProtoÏe v továrnû byl Hegar povaÏován za ãlena socialistické strany, byl zamûstnavatelem
Sommerem ihned propu‰tûn. Dále bylo zji‰tûno, Ïe Hegar roz‰ifioval mezi dûlníky malé rudé kníÏky, ve
kter˘ch se psalo proti vládû, náboÏenství, statkáfiÛm a majitelÛm továren. Byl také pfiítomen ustavení
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„Dûlnického vzdûlávacího spolku“ v záfií 1893, jehoÏ cílem mûlo b˘t cviãení se „v boji za emancipaci
v‰ech utiskovan˘ch“. âlenové se scházeli kaÏdou sobotu v hostinci v Radniãní ulici ã. 4, jehoÏ majite-
lem byl soukeník Hellerovy továrny Karel Hanslian. K ustanovení spolku byly Hanslianem rozeslány po-
zvánky a konalo se shromáÏdûní, pfii nûmÏ proslovil Hanslian k pfiítomn˘m dlouhou fieã, v níÏ napadl
velmi silnû vládu. V lokálu byly k dispozici ãasopisy Rovnost, âesk˘ dûlník, sociálnû demokratick˘ list
z Brna a Vaterland z Prahy.

Úfiadovalo se v domû starosty, i kdyÏ obec mûla zájem na tom zfiídit obecní dÛm, kter˘ by plnil tuto
funkci. Nová správa s sebou nesla i nové postupy v úfiadování. Tak napfi. bylo odstranûno pomûrnû vol-
né nakládání s obecními penûzi a nahrazeno fiádn˘m úãetnictvím.

K obecním zamûstnancÛm patfiil obecní sluha, napfi. v roce 1881 to byl Franti‰ek âepica, kter˘ do-
stával za sluÏbu 11 zl. Ve stejné dobû mûli noãní hlídaãi Franti‰ek Horák a Ignác âásteãka kaÏd˘ za rok
20 zl. Obec ze sv˘ch prostfiedkÛ platila rovnûÏ nûkteré dal‰í osoby,  napfi. porodní bába Nepomucena Se-
hnalová z Drahotu‰ dostávala roãní plat 1 zl. 

Dle inventáfie z roku 1864 vlastnila obec majetek, kter˘ se skládal z tûchto ãástí: 
I. Jmûní nemovité: 
1) Stavení, dÛm ã. p. 30 (23 ãtvereãních sáhÛ), cena 100 zl.
2) Pozemnosti 4 082 zl.
II. Jmûní movité:
1) Spravedlnosti (pohledávky) 8 zl. 65 kr.
2) Státní obligace 200 zl.
3–4) Privátní kapitál, hotovosti –
5) Jiné vûci 114 zl. 50 kr.
III. Dluhy a jiné závazky:
1) Dluhy –
2) Jiné závazky 18 zl.

O rok pozdûji obec zaloÏila obecní inventáfi, pod nímÏ byli podepsáni Jan Lesák, starosta, Antonín Bar-
to‰, radní, Bernard Onderka, radní, Josef R˘par, ãlen v˘boru a zapisovatel, Franti‰ek Janãík, Jan Vágner,
Franti‰ek Vrána, Jan VáÀa. 

Obec mûla tehdy tfii role ve v˘mûfie 808, 1 021 a 867 ãtvereãních sáhÛ, 1., 2. a 3. tfi., které byly pro-
najaty za 7, 8 a 9 zl. Z nich byly placeny danû 1 zl. 54,5 kr., 157,5 kr., 72,5 kr. v cenû 154 zl. 50 kr.,
157,5 zl. a 72,5 zl. (parcely ã. 834, 476, 296). Louky byly dvû, z nichÏ jednu uÏíval bez platu ten, kte-
r˘ choval obecního b˘ka. Zahrada o v˘mûfie 72 ãtvereãních sáhÛ byla vûnována na obecní a ‰kolní ‰tûp-
nici. Na dal‰í zahradû o 32 ãtvereãních sázích byla vystavena kovárna Josefa Sehnala. Následovala past-
viska, kde se pásal dobytek nûkdy spoleãnû s Milenovem, HrabÛvkou a Drahotu‰emi. Jejich cena ãinila
3 876 zl. 50 kr. Na pastviskách ã. parc. 295, 322–324, 337, 477–480, 606–607, 639–640 smûli pást
bezplatnû jen pÛlláníci a ãtvrtláníci. Domkáfii na ã. parc. 4, 5, 10, 12, 13, 31, 32, 33, 34, 35 „musijú za
paseni od kusa roãnû 65 kr. platit“. Je‰tû v roce 1864 mûla obec na parc. ã. 327 o v˘mûfie 96 ãtvereã-
ních sáhÛ v cenû 160 zl. pro obecní potfiebu „nizké lesy“. Na to následovaly potoky a lesy. Stavební ce-
na v‰eho majetku pfiedstavovala 100 zl., zákupná 4 082 zl.

V seznamu B bylo zaznamenáno: 1) právo honby propachtované dle licitaãního protokolu od roku
1859 dle zák. z roku 1849 za 1 zl. 50 kr.; 2) místní plat od 11 domkáfiÛ po 65 kr. na základû úmluvy
o zakoupení míst na vystavení domkÛ 7 zl. 15 kr.; 3) státní obligace za 200 zl. Dále mûla obec dvû beã-
ky (8 zl.), dva Ïebfie (2 zl.), dva háky (2 zl.), jednu truhlici (1,5 zl.), fietûz 10 sáhÛ dlouh˘ (5 zl.), jednu
bryãku (80 zl.), mapu a protokol (6 zl.).

Seznam C obsahoval údaje o pfiíspûvku na vytápûní drahotu‰ské ‰koly dle ‰kolní fasse z roku 1857,
kter˘ pfiedstavoval 18 zl. za 3 sáhy dfieva.

Pro srovnání uvádíme údaje z obecního inventáfie z roku 1911. Dle V˘kazu 1 mûla obec rolí
7,7203 ha (katastrální v˘nos ãinil 295,2 K, odhadní cena 7 374 K), luk 5,7180 ha (katastrální v˘nos
202,24 K, odhadní cena 5 046 K), zahrad 0,0349 ha (katastrální v˘nos 2,60 K, odhadní cena 49,50 K),
pastvisek 4,3862 ha (katastrální v˘nos 73,18 K, odhadní cena 1 817,50 K). Celkem se jednalo
o 18,2594 ha, z nich byl katastrální v˘nos 572,62 K, v odhadní cenû 14 287 K.
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K záleÏitostem, které byly pravidelnû projednávány, patfiila správa obecního majetku, hlavnû pozem-
kÛ, pronájem uÏitkÛ z nich, dále záleÏitosti t˘kající se domovského práva, jeho pfiiznávání, a z toho ply-
noucí nutnost péãe o potfiebné osoby, patfiící do obce. Moravsk˘ zemsk˘ v˘bor 16. února 1894 vzal na
vûdomí rozhodnutí obecního v˘boru z 19. listopadu 1893 v pfiíãinû zfiízení zvlá‰tního místního chudo-
binského fondu v Klokoãí a vûnování obnosu 60 zl. jakoÏto základního jmûní tomuto fondu a usnesení
schválil. 

Mezi dal‰ími záleÏitostmi, které obecní úfiad ve sledovaném období vyfiizoval, patfiilo také ujednání
o vedení vody. Dne 23. kvûtna 1886 se se‰li zástupci obcí Milenov a Klokoãí (z milenovské obce Josef
Vili‰, starosta, Josef Onderka, radní, a ãlenové v˘boru Alois ·rom, Karel Kuãa a Jan Reme‰, pak z klo-
koãské obce Jan Lesák, starosta, Jan Pop, radní, Franti‰ek Vanûk, radní, a dal‰í), aby uzavfieli smlouvu
o vedení a pou‰tûní vody z klokoãsk˘ch pozemkÛ, tzv. hlinkÛ Na padûlkách, a nad nimi leÏící cesty ve-
doucí od hrabovské hranice. Voda z tûchto pozemkÛ od nepamûti tekla na milenovská pole, tzv. Zadní
brtny. Postupem doby ale docházelo k prodeji pozemkÛ na obou stranách a noví majitelé mûli snahu tok
vody rÛzn˘m zpÛsobem mûnit. Podle novû uzavfiené smlouvy mûly b˘t toky obnoveny a vÏdy udrÏová-
ny v pofiádku. 

Dne 21. srpna 1910 se obecní v˘bor usnesl, aby zem‰tí poslanci Franti‰ek ·romota a Jaroslav Bure‰
byli za své zásluhy, které si získali péãí o obec, zvoleni ãestn˘mi obãany.

Sledujeme-li v˘voj poãtu obyvatel bûhem 2. poloviny 19. století, zji‰Èujeme, Ïe nebyl zaznamenán
Ïádn˘ rÛst, vesnice pfiedstavovala pomûrnû znaãnû uzavfiené spoleãenství.                                    

1850 1869 1880 1890 1900 1910
poãet obyvatel 233 225 218 255 244 247
poãet domÛ x 36 38 38 39 36

Obec Klokočí na mapě tzv. třetího vojenského mapování (SOkA Přerov)
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Hlavní obÏivu obyvatel pfiedstavovalo samozfiejmû zemûdûlství. Zemûdûlská v˘roba i po zru‰ení pod-
danství zachovávala je‰tû v 60. letech 19. století do té doby obvyklé zpÛsoby hospodafiení i pûstování
plodin. Zavádûly se v‰ak ve vût‰í mífie jiÏ i dal‰í plodiny, pfiedev‰ím cukrová fiepa, na druhé stranû pû-
stování jin˘ch upadalo ãi prakticky zaniklo (len, konopí).

Podle sãítání obyvatel v roce 1869 vykazovalo v obci 16 rodin rolnictví jako hlavní zpÛsob obÏi-
vy (ã. p. 1–3, 6–8, 15, 19–20, 23–29), ve vût‰inû dal‰ích domkáfisk˘ch usedlostí se jejich obyvatelé Ïi-
vili jako nádeníci. Z fiemesel uveìme krejãího – v obci pÛsobil Martin VáÀa (ã. p. 16), jinak dal‰ích ‰est
bylo uãni nebo pomocníky v fiemesle, hlavnû v Drahotu‰ích. Dále v obci pracoval zedník Jan Libosvár
(ã. p. 13) a jeho manÏelka jako pomocnice, pomocníkem byl Franti‰ek Vilímek, tfii tesafii, dva kováfi‰tí
mistfii – Jan Luke‰ (ã. p. 31), Josef Sehnal (ã. p. 35) – a jeden pomocník, jeden ‰vec – Josef VáÀa (ã. p. 16)
– a jeden ‰evcovsk˘ pomocník. Setkáváme se i s profesí kameníka (cestáfie) a zámeãníka. Na dráze pra-
covali dva obyvatelé Klokoãí. Pro srovnání uvádíme, Ïe v roce 1910 zde pracoval jako cestáfi Franti‰ek
Vavfiík (ã. p. 18), krejãovské fiemeslo vykonávala AneÏka Hajdová (ã. p. 13), dal‰ích ‰est osob bylo po-
mocníky ãi pomocnicemi, jedna osoba byla uãnûm fiemesla malífi pokojÛ, jedna osoba byla v tomto fie-
mesle pomocníkem, vykázán byl rovnûÏ jeden uãeÀ pracích strojÛ – Karel StrÏínek (ã. p. 25). Franti‰ek
âásteãka z ã. p. 36 byl pfiadlákem na soukenické val‰e, Jan âíhal (ã. p. 35) mistrem stolafiem, tesafisk˘ch
pomocníkÛ bylo dále sedm, zámeãnickému fiemeslu se uãil jeden a tovary‰em byl také jeden mladík. Po-
lírem u firmy Fr. âern˘ byl Josef RÛÏiãka (ã. p. 3), dal‰ích sedm bylo pomocníky. Naposledy uveìme, Ïe
Antonín Jedlík z ã. p. 24 se stal úfiedníkem chemické laboratofie v Prusku. 

B˘val˘ vrchnostensk˘ statek pronajímala správa hranického velkostatku vÏdy na ‰est let, a to jednot-
livé objekty (kravín, ovãín, obydlí drába, volská stáj, studna, s˘pka, stodola) i pozemky lidem z obce i oko-

Účastníci dožínek v Klokočí kolem roku 1912, v pozadí budova školy. Dívky zleva: Anastázie Jemelková, Fran-
tiška Jančíková, Emílie Jančíková (později Jakešová), Anežka Jančíková, Marie Jančíková, Františka Vinklár-
ková, Marie Švidrnochová, Marie Remešová (děvečka u Vinklárků), Ernestýna Drbalová, Anastázie Jančíko-
vá. Chlapci zleva: Hýža (pacholek u Humplíků), Ludvík Šrom, Jan Vinkler



� 56 �

Klokoãí          Dûjiny a pfiítomnost obce

lí. Napfi. v období od 1876 do 1882 zde byli tfii pacht˘fii z obce: Antonín Sehnal, Antonín Dobe‰ka, Sedl-
mayer. V roce 1882 byla uzavfiena pachtovní smlouva mezi správcem velkostatku Gabriely knûÏny von
Hatzfeldt-Wildenburg, rozené baronky von Dietrichstein-Proskau Leslie, Franzem Melitzkym a Lipnic-
ko-bfieclavskou cukrovarskou akciovou spoleãností (Leipnik-Lundenburger Zuckerfabriken-Aktienge-
sellschaft), zastoupenou Augustem rytífiem von Skene z Vídnû a Robertem Schorischem z Bfieclavi na do-
bu od 1. fiíjna 1882 do 30. záfií 1892. Pfiedmûtem smlouvy byly pozemky na katastrech obcí Klokoãí,
Velká a Drahotu‰e v rozloze 133 jiter 925 ãtvereãních sáhÛ, ãili 76 ha 86 a 94 m2 (z toho zastavûná plo-
cha 1 322 ãtvereãních sáhÛ, 116 jiter 202 ãtvereãních sáhÛ polí, 7 jiter 701 ãtvereãních sáhÛ luk, 4 jit-
ra 236 ãtvereãních sáhÛ zahrad, 5 jiter 64 ãtvereãních sáhÛ pastvin). Neplodná pÛda o rozloze 819 ãtve-
reãních sáhÛ nebyla zpoplatnûna. Roãní pachtovné ãinilo 4 007 zl. 34 kr. Pacht pak byl prodluÏován na
dobu od 1. fiíjna 1892 do 30. záfií 1904, a následnû od 1. fiíjna 1904 do 30. záfií 1916.

Obecní v˘bor se 11. dubna 1871 rozhodl poÏádat Okresní hejtmanství v Hranicích o udûlení hos-
tinské koncese s právem v˘ãepu piva, nálevu kofialky a drÏení dovolen˘ch her. Jako dÛvod v Ïá-
dosti z 15. dubna bylo uvedeno, Ïe stávající hostinsk˘ Josef Lacina „velmi nedbal˘m a lehkomysln˘m
ãlovûkem jest, s takovou nechutí je‰ãe druh˘ obãany a mládeÏ kazí “. Obec se obávala, Ïe by mohl o kon-
cesi poÏádat nûkdo cizí.

Mûsíc po rozhodnutí v˘boru odpovûdûlo okresní hejtmanství zamítavû s tím, Ïe v obci o 40 domov-
ních ãíslech a 225 obyvatelích a s jedním hostincem Josefa Laciny není potfieba dal‰ího, v pfiípadû zmû-
ny má obec podat novou Ïádost. Nakonec bylo povolení udûleno s tím, Ïe obec má sdûlit námûstka a míst-
nost. Obec vybrala Antonína Sehnala z ã. p. 29. V roce 1883 do‰lo ke zmûnû, v˘ãep byl v ã. p. 2
u Franti‰ka ·krobálka, o nájem ale nebyl pfiíli‰ velk˘ zájem a ãekalo se, kdo dá nûjakou nabídku na pro-
nájem. V prosinci 1893 se obec chtûla na základû usnesení z 29. fiíjna 1893 vzdát koncese obecního ná-
levu, protoÏe i kdyÏ se nálev neprovozoval, byla koncese spojená s v˘lohami, a ani pro dal‰í roky neby-
la nadûje, Ïe by se nálev v Klokoãí provozoval. Vûc se fie‰ila roku 1894 aÏ na úrovni zemského v˘boru,
kter˘ ale sloÏení koncese nepovolil. V té dobû v obci v˘ãep nebyl a v roce 1906 vysvûtlovala obec okres-
nímu hejtmanství, Ïe „obecní v˘bor ve svém sezení dne 22. dubna t. r. se vyjádfiil, Ïe je vÏdy ochoten
tuto Ïivnost provozovat, kdyby ji pfievzal ãlovûk fiádn˘, by v obci nebylo zbyteãn˘ch rÛznic, pfiechová-
vání ãeledû a dûlnického lidu a aÏ posud se Ïáden takov˘ nehlásil, ponûvadÏ osada jest malá, a kdyby
chtûl Ïivnost hostinskou poctivû provozovat a nemûl jiného, nemÛÏe z této Ïiv b˘ti, a proto sobû nedá
obec koncesi odebrat, by jej sobû snad vymohl Ïid anebo ãlovûk, jenÏ byl jiÏ vícekrát trestan˘, anebo
takov˘, jenÏ by vydûraãsk˘m zpÛsobem obchod ten provozoval, a proto platí obec radûji daÀ v˘dûlko-
vou a koncesi podrÏí pro sebe ...“. Pozdûji byl v˘ãep v ã. p. 27, odkud byl pfienesen na ã. p. 39, kde pra-
covala Aloisie Luke‰ová, i kdyÏ okresní hejtmanství tehdy poukazovalo na to, Ïe dÛm ã. p. 39 se pfiíli‰
nehodí k v˘ãepu a Ïe bude tfieba rozsáhlej‰ích oprav, k nimÏ pak skuteãnû v roce 1914 do‰lo. 

ManÏel Franti‰ek Luke‰ byl nûkolikrát trestán vûzením a penûÏit˘mi pokutami, naposledy roku 1914
rozsudkem polního soudu v Krakovû podle § 65 trestního zákoníku k osmi mûsícÛm tûÏkého Ïaláfie. Na
základû toho sdûlilo okresní hejtmanství obci, Ïe neschvaluje Aloisii Luke‰ovou k v˘konu hostinské kon-
cese, protoÏe Ïije ve spoleãné domácnosti s Franti‰kem Luke‰em, kter˘ vzhledem ke sv˘m trestÛm ne-
ní bezúhonn˘m a je nebezpeãí, Ïe pfii vykonávání hostinské koncese se dopustí nov˘ch trestn˘ch ãinÛ.
V dÛsledku toho se pfiedstavenstvo 6. bfiezna 1915 rozhodlo koncesi Luke‰ové dále nepronajímat, ale
i nadále si ji podrÏelo.

Po zru‰ení feudálních pomûrÛ se mohla zaãít rozvíjet myslivost, protoÏe do té doby byla v˘hradním
právem vrchností. Císafisk˘m patentem ze 7. bfiezna 1849 byly zru‰eny honební roboty a bylo povoleno
majitelÛm souvisl˘ch pozemkÛ ve v˘mûfie nejménû 200 jiter (115 ha) provozovat myslivost na této vlast-
ní pÛdû; obcím bylo udûleno právo pronajímat myslivost v obvodu sv˘ch pozemností buì nerozdílnû,
nebo ji dát vykonávat znalci k tomu zvlá‰tû ustanovenému. Zákon upravující v˘kon myslivosti byl vydán
1. ãervna 1866. Klokoãsk˘ lesní revír mûl rozlohu kolem 370 ha. Obecní honitbu si v 2. polovinû 19. sto-
letí pronajímali bohatí rolníci, napfi. Jan Lesák, ã. p. 3, si pronajal pfii vefiejné draÏbû v Hranicích obecní
honitbu na ‰est rokÛ, tj. od 1. ãervence 1883 aÏ do 30. ãervna 1889 za roãní nájemné 98 zl. V roce
1897, kdy mûl honitbu pronajatu jeho syn Jan Lesák, bylo zastfieleno v revíru 23 zajícÛ, 41 koroptví
a 2 kfiepelky, v roce 1900 to bylo 35 zajícÛ a 47 koroptví, v roce 1910 jiÏ jen 10 zajícÛ a 7 koroptví.
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Vesnice byla spojena s okolím fiadou cest. Od HrabÛvky vedla cesta hlubok˘m v˘vozem pfies most do
obce kolem potoka a tato vozová cesta konãila za vsí. Cesta do Drahotu‰ byla trojí: alejemi ke dráze a „v˘-
honem“ na milenovskou vozovou cestu, kde se obû cesty u Ïelezniãního viaduktu spojovaly. Tfietí spo-
jení s Drahotu‰emi pfiedstavovala pû‰ina pfies mokré louky. Tam, kde byl pozdûji vystavûn most spojují-
cí erární silnici s okresní, byla úzká lávka. Bylo to nejkrat‰í, ale nejsvízelnûj‰í spojení zejména pro dûti
tenkrát pfii‰kolené do Drahotu‰, hlavnû na jafie a na podzim, kdy klikat˘ potok zaplavil „Podevsí“. Lidé
‰koláky pfies lávku pfiená‰eli, ale i tak nejeden ‰kolák spadl do potoka. Silnice z Milenova do Drahotu‰
vedla na zaãátku 20. století stranou obce. Teprve v roce 1908 se zapoãalo se stavbou okresní silnice
z HrabÛvky do Drahotu‰ pfies Klokoãí a z Milenova tamtéÏ. V roce 1911 byla silnice zkolaudována. Vel-
kou zásluhu o to je tfieba pfiipsat tehdej‰ímu starostovi v Klokoãí Janu Lesákovi.

Církevní správu obstarával faráfi v Drahotu‰ích. V roce 1853 napsal faráfi Jan Rada Klokoãsk˘m pro-
sebn˘ list, aby uãinili sbírku na opravy kostela. Kromû nové krytiny stfiechy kostela i s vûÏí bylo zapotfiebí
pofiídit novou v˘zdobu a mobiliáfi, protoÏe star˘ byl jiÏ naprosto zchátral˘. Jenom dva obrazy na hlavní
a vedlej‰í oltáfi mûly stát 335 r˘nsk˘ch ve stfiíbfie. Tato suma musela b˘t sloÏena pfied uzavfiením zakáz-
ky. Opravu potfiebovala také kazatelna, kfititelnice, podlaha a varhany, proto bylo nutné shromáÏdit více
penûz, neÏ bylo zmínûno. V roce 1854 tak mohly b˘t pofiízeny obrazy sv. Valentina a Bolestné Matky
BoÏí pro boãní oltáfie a sv. Vavfiince pro oltáfi hlavní. V letech 1853–1854 byly také vystavûny oratofie
v kostele. Klokoãí pfiispívalo také na opravu fary. Napfiíklad v kvûtnu roku 1878 dal Obecní úfiad v Klo-
koãí na opravu fary peníze za pronájem honitby. Z dal‰í sbírky farníkÛ byl roku 1899 pofiízen nov˘ ta-
bernákl hlavního oltáfie a opraveny oba boãní oltáfie. V roce 1911 byly pro kostel zakoupeny nové var-
hany za 4 577 korun. Druhá polovina 19. století je také obdobím, kdy byly pofiízeny kamenné i kovové
kfiíÏe, které zdobí obec.

V listopadu 1901 udûlila obec Klokoãí spolu s Milenovem, Slavíãem, HrabÛvkou a Radíkovem diplom
ãestného obãana olomouckému arcibiskupovi Theodoru Kohnovi, a to za velké zásluhy o arcidiecézi,
zvlá‰tû pak ze synovské oddanosti, úcty a lásky, i na milou upomínku generální vizitace, která probûhla
14.–16. ãervna 1901. 

Klokoãí zÛstávalo katolickou obcí po celé 19. století. Podle sãítacích operátÛ byli v˘jimkami pou-
ze pacholci a dûveãky, pocházející ze vzdálenûj‰ích oblastí (napfi. Vala‰sko), ktefií se hlásili k evange-
lické vífie.

Dûti ‰kolou povinné nav‰tûvovaly aÏ do 2. desetiletí 20. století obecnou ‰kolu v Drahotu‰ích. ·kol-
ské záleÏitosti fie‰il nov˘ orgán, jímÏ byla místní ‰kolní rada. V okamÏiku, kdy se v Drahotu‰ích rozhod-
li pro v˘stavbu nové ‰kolní budovy, na niÏ by museli lidé z Klokoãí pfiispût pomûrnû velkou ãástkou,
vznikla v hlavách klokoãsk˘ch obãanÛ my‰lenka na samostatnou ‰kolu. Uskuteãnûní naráÏelo na fiadu
pfiekáÏek, které se ale starostovi Janu Lesákovi nakonec podafiilo pfiekonat a získat svolení státních úfia-
dÛ k vy‰kolení od Drahotu‰ a zfiízení vlastní ‰koly, pro jejíÏ potfieby byla v roce 1911 postavena samo-
statná ‰kolní budova. Jejím stavitelem byl Václav Joná‰ z Hranic, náklady na ni ãinily 30 000 korun.
Prvním uãitelem (zatímním) byl jmenován Richard Trãka, industriální uãitelkou Marie Vranová, nábo-
Ïenství vyuãoval P. Narcis Dvofiák. Poãet ÏákÛ ve ‰kolním roce 1911/1912 dosáhl ãísla 37 (17 chlapcÛ
a 20 dívek). 

Druhá polovina ‰edesát˘ch let 19. století znamenala nejen poãátek rozvoje ‰kolství, ale souãasnû pfii-
ná‰ela ‰ir‰ím vrstvám, Ïijícím mimo mûsta, moÏnosti poznávat i souãasnou kulturu. Kladnou roli v tom
sehrály spolky, zejména po vydání spolkového zákona z roku 1867. Faktem zÛstává, Ïe Klokoãí zÛstá-
valo stranou, spolkov˘ Ïivot se zde do 1. svûtové války takfika nerozvinul. 

Zaãala se prosazovat i vût‰í péãe o zdraví obyvatel, jeden z projevÛ toho mÛÏeme vidût v jednání obec-
ního v˘boru dne 5. záfií 1886, kdy byla navrhnuta jako porodní bába Nepomucena Sehnalová z Draho-
tu‰ a pfiifiknut jí roãní plat 1 zl.

Hladinu vefiejného mínûní v Klokoãí rozãefiila roku 1894 následující událost. Dne 30. záfií uãinil Fran-
ti‰ek Humplík, b˘val˘ starosta obce, na Okresním hejtmanství v Hranicích v˘povûì, v níÏ uvedl, Ïe 6. zá-
fií toho roku se do jeho domu v Klokoãí dostavil Ferdinand Berger, c. k. zvûrolékafi v Hranicích, ponû-
vadÏ mûl vést úfiední jednání ve dvofie lipnického cukrovaru a potfieboval ku komisi starostu nebo ãlena
pfiedstavenstva. V kuchyni byla Humplíkova manÏelka, a jelikoÏ bylo je‰tû ráno (asi 7 hodin), byla pfii sní-



� 58 �

Klokoãí          Dûjiny a pfiítomnost obce

dani jenom v sukni. KdyÏ Berger vstoupil do místnosti a ptal se, je-li starosta doma, ona mu odpovûdû-
la, Ïe je na poli. Pfii‰el tedy dále a zaãal ji osahávat po tûle. Ona ho rukama odstrãila, on si ale sundal ru-
kaviãku a povídal: „Paní mámo, pusÈte mû“. Dal jí ruku pod sukni a sáhl jí na kolena. Ona povídala: „Pa-
ne, co dûláte, to se  nesmí. KdyÏ máte Ïenské rád, oÏeÀte se.“ Otoãila se a ‰la ke dvefiím, kde ji ale ve
dvefiích zachytl, aby nechodila dále, a posílal dítû, aby ‰lo do stodoly za dûveãkou, aby do‰la k prvnímu
radnímu, kter˘ se mûl dostavit. Pak ji pfiitiskl k sobû a povídal: „Paní mámo, to by ‰lo.“ Pak dvefie pustil
a ona utekla do ma‰tale, kam on za ní je‰tû pfii‰el, ale uÏ nic neudûlal, a kdyÏ odcházel pryã, povídal:
„Paní mámo, pfiinìte za mnou do Hranic, já b˘vám tam a tam.“ 

Na základû toho zahájil státní návladní vy‰etfiování pro trestn˘ ãin pfiestupku vÛãi vefiejné mravnos-
ti, soudní spis u Okresního soudu v Hranicích mûl znaãku C 868/1894. Jak konstatoval pisatel ve zprá-
vû prezidiu místodrÏitelství v Brnû, ze soudních spisÛ vyplynulo, Ïe okresní veterináfi byl na základû ano-
nymního udání vy‰etfiován kvÛli nemravnému chování vÛãi Marii Humplíkové, byl ov‰em zpro‰tûn
obÏaloby. Bylo zcela nepochybné, Ïe chování okresního veterináfie v pfiedmûtné záleÏitosti nebylo ko-
rektní, ale nemûlo by to pravdûpodobnû Ïádné následky a nebylo by to úfiednû fie‰eno, kdyby ne‰lo o akt
pomsty ze strany neznámé osoby, kterou se ale snaÏil pisatel blíÏe naznaãit. Dále totiÏ uvedl, Ïe fieditel
lipnického cukrovaru Bruno Förster se dostal v pfiedchozím roce do ostrého konfliktu s okresním veteri-
náfiem, protoÏe fieditel nereagoval dosti váÏnû na podezfiení v˘skytu souchotin v cukrovaru a sám byl
kvÛli uráÏlivému chování vÛãi veterináfii soudnû potrestán penûÏní pokutou 350 zl. Pfiípad se stal 6. zá-
fií bez toho, aby ze strany zúãastnûn˘ch bylo nûco podniknuto. Teprve 30. záfií uãinil manÏel jmenova-
né oznámení a ve stejn˘ den pfii‰lo anonymní udání po‰tou. Marie Humplíková sice tvrdila, Ïe nemohla
uãinit dfiíve oznámení pro nepfiítomnost kompetentní osoby, ale zdrÏení v podání oznámení bylo ná-
padné. Cukrovar mûl v Klokoãí pronajat˘ dvÛr, 30. záfií byl úfiedník cukrovaru Richter z Lipníku na vá-
ze v Hranicích a v âernotínû (kde se nacházel bratr Humplíkové, tehdej‰í starosta). Podle údaje zvûro-
lékafie Killnigera, kter˘ jej vidûl, udání tím bylo podníceno. Podle ústního podání od ãetnictva ‰lo po
Lipníku, Ïe Förster, poté co se o incidentu dozvûdûl, mûl prohlásit: „To ho bude stát hlavu.“

�
KdyÏ 28. ãervna 1914 Srb Gavrilo Princip ukonãil v˘stfielem v Sarajevu Ïivot následníka rakousko-

-uherského trÛnu arcivévody Franti‰ka Ferdinanda d’Este a jeho manÏelky Îofie, rozené hrabûnky Chot-
kové, bylo to podnûtem k vyhlá‰ení války Srbsku 28. ãervence 1914. Do váleãného konfliktu byly po-
stupnû vtaÏeny tfii desítky státÛ, ãímÏ nabyl celosvûtov˘ch rozmûrÛ. Vlády povolaly do zbranû miliony
lidí, poprvé byly pouÏity kulomety, letadla, bojové otravné látky, tanky a ponorky. Náklady na zbrojení
a nedostatek pracovních sil zapfiíãinily úbytek potravin a ostatního zboÏí a pozdûji jejich naprost˘ nedo-
statek, coÏ pocítili hlavnû obyvatelé mûst. 

Dne 31. ãervence 1914 byla nafiízena v Rakousku-Uhersku v‰eobecná mobilizace záloÏníkÛ do 37
let. Zpoãátku rukovali vojíni patfiící ke stálému vojsku, pak land‰turmáci a koneãnû následovaly v pfie-
stávkách odvody muÏÛ ve vûku od 18 do 50 let. Souãasnû probíhaly odvody koní a povozÛ. Klokoãí do-
dalo 22 koní a 8 vozÛ, jejich vozkové se vrátili v zuboÏeném stavu. O Bedfiichu R˘parovi docházely zprá-
vy z Ruska, Haliãe, Nûmecka, Uher, aÏ nûkde v nûmecké nemocnici podlehl útrapám.

Dne 19. záfií 1914 se objevili v obci první ubytovatelé (kvart˘rmajstfii) a za nimi zakrátko pfiibylo do
Drahotu‰ velitelství a cel˘ velitelsk˘ sbor (cadre) pluku 56., pfieloÏeného sem z Vadovic v Haliãi. V Klo-
koãí byla usazena jedna kompanie. Poãet vojska stoupal, aÏ dosáhl stavu 1 300 muÏÛ, ãímÏ pfiev˘‰il ‰es-
tinásobnû usedlé obyvatelstvo. Vojáci byli ubytováni v‰ude, kde bylo volné místo, i ve stodolách. První po-
chodová setnina (mar‰kumpanie) ode‰la 31. prosince 1914 o pÛlnoci. Troubení na poplach, kfiik a sbíhání
vojákÛ pfii kmitání svûtel, odchod pfii pochodních zÛstal dlouho v pamûti obyvatel. Do pole ode‰lo z Klo-
koãí celkem ‰estnáct mar‰kumpanií. Dne 31. fiíjna 1915 ode‰el po tfiinácti mûsících 56. pluk do KielcÛ. 

Leã brzo pfii‰la zpráva o pfiíchodu nového pluku 36.  a 2. listopadu 1915 se hemÏilo celé okolí (Dra-
hotu‰e, Klokoãí, HrabÛvka, Velká) opût vojskem. V Klokoãí byla umístûna jedna kompanie, ale nebyla
zde dlouho, vojsko bylo pfieveleno do Hranic, Lipníku, Bûlotína. V Klokoãí byla zfiízena kontumaãní sta-
nice (zdravotní závûra) pfii‰l˘ch z boji‰tû a novû narukovav‰ích z Haliãe a Bukoviny. Byli to vût‰inou pra-
voslavní Huculové, nûkdy i v poãtu osmdesáti.
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I kdyÏ lidé na vojáky nadávali, do obce se s nimi dostaly peníze. Lidé se nauãili zuÏitkovat v‰e, co by-
lo na prodej. Za vojskem se táhly náv‰tûvy manÏelek a rodinn˘ch pfiíslu‰níkÛ. V Klokoãí nikdy pfiedtím
nebylo tolik cizincÛ, zejména polsk˘ch ÎidÛ. Zápornou stránkou byly katastrofální hygienické podmín-
ky, v‰ude panovala neãistota a v‰i. Aãkoli se v Klokoãí vystfiídalo takové mnoÏství lidí, pfiece se po cel˘
ãas vyskytly mezi obyvateli jenom dva pfiípady tyfu, na rozdíl od Milenova a HrabÛvky, kde se muselo
vojsko pro nemoc vystûhovat.

Zpoãátku Ïivilo vojsko vesniãany, masa a chleba bylo nadbytek, takÏe se ne‰etfiilo, ba pl˘tvalo – vÏdyÈ
válka bude do Vánoc skonãena! Chlebem a masem se krmily slepice, v kant˘nû vepfii. Dobr˘ komisárek
se prodával po 20–30 haléfiích a chutnal lépe neÏ pekafisk˘ chléb. JiÏ ale na jafie 1915 bylo hÛfie, zásoby
docházely, do‰lo k redukování dávek chleba i masa. Byly zavedeny potravinové lístky, zv˘‰eny dodávky
zemûdûlsk˘ch v˘robkÛ, hlavnû obilí. Komisárek se pekl z kukufiiãné mouky a brambor, byl nechutn˘ a jiÏ
tfietí den plesnivûl. Cena stoupla na 40 haléfiÛ. RovnûÏ ceny jin˘ch potravin stoupaly do závratné v˘‰e,
za máslo bylo poÏadováno aÏ 1,80 korun za 1/4 kg. Kde byly nûjaké zásoby, ty se tajily, do‰lo ke sku-
pování pod rukou a k následnému prodeji se ziskem 200 %. Omezování pokraãovalo soupisem obilí a zá-
sob a vydáním maximálních cen. Tím se v‰ak nabídka tak zredukovala, Ïe nebylo moÏné opût nic kou-
pit. Maso zdraÏilo aÏ pûtinásobnû, sádlo zmizelo úplnû. Se stoupáním cen Ïivotních potfieb stoupala i cena
v‰eho ostatního horentním zpÛsobem, poãínaje palivem. Tak boty, které v dobû míru stály 14 korun, by-
lo moÏné získat za 30 i více korun. Kufiáci koufiili rÛznou smûs mafiinky vonné, ofiechového listí, mali-
ní, paliãek z jeteliny aj. Pûstoval se vefiejnû tabák, kdo mûl jeãmen, vafiil si pivo. Stfiedním a niÏ‰ím vrst-
vám, zvlá‰tû v mûstech, a niÏ‰ímu úfiednictvu, odkázanému na svÛj plat, se vedlo nejhÛfie. Naopak nejlépe
se vedlo vût‰ímu rolnictvu, jemuÏ se majetek zmnohonásobil. 

Místo muÏÛ pracovaly na polích Ïeny, jezdily, oraly a vzbudily svou pílí údiv PolákÛ, ktefií fiíkali: „U nás
kobiety tak nerobí.“ Nezfiídka bylo vidût i dvanácti- a tfiináctileté oráãe, jimÏ mlad‰í sourozenci pohánû-
li. Mravnost a kázeÀ u dûtí poklesly, dûti ztrácely kontakt s uãiteli a zÛstávaly pod dozorem matek. Pfii-
cházely rÛzn˘m zpÛsobem k penûzÛm, které z pohledu dospûl˘ch marnotratnû utrácely. 

Senoseč na Podevsí v době 1. světové války
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Po nástupu rakouského císafie Karla I. v roce 1916 se váleãné úsilí vystupÀovalo. Bezohledné re-
kvizice obilí i brambor bez ohledu na domácnost pokraãovaly. ·rotovníky a odstfiedivky byly úfiednû za-
peãetûny. Lidé si mleli zrno na kávov˘ch ml˘ncích, tloukli v hmoÏdífiích, jedlo se vafiené zrní, aprovi-
zace selhala. Objevil se zvlá‰tní druh lidí, provozující hospodáfisky nezdravou formu meziobchodu,
kter˘m se fiíkalo keÈasové. Název vznikl z nûmeckého Kette, tj. fietûz, Kettenhändler, tj. fietûzoví ob-
chodníci.

Váleãné pomûry v zázemí mÛÏeme pfiedvést i na postavení a pracovních úkolech uãitele v Klokoãí,
kter˘ musel agitovat pro âerven˘ a Stfiíbrn˘ kfiíÏ, pro Vdovsk˘ a sirotãí spolek, sbíral pro nû pfiíspûvky,
stejnû jako na Dûtsk˘ den, na umûlé údy, na váleãnou péãi, invalidní fond, na opatfiení ponorky, váleãn˘
fond. Dûlal soupis ploch a obdûlávané pÛdy, prodával odznaky, pofiádal Obûtní dny. ZároveÀ byl nepla-
cen˘m písafiem u okresního hejtmanství, písafiem u obecního úfiadu a jako takov˘ rozdûloval rÛzné „en-
ky“, vyplácel vyÏivovací pfiíspûvky, poji‰Èoval, cviãil vojensk˘ dorost, pofiádal patriotické slavnosti, zú-
ãastÀoval se v‰ech charitativních akcích, organizoval v˘robu obvazÛ a cupaniny pro vojíny, agitoval pro
váleãné pÛjãky, byl pfiedsedou rekviziãní komise a revizorem ml˘nÛ. Organizoval pomoc ÏákÛ pfii pol-
ních pracích, zamûstnával dítky ‰kolou nepovinné, aby nepfiekáÏely rodiãÛm v práci. Spolu s dûtmi sbí-
ral papír, hadry, kosti, látky z vlny a bavlny, kauãuk, kovy, kopfiivové, jahodové a malinové listí, borÛv-
ky, houby, jádra, uãil fiíkat dûti „Gott strafe England“ atd.

Na boji‰ti, v nemocnici nebo nezvûstné zÛstaly následující osoby:
1. Franti‰ek Humplík, rolník ã. p. 3, nar. 22. 11. 1889, pocházel z âernotína a do Klokoãí se pfiiÏe-

nil. Odveden byl po pÛlroãním manÏelství, s pû‰ím plukem ã. 54 bojoval na haliãské frontû a jiÏ ro-
ku 1914 se dostal do ruského zajetí, kde buì na zranûní, nebo na nemoc zemfiel. ManÏelka od nûj
dostala poslední dopis 3. fiíjna 1914. Za mrtvého byl prohlá‰en roku 1921 a vdova se provdala za Ja-
na Vinklera.

2. Josef Kainar, rolník ã. p. 19, se narodil 19. 1. 1875. SlouÏil u domobraneckého pluku ã. 17 a zem-
fiel na váleãné útrapy tûsnû pfied pfievratem 17. fiíjna 1918 v Insbrucku v Tyrolích. Vdova se provda-
la za p. BlaÏka do Drahotu‰.

3. Franti‰ek R˘par, rolnick˘ syn ã. p. 7, se narodil 14. 11. 1894, jako desátník slouÏil u olomoucké-
ho dûlostfieleckého pluku. Dlouho byl na ruské frontû, kde byl dvakrát ranûn, pak bojoval na italské
frontû a tam zemfiel na malárii. 

4. Bedfiich R˘par, bratr pfiede‰lého, se narodil 15. 7. 1896. Jako nezku‰en˘ mladík odjel v polovinû zá-
fií 1914 s pfiípfieÏí z domu a byl u fií‰skonûmeckého trénu, kde zemfiel 15. 8. 1915 v polní nemocni-
ci na choleru. Pochován byl v Bur‰t˘nû.

5. Antonín StrÏínek, rolník z ã. p. 25, nar. 1874, slouÏil za války u 13. domobraneckého pluku. Vo-
jenská strava a váleãné útrapy zpÛsobily, Ïe onemocnûl Ïaludeãním a plicním katarem a zemfiel 25. 1.
1915 v polní nemocnici v Kazimierzi Vielka u Miechova. Vdova Marie se provdala koncem války za
Cyrila Mánka, pozdûj‰ího hostinského.

6. Karel StrÏínek, mlad‰í bratr pfiede‰lého, nar. 24. 2. 1895, byl vyuãen zámeãníkem. Jako dvacetile-
t˘ mladík byl roku 1915 odveden a s 54. plukem bojoval na ruské frontû. Je‰tû v tomtéÏ roce se stal
nezvûstn˘m.

7. Rudolf ·vidrnoch, nar. 2. 2. 1891 v Sobí‰kách, syn b˘valého ‰afáfie ve zdej‰ím dvofie (ã. p. 45), byl
vyuãen strojníkem. Nejprve byl u 1. pû‰ího pluku opavského, pozdûji byl pfiidûlen k 17. zemûbranec-
kému pluku u Rzeszova. Dne 28. srpna 1916 padl.
Zajati byli Gustav Vinkler, Jan Pop, Franti‰ek Vrána v Rusku, Milan Ka‰par v Itálii. Legionáfiem dle zá-

kona nebyl Ïádn˘ obãan Klokoãí, do ãs. vojensk˘ch jednotek v Rusku po 28. fiíjnu 1918 vstoupil Franti-
‰ek âásteãka a podobnû Stanislav Pumprla se stal po tomto termínu vojínem ãs. jednotek ve Francii.
V italské domobranû pÛsobil jeden obãan z Klokoãí, pozdûji v obci Ïili ãtyfii ru‰tí legionáfii.

V roce 1928 u pfiíleÏitosti 10. v˘roãí republiky pofiídila místní osvûtová komise v Klokoãí pamûtní des-
ku obûtem 1. svûtové války. âerná Ïulová deska se zlat˘mi písmeny byla zasazena ve ‰kolním vestibulu
nákladem 1 857 Kã. Dodal ji sochafi Josef Sosna z Hranic. Odhalení desky bylo vykonáno slavnostnû v ne-
dûli 21. fiíjna za veliké úãasti lidu. Po zahájení starostou Augustinem Vinklerem pfiednesl del‰í fieã pfied-
seda místní osvûtové komise JóÏa Harna, kter˘ téÏ desku odhalil, naãeÏ hudba dojemnû zahrála „Mod-
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litbu za vlast“ a hymnu. Na desce stojí nápis: „Vás obûti svûtové války v 10. roce státní samostatnosti
vzpomíná obec Klokoãí. Z Va‰í krve vykvetla na‰e svoboda!“

1918–1939

Dne 28. fiíjna 1918 byla vyhlá‰ena samostatná âeskoslovenská republika. Skonãila válka, ale lidé se
museli nauãit v nov˘ch pomûrech orientovat, podobnû jako tomu bylo po roce 1848. Nová republika by-
la demokratick˘m státem, v nûmÏ se vÛle lidí projevovala ve volbách. Poprvé mûli lidé moÏnost volit za-
stupitele v obcích v roce 1919. Volební fiád byl v˘sledkem dohody politick˘ch stran a pfiiná‰el znaãnou
demokratizaci. Pfiiznal v‰eobecné, rovné, tajné a pfiímé hlasovací právo pfii volbách do obcí v‰em oso-
bám, muÏÛm i Ïenám, které mûly v obci aspoÀ tfii mûsíce trvalé bydli‰tû, nebyly urãit˘m zpÛsobem dis-
kvalifikovány a dosáhly 21 let vûku. Pasivní volební právo se pfiiznávalo od 26 let vûku a kandidát mu-
sel v obci bydlet aspoÀ rok. Volilo se na základû vázan˘ch kandidátních listin a podle zásad pomûrného
zastoupení: vût‰inov˘ systém byl odstranûn. Znamenalo to, Ïe voliã hlasoval pro cel˘ seznam kandidátÛ
jedné ze stran a nesmûl ‰krtat ani pfiipisovat nûjaké jméno. Volební období bylo nyní ãtyfileté, v roce 1933
bylo ale prodlouÏeno na ‰est let. 

Dne 15. ãervna 1919 se voleb v obci zúãastnilo 122 voliãÛ z celkového poãtu 136 voliãÛ, pfiiãemÏ
poãet obyvatel ãinil 247 osob. Celkem 121 platn˘ch hlasÛ bylo rovnomûrnû rozloÏeno mezi âeskoslo-
venskou stranu lidovou (61 hlasÛ) a Republikánskou stranu ãeskoslovenského venkova (60 hlasÛ), tak-
Ïe obû strany získaly po ‰esti mandátech – Jan Drbal, Jan Pop, Vincenc Libosvár, Aloisie Luke‰ová, Jan
Janãík, Antonín Vinklárek, Cyril Mánek, Vincenc Ohera, Augustin Vinkler, Franti‰ek ·vidrnoch, Franti-
‰ek Horák, Jan Hajda. Starostou se stal Jan Pop.

V nedûli 16. záfií 1923 ‰li obyvatelé Klokoãí podruhé k obecním volbám. Opût rozhodovali o 12 za-
stupitelích. Na kandidátní listinû âs. strany lidové byli Jan Drbal, domkáfi, ã. p. 32, Josef âásteãka, dom-
káfi, ã. p. 36, Jan Vikler, rolník, ã. p. 3, Antonín Vinklárek, domkáfi, ã. p. 4, âenûk Libosvár, domkáfi,
ã. p. 13, Franti‰ek Vágner, rolník, ã. p. 15, Augustin Vinkler, rolník, ã. p. 23, âenûk Ohera, chalupník,

Dům č. p. 32 v roce 1915 (dnešní majitel Jan Částečka)
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ã. p. 16, Antonín Drbal, domkáfi, ã. p. 33, Ludvík ·rom, domkáfi, ã. p. 5, Jakub R˘par, v˘mûnkáfi, ã. p. 7,
Jan Houba, rolník, ã. p. 26.

Kandidátka spojené Republikánské strany zemûdûlského a malorolnické lidu (agrární strana) a strany
sociálnû demokratické nesla tato jména: Jan âíhal, Franti‰ek ·vidrnoch, Franti‰ek Jake‰, Franti‰ek Va-
nûk, Franti‰ek Vavfiík, Ignác Tomãík, Jan Pop, Franti‰ek Luke‰, Jan Malík. Toto sdruÏení pokrokov˘ch
stran poÏádalo o konání voleb dle zásady pomûrného zastoupení. Volby se zúãastnilo 127 voliãÛ – sdru-
Ïení obdrÏelo 67 hlasÛ, âs. strana lidová 60 hlasÛ, znovu byl tedy poãet mandátÛ stejn˘, 6 a 6. SdruÏe-
ní zastupovali Jan âíhal, Franti‰ek ·vidrnoch, Franti‰ek Jake‰, Franti‰ek Vanûk, Franti‰ek Vavfiík, Ignác
Tom‰ík, âs. stranu lidovou Jan Drbal, Josef âásteãka, Jan Vinkler, Antonín Vinklárek, âenûk Libosvár,
Franti‰ek Vágner. Volba starosty, námûstkÛ a radních probûhla 2. fiíjna 1923 o 10. hodinû dopoledne. Jan
Vinkler získal 6 hlasÛ, Franti‰ek Jake‰ 6 hlasÛ, losem se starostou stal Jan Vinkler z ã. p. 3, námûstek sta-
rosty byl vybrán opût losem, stal se jím Franti‰ek Vavfiík, zatímco Franti‰ek Jake‰ vy‰el naprázdno. Rad-
ními byli Jan Drbal (strana lidová), Jan âíhal (strana republikánská).

O ãtyfii roky pozdûji podal Josef Harna na valné hromadû 18. záfií návrh, aby byla postavena jednot-
ná obãanská kandidátka, pro coÏ ale nena‰el pochopení. Volilo se 16. fiíjna 1927 ve ‰kole. Pfiedsedou vo-
lební komise byl Ïelezniãní zfiízenec Josef Matela, místopfiedsedou Antonín Vinklárek, zástupcem úfiadu
Josef Harna. V‰ech 136 hlasÛ bylo platn˘ch. Lidovci ‰li do voleb s touto kandidátkou: Antonín Vinklá-
rek, domkáfi, ã. p. 4, Jan Drbal, domkáfi, ã. p. 32, âenûk Libosvár, domkáfi, ã. p. 13, Franti‰ek Vrána, rol-
ník, ã. p. 1, Augustin Vinkler, rolník, ã. p. 23, Josef âásteãka, domkáfi, ã. p. 36, Franti‰ek Vágner, rolník,
ã. p. 15, Ludvík ·rom, domkáfi, ã. p. 5, Franti‰ek Hynãica, rolník, ã. p. 19, Franti‰ek R˘par, tesafi, ã. p. 12,
Alois Drbal, chalupník, ã. p. 21, âenûk Ohera, chalupník, ã. p. 16.

âs. sociálnû demokratická strana dûlnická navrhla tyto kandidáty: Josef Matela, Ïelezniãní zfiízenec,
ã. p. 42, Jaroslav Bek, strojní zámeãník, ã. p. 24, Josef Folt˘nek, horník, ã. p. 29, Antonín R˘par, Ïelez-
niãní zfiízenec, ã. p. 29, Jan Malík, malorolník, ã. p. 29

Republikánská strana zemûdûlského a malorolnického lidu vyslala tyto zástupce: JóÏa Harna, správ-
ce ‰koly, Antonín Koutn˘, rolník, ã. p. 25, Franti‰ek Jake‰, rolník, ã. p. 6, Franti‰ek Vavfiík, chalupník,
ã. p. 18, Josef Vanûk, chalupník, ã. p. 14, Jan Pop, rolník, ã. p. 20, Franti‰ek ·krobálek, rolník, ã. p. 2,
Josef Jemelka, rolnick˘ syn, ã. p. 8, Ignác Tomãík, chalupník, ã. p. 17, Antonín Masafiík, chalupník,
ã. p. 29. Tak jako pfiede‰le se republikáni a sociální demokraté navzájem sdruÏili.

Ze 145 oprávnûn˘ch voliãÛ se jich zúãastnilo 136, âs. strana lidová získala 66 hlasÛ, republikánská
47 a ãs. sociální demokracie 23, mandáty byly rozdûleny v pomûru 6 + 6 mandátÛ (4 + 2). V obecním
zastupitelstvu za âs. stranu lidovou zasedali Antonín Vinklárek, Jan Drbal, âenûk Libosvár, Franti‰ek Vrá-
na, Augustin Vinkler, Josef âásteãka, za agrárníky Josef Harna, Antonín Koutn˘, Franti‰ek Jake‰, Franti-
‰ek Vavfiík a za sociální demokracii Josefa Matela a Jaroslav Bek. 

Volba starosty a obecní rady se konala 31. fiíjna 1927 za pfiítomnosti komisafie dr. Cinka. Republikáni
se sdruÏili se sociálními demokraty a kandidovali Franti‰ka Jake‰e, jenÏ dostal 6 hlasÛ a kandidát lidov-
cÛ Augustin Vinkler rovnûÏ 6 hlasÛ. Jaroslav Bek tahal los a vytáhl lístek se jménem Augustina Vinklera,
kter˘ se stal starostou. Námûstkem byl podobnû losem zvolen Jan Drbal, protikandidát Franti‰ek Jake‰
dostal téÏ 6 hlasÛ. âleny obecního zastupitelstva byli zvoleni Josef Harna a Franti‰ek Jake‰.     

Jaroslav Bek podal námitky proti volbû obecní rady. StûÏoval si, Ïe pfii volbû starosty byla rovnost hla-
sÛ, proto nejstar‰í ãlen zastupitelstva Vinklárek napsal na dva lístky jména kandidátÛ, Bek z nich vybral
Vinklera, totéÏ pfii volbû námûstka. Vyslovil proto podezfiení, Ïe Vinklárek mohl napsat na oba lístky stej-
né jméno. Zemská správa politická v Brnû 30. listopadu 1927 odvolání zamítla. Nová obecní rada pfie-
vzala obecní agendu 18. prosince. Dne 21. prosince byla ustanovena finanãní komise ve sloÏení Franti-
‰ek Vágner, pfiedseda, Jan âíhal, místopfiedseda, a ãlenové Antonín Vinklárek, âenûk Ohera, Jaroslav Bek,
Jan ·vidrnoch. Pokladníkem byl zvolen Jan Janãík. Obecní zastupitelstvo mûlo schÛze v domû starosty
ã. p. 23.

Toto volební období bylo poznamenáno aférou, která se nadlouho zapsala do pamûti lidí. Hlavní roli
v ní hrál sám starosta Augustin Vinkler z ã. p. 23. Podle hlá‰ení ãetnické stanice v Drahotu‰ích v roce
1930 starosta starostensk˘ úfiad velmi zanedbával, pfiípadnû úfiední záleÏitosti vÛbec nevyfiizoval, takÏe
nakonec v‰echny úfiední záleÏitosti vyfiizoval obecní radní Josef Harna, správce obecné ‰koly v Klokoãí,
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spoleãnû s námûstkem starosty Janem Drbalem. Jako pfiíklad bylo uvedeno, Ïe v Klokoãí nebyly sestave-
ny seznamy porotcÛ a starosta tak uãinil teprve na nátlak ãetnické stanice, ale bez toho, aby byl seznam
potfiebnou dobu vyloÏen.  

Starosta Vinkler se v poslední dobû stále opíjel, a byl tudíÏ více napit˘ jak stfiízliv˘, udrÏoval intimní
pomûr s hostinskou, vdovou Marií Mánkovou v Klokoãí, coÏ bylo vefiejn˘m tajemstvím. Svou rodinu
a hospodáfiství úplnû zanedbával, takÏe jeho manÏelka Marie Vinklerová od nûj utekla ke sv˘m pfiíbuz-
n˘m do Tvorovic u Kojetína, kde v‰ak následkem toho byla její matka ranûna mrtvicí a zemfiela. Marie
Vinklerová se poté opût vrátila ke svému manÏelu do Klokoãí.

Vzhledem k nezfiízenému zpÛsobu Ïivota starosty Vinklera jej chtûla âs. strana lidová v Klokoãí vy-
zvat, aby se starostenství vzdal, ãímÏ by se pfiípadnû pfiede‰lo pozdûj‰ím vût‰ím skandálÛm v obci, jakoÏ
i v tamní lidové stranû. Za tím úãelem svolal pfiedseda lidové strany v Klokoãí Jan Drbal na 10. fiíjna 1930
veãer v˘bor strany, av‰ak starosta Vinkler, aãkoliv byl taktéÏ ãlenem v˘boru, se do schÛze nedostavil, tak-
Ïe ona záleÏitost nemohla b˘t projednána. Mimo to usilovali pfiíbuzní starosty Vinklera, aby jmenovan˘
byl zbaven svéprávnosti a postaven pod kuratelu.

Îádost o zbavení svéprávnosti podala Marie Vinklerová pro opilství, „neboÈ oddal se nemírnému pi-
tí lihovin v té mífie, Ïe opil˘ je skoro pofiád, hospodáfiství a rodinu zanedbává a je vydává v nebezpeãí
pfií‰tí bídy a ku náleÏitému obstarávání sv˘ch záleÏitostí potfiebuje podpÛrce.“ ManÏelka se ‰esti nedo-
spûl˘mi dûtmi ve vûku do deseti let sama orala a osívala pole, aby nezÛstalo v‰echno neobdûláno. Sko-
ro v‰echen jeho oves zniãily na poli de‰tû, neboÈ Vinkler se o to nestaral a manÏelka na to nestaãila. Aã
pfievzal hospodáfiství v nejlep‰ím pofiádku a bez dluhÛ, vÛãihlednû v posledních dvou letech upadalo.  

Augustin Vinkler vysedával v hostinci vdovy Mánkové, za kterou se zaruãil smûnkou na 8 000 Kã,
opíjel se, pfiicházel pozdû v noci domÛ, dûlal pozdviÏení a vyhánûl manÏelku z domu. Stalo se opakova-
nû, Ïe svolanou obecní schÛzi vÛbec nemohl fiídit pro úplnou opilost.  

Rozhodnutím Okresního soudu v Hranicích 17. prosince 1930 byl dle § 2 ãís. 2 fiádu o zbavení své-
právnosti pro opilství ãásteãnû ve svéprávnosti omezen. Poruãníkem byl ustaven Jan Vinkler. V˘nosem
okresního úfiadu z 18. bfiezna 1931 byl vzhledem k zbavení svéprávnosti odvolán z funkce starosty i za-
stupitele, proti ãemuÏ napsal 1. dubna 1931 odvolání, ve kterém Ïádal, aby byl vyslechnut, aby probûhlo
nové soudní pfielíãení a provedena lékafiská prohlídka. V odvolání poukázal na to, Ïe po celou dobu úfia-
dování v‰e poctivû a svûdomitû vykonával, zastával obûtavû svÛj úfiad, aãkoli za nûj nebyl honorován,
ani ocenûn. V‰e vedl bez tajemníka, písafie. Jak pfiiznával, jeho vzdûlání, totiÏ pûtitfiídní obecná ‰kola
a dva roãníky zimní hospodáfiské ‰koly, aãkoli se mohl prokázat vysvûdãením s vyznamenáním, pfiece na
úfiední korespondenci nestaãilo. Pfiipomnûl své utrpení bûhem války, byl totiÏ od roku 1912 na vojnû
a pak plynule aÏ do roku 1918 ve válce. U Ivangrodu v Kursku byl ranûn, jako ranûn˘ odvezen do Mosk-
vy, pak do VoronûÏe, v‰ude pob˘val v nemocnici. Pak byl odtransportován do Turkestanu, do mûsta Iko-
belev, odtud po desetimûsíãním pobytu byl vybrán na práci do Ruska. Dostal se do Kijevské gubernie na
práci, tam byl aÏ do 9. února 1918, kdy byl v Rusku pfievrat. ZáÏitky v Rusku mu zpÛsobily nervov˘ otfies.
Ke svému opilství se vyjádfiil v tom smyslu, Ïe to mûlo svoji pfiíãinu.

Zemsk˘ úfiad v Brnû v dubnu 1931 Vinklerovo odvolání zamítl. Správu obce vedl námûstek Jan Dr-
bal spoleãnû se správcem ‰koly. Dne 9. ãervna 1931 se konala doplÀovací volba starosty a námûstka, pro-
ti níÏ byly podány námitky Josefem Harnou a spol., vzhledem k tomu, Ïe Franti‰ek Jake‰ nebyl zvolen
starostou nadpoloviãní vût‰inou. Zemsk˘ úfiad v Brnû 22. srpna 1931 námitky potvrdil a volbu zru‰il.
Obecní úfiad pak vzhledem k vypsan˘m nov˘m obecním volbám doplÀovací volbu starosty jiÏ odmítl.

V obecních volbách 27. záfií 1931 bylo voleno nové obecní zastupitelstvo. Pfied volbami nebylo mno-
ho agitováno, teprve volbu starosty pfiedcházely Ïivé porady a schÛzky. Pfii volbách konan˘ch ve ‰kole
bylo odevzdáno celkem 146 hlasÛ, z nichÏ 2 lístky byly prázdné.

Republikáni dostali 62 hlasy, tj. 5 mandátÛ, lidovci 49 hlasÛ, tj. 4 mandáty, sociální demokraté 33 hla-
sy, tj. 3 mandáty. Oproti volbám pfied ãtyfimi roky získali strana republikánská a sociální demokraté 1 man-
dát, lidovci 2 ztratili. Za republikány vystupovali Jan Vinkler, ã. p. 2, rolník, Franti‰ek Pavelka, rolník,
ã. p. 7, Josef Vanûk, malorolník, ã. p. 14, Josef Jemelka, rolnick˘ syn, ã. p. 8, Josef Humplík, rolník,
ã. p. 27, za lidovce Franti‰ek Kainar, vrchní ãetnick˘ stráÏmistr, ã. p. 42, Franti‰ek Hynãica, malorolník,
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ã. p. 12, Franti‰ek Vágner, rolník, ã. p. 15, Ludvík ·rom, domkáfi, ã. p. 5, za sociální demokraty Jaroslav
Bek, strojvÛdce, ã. p. 24, Josef Matela, Ïelezniãní zfiízenec, ã. p. 37, Antonín ·vidrnoch, tesafi, ã. p. 45.

Pfii volbû obecní rady 21. listopadu byl zvolen starostou Jan Vinkler, jeho námûstkem Franti‰ek Vág-
ner a ãleny Josef Matela a Josef Jemelka. Pokladníkem byl zvolen fiídící uãitel JóÏa Harna, i kdyÏ se ne-
dal volit do obecního zastupitelstva. Hospodáfiem byl krátkou chvíli Josef Vanûk, a kdyÏ se vzdal, stal se
jím Franti‰ek Hynãica. Místní osvûtová komise pracovala ve sloÏení JóÏa Harna, pfiedseda, Josef Jemel-
ka, jednatel, Franti‰ek Vanûk, pokladník. Pfiedsedou finanãní komise byl zvolen Jaroslav Bek, místopfied-
sedou Franti‰ek Jake‰. 

Od 27. února aÏ do 1. fiíjna 1933 místo starosty Jana Vinklera úfiadoval jeho námûstek Franti‰ek Vág-
ner, protoÏe starosta mûl jako nájemce zdej‰í honitby soudní spor s nájemcem honitby ve Velké. 

Urãité osobní spory mezi nûkter˘mi obãany mûly svou odezvu i v chodu samosprávy. Dne 7. srpna
1935 pfiedal starosta obce Jan Vinkler svÛj úfiad námûstkovi Franti‰ku Vágnerovi, ale jiÏ 20. srpna tento
musel úfiad pfiedat nejstar‰ímu ãlenu obecní rady Josefu Matelovi, kter˘ úfiadoval vÏdy veãer v domû dru-
hého ãlena obecní rady Josefa Jemelky, ponûvadÏ sám bydlil deset minut za obcí u dráhy v ã. p. 37.

ProtoÏe starosta Jan Vinkler posléze na svÛj úfiad rezignoval, byl ve schÛzi obecního zastupitelstva
7. ledna 1936 zvolen osmi hlasy strany republikánské a sociálnû demokratické starostou malorolník An-
tonín Koutn˘, ã. p. 25. Úfiadovat zaãal 1. dubna, jeho námûstkem byl rolník Franti‰ek Vrána, ã. p. 1.

O v˘voji politick˘ch pomûrÛ a názorÛ nám pfiedstavu podávají i v˘sledky voleb parlamentních z let
1925, 1929 a 1935, vynecháváme první volby v roce 1920. ZároveÀ uvádíme volby do okresní a zem-
ské samosprávy. 

Poslanecká snûmovna 1925 1929 1935
âs. strana lidová 63 54 48
Republikánská strana (agrárníci) 42 53 56
âs. strana soc. demokratická 21 24 30
Komunistická strana âeskoslovenska 2 – 2
âs. Ïivnostensko-obchodnická 2 4 4
Národnû socialistická strana – 1 3
Nûmecká sociálnû demokratická 1 1 –
KfiesÈansko-sociální (âufiíkova) – 1 –
Národní obec fa‰istická – – 1
Senát 1925 1929 1935
âs. strana lidová 58 48 43
Republikánská strana (agrárníci) 34 43 51
âs. strana soc. demokratická 18 22 23
Komunistická strana âeskoslovenska 2 1 1
âs. Ïivnostensko-obchodnická 2 4 2
Národnû socialistická strana – 2 2
Nûmecká sociálnû demokratická 1 – –
Národní obec fa‰istická – – 1

Samospráva okresní zemská okresní zemská
2. 12. 1928 26. 5. 1935 

âs. strana lidová 55 53 45 43
Republikánská strana (agrárníci) 42 44 50 54
âs. strana soc. demokratická 24 20 29 28
Komunistická strana âeskoslovenska – 1
âs. Ïivnostensko-obchodnická 3 4 1 3
Národnû socialistická strana 4 3 5 1
Bund der Deutschen – 1 (omylem)      
Jiné strany – 5
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Z v˘sledkÛ je patrné, Ïe v 2. polovinû 20. let 20. století do‰lo ke zmûnû preferencí od strany lidové
ke stranû agrární, zfiejm˘ je i nárÛst poãtu hlasÛ pro sociální demokracii. Vysvûtlení prvního jevu mÛÏe-
me spatfiovat v osobû uãitele Josefa Harny, kter˘ pfii‰el do Klokoãí v srpnu roku 1926. Sám o tom do kro-
niky uvedl: „V obci u zdej‰í vût‰iny klerikálního obãanstva nebyl jsem moc nad‰enû pfiijat. Pfiedcháze-
la mû povûst z Velké co ãlovûka vyhranûnû pokrokového a nejvíce jim zde vadilo, Ïe jsem bez vyznání
a Ïe pfied a po vyuãování se s dûtmi nemodlím. Zato men‰ina lidí pokrokov˘ch z mého pfiíchodu do ob-
ce se radovala.“ Po období, kdy vedl spor s ãástí místní ‰kolní rady, a tím i rodiãovské vefiejnosti právû
o moÏnost modlitby a uÏívání církevních symbolÛ ve ‰kole, kter˘ nakonec skonãil smírem, se zapojil do
Ïivota obce a jeho pÛsobení zde musíme vidût jako velmi pfiínosné. Ve volbách vystupoval na kandidát-
ce strany agrární, za tu také byl zvolen do obecního zastupitelstva, kde pÛsobil pfiedev‰ím v oblasti kul-
turní a osvûtové a finanãního hospodafiení.

Dochovala se zajímavá zpráva o obãanu z Klokoãí Ladislavu Slováãkovi, narozeném 20. kvûtna 1912
v Horní Mo‰tûnici, bytem v Klokoãí, ã. p. 37. Odjel totiÏ s Franti‰kem Kovarãíkem, narozen˘m 23. ãer-
vence 1911 v Hranicích, 7. dubna 1930 po 18.30 hod. vlakem ze Severního nádraÏí v Hranicích, s úmys-
lem pfiekroãit hranice âSR pfies Polsko asi do SSSR, jak uvádûla relace ãetnické stanice. V dobû, kdy se
republika bránila extremistickému nebezpeãí, tato skuteãnost vyvolala rozsáhlej‰í ‰etfiení, kter˘m bylo
zji‰tûno, Ïe Ladislav Slováãek byl organizován v komunistické stranû v Hranicích, vyuãil se slévaãem
u firmy Kunz v Hranicích, byl 14. prosince 1929 z práce propu‰tûn a zÛstal do 18. bfiezna 1930 bez za-
mûstnání. Tohoto dne si na‰el práci v kamenolomu v HrabÛvce jako dûlník, setrval v‰ak v práci pouze
tfii hodiny a jelikoÏ práce byla znaãnû namáhavá, tuto opustil. ZároveÀ byl Slováãek téÏ organizován v so-
ciálnû demokratické odborové centrále, organizaci kovodûlníkÛ v Hranicích, a aÏ do 19. bfiezna 1930
dostával od této organizace jako podporu v nezamûstnanosti 40 Kã t˘dnû. Od této doby dostával pouze
polovici této podpory, tj. 20 Kã. Stále si nûjaké zamûstnání hledal, av‰ak nepodafiilo se mu je nalézt. Slo-
váãek byl pfiítelem Aloisa Hlobila, kter˘ byl vÛdcem hranick˘ch komunistÛ a kterého ãasto nav‰tûvoval.

Slováãek pfied sv˘m odjezdem pfii‰el k obchodníku smí‰en˘m zboÏím Leo‰i Valovi v Hranicích, Wil-
sonova tfiída ãís. 10, kterému pfiedal svoji spofiitelní kníÏku Mûstské spofiitelny v Hranicích, znûjící na
ãástku 346 Kã, na kterou mu obchodník Vala pÛjãil ãástku 330 Kã. Rodiãe Slováãka o odjezdu svého sy-
na Ladislava nevûdûli a byli sm˘‰lení protikomunistického. Ladislav Slováãek poslal své matce ze Lvova
pohlednici, která byla datována 11. dubna 1930.

V relaci ãetnické stanice je k tomu dále uvedeno: „Má-li snad toto vystûhování nûco spoleãného se
speciální ãeskou ústfiední komunistickou ‰kolou pro funkcionáfie v SSSR, ã. j. 148/pres ze dne 11. bfiez-
na 1930 tamûj‰ího úfiadu, nemohlo b˘ti doposud nikterak zji‰tûno, av‰ak bude pravdûpodobno, Ïe jme-
novaní odejeli do Ruska, nebo snad nûkam do jiného státu jen za úãelem existenãním. Îe je tomu tak,
nasvûdãuje ta okolnost, Ïe kdyby jmenovaní byli odcestovali na popud komunistické strany, mûli by vy-
staveny pasy i snad nepravé, Ïe ale Ïádn˘ch nemûli, pfies hranice tajnû pfie‰li, proto nebude tento od-
chod jmenovan˘ch s uvedenou specielní ãeskou ústfiední komunistickou ‰kolou pro funkcionáfie v SSSR
míti niãeho spoleãného.“

Finanãní situace obce po válce nebyla dobrá. V˘stavbou ‰koly, na kterou si pÛjãila 56 000 korun
u Mûstské spofiitelny v Hranicích, se zadluÏila. Finanãní zatíÏení pfiinesla rovnûÏ v˘stavba silnic do Hra-
bÛvky a Milenova. Za války museli radní upsat 27 400 korun váleãn˘ch pÛjãek, které pak byly zhodno-
ceny upsáním IV. státní pÛjãky v obnosu 19 500 korun. K tomu si vypÛjãila obec peníze od Jana âíhala.
Náklad na zúroãení a umofiení obecních v˘pÛjãek v roce 1918 ãinil 20 670 Kã, coÏ pfii daÀové základ-
nû 4 753,92 Kã ãinilo samo 434 % obecních pfiiráÏek. Z váleãn˘ch pÛjãek zbyl v roce 1924 dluh u Hy-
poteãní banky ve v˘‰i 7 000 Kã. K umofiení dluhÛ byla obec zatíÏena v roce 1924 pfiiráÏkou 170 %, v ro-
ce 1925 jiÏ 210 %.

Obecní rozpoãet v roce 1924 vykazoval potfiebu 20 975 korun, úhradu 13 660 korun, deficit 7 315
korun. Pfiíjmy obce ãinily: pozemková daÀ z obecního majetku 130,76 korun, domovní daÀ 3 koruny,
obãané platili pozemkovou daÀ 2 801,68 Kã, domovní 59,29 Kã, v‰eobecnou 58 Kã, v˘dûlkovou
1 377,46 Kã, z obratu 8 000 Kã.

Roku 1925 provedla obec elektrifikaci a cel˘ náklad 123 490 Kã byla nucena si vypÛjãit u Kontribu-
ãenské záloÏny v Hranicích. Platební schopnost obce byla urãována poãtem usedlostí – 39 popisn˘ch ãí-
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sel, poãtem obyvatel – 246, pfiímou daní v obci placenou – 3 442 Kã, ãist˘m katastrálním v˘nosem
513 Kã, v˘mûrou v‰ech pozemkÛ – 370 ha, z toho lesÛ a luk a zastavené plochy 81 ha, pfiiráÏkami pla-
cen˘mi v obci, které ãinily 270 % k pfiím˘m daním. Rozpoãet obce v roce 1925 byl následující: souãet
fiádné potfieby 20 093 Kã; souãet fiádné úhrady 13 635 Kã; schodek 6 458 Kã; na ‰kolu, vûdu, umûní,
úãely národní a náboÏenské se vydalo 3 943 Kã.

Jmûní obce: stfiíbrná renta 400 Kã; 5.–7. váleãná pÛjãka 1 400 Kã; IV. ãs. státní pÛjãka 19 500 Kã;
celkové jmûní 39 800 Kã.

Dluhy obce: 1) Hypotekární a komunální v˘pÛjãka 7 000 Kã; 2) Jan âíhal 10 000 Kã;
3) Jan âíhal 18 900 Kã; 4) Mûstská spofiitelna v Hranicích 51 608 Kã.

Celkem dosáhly dluhy v˘‰e 87 508 Kã.
V roce 1927 ãinila fiádná potfieba obecního hospodáfiství 43 009 Kã, pfiíjmy dosáhly v˘‰e 13 533 Kã,

schodek tím pádem pfiedstavoval 29 476 Kã. Schodek se uhradil pfiiráÏkou 236 % k ãinÏovní dani do-
movní, která vynesla 185 Kã, a pfiiráÏkou 907 % k ostatním daním, která vynesla 29 290 Kã. Potfieba by-
la proto tak znaãná, ponûvadÏ obecní zastupitelstvo i finanãní komise rozhodly, aby byl najednou spla-
cen pfiídûl b˘valé panské zahrady, polí a cest obnosem 7 762 Kã.

Na úrocích a umofiovacích splátkách obec do roku 1927 zaplatila pfies 49 000 Kã, av‰ak dluh 56 000
korun z doby v˘stavby silnice v roce 1911 klesl jen o 4 500 Kã. Proto správce ‰koly pfii sestavování roz-
poãtu prosadil, aby na její rychlej‰í splácení bylo uÏito IV. ãs. státní pÛjãky, která mohla b˘t za vysokého
kurzu v˘hodnû prodána. K tomu do‰lo v ãervnu za 35 270 Kã, k 31. prosinci 1927 ãinil zÛstatek dluhu
12 945 Kã. Ministerstvo zemûdûlství vyplatilo obci 1. splátku subvence na elektrifikaci obnosem
15 000 Kã, jichÏ bylo ihned pouÏito jako splátky na dluh v Kontribuãenské záloÏnû v Hranicích (v roce
1929 obdrÏela 2. ãást subvence na elektrifikaci od ministerstva vefiejn˘ch prací v obnosu 9 000 Kã).

Na rok 1928 se plánovala potfieba 40 199 Kã, úhrada 12 825 Kã, ãímÏ by schodek pfiedstavoval
27 374 Kã. PfiiráÏkou 200 % k domovní ãinÏovní dani by se získalo 104 Kã, pfiiráÏka 300 % k ostatním
daním by vynesla 14 262 Kã, celkem tedy 14 366 Kã. Nekrytá ãást schodku 13 008 Kã mûla b˘t uhra-
zena z náhradového fondu, a obec proto podala patfiiãnou Ïádost k Moravskému zemskému v˘boru do
Brna. 

V ãervenci 1928 Zemsk˘ v˘bor v Brnû vrátil rozpoãet, aby nûkteré poloÏky byly zmûnûny (hlavnû sní-
Ïeny) a jiné doplnûny. Zastupitelstvo trvalo na poloÏkách dfiíve stanoven˘ch, zvl. na poloÏkách 500 Kã
na kanceláfiské potfieby, 550 Kã na osvûtlení, 1 000 Kã na studnu, 2 000 Kã na betonovou nádrÏ, ãást-
ka 2 000 Kã na správu cest byla sníÏena na 1 670 Kã. Nakonec po del‰í debatû na nátlak zemského v˘-
boru bylo usneseno zavést v roce 1928 dávky. První byla dávka ze psÛ: z hlídacích 5 Kã a z luxusních
20 Kã. Celkem bylo v obci 35 psÛ, zavedená dávka vynesla asi 175 Kã. Dávka z piva se ponechala v do-
savadní v˘‰i 8 Kã a zavedl se poplatek za úfiední úkony: z domovského listu 5 Kã a z vysvûdãení zacho-
valosti 5 Kã. Jak dále konstatovali ãlenové zastupitelstva, jiné dávky by nic nevyná‰ely a zbyteãnû by
dráÏdily.

Dne 19. fiíjna pfiijel ale z Brna oficiál zemského v˘boru Josef Vychodil, kter˘ rozpoãet upravil tak, Ïe
z náhradového fondu obec niãeho neobdrÏela. Jednak berní úfiad vyplatil znaãné nedoplatky obecních
pfiiráÏek za minulá léta, jednak za trávu a ovoce byl pfiíjem vy‰‰í, neÏ bylo pÛvodnû rozpoãteno. Celko-
vá úhrada vzrostla na 33 273 Kã a schodek mohl b˘t uhrazen vy‰‰í pfiípustnou pfiiráÏkou 300 %.

Celkov˘ skuteãn˘ pfiíjem v roce 1928 byl dle obecních úãtÛ 43 676,95 Kã, celkové skuteãné v˘daje
byly 42 407,33 Kã, zÛstatek k 1. lednu 1929 ãinil 1 269,62 Kã. Pfiíjem samostatného chudinského fon-
du byl 778,40 Kã, vydání 689,05 Kã, zÛstatek 89,35 Kã. Obecní dluhy k 31. prosinci 1928 ãinily
134 845 Kã.

V roce 1928 byla také vymûfiena pozemková daÀ z pozemkÛ pfiidûlen˘ch Pozemkov˘m úfiadem na-
jednou i za tfii léta minulá, a ta základna pro obecní pfiiráÏky se znaãnû zv˘‰ila, protoÏe obci berní úfiad
poukázal asi 13 091 Kã, s nimiÏ se pfii sestavování rozpoãtu nemohlo poãítat. Tak se obecní finance do-
staly na pevnûj‰í základ.

Pro zajímavost uvádíme i v˘‰i diet, na kter˘ch se obecní zastupitelstvo dohodlo v roce 1927. Sta-
rosta nebo jeho zástupce dostával za kaÏd˘ pÛlden vûnovan˘ obecním záleÏitostem mimo sídlo obce
(úfiední den) diety v obnosu 10 Kã. Roãní odmûny starostovi pfiedstavovaly 200 Kã, tajemnické práce
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100 Kã, pokladník dostával 200 Kã, námûstek a dva radní dohromady 50 Kã, za písafiské práce se dá-
valo 100 Kã.

V roce 1929 bylo splaceno 40 791 Kã obecních dluhÛ, ãímÏ klesly na obnos 94 054 Kã. V roce ná-
sledujícím klesly obecní dluhy z 94 054 Kã na 70 698 Kã, bylo umofieno tudíÏ 23 356 Kã. K 31. pro-
sinci 1930 vypadal stav obecních v˘pÛjãek následujícím zpÛsobem:

pÛvodní v˘‰e v˘‰e v˘pÛjãky 1930
Zemûdûlská banka v Brnû 1920 7 000 Kã 5 791 Kã
Mûstská spofiitelna v Hranicích 1921 56 000 Kã 5 907 Kã
Jan âíhal v Klokoãí 1923 26 000 Kã –
Jan âíhal v Klokoãí 1925 11 500 Kã –
Kontribuãenská záloÏna v Hranicích 1925 97 840 Kã 59 000 Kã
Kontribuãenská záloÏna v Hranicích 1927 25 650 Kã –
Celkem 223 990 Kã 70 698 Kã

Na umofiování obecních v˘pÛjãek bylo dáno v roce 1932 celkem 13 996 Kã, ãímÏ obecní dluhy ze
70 698 Kã klesly koncem tohoto roku na 56 701,05 Kã. Dne 5. fiíjna 1932 byla zaplacena Mûstské spo-
fiitelnû v Hranicích poslední splátka 2 019,11 Kã, ãímÏ v˘pÛjãka 56 000 korun z roku 1911 na stavbu
silnice a stavbu ‰koly byla plnû splacena. Dluh obce v Kontribuãenské záloÏnû v Hranicích k 1. lednu
1935 byl 37 000 Kã. Bûhem roku bylo splaceno 9 000 Kã.

Pro srovnání s údaji z pfiedchozího desetiletí uveìme, Ïe v roce 1936 ãinil celkov˘ pfiíjem obce
31 698,05 Kã, v˘daje pfiedstavovaly 26 54,45 Kã, zÛstatek k 31. prosinci 1936 tak byl 5 153,60 Kã.

Na programu jednání obecního zastupitelstva byly mimo jiné i tyto záleÏitosti. V záfií 1925 pfiijel do
obce zástupce Stfiedomoravsk˘ch elektráren ing. Jerolímek, kter˘ na v‰eobecné vefiejné schÛzi vysvûtlil
praktiãnost elektrické síly a dokázal zdej‰ím obãanÛm její v˘hodu. Na základû toho se obecní zastupi-
telstvo usneslo jednohlasnû ve schÛzi konané 1. fiíjna 1925 na nejrychlej‰ím provedení elektrifikace za
úãelem zlep‰ení hospodáfiské situace obce a hospodáfisk˘ch pomûrÛ zdej‰ích zemûdûlcÛ podle podmí-
nek Stfiedomoravsk˘ch elektráren. Rozpoãet v sobû zahrnoval pfiíplatek jednou pro vÏdy 63 550 Kã, emis-
ní hodnotu akcií 12 a 620 Kã v sumû 7 440 Kã, pfiípojky a svody 24 000 Kã, zakoupení pûtiprocentních
dílãích úpisÛ v hodnotû 30 000 Kã.

Potfiebn˘ obnos na zaplacení pfiíplatku si obec hodlala vypÛjãit z Kontribuãenské záloÏny v Hranicích
na sedmiprocentní úrok splatn˘ v 15 letech. Obecní zastupitelstvo podalo téÏ Ïádost ministerstvu ze-
mûdûlství prostfiednictvím Zemûdûlské rady v Brnû o povolení padesátiprocentní subvence nákladÛ na
zavedení elektrifikace obnosem 43 357 Kã. Nakonec celkov˘ náklad na elektrifikaci vãetnû pfiípojek a do-
movních svodÛ, akcií SME a pûtiprocentních dílãích úpisÛ ãinil 123 490 Kã. PonûvadÏ v lednu 1926 ne-
do‰lo od zemského v˘boru vãas schválení potfiebné pÛjãky v Kontribuãenské záloÏnû v Hranicích v ob-
nosu 99 490 Kã, podepsali se na záruku na dluÏní úpis obãané Jan Vinkler, Augustin Vinkler, Franti‰ek
Vágner, Jan Pop a Franti‰ek Jake‰.

Zemûdûlské práce v roce 1926 konali rolníci jiÏ s pomocí elektfiiny. Ti, ktefií se nepfiipojili, litovali, pro-
toÏe museli i nadále pfii mlácení honit v Ïentouru krávy a konû po fiadu t˘dnÛ ãasto aÏ do zimy. Ve stat-
ku ã. p. 3 Jana Vinklera byl k dispozici elektrick˘ motor, kter˘ pohánûl mlátiãku, fiezaãky, ‰rotovník, od-
stfiedivku, pumpu k ãerpání vody. Elektrick˘ motor se nacházel téÏ v ã. p. 20 u Jana Popa. Ostatní mûli
motor pÛjãen od elektrárny.

Dne 10. fiíjna 1927 vypukl v 10.30 hod. poÏár v domû ã. p. 25 Antonína Koutného. Na pomoc pfii-
jely hasiãské sbory z Drahotu‰, HrabÛvky, Milenova, z Hranic mûstsk˘ a z vojenské akademie. Pfii zása-
hu se ukázal nedostatek vody v místních studních a potfieba v˘stavby vodní nádrÏe. Nutno dodat, Ïe
v obci do té doby 39 let nehofielo, poslední poÏár povstal za boufie 15. srpna 1888, kdy blesk zapálil grunt
ã. p. 15 u VágnerÛ a chytilo i stavení Vilímkovo ã. p. 16. Hned v následujícím roce 1928 vypukl poÏár
3. záfií v 11.30. hod. ve stodole Antonína Drbala ã. p. 33 pfii mlácení a opût se pfii ha‰ení projevil nedo-
statek vody ve studních. Obecní zastupitelstvo proto rozhodlo, aby z kaÏdého gruntu po dva dni, z kaÏ-
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dé chalupy jeden den jeden ãlovûk pracoval na stavbû nádrÏe o rozmûru 7 × 4 × 2,5 m na obecní za-
hradû vedle domku ã. p. 43.

Kdysi je‰tû za starosty Jana Lesáka se jednalo o odvodnûní pozemkÛ, ale kvÛli odporu nûkolika má-
lo prozírav˘ch rolníkÛ nedo‰lo k uskuteãnûní. Nov˘ správce ‰koly Josef  Harna, kter˘ se jiÏ za svého pÛ-
sobení ve Velké zaslouÏil o provedení odvodnûní, zaãal spoleãnû se starostou Janem Vinklerem v Kloko-
ãí tuto my‰lenku prosazovat, nejprve jednotlivû od hospodáfie k hospodáfii, pak na obecní valné hromadû
v sále hostince 18. záfií 1927, kde v ob‰írné pfiedná‰ce o v˘znamu odvodÀování snesl v‰echny dÛvody
pro a proti odvodÀování v obci. Valné hromady se bohuÏel zúãastnilo jen 21 hospodáfiÛ, ti, co nepfii‰li,
dali najevo, Ïe se staví proti. Zvlá‰tû silnû proti odvodÀování brojil a agitoval mezi obãany v˘minkáfi Fran-
ti‰ek Humplík, jehoÏ hlavním dÛvodem bylo, Ïe obãané by se znaãnû zadluÏili. O deset let pozdûji, v de‰-
tivém roce 1937, oÏivla opût otázka odvodnûní pozemkÛ. Starosta Koutn˘ svolal 17. kvûtna do sálu Jo-
sefa StaÀka schÛzi obãanÛ, ale stafií nepfiátelé tohoto díla zase vystoupili proti. Jedni se báli zadluÏení,
jiní nebyli dosud pfiesvûdãeni o rentabilitû takového podnikání. Vze‰el návrh, aby se odvodnûní prová-
dûlo nadvakrát, dfiíve tam, kde vlastníci pÛdy s odvodnûním souhlasí, pozdûji u ostatních. 

Starosta obce Antonín Koutn˘ prosadil alespoÀ v obecním zastupitelstvu a u majitelÛ luk na „Pode-
vsí“, které byly vlastnû vût‰inu roku baÏinou, napfiímení klikatého toku potoka Dfievûnky a prohloubení
jeho koryta, coÏ mûl kaÏd˘ sám provést na svém pozemku. Vût‰ina se také dala hned na jafie 1937 pilnû
do práce, ale na‰li se jednotlivci, ktefií práci odkládali, a tak zÛstaly nûkteré ohyby zachovány.     

Nedorozumûní ohlednû vodoprávních záleÏitostí vzniklo v roce 1933 mezi Klokoãím a Slavíãem, pro-
toÏe poslednû jmenovaná obec nechala vyãistit pfiíkop pod státní silnicí „Na pastviskách“. ·lo vlastnû
o potok tvofiící hranici mezi katastrem Klokoãí a Slavíãe, kter˘ je spoleãn˘ pro obû obce. Klokoãí namí-
talo, Ïe kdo dal potok vyãistit, aÈ také nese náklady. Nakonec do‰lo ke smíru, kdyÏ bylo dojednáno, Ïe
vyãi‰tûní bude souãástí ostatních odvodÀovacích prací, na které je povolena znaãná subvence, takÏe pfií-
spûvek Klokoãí ãinil nanejv˘‰ 1 500 Kã.

Star‰í jablonû a ‰vestky pfii okresních silnicích k Milenovu a na Podevsí byly postupnû po odstranûní
nahrazovány tfie‰nûmi, které sázel okresní úfiad. Tím obecních stromÛ stále ub˘valo. Proto se velice
‰Èastnou ukázala roku 1928 my‰lenka vysadit stromy na „V˘honû“, které po nûkolika letech pfiiná‰ely fi-
nanãní prostfiedky do obecních pfiíjmÛ. Od té doby si jiÏ obãané sami uvûdomovali nutnost vysazování
ovocn˘ch stromÛ nejen v zahradách, ale i v poli. Cílem bylo udûlat z kopcovité „Brtné“ kvetoucí sad,
kter˘ se bude majitelÛm dobfie rentovat a zároveÀ se tím pfiispûje k okrase obce. K o‰etfiování ovocn˘ch
stromÛ zakoupila obec v roce 1932 ruãní stfiíkaãka na stromy za 950 Kã. Pro zvelebení obce bylo 7. bfiez-
na 1930 pfii oslavû 80. narozenin prezidenta republiky rozhodnuto vysadit lipovou alej v ulici smûrem
k milenovské silnici a nazvat ji „Alej presidenta Masaryka“.

Ve schÛzi 23. února 1929 navrhl Josef Harna, aby Klokoãí utvofiilo se sousedními obcemi svaz obcí,
kter˘ podá Ïádost o pfiídûl lesa. NaráÏel tak na skuteãnost, Ïe Klokoã‰tí dle tradice vlastnili v 18. století
krásn˘ les za Beãvou, o kter˘ v‰ak pletichami vrchnosti byli pfiipraveni. I kdyÏ navrhovatel zdÛrazÀoval,
Ïe tak vhodná doba jiÏ nikdy nenastane, nûktefií ãlenové obecního zastupitelstva nejevili dost porozu-
mûní, namítajíce, Ïe by se obec musela spokojit vzdálen˘m lesem, protoÏe blízké mají jiné zájemce, jiní
zase jevili obavy z nov˘ch dluhÛ. Po vyvrácení tûchto námitek se obecní zastupitelstvo usneslo, aby obec-
ní starosta o pfiidûlení lesa jednal na patfiiãn˘ch místech.

V roce 1931 se v obci projevily dÛsledky hospodáfiské krize, která zachvátila v‰echny prÛmyslové
zemû. Klesaly ceny dobytka, naproti tomu rolníci kvÛli zpenûÏení obilí jím krmili dobytek, ãímÏ naopak
nastala nadv˘roba masa. Zvlá‰tû vepfiov˘ dobytek fiezníci málo platili. Hospodáfii v Klokoãí si vypomáhali
tím, Ïe poráÏeli a vysekávali maso sami doma a prodávali je o 2 Kã na 1 kg lacinûji neÏ fiezníci, a tak do-
sáhli lep‰í ceny za vepfie neÏ pfii prodeji fiezníkovi. V nûkterém t˘dnu se rozprodaly v obci i tfii kusy, ne-
boÈ 1 kg masa za 10 Kã kaÏd˘ rád koupil.

Vláda, vedená agrárníky, zavedla tûsnû pfiede Ïnûmi v roce 1934 obilní monopol, jímÏ byly znaãnû
zv˘‰eny a hlavnû ustáleny ceny obilí a byla zabezpeãena rentabilita zemûdûlského podnikání. V Klokoãí
se na‰li zpoãátku nûktefií zemûdûlci, ktefií pfiijímali tuto novotu s nedÛvûrou, stûÏovali si na rÛzné v˘ka-
zy, obilní kníÏky a pfiihlá‰ky, ale pak, kdyÏ poznali, Ïe ceny zrní zÛstávají po cel˘ rok pevné a vÏdy po
mûsíci se zpevní o mûsíãní pfiiráÏku, teprve pochopili, Ïe vláda obilním monopolem fiádnû povznesla úro-
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veÀ a existenci zemûdûlcÛ a zabezpeãila jim tak slu‰nûj‰í Ïivobytí. Ceny mouky a chleba sice ponûkud
stouply, av‰ak pfiísn˘m zakroãením vlády se zastavily na urãité v˘‰i. Brzy se ukázaly pozitivní v˘sledky
obilního monopolu u rolníkÛ, ktefií platili rychleji danû, nakupovali stroje, látky a potfieby pro domácnost.
Zvlá‰tû v hospodáfiství vût‰ího rolníka vynikl rozdíl cen obilí, prodávaného po Ïních za 70–80 Kã 1 q rÏi,
anebo za 122 Kã po zavedení monopolu. DÛleÏitá byla i ta v˘hoda, Ïe rolník mohl obilí prodat v které-
koliv roãní dobû dle sv˘ch pomûrÛ, bez obavy, Ïe by ceny snad klesly. PonûvadÏ rolník obilí prodejem
dobfie zpenûÏil, pfiestal je zkrmovat, choval ménû dobytka, a tak v roce následujícím se poãaly i ceny do-
bytka zvy‰ovat. Pfiispûl k tomu také nedostatek pícnin. V roce 1934 utrÏila obec za trávu na seno jen
1 809 Kã, kdeÏto za otavu 1 409 Kã, aã poprvé po mnoha letech na jafie pohnojila luka strojen˘mi hno-
jivy za 670 Kã. Za ovoce utrÏila obec 1 204 Kã, neboÈ jablek a hru‰ek bylo ménû, zato ‰vestek byla úro-
da rekordní. Lidé navafiili hodnû povidel, nûktefií pálili i slivovici. V obci byl v tomtéÏ roce vãelafiem Fran-
ti‰ek Kainar, ã. p. 42, chovat vãely zaãal starosta Jan Vinkler, ã. p. 3.

Zásobování pitnou a uÏitkovou vodou v obci se dûlo ze soukrom˘ch a obecních studní. Klokoãí zfií-
dilo jiÏ pfied dávn˘mi ãasy dvû studny na obecních pozemcích. PÛvodnû byla z obou studní ãerpána vo-
da ruãnû nádobami a teprve pozdûji byly zfiízeny dfievûné pumpy. PonûvadÏ studny se nacházely v dos-
ti vysoké poloze, bylo této skuteãnosti vyuÏito k zfiízení vodovodního potrubí z obou studní do ãásti
usedlostí v obci. Proto tvofiily obû studny s upraven˘mi pfiípojkami dvû samostatné skupiny pro zásobo-
vání vodou. Dolní skupina, zásobovaná ze studny A, obsáhla usedlosti ã. p. 23, 24, 35, 32, 26, horní
skupina ze studny B – ã. p. 13, 15, 39, 20, 21, 22, 33, 31, 5, 4, 6, 19. Opatfiení vody vodovodními pfií-
pojkami se dûlo buì pfiirozen˘m tlakem, pokud usedlosti leÏely níÏe, nebo pumpami. Tento stav byl bez
právního podkladu a technického zaji‰tûní. Proto podáním ze 14. listopadu 1935 zaÏádalo vodovodní
druÏstvo v Klokoãí, v ãele s pfiedsedou Adolfem Vinklárkem, o dodateãné vodoprávní povolení a schvá-
lení projektu vodovodu pro ãást obãanÛ v Klokoãí a o dodateãnou kolaudaci. V˘mûrem Okresního úfia-
du Hranice do‰lo 20. února 1936 schválení.

Dlouhou dobu se nemûnil vzhled klokoãské návsi. Kolem potoka se vyjímaly vrby a tu a tam rozlá-
mané ploty smutnû nafiíkaly na své majitele. ZboÏn˘m pfiáním bylo, aby byl na návsi od hostince aÏ k do-
mu ã. p. 32 zfiízen mal˘ vesnick˘ parãík a pfiípadnû i hfii‰tû. Bl˘skáním se na lep‰í ãasy mûlo b˘t usnese-
ní obecního zastupitelstva z 26. ãervna 1936, jímÏ se nafiizovalo, Ïe husy nesmûjí bez dozoru pobíhat
po vesnici a dûlat ‰kodu v zahradách, polích a lukách, neboÈ celá hejna se jiÏ brzy ráno pásla na „Po-
devsí“. Stanovena byla i pokuta. KdyÏ v‰ak starosta Antonín Koutn˘ provinilce ve smyslu tohoto nafiíze-
ní pokutoval, povstaly z toho scény a kfiiky. To bylo pfiíãinou, Ïe usnesení zastupitelstva se pfiestalo pro-
vádût a husy tropily ‰kody a neplechy beztrestnû dále.

Vefiejné osvûtlení na návsi sestávalo jen ze ãtyfi lamp, které ponocn˘ musel kaÏdou zvlá‰tû rozÏínat
a vypínat. První stála pfied hostincem, druhá pfied ã. p. 35, tfietí pfied ã. p. 39 a ãtvrtá pfied ã. p. 6. Svût-
lo neobsáhlo celou plochu obce a z toho vznikalo hodnû stíÏností. Rozhodnutím obecního zastupitelstva
z 2. listopadu 1936 bylo zfiízeno osm lamp s jedin˘m vypínaãem na obecní váze. 

Jednou z vymoÏeností moderní civilizace se stal telefon. Okresní úfiad vybízel obec v roce 1936 k je-
ho zfiízení, ale pro velk˘ odhadovan˘ náklad 5 000–6 000 Kã to obec zamítla s poukazem, Ïe k telefo-
nu do Drahotu‰ je blízko. Podobnû pro nedostatek prostfiedkÛ bylo odsunuto také zaloÏení místního ha-
siãského sboru.

Ze stavebních akcí provádûn˘ch obcí pfiipomínáme mostek na spojovací cestû Klokoãí–Velká na „Brod-
ku“ a vyv˘‰ení cesty za dvorem v letech 1921–1922. Náklad uhradila a stavbu provedla firma Geisler
a Srna v HrabÛvce za to, Ïe obec dovolila za nájem zmûnu trati na sv˘ch pozemcích, kudy se vozil ma-
teriál z kamenolomu na nádraÏí. AÏ do roku 1925 museli obãané z Klokoãí váÏit v Drahotu‰ích na váze
u radnice, neÏ byla vybudována váha v obci.

DvÛr patfiící b˘valé hrabûnce Ant. Althanové byl pronajíman˘ do roku 1924 lipnickou ekonomií,
v rámci pozemkové reformy do‰lo v letech 1923–1924 k jeho parcelaci. Ke dvoru patfiilo 195 ha po-
zemkÛ i s loukami, které byly sceleny a odvodnûny; z toho 90 ha bylo nejlep‰í pÛdy. Pfiídûl lesa (po par-
celaci) obec nedostala, i kdyÏ v povûdomí lidí bylo, Ïe pfied 150 lety mûla obec krásn˘ les za Beãvou na-
proti osadû Rybáfie.
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V bfieznu 1924 uzavfielo ministerstvo národní obrany Kupní a smûnnou smlouvu s Antonií Althano-
vou, majitelkou velkostatku, na pozemky v jejím vlastnictví, podobnû v ãervenci byl zabrán na katastru
obce komplex pozemkÛ, kde na v˘mûfie 125 mûfiic byly vystavûny muniãní sklady. Koncem roku 1925
byl cel˘ areál pfiedán do uÏívání 8. pû‰í divizi. Nacházely se zde ãtyfii objekty na ostré pu‰kové a dûlové
stfielivo, dva objekty na v˘bu‰né tfiaskaviny a trhaviny, které byly ukryté v zemi a opatfieny hlinûn˘m nás-
pem, jeden objekt na rakety a jiné osvûtlovací náboje a stráÏnice. Zde slouÏil vedoucí rotmistr – správce
prachárny, kter˘ mûl k dispozici vojenskou stráÏ, která se stfiídala dennû z Hranic, ãtyfii psy a také civil-
ní hlídaãe. Ke v‰em objektÛm vedla státní silnice pfies ãtyfii mosty na velké zatíÏení.

Existence vojenského zafiízení na katastru obce s sebou nesla urãité nebezpeãí. Tak v noci z 24. na
25. ãervence 1929 pouÏila vojenská stráÏ u skladi‰tû se stfielivem opakovanû stfielné zbranû proti ne-
známé osobû, která se plíÏila ke skladi‰tím. Co neznám˘ u skladi‰È stfieliva dûlal, nebo co zam˘‰lel uãi-
nit, se nepodafiilo zjistit. V‰echny budovy vojensk˘ch skladi‰È (7) byly hlídány ve dne jedním vojínem
a jedním civilním hlídaãem, v noãní dobû pak bylo skladi‰tû ãís. I. hlídáno vojínem, kdeÏto ostatní bu-
dovy byly hlídány tfiemi civilními hlídaãi, ktefií byli ozbrojeni vojensk˘mi brokovnicemi a mimo to mûli
ãtyfii hlídací psy. Vojenská správa na základû této události zesílila ostrahu tak, Ïe od 27. ãervence 1929
aÏ do odvolání sestávala stráÏ u vojensk˘ch skladi‰È z jednoho dÛstojníka, dvou poddÛstojníkÛ a 21 vo-
jínÛ, kromû tfií civilních hlídaãÛ a ãtyfi psÛ. Vojenská správa zam˘‰lela téÏ zabarikádovat bûhem noãní
doby silnici vedoucí z Klokoãí do skladi‰È, jelikoÏ dle dÛvûrn˘ch informací, které mûla vojenská správa,
mûli komunisté k dispozici vût‰í poãet aut. Mimo to mûla dostat vojenská stráÏ ve skladi‰tích dva kulo-
mety a dostateãn˘ poãet osvûtlovacích raket, bíl˘ch i ãerven˘ch. 

Pfiednosta Okresního úfiadu v Hranicích, kterému 6. srpna nûkdo vypáãil v úfiadovnû u psacího stolu
na klíã uzamãenou prostfiední zásuvku, tyto skuteãnosti oznamoval prezidiu Zemského úfiadu v Brnû
a pfiitom konstatoval, Ïe z uveden˘ch pfiípadÛ nelze soudit, Ïe by ‰lo o akci související s pfiípravami ko-
munistické strany k demonstracím 1. srpna 1929.

Druhá polovina 30. let 20. století byla ve znamení rostoucího nebezpeãí ze strany nûmeckého na-
cistického státu. Proto 28. fiíjna 1935 vykonal generál Vl. Klecanda v Hranicích velikou vojenskou pfie-
hlídku. Po ní oddíl vojska v sokolovnû pfiedvedl mládeÏi z celého okresu ukázky pfiedvojenské v˘chovy.
Pro drahotu‰sk˘ okrsek se ustavil jiÏ 20. ledna 1935 brann˘ v˘bor s pfiedsedou Patíkem z Drahotu‰ a Jo-
sefem Harnou jako místopfiedsedou v ãele. Po celé jaro a léto ho‰i z Klokoãí vÏdy v nedûli dopoledne cvi-
ãili v Drahotu‰ích na sokolském cviãi‰ti za vedení záloÏních dÛstojníkÛ z Drahotu‰ a okolí. Dne 9. dub-
na 1936 se konala v sálu hostince valná hromada obãanÛ, na níÏ po starostovû úvodním slovû mluvil
Josef Harna o civilní protiletecké ochranû (CPO), o pouÏití protiplynov˘ch masek, krytech, jedovat˘ch
látkách a zatemÀování budov. Druhá podobná valná hromada se konala 7. ãervence. Velitelem CPO byl
jmenován starosta Antonín Koutn˘. PoÏární, asanaãní, hlásní a samaritská sluÏba byla vyzkou‰ena ve
dnech 28. a 29. ãervence 1936, kdy v noci i ve dne byly vykonány nálety na kraj.

Dle sãítání v roce 1921 Ïilo v obci 246 obyvatel vesmûs ãs. národnosti, dle náboÏenství bylo 191
fiímsk˘ch katolíkÛ, 54 pfiíslu‰níkÛ církve ãeskoslovenské, 1 bez vyznání. Dle zamûstnání pracoval v ob-
ci 1 kováfi, 1 krejãí, 3 zedníci, 8 tesafiÛ. V‰ichni kromû fiemesla se zab˘vali polním hospodáfistvím. Dále
tu Ïil 1 cementáfi, 1 zámeãník, 1 strojník, 2 Ïelezniãní zamûstnanci, 3 studenti, 1 uãitel. Ostatní obyva-
telé vykazovali zamûstnání zemûdûlské. Z dospûl˘ch byl 1 analfabet, 1 umûl toliko ãíst.

Podle kategorií uÏívan˘ch dfiíve podle kvality hospodáfiství zde bylo 1 b˘valé fojtství se 150 mûfiice-
mi (ã. p. 3), pÛlláníci (ã. p. 1, 2, 6, 7, 15, 23, 24, 26, 28), ãtvrtláníci (ã. p. 8, 9, 20, 25), chalupníci
(ã. p. 9, 14, 16, 17, 18, 21, 22), ostatní domkáfii. Stavení byla vystavûna na návr‰í od ã. 1 do 29, men-
‰í ãást od ã. p. 30 do 42 uprostfied doliny, kterou protékal klokoãsk˘ potok zvan˘ Dfievûnka. Obec mûla
svÛj chudobinec (‰pitál), na nûmÏ byla postavena zvonice. Zvonek darovala Aloisie Kainarová na pamûÈ
zemfielého manÏela, kdyÏ pÛvodní byl za války zrekvírován a pfielit na kanóny. Tent˘Ï osud mûl i hro-
mosvod na ‰kole a ostnat˘ drát na ‰kolním plotu.

Celková plocha katastru ãinila 370,31 ha, z toho luk 5 459 arÛ, zahrad 635 arÛ, pastvin 1 201 arÛ,
orné pÛdy 27 281 arÛ, ostatní plochy 2 454 arÛ. Na orné pÛdû byla oseta p‰enice na 4 137 arech, jafi na
151 arech, Ïitem bylo oseto 5 545 arÛ, jeãmenem 3 651 arÛ, ovsem 4 011 arÛ, prosem 150 arÛ. Z lu‰-
tûnin se fazole pûstovaly na plo‰e 1 aru, hrách na 1 aru, ãoãka na 2 arech, vikev ãistá na 83 arech, smûs-
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ka na 49 arech, prÛmyslové rostliny – mák 11 arÛ, len 79 arÛ, okopaniny – brambory 1 555 arÛ, cuk-
rová fiepa 2 274 arÛ, krmná fiepa 567 arÛ, tufiín 50 arÛ, zelí 93 arÛ. Krmiva bylo 3 364 arÛ, vojtû‰ky 216
arÛ, smûsi na zeleno 139 arÛ, stfi. louky 1 108 arÛ, úhoru 44 arÛ. Ze stromoví bylo 1 406 jabloní, 313
hru‰ek, 1 kdoule, 5 merunûk, 1 broskev, 189 tfie‰ní, 6 vi‰ní, 1 237 ‰vestek, 5 sliv, 7 ofiechÛ, 9 angre‰tÛ,
46 rybízÛ. LesÛ obec nemûla.

Jména tratí na katastru obce: Brtné, Padûlky, Zápotoãí (horní), Podhájí, Zajeãí padûlek, Chfiíba, Lu-
kaveãek, Kopca, Sahara, Brodek, Zápotoãí (dolní), Podevsí, Spodní díla, Horní díla, Drahotu‰sko, Záhu-
mení, Louãka (pod milenovskou silnicí), Louãka (pod podhorskou cestou), Podufiita (Podjufiita), Juraãka,
Malé ‰iroké, Velké ‰iroké (za drahou), Nad huãnicou (císafiskou silnicí), Pod císafiskou, Pastviska, B˘ãi-
na, Rubanina, kde mûli louky pouze sedláci.

Podle v˘sledkÛ sãítání z 2. prosince 1930 stálo v Klokoãí 47 domÛ, v nichÏ Ïilo 264 obyvatel, z to-
ho 129 muÏÛ a 135 Ïen. Dle náboÏenství se jednalo o 209 fiímsk˘ch katolíkÛ, 49 pfiíslu‰níkÛ církve ães-
koslovenské, 5 bez vyznání, 1 vyznání ãeskobratrské-evangelické. Dle národnosti se v‰ichni hlásili k ães-
koslovenské národnosti.

Dle sãítání zemûdûlsk˘ch a Ïivnostensk˘ch závodÛ, které probûhlo k 27. kvûtnu 1930, vykazovala
obec celkovou plo‰nou v˘mûru 370 ha 30 a. Pozemky zemûdûlsk˘ch závodÛ dle velikosti byly rozdûle-
ny následujícím zpÛsobem:
Od 10 a do 50 a ... 1 závod celkem vlastní 22 a;
Od 50 a do 1 ha ... 6 závodÛ celkem vlastní 497 a;
Od 1 ha do 2 ha ... 5 závodÛ celkem vlastní 688 a;
Od 2 ha do 5 ha ... 19 závodÛ celkem vlastní 6 989 a;
Od 5 ha do 10 ha ... 5 závodÛ celkem vlastní 3 786 a;
Od 10 ha do 20 ha... 9 závodÛ celkem vlastní 12 164 a;
Od 20 ha do 30 ha ... 2 závod celkem vlastní 4 454 a.

Z této pÛdy o 286 ha obdûlávané rolníky bylo v Klokoãí 260 ha 35 a, v Drahotu‰ích 10 ha 17 a, v Mi-
lenovû 8 ha 2 a, v Slavíãi 3 ha 59 a, v HrabÛvce 2 ha 7 a, v Uhfiínovû 1 ha 59 a.

Z celkového mnoÏství pÛdy 241 ha 80 a bylo luk 26 ha 5 a, zahrad 7 ha 22 a, pastvin 2 ha 14 a, le-
sÛ 5 ha 86 a, zastavûné plochy 2 ha 84 a, jiné 9 a.

Na této pÛdû pûstovali ozimou p‰enici na 41 ha 97 a, Ïito ozimé na 57 ha 3 a, jeãmen jarní na 34 ha
68 a, oves na 28 ha 51 a, proso na 3 a, fazole na zrno na 1 a, hrách na 10 a, smûsky jarní na zrno na
10 a, mák na 30 a, len na 8 a, brambory rané na 53 a, brambory pozdní na 19 ha 37 a, cukrovku na
13 ha 89 a, krmnou fiepu na 4 ha 56 a, mrkev krmnou na 1 a, zelí na 22 a mrkev karotku na 1 a, jetel
dvouseãn˘ ãerven˘ na 35 ha 47 a, vojtû‰ku na 3 ha 16 a, smûsky na zelené krmení na 29 a, louky do-
ãasné  se rozkládaly na 48 a, úhor ãern˘ na 1 ha (pfii ãísle 26).

Vojenská správa mûla v katastru obce 4 ha 61 a pÛdy, z toho 1 ha 10 a zemûdûlské pÛdy, 1 ha 48 a za-
bírala silnice s pfiíkopem, zbytek byla pÛda zastavûná.

Ze Ïivnostensk˘ch závodÛ se zde nacházel 1 kováfi (Franti‰ek Luke‰, ã. p. 31), 1 krejãí (Jan Frais,
ã. p. 21), 1 hostinská (vdova M. Mánková, ã. p. 11), 1 nálev piva a lihovin v uzavfien˘ch lahvích a téÏ
prodej tabáku (Aloisie Luke‰ová, ã. p. 39), 4 zástupci poji‰Èoven.

Pro zajímavost uveìme v˘sledky sãítání ovocn˘ch stromÛ z roku 1935: jabloní 1 310, z toho 187
obecních, hru‰ní 448, z toho 4 obecní, tfie‰ní 566, z toho 3 obecní a 257 okresních, vi‰ní 64, ‰vestek
1 212, z toho 228 obecních, slív 209, z toho 4 obecní, merunûk 49, broskvoní 9, vla‰sk˘ch ofiechÛ 79,
v‰ech stromÛ celkem bylo 3 946. Z kefiÛ byly 444 rybízy a 263 angre‰ty.

Pro potfieby knihy Soudní okres hranick˘, vydané v roce 1936, napsal Josef Harna pojednání o Klo-
koãí. Z nûho uvádíme statistiku o obyvatelích a hospodáfisk˘ch pomûrech. RolníkÛ bylo v obci 13, cha-
lupníkÛ 5, domkáfiÛ 24 a bezzemek 1. U zemûdûlcÛ byli zamûstnáni celkem jen 3 ãeledíni a 7 sluÏek.
Z toho samostatn˘ch zemûdûlcÛ bylo 30, z nich chodilo do hospodáfiské ‰koly 8. Parcelace velmi pro-
spûla domkáfiÛm, z nichÏ mnozí mûli dfiíve jen 1–3 ha polí, potom o 1 i 2 ha více. Mnozí vÛbec nemûli
louky, po parcelaci kaÏd˘ z nich mûl asi 40 a luk, získan˘ch pfiídûlem.      

Z ÏivnostníkÛ byl v obci 1 kováfi, 1 hostinsk˘ a kramáfi, 1 pumpafi (i uvedení Ïivnostníci mûli pole),
1 fiídící uãitel, 1 ãetnick˘ stráÏmistr v. v., 1 praporãík v muniãním skladi‰ti, 4 Ïelezniãní zfiízenci. V obci
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Ïilo hodnû tesafiÛ, vlastnících men‰í hospodáfiství, ktefií v létû pracovali vût‰inou u hranick˘ch stavitelÛ.
Jeden dûlník byl zamûstnán v muniãním skladu, ‰lo o jediného bezzemka v dûdinû. Domáckého prÛ-
myslu v obci nebylo. V letech 1900–1930 vy‰li z obce 1 uãitel, 1 dÛstojník (nadporuãík) a úfiedník dÛ-
chodkové kontroly. Ze ÏivnostníkÛ se osamostatnili v uveden˘ch letech 1 krejãí, 1 malífi a natûraã, 1 hos-
tinsk˘, 1 zahradník.

Ve schÛzi obecního zastupitelstva 5. srpna 1919 byli zvoleni ãtyfii ãlenové honebního v˘boru – Vin-
cenc Libosvár, Jan Hajda, Jan Janãík star‰í (pfiedseda), Franti‰ek Luke‰ (místopfiedseda). Dne 9. fiíjna 1925
se konaly nové volby do honebního v˘boru, v nichÏ byli zvoleni: Jan Vinkler, Jan âíhal, Josef âásteãka,
Franti‰ek Vágner, Jan Pop, Franti‰ek Jake‰, Jan Drbal. V uÏ‰í volbû se stal Jan Vinkler pfiedsedou, Franti-
‰ek Jake‰ místopfiedsedou a Jan Janãík pokladníkem. Obecní honitba o v˘mûfie 344 ha byla pronajata ve-
fiejnou draÏbou na dobu ‰est let od 1. ledna 1926 do 1. ledna 1932 za nejvy‰‰í cenu 2 050 Kã Janu âí-
halovi. DraÏba se opakovala 25. fiíjna 1931 na dal‰ích 6 let. Vyvolávací cenu 1 900 Kã nepodal nikdo,
proto bylo draÏeno od ceny 700 Kã. Honitbu vydraÏil za 1 000 Kã starosta Jan Vinkler. V roce 1918 by-
lo v honitbû zastfieleno 25 zajícÛ, 1926 10 zajícÛ, 3 koroptve, 1932 34 zajícÛ, 1 baÏant, 6 koroptví. Za
2. svûtové války honební v˘bor sestával z pfiedsedy Josefa Jemelky, ã. p. 8, zástupce Josefa Humplíka,
ã. p. 27, ãlenÛ Bohumíra Drbala, ã. p. 37, Ladislava Ohery, ã. p. 16, Bohumila Ha‰i, ã. p. 36. 

DÛleÏitou institucí pro spoleãensk˘ Ïivot v obci byl dobfie fungující hostinec. Vidûli jsme, Ïe v Klo-
koãí s tím byly potíÏe. Ty pfietrvávaly i za 1. republiky. Víme, Ïe dekretem z 11. kvûtna 1871 byla udû-
lena obci hostinská koncese bez urãení provozovacího místa, tj. pfiíslu‰ného domu. V˘mûrem z 29. ãer-
vence 1871 byl schválen dÛm ã. p. 29 jako provozovací místnost. V˘mûrem z 15. ledna 1873 bylo
schváleno pfienesení koncese do domu ã. p. 2. Na dotaz okresního hejtmanství z 13. ledna 1894 sdûlil
moravsk˘ zemsk˘ v˘bor pfiípisem z 11. bfiezna 1894, Ïe nesouhlasí s usnesením Obecního zastupitelstva
v Klokoãí z 29. fiíjna 1893, dle kterého se obec koncese vzdává. Pfiípisem pak z 28. ãervence 1894 sdû-
lil zemsk˘ v˘bor, Ïe usnesení obce o vzdání se koncese nemÛÏe schválit, poznamenávaje, Ïe Ïivnosten-
sk˘ úfiad mÛÏe obec jako majitelku koncese pfiinutit k tomu, aby si opatfiila pfiimûfienou provozovací míst-
nost. V˘mûrem okresního hejtmanství z 16. ledna 1912 bylo povoleno pfienesení koncese z domu ã. p. 27
do domu ã. p. 39.

Dle usnesení obecního zastupitelstva z 8. bfiezna 1925 byla schválena smlouva obce s Marií âásteã-
kovou, dle které mûla tato postavit na pozemku v pfiídûlovém fiízení jí propÛjãeném bûhem roku 1925
nov˘ hostinec, pro kter˘ jí obec pronajala koncesi na ‰est rokÛ, vyhrazujíc si pro pfiípad prodeje hostin-
ce pfiedkupní právo. Na základû této smlouvy zaÏádala Marie âásteãková o Ïivnostensko-policejní schvá-
lení stavby budovy nového hostince.

Podáním z 15. dubna 1925 zaÏádala Marie âásteãková, narozená  2. fiíjna 1875 v Nûmeticích, za
udûlení hostinské a v˘ãepnické koncese pro novostavbu na parc. ãís. 50 v Klokoãí s tûmito oprávnûními
dle § 16 Ïivnostenského fiádu:
1/ podávání jídel;
2/ v˘ãep piva, vína a vína ovocného;
3/ nálev a drobn˘ prodej pálen˘ch lihov˘ch nápojÛ;
4/ podávání kávy, ãaje, ãokolády a jin˘ch tepl˘ch nápojÛ a obãerstvení;
5/ drÏení dovolen˘ch her.

Obec jako dosavadní majitelka hostinské a v˘ãepnické koncese se vzdala provozu této Ïivnosti na do-
bu nájmu (20 let) s podmínkou, Ïe Ïadatelce bude udûlena koncese. V˘mûrem Okresní politické správy
v Hranicích z 18. dubna 1925 jí byla koncese udûlena.   

Franti‰ek Luke‰ jako dosavadní nájemce hostinského koncese se snaÏil zvrátit rozhodnutí obecního
zastupitelstva, a proto napsal dokonce na prezidentskou kanceláfi. V dopisu se stylizoval do pozice „úfied-
nû konstatovaného muãedníka pro vlast, kterému bylo zakusiti stfiedovûkou ukrutnosÈ “. Pfiipomínal, Ïe
roku 1914 v prvních mûsících války vyslovil vefiejnû: „Já jsem Slovan s du‰í s tûlem, to vyznávám v svû-
tû celém.“ KdyÏ pr˘ to usly‰el zufiiv˘ renegát Jan Procházka, tehdy starosta v Drahotu‰ích, jehoÏ syn co-
by dÛstojník oslovoval ãeské vojíny „Ihr böhmische Hunde“, nyní podplukovník, vydal Luke‰e nelid-
skému t˘rání, kdyÏ jej jako hovado vlekli do Moravské Ostravy, kde byl osm mûsícÛ Ïaláfiován a na to
z trestu vfiazen do nûmeckého pluku, kde byl tfii roky vystaven tlaku s oznaãením „politisch verdächtig“. 
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StûÏoval si, Ïe bez pfiedchozího upozornûní mu byla dána v˘povûì, a to dle jeho názoru z malicher-
ného dÛvodu, Ïe v jeho domû schází velik˘ taneãní sál, coÏ pÛsobí vzhledem k tomu, Ïe v obci je zhru-
ba 30 ãísel, komicky. Cítil se jako poctiv˘ a v kaÏdém ohledu, zvlá‰tû v Ïivnostenském, úplnû bezúhon-
n˘ obãan, otec 10 dûtí, které v‰echny zdárné mu byly radostí, po‰kozen.      

Dle ‰etfiení drahotu‰ské ãetnické stanice z 30. ãervence 1925 ale vûc vypadala jinak. JelikoÏ se Lu-
ke‰ ãasto vyjadfioval, Ïe hostinec nevyná‰í, Ïe koncesi déle drÏet nebude, rozhodla se domkáfika Marie
âásteãková v Klokoãí na popud obce postavit nov˘ hostinec. Hostinská koncese byla tedy âásteãkové na
20 let pronajata, následkem ãehoÏ dostal Luke‰ na onu koncesi v˘povûì od obecního úfiadu. Luke‰Ûv
hostinec neodpovídal pfiedpisÛm, protoÏe byl upraven z obytného stavení a mûl pouze jednu hostinskou
místnost. Obec Klokoãí ãítala 40 ãísel a mûla dle posledního sãítání lidu 230 obyvatel. 

Ohlednû jeho ãinnosti v dobû války ãetnictvo uvádûlo, Ïe Luke‰ byl osm mûsícÛ ve vy‰etfiovací vaz-
bû v Moravské Ostravû a pozdûji osvobozen pro nûjak˘ v˘rok proti b˘valému Rakousku, kter˘ v‰ak vy-
fikl spí‰e ze zvyku neÏ z nûjakého národního pfiesvûdãení, jelikoÏ v dne‰ní dobû opût v rÛzn˘ch pfiípa-
dech svaluje vinu na republiku. ManÏelé Luke‰ovi byli majiteli domku s 30 mûfiicemi dobré orné pÛdy,
Luke‰ pak byl téÏ jedin˘m podkováfiem v Klokoãí. Aloisie Luke‰ová nakonec oznámila, Ïe od 1. srpna
1926 skládá hostinskou Ïivnost.

Stavitelem hostince Marie âásteãkové byl Jaroslav Ol‰ina, stavba s prostorn˘m sálem a stál˘m jevi‰tûm
byla dokonãena o rok pozdûji bûhem jara a dostala ã. p. 11. Mezitím ale do‰lo ke zmûnû majitele, neboÈ
trhovou smlouvou z 3. dubna 1926 koupil Cyril Mánek spoleãnû se svojí manÏelkou Marií Mánkovou od
Marie âásteãkové její dÛm – novostavbu na parcele ã. 50 v Klokoãí s ve‰ker˘m pfiíslu‰enstvím za tím úãe-
lem, aby tam mohl provozovat hostinskou Ïivnost. ZároveÀ poÏádal Okresní správu politickou v Hrani-
cích o udûlení hostinské a v˘ãepnické koncese, která mu byla udûlena 28. záfií 1926 s v˘hradou, Ïe ohled-
nû provozovacích místností budou splnûny podmínky, uloÏené pfii komisionálním ‰etfiení 27. kvûtna 1926.
Hostinec byl otevfien 29. kvûtna 1926. První taneãní zábava tam byla konána pfii svatbû ·tûpánky Popo-
vé s p. Vladafiem, úfiedníkem dÛchodkové kontroly v Hranicích, pfii níÏ hrála v sále vojenská hudba 40. pû-
‰ího pluku. Obec pronajala Mánkovi hostinskou koncesi na dobu ‰est let za roãní poplatek 200 Kã.

Hostinec a nová zástavba č. p. 48 až 50 v roce 1932. Výřez z pohlednice
(Fotografie bývalého hostince č. p. 39 na straně 230)
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Cyril Mánek zemfiel 1. února 1929, obecní zastupitelstvo se usneslo ve schÛzi 12. února 1929 v‰e-
mi 12 hlasy pronajmout hostinskou koncesi na zbytek období za t˘chÏ podmínek vdovû Marii Mánko-
vé. Od té doby ale hostinec upadal, lidé z obce se mu zaãali vyh˘bat. Pfiíãiny zjistíme z udání, které za-
slala Marie Vinklerová Okresnímu úfiadu v Hranicích 4. února 1931. Îádala v nûm o odebrání hostinské
Ïivnosti vdovû Marii Mánkové. Jako dÛvod udávala, Ïe její manÏel Augustin Vinkler, starosta obce v Klo-
koãí ã. p. 23, se jiÏ po dva roky oddává nemírnému pití lihovin v takové mífie, Ïe na nûj byla nucena po-
dat Ïalobu u Okresního soudu v Hranicích ohlednû zbavení svéprávnosti, jelikoÏ by cel˘ majetek s hos-
tinskou Mánkovou promrhal a sv˘m ‰esti dûtem ve vûku od 2 do 10 rokÛ niãeho nezanechal. Îalovala
na manÏela, Ïe ve dne v noci vysedává v hostinci Mánkové, pr˘ je tam pfiistihla v posteli. 

K tomu a k dal‰ím nafiãením se vyslovil po místním ‰etfiení velitel ãetnické stanice v Drahotu‰ích. Po-
tvrdil, Ïe starosta Vinkler se zdrÏuje velmi ãasto v hostinci Mánkové, ale nena‰el oãité svûdky na to, Ïe
by mûl s Mánkovou milostn˘ pomûr. Ohlednû zmínky v udání, Ïe Mánková vefiejnû vyprávûla, Ïe k ní
nechodí jen ti hosté, s kter˘mi nechtûla mít pomûr, oznámil velitel, Ïe Mánková skuteãnû oznaãila rol-
níka Jana Vinklera, Ïe jí lákal, aby s ním udrÏovala intimní pomûr. Pro tyto v˘roky podal Jan Vinkler na
Mánkovou Ïalobu pro uráÏku na cti, k soudnímu projednávání nedo‰lo, protoÏe vûc skonãila smírem
a Mánková se uvázala zaplatit pfiináleÏející v˘lohy.

Ohlednû zmínky, Ïe Mánková podávala teplé pokrmy, aã k tomu pr˘ nemá oprávnûní, bylo sdûleno,
Ïe podle udání Mánkové má jmenovaná koncesní listinu na jméno jejího zemfielého manÏela Cyrila Mán-
ka, vystavenou Okresním úfiadem v Hranicích pod ãís. 12877 ze 6. ãervence 1926,  opravÀující k ve-
dení Ïivnosti hostinské a v˘ãepnické a zahrnující v sobû téÏ oprávnûní k podávání tepl˘ch pokrmÛ. Hos-
tinec byl skuteãnû vût‰inou obãanÛ z Klokoãí ignorován a z toho dÛvodu pom˘‰lela Mánková dnem
15. bfiezna 1931 svÛj hostinec pronajmout a z Klokoãí se vystûhovat. Hoteliéra Augustina Kuãíka v Hra-
nicích povûfiila úkolem, aby jí na‰el nûjakého nájemce. 

Hostinská Mánková ãelila i dal‰ímu obvinûní, Ïe v hostinci drÏí jako posluhu del‰í dobu patnáctileté-
ho Jana Fraise z Klokoãí. K tomu hostinská Marie Mánková udala pfii ‰etfiení, Ïe její netefi Marie StaÀ-
ková od ní zaãátkem bfiezna 1931 bez jakékoliv pfiíãiny ode‰la, a jelikoÏ nemûla nikoho, kdo by po do-
bu její nepfiítomnosti obsluhoval v hostinci, byla nucena si vzít k obsluze patnáctiletého Jana Fraise. Dále
Mánková udala, Ïe Frais asi tfiikrát vÏdy po pÛl dne v hostinci obsluhoval, ponûvadÏ mûla nutné fiízení
u Okresního soudu v Hranicích. Více nemohla ku svému ospravedlnûní udat.

Dne 20. bfiezna 1931 poÏádala Mánková o schválení Jaroslava PapeÏíka, narozeného v Lovû‰icích,
jako nájemce v jejím hostinci ze zdravotních dÛvodÛ, 27. ãervna 1931 bylo provozování hostince Pa-
peÏíkem schváleno.

Hostinec i nadále zÛstával trnem v oku ãásti klokoãské vefiejnosti. DÛkazem toho je anonym, kter˘
v bfieznu 1932 pfii‰el na Okresní úfiad v Hranicích, v nûmÏ se poukazoval na zdravotní závady v provo-
zu hostince. Obecní úfiad v Klokoãí, kter˘ byl poÏádán o stanovisko, skuteãnosti uvádûné v anonymu vy-
vrátil a doslova napsal: „Îádáme proto laskavû okresní úfiad, by podobné anonymní dopisy byly házeny
do ko‰e a nebyly jimi obtûÏovány dal‰í úfiady.“

Dne 4. fiíjna 1934 odhlásila Marie Mánková Jaroslava PapeÏíka z provozování Ïivnosti, protoÏe  hos-
tinec prodala manÏelÛm Josefu a Ludmile StaÀkov˘m, ktefií hodlali Ïivnost sami provozovat, a to poãí-
naje 15. fiíjnem 1934. V roce 1937 byla koncese hostinská a v˘ãepnická obce Klokoãí se stanovi‰tûm
v Klokoãí ã. p. 39 pfievedena na hostinského Josefa StaÀka v Klokoãí, ã. p. 11.

Církevní správa zÛstala beze zmûny. Pro zajímavost uvádíme zvyklosti pfii pohfibech. Pohfiební prÛ-
vod se zastavoval u kfiíÏe pfied ‰kolou a jménem zemfielého se louãil naposled s obcí a obãany ten, kdo
vykonával odpros, b˘val to âenûk Libosvár, chalupník z ã. p. 13. U pohfibÛ ãeskoslovenského vyznání
pfiicházíval duchovní aÏ k domu smutku, u pohfibÛ katolick˘ch ãekával knûz na pohfiební prÛvod u Dra-
hotu‰. Blízcí pfiíbuzní mívali cel˘ rok smutek po zemfielém. Po návratu z pohfibu buì v hostinci, anebo
v domû pfiíbuzn˘ch b˘valo men‰í obãerstvení, hlavnû pro vzdálenûj‰í hosty.

Ve ‰kolním roce 1931–1932 poÏádala Církev ãeskoslovenská v Drahotu‰ích o moÏnost  vyuão-
vat devût ÏákÛ ‰koly v Klokoãí s dvûma Ïáky ‰koly v Milenovû ãeskoslovenskému náboÏenství jednu ho-
dinu t˘dnû. Jednalo se o tyto dûti: Antonín Koutn˘, 10. 4. 1925 (otec Antonín Koutn˘, rolník ã. p. 25),
Jan Koutn˘, 28. 3. 1923, Franti‰ek Jake‰, 11. 2. 1924 (otec Franti‰ek Jake‰, rolník ã. p. 6), Bfietislav Ja-
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ke‰, 19. 4. 1922, Otto Jake‰, 19. 4. 1922, Zdenûk Jake‰, 4. 5. 1920, Lubomír ·míd, 13. 11. 1923 (otec
Franti‰ek ·míd, praporãík, ã. p. 47), Jarmila ·mídová, 19. 9. 1925,  ZdeÀka Jemelková, 1. 3. 1925 (otec
Jaroslav Jemelka, rolník ã. p. 28).

Na vysvûtlenou musíme uvést, Ïe Církev ãeskoslovenská byla zaloÏena 8. ledna 1920 na schÛzi Klu-
bu reformního duchovenstva v Praze. Odmítala fiímsk˘ centralismus a profilovala se jako národní církev,
programovû navazující na husitskou reformaci. Státního uznání se doãkala 15. záfií 1920.

Drahotu‰e na ãeskoslovenskou církev upozornil poslanec knûz R˘par, kdyÏ se v bfieznu 1920 na po-
litické schÛzi v pivovaru odmítavû vyslovil o nové církvi a dokazoval, Ïe správn˘ katolík je jen ten, kte-
r˘ je organizován v lidové stranû. Nûktefií lidé, kter˘m vadilo, Ïe mají b˘t spojováni s lidovou stranou, se
obrátili do Hostovic na Rostislava Stejskala, o nûmÏ z novin vûdûli, Ïe je knûzem nové církve,  a poÏá-
dali ho o informaãní pfiedná‰ku. Pfiedná‰ka byla vykonána 11. dubna 1920 a vzbudila velk˘ zájem. Hned
nato byl poÏádán dr. Farsk˘, aby 1. srpna 1920 pfiijel do Drahotu‰, ten se ale na poslední chvíli omluvil
a poslal za sebe Emila Dlouhého-Pokorného. Po bohosluÏbách, vykonan˘ch Rostislavem Stejskalem, by-
ly vyplnûny pfiihlá‰ky v hojném poãtu, ale fiada muÏÛ pak pfiihlá‰ku odvolala díky agitaci katolické círk-
ve pÛsobící na jejich manÏelky.

K organizaci náboÏenské obce do‰lo aÏ 16. bfiezna 1921 po sãítání lidu. Teprve 26. kvûtna 1921 vy-
konal duchovní Kostka bohosluÏby spojené s vefiejnou zpovûdí a Veãefií Pánû. Dnem 1. srpna 1921 byl
pfiidûlen politick˘ okres Hranice novû ustavené náboÏenské obci v Pfierovû. Dne 17. února 1922 pfii‰el
do Drahotu‰ konkurzem vybran˘ knûz Franti‰ek Hrbáãek. Ministerstvo ‰kolství a národní osvûty schvá-
lilo náboÏenskou obec Drahotu‰e 11. dubna 1923, ustavující schÛze byla konána 5. ãervence 1923. Prv-
ním pfiedsedou náboÏenské obce byl schválen Franti‰ek VojkÛvka. Bûhem pravoslavné krize do roku
1924 vystoupila ãást z ãeskoslovenské církve a vrátila se ke katolické církvi nebo pfiestoupila k pravo-
slaví. Dne 12. fiíjna 1934 byl pokládán základní kámen k Husovu sboru v Drahotu‰ích, kter˘ zazdil An-
tonín Koutn˘ z Klokoãí, ã. p. 25. Slavnostní otevfiení Husova sboru probûhlo 12. ãervence 1936 za pfií-
tomnosti patriarchy dr. Procházky, tfiech biskupÛ, mnoha knûÏí církve ãeskoslovenské a velkého
shromáÏdûní vûfiících.

V pfiípadû Klokoãí jsme jiÏ uvedli, Ïe dle sãítání v roce 1921 se k ãeskoslovenskému vyznání pfiihlá-
silo 54 osob, o deset let pozdûji 49 osob. ·lo ale vût‰inou o zamûstnance panského dvora, ktefií nemûli
v obci domovské právo. Úbytek poãtu si mÛÏeme vysvûtlit tím, Ïe do roku 1930 se nûktefií vrátili k fiím-
skokatolické církvi, naopak oproti roku 1921 se zv˘‰il poãet bezvûrcÛ z jednoho na pût.

Dne 17. listopadu 1925 se odstûhoval z obce Antonín Ka‰par, správce ‰koly ve v˘sluÏbû. Na jeho
místo byl dosazen 1. dubna 1925 Franti‰ek Gregor jako zatímní správce ‰koly, kter˘ se navrátil z vojny
po ukonãení vojenské prezenãní sluÏby. Ov‰em teprve od 1. srpna 1926 bylo místo uãitele definitivnû
obsazeno. Z pûti ÏadatelÛ je obdrÏel nejstar‰í a nejlépe kvalifikovan˘ Josef Harna, zatímní správce ‰koly
ve Velké. Byl ustanoven v˘nosem Zemské ‰kolní rady v Brnû ze dne 9. ãervence 1926. Nov˘ správce
‰koly se pfiistûhoval z Velké 17. srpna, neboÈ dfiíve si dal sv˘m nákladem byt vymalovat a natfiít podlahy.

Dûti z Klokoãí nav‰tûvovaly od 5. ‰kolního roku mû‰Èanskou ‰kolu v Drahotu‰ích. Obec na dûti ni-
ãím nepfiispívala, pouze rodiãe pfii zápisu platili 100 Kã, chudobní byli osvobozeni. Pfiíspûvek byl v roce
1932 zv˘‰en na 200 Kã, ov‰em roku 1934 v mû‰Èanské ‰kole chybûly nejménû dvû místnosti, které se
Drahotu‰e rozhodly opatfiit, ale v‰echny pfiespolní dûti musely u zápisu do 1. tfiídy zaplatit 250 Kã. Mno-
zí chud‰í rodiãe nechtûli proto dávat dûti do mû‰Èanky, i kdyÏ jim to klokoãsk˘ uãitel Josef Harna roz-
mlouval s tím, Ïe by se jim to v budoucnu nevyplatilo, protoÏe bez mû‰Èanky je nevezmou do uãení. Po
mnoha jednáních s obãany, v obecní radû i obecním zastupitelstvu zvítûzilo koneãnû rozumné a sociál-
nû spravedlivé fie‰ení: ve schÛzi 17. fiíjna rozhodlo obecní zastupitelstvo zaplatit za v‰ech 16 dûtí polo-
vinu pfiíspûvku z prostfiedkÛ obce. Tak zaplatilo Klokoãí poãátkem roku 1935 Drahotu‰ím 1 775 Kã.

K oÏivení kulturních pomûrÛ v obci na poãátku republiky pfiispûla obecní knihovna. DÛleÏit˘ pro
její rozvoj byl rok 1921, kdy klokoãská Omladina vûnovala svoji knihovnu se 104 svazky obci. JiÏ ale
o dva roky pozdûji vznikl problém, kdyÏ se obecní knihovní v˘bor snaÏil umístit knihovnu v kabinetu
nebo uãírnû ‰koly. Tehdej‰í správce ‰koly Antonín Ka‰par proti tomu protestoval u okresní ‰kolní rady
a své odmítavé stanovisko zdÛvodÀoval tím, Ïe jiÏ jedenkrát byl uãinûn pokus umístnit obecní kanceláfi
a archiv (obecní almaru) v kabinetu, kter˘ by zároveÀ slouÏil jako zasedací místnost obecního zastupi-
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telstva. Navíc knihovníkem byl pfiedseda zdej‰ího agrárního dorostu, mladík, pfied nímÏ jeho vrstevníci
mûli málo respektu. ·kolní síÀ tak b˘vala jevi‰tûm rÛzn˘ch alotrií, zvlá‰tû nebyl-li správce ‰koly náhodou
doma. ZÛstávaly po nich cigaretov˘ d˘m a odpadky, které musel uãitel sám zametat. I kdyÏ uznával, Ïe
to byla obûÈ od knihovníka setrvávat v zimní dobû hodinu i více v mrazivé místnosti, on jako správce
‰koly nemohl b˘t donucen, aby snad i v nedûli vedl dozor k zabránûní nepofiádkÛ v kabinetû nebo ve
‰kole. Jin˘m problémem byly my‰i, které se dostaly do knihovny díky ‰patn˘m dvefiím, netûsnící skfiíni
a ‰patné podlaze. Z toho dÛvodu správce ‰koly navrhoval, aby byla knihovna v jedné místnosti obecní-
ho domku, kter˘ by se ale musel opravit. Tomu ale odporovali ãlenové obecního zastupitelstva, protoÏe
by to mnoho stálo. K tomu uãitel a od roku 1924 i kronikáfi poznamenal: ‚‚KdyÏ obec po cel˘ch 11 ro-
kÛ pro ‰kolu niãeho neuãinila kromû toho, k ãemu by byla úfiednû donucena (ani tu mizernou kÛlnu na
‰kolní dfiíví nepostavila) – nechÈ uãiní aspoÀ nûco pro sebe, ale ne na útraty ‰koly! “

Za první republiky se zaãal i v Klokoãí rozvíjet spolkov˘ Ïivot. Vedle jiÏ zmiÀované Omladiny – re-
publikánského dorostu (pfiedseda Josef Drbal, ã. p. 8) to byla Místní Domovina domkafiÛ a malorolníkÛ
v Klokoãí pro Klokoãí a okolí se sídlem v Klokoãí, jejíÏ stanovy byly schváleny zemskou správou politic-
kou 5. ãervence 1923. Cílem spolku bylo soustfiedit k spoleãnému postupu v‰echny vrstvy venkovské-
ho lidu a pracovat na podkladû soukromovlastnickém k vytvofiení a podpofie sobûstaãn˘ch existencí ze-
mûdûlsk˘ch, Ïivnostensk˘ch, dûlnick˘ch, zfiízeneck˘ch a tûmto pfiíbuzn˘ch existencí venkovské
inteligence. V roce 1926 byl pfiedsedou Jan âíhal, místopfiedsedou Jaroslav Jemelka, spolek tvofiilo 30
ãlenÛ. O deset let pozdûji (1935) byl pfiedsedou Jan Vinkler, místopfiedsedou Franti‰ek Jake‰, hospodá-
fiem Stanislav Pop, zapisovatelem Josef Jemelka, revizory úãtÛ Franti‰ek Vanûk, Franti‰ek Pavelka. Spo-
lek likvidoval v roce 1938, tehdy mûl 20 ãlenÛ. 

Jin˘m spolkem byla Místní druÏina katolick˘ch zemûdûlcÛ ãsl. se sídlem v Klokoãí. Stanovy byly schvá-
leny zemskou správou politickou 9. prosince 1927. Pfiedsedou se stal Jan Drbal, místopfiedsedou Augus-
tin Vinkler, poãet ãlenÛ byl 30. Od roku 1933 pÛsobil jako pfiedseda Franti‰ek Vágner. Spolek zanikl dnem
30. ãervna 1939 podle odst. 2. ãl. II. vládního nafiízení ã. 97 Sb. zákonÛ a nafiízení z 31. bfiezna 1939.

Dále mÛÏeme uvést, Ïe ãinnost vyvíjela i jednota sociálnû demokratické strany. V obci nebyl Ïádn˘
sportovní spolek, sportumilovní obãané se zapojili do ãinnosti jednot v okolí. Drahotu‰sk˘ Sokol mûl

Náves (zleva č. p. 27 a 26) v roce 1932. Výřez z pohlednice
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v Klokoãí 18 ãlenÛ, Sokol z Vel-
ké 2 ãleny, DTJ asi 6 ãlenÛ a Orel
v Drahotu‰ích rovnûÏ asi 6 ãle-
nÛ. KdyÏ chtûla místní ‰kolní ra-
da v roce 1937, aby obce zajisti-
la pozemek pro hfii‰tû, pro odpor
majitele pozemku bylo od akce
upu‰tûno.

Zásluhou Josefa Harny se po-
zvedla kulturní ãinnost v obci.
Pomocí mu bylo také to, Ïe zrov-
na v té dobû byl dostavûn nov˘
hostinec se sálem vhodn˘m pro
pofiádání spoleãensk˘ch akcí. Do
obecní pokladny zaãaly plynout
peníze z dávky ze zábav. Aktivo-
val ãinnost místní osvûtové ko-
mise. Podle údajÛ v kronice ne-
byla jiÏ pohlednice obce vydaná
pfied více neÏ dvaceti lety k do-
stání. Proto Místní osvûtová ko-
mise v roce 1932 vydala sv˘m
nákladem dvoje pohlednice: ‰ko-
lu a pohled na náves od ‰koly. 

Josef Harna se také postaral
o pofiízení jevi‰tû, pfiiãemÏ poro-
zumûní na‰el u dal‰ích ãlenÛ ko-
mise Franti‰ka VaÀka a Josefa Je-
melky, knihovníka. Bylo zakou-
peno staré jevi‰tû v Milenovû
a z plátna pfiemalováním vytvo-
fieno jevi‰tû nové. Jan Pop na je-
ho Ïádost daroval deset prken,
z nichÏ stavbyvedoucí Franti‰ek
Vanûk za pomoci Josefa Jemelky,
Franti‰ka Vavfiíka ml., J. Kainara
a jin˘ch postavil kostru jevi‰tû v sále u MánkÛ. Kulisy maloval malífi Antonín Dunaja z Drahotu‰. Opo-
na ze zeleného rypsu od obchodníka Peroutky z Hranic pfiekvapila kaÏdého z ‰irokého okolí. Náklad na
jevi‰tû v prvním roce ãinil necel˘ch 2 000 Kã.

Na novém jevi‰ti bylo 13. bfiezna 1927 sehráno první divadelní pfiedstavení v Klokoãí vÛbec, coÏ by-
lo senzací, a celé okolí pfii‰lo hlavnû ze zvûdavosti. Zahrána byla po del‰ím cviãení za reÏie Josefa Harny
veselohra J. F. Karase Zelení hájové. Vût‰ina hercÛ se setkala na divadelních prknech poprvé v Ïivotû,
av‰ak v˘kony v‰ech i celková souhra byly dobré. Nadlesního ·ponara hrál Josef Jemelka, paní ·ponaro-
vou Marie ·krobálková, BoÏenu Lidu‰ka âíhalová, nadlesního Kubáta Jaroslav Jemelka, Oldfiicha Fran-
ti‰ek Vavfiík, hospodského Josef Luke‰, hospodskou BoÏena Vavfiíková, Lidku Jarmila Karlíãková (host),
âvanãaru Arno‰t ·tûpán z Drahotu‰ (host), Kleofá‰e Antonín Koutn˘ a dvû dûvãata AneÏka Libosvárová
a Marie Tomãíková. Hned 17. dubna 1927 se hrála veselohra F. F. ·amberka Jedenácté pfiikázání s úspû-
chem je‰tû vût‰ím. 25. záfií byl dáván Zázraãn˘ panák od Josefa SkruÏného a 26. prosince Olivova vese-
lohra Proã bychom se netû‰ili.

Udûlejme si pfiedstavu o oslavách a jin˘ch spoleãensk˘ch akcích bûhem roku. Tak 8. ledna 1927 se
pofiádal v Klokoãí první ples stfieleckého sdruÏení (pánové Jan Vinkler, Jan âíhal a Franti‰ek Jake‰), v ostat-

Průvod masek, tzv. vodění medvěda, před hospodou (původní fasáda)
v roce 1965
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ky chodívala chasa s „medvû-
dem“. MuÏ obalen˘ hrachovinou
dûlal mruãícího medvûda a byl
vodûn medvûdáfiem po stave-
ních, „medvûd“ pfii hfie na har-
moniku tancoval a muÏ pfievle-
ãen˘ za Ïenu vybíral vejce,
klobásy, peníze a veãer byla pak
ostatková taneãní zábava. V ne-
dûli 6. bfiezna 1927 pofiádala
místní osvûtová komise v sále
hostince oslavu narozenin prezi-
denta T. G. Masaryka s pfiedná‰-
kou fieditele ‰koly, 8. kvûtna sprá-
va ‰koly uspofiádala poprvé
v Klokoãí oslavu Dne matek
s pûkn˘m programem. Dne
15. kvûtna byl kácen máj
a 3. ãervence se konal v˘let, kte-
r˘ se pro de‰tivé poãasí nakonec
odbyl v sále hostince. V srpnu se
konala obÏínková slavnost,
28. fiíjna probûhla oslava vzniku
republiky ve ‰kole a pak
v 15 hod. v sále hostince, 27. lis-
topadu se konala v hostinci
hospodáfiská schÛze, na níÏ
pfiedná‰eli fieditel Koãí o dÛleÏi-
t˘ch hospodáfisk˘ch otázkách
a Al. Guth o ovocnáfiství. Lidé
z Klokoãí nav‰tívili také v˘stavu
Pobeãví v Hranicích.  

Vliv na úroveÀ kultury a koná-
ní spoleãensk˘ch akcí mûly rÛz-

né faktory. Napfi. pfied otevfiením hostince v ã. p. 39 pofiádala mládeÏ, pokud si chtûla zatancovat, zába-
vu v Drahotu‰ích nebo v Milenovû. Poãátkem 30. let 20. století zase dÛsledky hospodáfiské krize, tj.
nedostatek penûz, omezovaly spoleãenské aktivity, ale spolu s tím tfieba i to, Ïe vût‰inou obyvatel byl v té
dobû bojkotován hostinec Marie Mánkové. Proto v roce 1934 nebyl pofiádán v obci ani ples, ba ani v˘-
let. Nûkolik málo taneãních zábav pofiádan˘ch bûhem roku skonãilo vût‰inou schodkem. 

K zajímav˘m událostem, o kter˘ch se v obci mluvilo, patfiilo nouzové pfiistání nûmeckého po‰tovní-
ho letadla D 425 spoleãnosti Lufthansa, které dennû létalo nad obcí na trase Berlín–Vratislav–VídeÀ,
18. února 1928 za kfiíÏem u silnice „Na V˘honech“. 

Dne 22. ãervna 1936 se konal manifestaãní sjezd republikánského dorostu v Drahotu‰ích. Dorost
v národních krojích na koních ozdoben˘ch stuhami provedl hned dopoledne jízdu králÛ a jiné zvyky.
Odpoledne dorost z Klokoãí a Drahotu‰ provedl za reÏie Josefa Harny selskou svatbu, Rakov provedl sta-
roãeské právo, Jindfiichov zatanãil slezskou besedu. Na sjezdu mluvil poslanec Vencl z RoÏnova a jiní
pfiedáci strany. KdyÏ 6. ãervence 1930 prezident Masaryk pfii návratu z Tû‰ínska projíÏdûl Drahotu‰emi,
‰kolní dûti s praporem a kytiãkami tvofiily na nádraÏí ‰palír. 

Také taková civilizaãní vymoÏenost, jakou byl automobilismus, pronikla do vsi, a to se v‰emi dÛsled-
ky. V ãervnu 1931 si koupil star‰í osobní auto Karel Janãík, ã. p. 22, a provozoval Ïivnost taxisluÏby
v Drahotu‰ích. V srpnu si koupil ojeté auto zn. Praga Piccolo i Josef Harna. Tragick˘ byl 19. prosinec,

Masky pro vodění medvěda, 60. léta 20. století
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kdy byl zabit autem jedoucím z Prahy po státní silnici dûlník Jan ·rámek, kter˘ po nûkolik let pracoval
v ã. p. 15.

Jan âíhal z ã. p. 35, kter˘ obci v popfievratov˘ch letech zapÛjãil vût‰í obnosy penûz a do roku 1926 pÛ-
sobil jako obecní radní a téÏ nájemce honitby, byl se svou rodinou dvakrát ve Spojen˘ch státech americ-
k˘ch, a to poprvé v Chicagu a za svûtové války v San Francisku. Dne 18. dubna 1934 se odstûhoval z Klo-
koãí do Rati‰kovic se sl. AneÏkou ·romovou. Domek a pole zanechal po soudním porovnání své rozlouãené
manÏelce Marii âíhalové.

Ve dnech 27.–30. ãervna 1935 probûhl katolick˘ sjezd v Praze, jehoÏ se z Klokoãí zúãastnilo pût osob.
Manifestaãního sjezdu âs. obce legionáfiské v Praze ve dnech 4.–7. ãervence 1935 se zúãastnili z Klo-
koãí Jaroslav Jemelka, rolník ã. p. 28, Josef Harna a Marie Karlíãková.

1939–1945

Dnem 15. bfiezna 1939 vznikl na okle‰tûném území republiky protektorát âechy a Morava. Obecní
samospráva fungovala po dobu protektorátu bez pfieru‰ení, správu obce vedl do 28. fiíjna 1943 starosta
Antonín Koutn˘ z ã. p. 25. Byl to muÏ rozhodn˘, dbal˘ svého úfiadu a jako malozemûdûlec ochránce dom-
káfiÛ. Za nûho najala obec v˘mûnkáfiskou svûtnici v domû ã. p. 4 pro obecní kanceláfi a opatfiila ji nábyt-
kem. Vedl si roz‰afnû a hledûl zmírnit sv˘mi zákroky na okresním úfiadû hospodáfiská bfiemena zemûdûl-
cÛ. KdyÏ roku 1942 nastoupil okresní hejtman Nûmec Jeschke a zaãalo nûmecké úfiadování a úfiední dopisy
byly zasílány jen v nûmeckém znûní, tu se mu starostování znechutilo a rezignoval. Pfiispûly k tomu také
osobní neshody mezi ním a Franti‰kem Koláãkem z ã. p. 29, jeÏ vyvolaly zásah okresního úfiadu.

Po nûm vedl správu obce jako námûstek rolník Franti‰ek Vágner z ã. p. 15 do dubna 1944, kdy byl
okresním úfiadem jmenován starostou obce a uveden v úfiad vrchním komisafiem dr. Opravilem Josef Je-
melka z ã. p. 8. Ten zaÏil nejtvrd‰í dobu okupaãní éry, kdyÏ se z jara 1945 blíÏila fronta a do obce pfii-
cházely vojenské jednotky a Ïádaly ubytování, kdyÏ se stavûly silniãní záseky v obci a materiál musely
sváÏet místní povozy. Oporou jemu, ale i pfiede‰l˘m funkcionáfiÛm, byl místní fiídící uãitel Josef Novák,
jenÏ vedl celou obecní agendu v letech 1941–1945, jakoÏ i obecní pokladnu.

Poãet obyvatel v obci byl v roce 1940 (podle kmenov˘ch lístkÛ zásob) 301, v roce 1941 – 298, v ro-
ce 1945 – 313 (vãetnû 7 NûmcÛ).

Po vypuknutí války 1. záfií 1939 byla zemû pfievedena na váleãné hospodáfiství, fiízené mnoÏstvím
pfiedpisÛ, kontrolované prostfiednictvím rÛzn˘ch v˘kazÛ, provûrek apod. Na venkovû ‰lo pfiedev‰ím o za-
ji‰tûní zemûdûlsk˘ch plodin k v˘Ïivû obyvatelstva. V Klokoãí se pohyboval pfiedpis chlebového obilí ko-
lem 650 q, krmného obilí kolem 150 q, sena 30–40 q, slámy 50 q, brambor 500 q, hovûzího dobytka
19 000 kg, vepfiového 8 500 kg. Mléka bylo roãnû dodáno kolem 80 000 l.

Kontingentní plocha, z níÏ byly od roku 1943 pfiedpisovány dodávky mléãn˘ch jednotek (1 litr do-
daného mléka pfiedstavoval 1 mûrnou jednotku (MJ), 1 kg vepfiového masa 6 MJ, hovûzího masa 5 MJ,
olejnin 5 MJ), ãinila 262,37 ha. Dodávky byly plnûny vÏdy pod 100 %, nejhÛfie b˘valo s brambory, je-
jichÏ dodávka stûÏí obná‰ela 50 % pfiedpisu.

Hospodáfiské kontroly b˘valy velmi ãasté. Kontrolní orgány, kter˘mi b˘vali obyãejnû b˘valí ãs. rot-
mistfii a dÛstojníci, b˘valí ãetníci, si poãínaly celkem umírnûnû a zpravidla pfiicházely na nûjaké udání
nebo klep úmyslnû vypu‰tûn˘ na zemûdûlské oddûlení okresního úfiadu. Pfii takové kontrole byl vÏdy nû-
kter˘ rolník postiÏen, aby se orgán vrátil na úfiad s úlovkem. Pokuty se pohybovaly v nûkolika stech ko-
run, ale byly únosné.

Pfii kontrolách stavu dobytka se ãasto pfiicházelo na pfieb˘vající kus, a tu bylo zle. V obci byl pfiípad,
Ïe u v˘mûnkáfie nesouhlasil poãet vepfiÛ. Byla mu vymûfiena pokuta, ale on si ji radûji odpykal ve vûze-
ní, neÏ by ji zaplatil. Dodávky dobytka byly nejnepfiíjemnûj‰í kapitolou obecní správy, resp. ãinnosti ze-
mûdûlské komise. âasto nemohl b˘t mûsíãní pfiedpis povinné dodávky kryt dobrovolnou nabídkou, pro-
to musela pfiijít stájová kontrola a kus se sehnal.

Mnoho starostí zpÛsobovala rolníkÛm tuãnost dodávaného mléka. Ta se málokdy shodovala s daty
kontrolního asistenta, jenÏ mûl (od roku 1943) pod kontrolou v obci více neÏ 80 krav. Mlékárna ozna-
movala ty, ktefií dodali mléko s tuãností pod 3 %. Museli do mlékárny k protokolu a pak tfieba i k trest-
nímu oddûlení okresního úfiadu, kde vûc konãila zpravidla pokutou.
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V zemûdûlsk˘ch otázkách v obci mûl mocné slovo tzv. Obmann, tj. pfiedseda místního spolku Svazu
zemûdûlství a lesnictví. Byl jím v prvních letech okupace rolník Franti‰ek Koláãek z ã. p. 29. Po rezig-
naci tehdej‰ího starosty Antonína Koutného byl zbaven funkce pfiedsedy Svazu i Koláãek, neboÈ úfiady
nahlédly, Ïe vzájemná osobní antipatie tûchto obãanÛ nepÛsobí prospû‰nû v obecní správû.

S nov˘m starostou Josefem Jemelkou v roce 1944 nastoupil i nov˘ pfiedseda místní organizace Svazu
Jaroslav Jemelka z ã. p. 28. Ten mûl tûÏké chvíle, zvlá‰tû kdyÏ si obec vybral na mu‰ku tzv. „Sonder-
führer“, pfiidûlen˘ jako poradce do zemûdûlského oddûlení na okresním úfiadû. Chodil ãasto na kontro-
ly a míval s sebou prázdnou objemnou aktovku.     

V roce 1941 byla vloÏena úfiady na hospodáfiství rolníka Jana Hajdy ã. p. 26 vnucená správa. Hajda
nechtûl plnit povinné dodávky a zatûÏoval tak ostatní rolníky v obci. Vnucenou správu vedl úfiedník cuk-
rovaru v Olomouci Nûmec Hennebo, pozdûji Nosák ve Fr˘dku. Statek byl pronajat zprvu rolníku Ho‰-
Èálkovi z Rakova, pozdûji Josefu Fuksovi ze Stfiíbrnic u Kojetína. Ten na nûm hospodafiil do záfií 1945.
Hajda si poãínal pfii zabrání statku do vnucené správy tak odbojnû, Ïe nûmeck˘ úfiedník v komisi zú-
ãastnûn˘ dal jej v Olomouci zavfiít na nûkolik t˘dnÛ. Po propu‰tûní bydlel po celou dobu války v Mal˘ch
Prosenicích u svého pfiíbuzného. V roce 1945 se ujal opût správy svého statku.

Postupem ãasu se projevil nedostatek obuvi a textilu a nastoupila drahota – 1 kg sádla stál aÏ 2 000 ko-
run, 1 kg másla 600–800 korun, 1 kg slaniny stál jako sádlo, 1 l mléka aÏ 25 korun, vajíãko aÏ 15 korun.

Byla zavedena v‰eobecná pracovní povinnost, zamûstnání bylo dokladováno pracovní kníÏkou nebo
prÛkazem o zamûstnání, kdo se jimi nemohl prokázat, musel do ¤í‰e. Na nucené práce ode‰li v roce
1942 Franti‰ek Horák, ã. p. 34, Inocenc Jemelka, ã. p. 8 (Lipsko), vrátil se 1944, Inocenc Vavfiík, ã. p. 30,
vrátil se 1944, Otto Jake‰, ã. p. 6, vyreklamován 1944. V rámci totálního nasazení v roce 1943 nastou-
pili Jan Koutn˘, ã. p. 25 (zamûstnán v Prusku aÏ do roku 1945), Lubomír ·míd, ã. p. 48 (Prusko, návrat
1945), Ludvík Janeãka (Sudety, 1945), v roce 1944 (roãník 1924) ode‰li Vratislav Novák, ã. p. 40 (Bam-
berg, Düsseldorf, leden 1945), Franti‰ek Vrána, ã. p. 1 (Stuttgart, listopad 1944). Vût‰inou byli zamûst-
náni v továrnách nebo na Ïeleznici.

Z práce v ¤í‰i utekl jedin˘ Franti‰ek Horák z ã. p. 34. ZdrÏoval se pak v obci del‰í ãas na ãerno, aÏ se
vûc prozradila a byl dán do v˘chovného tábora v Kunãiãkách. Tam se ocitl také Otto Jake‰ z ã. p. 6, kdyÏ
pfies v˘zvy nenastoupil po dovolené na pracovi‰tû v ¤í‰i.

V dobû heydrichiády nebyly policejnû pfiihlá‰eny dvû Ïeny – A. ·romová, ã. p. 5, a Cecilie Masafiíko-
vá, ã. p. 46. Pfiípad musel b˘t nahlá‰en a Ïeny byly dva dni zavfieny v Hranicích ve vûznici, neÏ obec pfií-
pad nûmecké polici vysvûtlila.

Jindy se v domû Koutn˘ch ã. p. 25 a v bytû u ·mídÛ, ã. p. 48, dotazovali po zbraních, pr˘ na udání
jednoho místního obãana. Nebylo nenalezeno nic a pfiípad nemûl následkÛ. Jindy kriminální policie pát-
rala po pytlácích, pfiiãemÏ byl zatãen jeden obãan, souzen, odsouzen a pobyl fiadu mûsícÛ na nucen˘ch
pracích v Rakousku. Nikomu rovnûÏ nebyl odÀat rozhlasov˘ pfiístroj za tajné poslouchání Lond˘na. Uda-
vaãství, z nûhoÏ by vze‰el soud a odsouzení k smrti, se v obci nevyskytlo. Zato byla ãetná drobná udání
z oboru zásobování (ãerné poráÏky, v˘roba másla, cukrovka, chov na ãerno aj.), uãinûná ze sousedské
neshody nebo osobního nepfiátelství. 

âetnictvo drahotu‰ské stanice si poãínalo velmi mírnû a neb˘t ÏalobcÛ, nebylo by ani tûch zákrokÛ,
jeÏ pak muselo provést. V˘jimkou a postrachem v‰ech, kdo se dopou‰tûli pfiestupkÛ ãi pfieãinÛ v záso-
bování pokoutním prodejem ãi nákupem, byl stráÏmistr Josef Pohl z Drahotu‰, jenÏ stíhal provinilce, ãí-
hal na nû, a to v‰echno proto, aby byl dobfie zapsán u nadfiízen˘ch orgánÛ. 

Za hranice nikdo z Klokoãí neode‰el, nikdo nebyl ãlenem zahraniãní armády. V bfieznu 1945 se vy-
tvofiil bojov˘ krouÏek o jedenácti ãlenech, jenÏ podléhal vedení nadporuãíka v záloze Urbana ve Velké.
âleny krouÏku byli Antonín Koutn˘, Arno‰t Luke‰, Franti‰ek Luke‰, Josef Luke‰, Jar. Koláãek, Stanislav
Ry‰av˘, Jar. ·krobálek, Jar. âásteãka, Inocenc âásteãka, Franti‰ek Vavfiík, Josef Tomãík, Antonín ·vidr-
noch. Nemûli ale pfiíleÏitost projevit nûjakou ãinnost. V roce 1945 chodívali z lesÛ za HrabÛvkou party-
záni do obce pro potraviny a byli i jinak podporováni. 

Národní souruãenství jako jediná legální politická organizace v protektorátu mûlo v obci 84 ãlenÛ, ale
Ïádnou ãinnost nevyvíjelo. Jedin˘ Jan Hajda z ã. p. 26 odmítl v roce 1939 vstoupit do této organizace,
údajnû ne z pohnutek vlasteneck˘ch, ale ze vzdoru proti postupu druh˘ch.
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Také mládeÏ byla organizována v Národním souruãenství, celkem 15 hochÛ a 15 dûvãat. Zásluhou
ãlenÛ-studentÛ zahráli bûhem váleãn˘ch let nûkolik zdafiil˘ch divadelních her a operet. V ãele stál Cti-
slav Jano‰ka a z jeho spolupracovníkÛ zvlá‰È obûtavû pÛsobil Franti‰ek Volovsk˘, jenÏ byl v listopadu
1939 jako vysoko‰kolák v Brnû v protistudentské Frankovû akci zatãen a dva roky vûznûn v Oranien-
burgu. Místním vedoucím Kuratoria mládeÏe (nástupnická organizace po MládeÏi Národního souruãen-
ství) byl jmenován od 1. ledna 1944 Antonín Koutn˘ ml. 

Místní osvûtové komise byly zru‰eny a na jejich místû byla zfiízena Vefiejná osvûtová sluÏba. Ta spo-
lupracovala s MládeÏí NS pfii pofiádání divadelních pfiedstavení. Místním vedoucím se stal Josef Novák,
fiídící uãitel z Podhofií, kter˘ od záfií 1940 nahradil dosavadního fiídícího uãitele JóÏu Harnu, kter˘ na
vlastní Ïádost ode‰el do v˘sluÏby. 

Ve ãtvrtém váleãném roce se koneãnû podafiilo zaloÏit v Klokoãí hasiãsk˘ sbor. Dne 2. záfií 1942
byl zaregistrován Svazem ãeského hasiãstva v Praze. Stanovy Sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ se sídlem v Klo-
koãí byly schváleny 28. fiíjna 1943, zakládací valná hromada se konala 16. ledna 1944. Za pfiítomnosti
okresního velitele Hartla, okresního jednatele Pospí‰ila a okresního velitele Maliny byli jmenováni: míst-
ním velitelem hasiãÛ Josef Jemelka (ã. p. 8), jeho zástupcem Jindfiich Janãík (ã. p. 22), starostou Jan Vink-
ler (ã. p. 3), jeho námûstkem A. Koutn˘ st. (ã. p. 25), samaritánsk˘m zpravodajem Jar. ·krobálek (ã. p. 2),
zbrojmistrem Josef Luke‰ (ã. p. 31), jednatelem praporãík Franti‰ek ·míd (ã. p. 48), pokladníkem Bohu-
mil Ha‰a (ã. p. 36). Pfiihlá‰eno bylo dal‰ích sedmnáct ãlenÛ a samaritánky Marie Frydrychová, Zdenka
Jemelková, Îofie Dvorská a Ludmila Vinklerová. Vybavení bylo primitivní – nûkolik pfiileb, seker, lana,
provazce. Hasební náfiadí bylo ukládáno ve stodolách. V roce 1945 mûl sbor 26 ãlenÛ ãinn˘ch, z toho
4 sestry samaritánky, 38 ãlenÛ pfiispívajících.

Poslední rok války byl ve znamení zfiizování zákopÛ a barikád na silnicích. Komise z okresního úfia-
du zajistila také ‰kolní uãebnu v Klokoãí pro 35 lidí, v celé obci mûlo b˘t ubytováno 178 lidí. Ruská voj-
ska byla v té dobû 60 km od Krakova. Muniãní skladi‰tû Nûmci pfiezvali na Gerätshaus – lágr. V lednu
vozili zdej‰í rolníci z drahotu‰ské stanice vojenské vûci z Polska do skladi‰tû a bylo jim placeno 25 ko-
run za hodinu.

Sled událostí aÏ do osvobození obce mÛÏeme nastínit následujícím zpÛsobem. Dne 28. ledna 1945
se zastavil v obci oddíl Todtovy organizace na ústupu z Polska. Hrub˘ velitel si ulevoval slovy „böhmi-
sche Hunde“ na adresu obyvatel. âlenové jednotky si otvírali sami skfiínû, chovali se nedÛvûfiivû, nûkte-
fií ani neodkládali pu‰ky. ZdrÏeli se jen jeden den. Dne 30. ledna vpadl v noci do vesnice oddíl polní po-
licie, sloÏen˘ z Loty‰Û, jimÏ velel Nûmec, a ubytoval se tu, asi 60 muÏÛ a 110 koní. Kuchyni mûli
u VágnerÛ, ale nav‰tûvovali i domácí kuchynû. Chovali se slu‰nû a pokojnû. Ode‰li k Olomouci 2. úno-
ra 1945. Dne 4. února 1945 dojelo do obce asi 32 vozÛ s maìarsk˘mi vojáky, patfiili k útvaru Blücher,
jenÏ mûl své velitelství v b˘val˘ch âapkov˘ch kasárnách v Hranicích. Byly to pomocné oddíly urãené
k dopravû munice. Dne 7. února bylo z vesnic vypraveno ‰est povozÛ pro kládové dfiíví (30 m3) aÏ za
StfiíteÏ, dfiíví bylo urãeno k zásekov˘m pracím u Kainarova domu (ã. p. 10) a u Ïelezniãního mostu.

Z muniãních skladÛ, které byly pod dohledem vládního vojska, se odváÏely v‰echny tam uloÏené vû-
ci na stanici do Drahotu‰ po kolejnicích (kladli je tam vládní vojáci na podzim 1944) na vozících, vÏdy
tfii vozíky táhl pár koní – ma‰inka byla pokaÏena. Z Klokoãí byl urãen k té práci jeden pár koní dennû. 

Dne 10. února pfiijelo vût‰í mnoÏství vozÛ a muÏÛ polní policie SS. Ubytovali se v sále v hostinci. Vo-
zy stály na Hajdovû luãinû pod ‰kolní zahradou. StráÏe v noci hlídaly, protoÏe panovaly obavy z party-
zánÛ. Odjeli druhého dne ãasnû ráno. Od 10. února bylo v obci osm muÏÛ Todtovy organizace, velitel
bydlil u starosty Josefa Jemelky. Za pomocníky mûli dvanáct mlad˘ch UkrajincÛ, ktefií pracovali na v˘-
kopech pro stanovi‰tû pancéfiov˘ch pûstí a na záseku u Kainarova domu. Spotfiebovali na ni 15 m3 dfie-
va. Dne 13. února 1945 gestapo odvedlo fiídícího uãitele v. v. Josefa Harnu, kter˘ se vrátil 15. kvûtna.

Od 2. bfiezna konali maìar‰tí vojáci hlídky ve vesnici ve dne v noci, dostali asi za úkol obranu obce.
Zprvu hlídkovali po dvou, pozdûji po tfiech vojácích, 9. bfiezna odjeli v‰ichni Maìafii z vesnice. O tfii dni
pozdûji shazovala ruská letadla svûtelné bomby, 6. bfiezna jeli rolníci z Klokoãí do BoÀkova pro tyãkovi-
nu k vyloÏení stanovi‰È pancéfiov˘ch pûstí. Mûlo se vozit také klestí k maskování zásekÛ a zákopÛ. Dne
13. bfiezna se mûly dostavit do Hranic z obce tfii povozy s dvûma koÀsk˘mi postroji, ‰lo o v˘kup. Na roz-
kaz okresního úfiadu z 14. bfiezna mûlo Klokoãí odevzdat dva lehké vozy a postroje pro ãtyfii konû. Dne
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15. bfiezna se konal odvod koní, rolníci pfiedvádûli celkem ‰est koní, nebyl vzat Ïádn˘ zásluhou veteri-
náfie pplk. Kraãmára.    

Témûfi kaÏdého veãera po 7. hodinû létala nad vesnicí letadla. Rakety rÛzn˘ch barev osvûtlovaly kraj,
kulomety ‰tûkaly a stfiely jako rudé hvûzdy v‰emi smûry mífiily k zemi, letadla ostfielovala protektorátní
silnici. To trvalo vÏdy 3/4 hodiny. Nejru‰nûj‰í akce byly mezi 24. aÏ 27. bfieznem 1945.

Kolem obce vojáci dennû cviãili obranu zásekÛ na silnicích pancéfiov˘mi pûstmi. Dne 8. dubna od-
poledne dojelo do vesnice 11 tûÏk˘ch aut (také se snûÏn˘mi pluhy) a 29 muÏÛ Todtovy organizace. Dne
12. dubna dopoledne pfiijeli do obce vlasovci, asi 200 jezdcÛ a mnoho povozÛ. Mlad˘ poddÛstojník, „ko-
záck˘ lékafi“, si zajistil tfiídu pro svÛj lazaret, v nûmÏ bylo nûkolik zchroml˘ch kozákÛ. Veãer se odtud
oz˘vala harmonika a tleskání k tanci. Témûfi kaÏd˘ dÛm hostil nûkolik kozákÛ. V ã. p. 41 u LesákÛ byd-
lel jejich velitel, kapitán, kter˘ nejezdil jako jiní na koni, ale vozil se v koãáfie. Nûktefií mûli s sebou i Ïe-
ny. Proviant a píci mûli na vozech. Kozáck˘ uãitel Nikolaj v opilosti a tûÏkém du‰evním rozpoloÏení stfie-
lil po fiídícím uãiteli Novákovi, u nûhoÏ bydlel a s nímÏ si vyprávûl o jejich bídû a ‰Èastném Ïivotû zdej‰ích
lidí. Ze Slovenska si dovezli velké zásoby lihovin z lihovaru v Îilinû a Turzovce. Z Klokoãí odjeli k Vese-
líãku. Po nich odjeli i muÏi Todtovy organizace s auty (Winterdienst). V Klokoãí si lidé chystali kryty pro
zásoby i osoby: na Brtném i v zahradách. Dne 22. dubna pfiijeli do obce opût vlasovci v poãtu 120 jezd-
cÛ a 15 vozÛ. Ubytovali se v gruntech, odjeli druh˘ den.

Hned 28. dubna bylo tfieba zajistit ubytování pro 35 vojákÛ, odpoledne pfiijelo dal‰ích 45 pû‰ákÛ. K ve-
ãeru 30. dubna pfii‰lo do obce pfies 100 rusk˘ch zajatcÛ, muslimÛ a pravoslavn˘ch KavkazanÛ, ktefií pfii-
‰li od Turnova. Byli ubytováni v objektech muniãního skladu, odkud pfiicházeli na statky a prosili o jíd-
lo. Dne 1. kvûtna pfii‰li do obce ãlenové Todtovy organizace, byli mezi nimi i Francouzi. Dne 3. kvûtna
se ubytovali ve ‰kole muÏi ze Speerkompanie, celkem 26 lidí. Mûli tûÏká auta, téhoÏ veãera odjeli. Dal-
‰ího dne pfii‰la do obce nová skupina vojákÛ s koÀmi, odpoledne pfiijela dal‰í skupina s auty. Ve ‰kole se
ubytovali písafii (Schreibstube Reimann), po nich písafii Staabsquartieru. Ve dnech 5. a 6. kvûtna panoval
nejvût‰í ruch na silnicích, poãasí bylo de‰tivé, v sobotu i v nedûli.

Ráno 7. kvûtna stála v obci a za obcí dûla, která se sem dostala jiÏ zveãera. Dvû dûla u Folt˘nkovy vi-
ly a za fojtov˘m, která ostfielovala silnici od Bûlotína, ·piãek a Skaliãky. V lesích za Beãvou se ozvala
ohromná rána pfii likvidaci muniãních zásob. K ránu 8. kvûtna vyhodili Nûmci je‰tû mosty na protekto-
rátní silnici v Drahotu‰ích a na slavíãském kopci. U Koutn˘ch a BekÛ vyvûsili první ãs. prapory, za nimi
vyvûsila i ‰kola prapor ãeskoslovensk˘ a rud˘. MládeÏ spûchala do Drahotu‰ vítat osvoboditele. Pfies Klo-
koãí projeli první Rusové od HrabÛvky kolem 9. hodiny dopolední.

Obec neutrpûla velké váleãné ‰kody, pouze v prosinci 1944 vybuchovaly na poli za obcí bomby, kte-
ré tam shodila spojenecká letadla pfii návratu z akce v Horním Slezsku.

1945–1960

Dosavadní starosta Josef Jemelka byl kolem ãtvrté hodiny ranní vzbuzen Antonínem Koutn˘m z ã. p.
25, jenÏ po nûm Ïádal ihned vydání klíãÛ od obecní kanceláfie a skfiíní s odÛvodnûním, Ïe jako vedoucí
podzemního hnutí byl zvolen ãleny toho hnutí za pfiedsedu Místního národního v˘boru (MNV) v Klo-
koãí podle Ko‰ického vládního programu a pfiejímá správu v obci do sv˘ch rukou. Podle názoru Antoní-
na Koutného byli ãlenové b˘valé obecní správy kolaboranti, které je nutno ze spoleãnosti nov˘ch lidí vy-
fiadit.

V˘bor se vytvofiil tajnû a pfiekvapil vefiejnost sv˘m zrodem. V revoluãním národním v˘boru spolu
s pfiedsedou Antonínem Koutn˘m pÛsobili dále Inocenc âásteãka, Franti‰ek Jake‰ st., Franti‰ek Vavfiík,
ã. p. 48, Antonín ·vidrnoch, Jaroslav Koláãek, Josef Humplík, Josef Tomãík, Jindfiich Janãík, âásteãka,
ã. p. 1, Jan Malík, Jaroslav ·krobálek, Franti‰ek Luke‰. Nosili po fiadu dní zjevné oznaãení, pásky na pa-
Ïích, nûktefií bíloãervené, jiní s písmeny NâV. Kronikáfi poznamenal, Ïe v jin˘ch obcích se tyto v˘bory
tvofiily vefiejnû, v Klokoãí novou obecní správu pfiipravovali skrytû, aby jim do její tvorby nemohl nikdo
mluvit. Byla ‰koda, Ïe v dobû revoluãního kvasu se nedovedl pfiedseda zbavit star˘ch osobních zá‰tí z mi-
nul˘ch let okupace proti urãit˘m osobám, sv˘m jednáním tak vnesl do obce rozruch a roztrpãenost.

Národní v˘bory rozvíjely do roku 1948 svoji ãinnost na základû Ko‰ického vládního programu, ústav-
ního dekretu prezidenta republiky a vládního nafiízení o volbû a pravomoci národních v˘borÛ. Jejich fak-
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tickou roli, vliv a autoritu probojovala Komunistická strana âeskoslovenska (KSâ). Formálnû zastupitel-
ské sbory, orgány volené správy, staly se národní v˘bory prodlouÏen˘m nástrojem moci KSâ.

Pfiíznaãn˘m pro období do roku 1954 bylo velmi ãasté stfiídání ãlenÛv MNV. V Klokoãí se tak stalo
hned 21. ãervna 1945 na schÛzi lidu, která byla svolána k nové volbû MNV na pfiíkaz shora. Do sálu
hostince Josefa StaÀka se se‰lo 118 obãanÛ-voliãÛ, pfiítomen byl zástupce ONV, odborn˘ uãitel Va‰íãek.
SchÛzi zahájil pfiedseda Antonín Koutn˘, kter˘ vyzdvihl svoji zásluhu na vytvofiení revoluãního národ-
ního v˘boru a zdÛraznil, Ïe dosavadní MNV má oprávnûní k dal‰í existenci. Pfii vefiejném hlasování o po-
nechání starého MNV ale bylo velkou vût‰inou rozhodnuto, aby byl zvolen nov˘ v˘bor. O kaÏdém z na-
vrÏen˘ch 20 kandidátÛ bylo jednotlivû znovu vefiejnû hlasováno. âlenové b˘valého v˘boru vesmûs padli.
Po sloÏení slibu byl za pfiedsedu zvolen fiídící uãitel Josef Novák, za námûstka hostinsk˘ Josef Stanûk. Vût-
‰inové zastoupení mûli ãlenové strany lidové a národnû sociální, protoÏe tyto strany se zorganizovaly
v obci nejdfiíve, a teprve pozdûji se zorganizovala strana komunistická a obnovena byla strana sociálnû
demokratická. Strana lidová byla ustavena v obci 3. ãervna 1945 a za pfiedsedu místní organizace byl
zvolen Jan Vinkler st. z ã. p. 3, dne 7. ãervna byla ustavena strana národnû socialistická, dÛvûrníkem se
stal Josef Jemelka z ã. p. 8. Dne 12. ãervence 1945 byl roz‰ífien v˘konn˘ v˘bor strany komunistické,
pfiedsedou zÛstal Antonín Koutn˘ z ã. p. 25. Strana sociálnû demokratická byla ustavena (obnovena) po-
zdûji, v ãele s Franti‰kem Vavfiíkem, ã. p. 48.

Paritní zastoupení bylo dáno politick˘m stranám v obnoveném místním národním v˘boru 30. srpna 1945.
KaÏdá strana v nûm mûla tfii zástupce, za stranu komunistickou Jaroslav Bek, Bohuslav R˘par, Franti‰ek ·míd,
za sociální demokracii Antonín ·vidrnoch, Josef Tomãík, Franti‰ek Masafiík, za lidovou stranu Jan Vinkler,
Franti‰ek Hynãica, Adolf Vinklárek, za národnû socialistickou stranu Stanislav Pop, Josef Jemelka, Josef No-
vák. Pfiedsedou zÛstal jako dfiíve fiídící uãitel Josef Novák, tajemníkem se stal Josef Tomãík, pokladníkem Ja-
roslav Bek. V radû MNV zasedali Franti‰ek ·míd, místopfiedseda, Josef Tomãík a Adolf Vinklárek.

Polem pro ãinnost politick˘ch stran se stala Národní fronta âechÛ a SlovákÛ  – blok politick˘ch stran
a spoleãensk˘ch organizací (NF). Byla vytvofiena na jednáních pfiedstavitelÛ lond˘nského a moskevské-
ho centra zahraniãního odboje a zástupcÛ Slovenské národní rady v bfieznu 1945 v Moskvû jako v˘raz
spolupráce demokratick˘ch a levicov˘ch sil v protifa‰istickém odboji. Po roce 1948 se stala specifick˘m
ãlánkem totalitního politického systému, pákou, jíÏ KSâ ovládala v‰echny politické strany a spoleãenské
organizace. Mimo NF nemohla pÛsobit Ïádná organizace, která se chtûla podílet na vefiejném Ïivotû.

Dne 26. kvûtna 1946 probûhly volby do Ústavodárného národního shromáÏdûní – v místních voliã-
sk˘ch seznamech bylo zapsáno 184 voliãÛ (88 muÏÛ a 96 Ïen). Z volby bylo vylouãeno celkem 11 osob
(jedna pro pfiekáÏku volebního práva a deseti byly vydány prÛkazy k volbû v cizích obcích). K volbám
bylo oprávnûn˘ch 173 osob, dostavilo se jen 169 (79 muÏÛ a 90 Ïen). V˘sledky voleb zároveÀ slouÏily
k vytvofiení nového místního národního v˘boru s pomûrn˘m zastoupením – komunisté 25 hlasÛ (ãle-
nové MNV Antonín Koutn˘, Bohuslav R˘par), lidová strana 57 hlasÛ (Adolf Vinklárek, Jan Vinkler ml.,
Franti‰ek Vrána, Bohumil Ha‰a), sociální demokracie 58 hlasÛ (Franti‰ek Volovsk˘, Josef Humplík, An-
tonín ·vidrnoch, Franti‰ek Masafiík), národní socialisté 28 hlasÛ (Josef Jemelka, ã. p. 8, Stanislav Pop,
ã. p. 20). Prázdn˘ bíl˘ lístek byl odevzdán jeden.

Pfiedsedou byl zvolen sociální demokrat Antonín ·vidrnoch, malorolník a zamûstnanec vojenského
útvaru (muniãní sklad) v Klokoãí. Radu tvofiili dále místopfiedseda Adolf Vinklárek, ãlenové Antonín Kout-
n˘ a Josef Jemelka. Dne 1. ãervence 1946 zaãal nov˘ pfiedseda úfiadovat. Poãátkem února 1947 ode‰el
ale na zdravotní dovolenou a úfiadoval místopfiedseda Adolf Vinklárek. V srpnu podal ·vidrnoch demisi
a 18. záfií 1947 do‰lo k volbû nového pfiedsedy, jímÏ se stal Antonín Koutn˘, místopfiedsedou zÛstal Adolf
Vinklárek. Proti volbû byly podány námitky a v opakované volbû 7. fiíjna 1947 byl zvolen za pfiedsedu
MNV Josef Jemelka z ã. p. 8.

Tûsnû po skonãení války, kdy byla bezpeãnostní situace je‰tû velmi napjatá, se vytvofiila místní stráÏ-
ní sluÏba, tzv. Národní stráÏ. Instruktory byli Arno‰t Luke‰ a Jar. âásteãka z ã. p. 1. StráÏ konala sluÏbu
v noci od 22. do 1. hodiny a od 1. do 5. hodiny pochÛzkou po vsi. Veãer 12. kvûtna táhli pfies vesnici
nûmeãtí vystûhovalci ze Suchdolu, ktefií se vraceli domÛ, 13. kvûtna byli propu‰tûni z obce.

V rámci snahy potrestat zrádce a kolaboranty za jejich ãinnost bûhem protektorátu zatkl národní v˘-
bor rolníka Franti‰ka Koláãka z ã. p. 29 a k soudu do Hranic ho vedli Franti‰ek Vavfiík z ã. p. 48 a Jaro-
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slav Koláãek z ã. p. 42. Bylo mu kladeno za vinu, Ïe mûl styky s gestapem a Ïe udal nûkolik obãanÛ pro
pfiechovávání zbraní. JiÏ 5. ãervence se ale vrátil z vazby, protoÏe ho bylo tfieba v hospodáfiství. Po úno-
ru 1948 bylo trestní stíhání obnoveno a hlavní pfielíãení probûhlo u mimofiádného lidového soudu v No-
vém Jiãínû 2. záfií 1948 a pak 14. záfií 1948. Zde bylo konstatováno, Ïe podléhá malému retribuãnímu
zákonu a v dÛsledku Gottwaldovy prezidentské amnestie z ãervna 1948 byl osvobozen a propu‰tûn.

Dne 8. ãervna 1945 zaji‰Èovala komise MNV majetek Josefa Fuksy na usedlosti Jana Hajdy v ã. p. 26.
Byla mu dána tfiídenní lhÛta k opu‰tûní statku z dÛvodu kolaborantství. Zatímním správcem majetku byl
ustanoven Josef Klézl z ã. p. 50. Dne 17. ãervence bylo v zemûdûlském oddûlení Okresního národního
v˘boru v Hranicích za pfiítomnosti rolníkÛ Jana Hajdy, Josefa Fuksy, referenta ¤eháka a rady LuÏného
rozhodnuto, Ïe Fuksa odevzdá statek Hajdovi po Ïních. V polovinû záfií 1945 pak Josef Fuksa ode‰el
z Hajdovy usedlosti a odstûhoval se do Drahotu‰. Dne 14. listopadu byly odevzdány klíãe od usedlosti
Janu Hajdovi, kter˘ se stal opût hospodáfiem na svém statku. 

Místní národní v˘bor vyfiizoval Ïádosti o povozy k dopravû unaven˘ch vojákÛ. Na druhé stranû od
nedûle 8. ãervence 1945 byly zesíleny hlídky, protoÏe do‰lo k nûkolika vloupáním, která spáchali vrace-
jící se vojáci. 

V lednu 1946 byla zfiízena v obci vy‰etfiující komise pro pfiípady provinûní proti národní cti, byli do
ní delegováni Jaroslav Jemelka, ã. p. 28, Franti‰ek Vavfiík, ã. p. 48, Antonín Koutn˘, Adolf Vinkler, ã. p. 4.
Pfiedsedou jako bezpeãnostní referent MNV byl praporãík Franti‰ek ·míd a jeho námûstkem Josef Hét-
man z ã. p. 43. 

Dne 16. ledna 1946 byla za pfiítomnosti vrchního rady Mohelnického, cestmistra Kabilky z Hranic,
stavebního rady Navrátila z Pfierova a inÏen˘ra z technického oddûlení z Pfierova ustavena komise pro
soutûÏ ve v˘stavbû republiky. Po cel˘ ãervenec a srpen 1946 niãil pyrotechnik za pomoci civilních za-
mûstnancÛ muniãního skladu v Klokoãí zásoby staré vadné munice.

Váleãné ‰kody nebyly v obci témûfi Ïádné (jen nûkolik hlubok˘ch jam v polích po leteck˘ch bombách
z prosince 1944), nûmeck˘ nepfiátelsk˘ majetek v obci rovnûÏ nebyl a právní fiád nebyl tak velice naru-
‰en. Obec byla bez dluhÛ, ale v posledních dvaceti letech nic nepodnikala a do niãeho neinvestovala. Ne-
mûla obecní dÛm, v nûmÏ by umístila kanceláfi a knihovnu, obecní potok Dfievûnka nebyl zregulován, ne-
byla odvodnûna pole, náves byla neupravená, pole nescelena atd. Obecní pfiíjmy ãinily kolem 20 000 Kãs
bez v˘nosu obecních pfiiráÏek. Vydání omezené na minimum dosahovalo roãnû v˘‰e kolem 45 000 Kãs.

Hospodafiení obce procházelo obtíÏn˘m obdobím. V rozpoãtu pro rok 1947 scházelo 45 504 Kãs
k dosaÏení rovnováhy v fiádném hospodafiení. Obec proto Ïádala o pfiíspûvek ze zemského vyrovnávací-
ho fondu, coÏ bylo asi poprvé v obecním hospodafiení. 

Podle statistiky k 1. ãervenci 1945 mûlo Klokoãí 313 obyvatel, dle vûkového sloÏení do 1 roku 7 li-
dí, od 1–3 let 15 lidí, od 3–15 let 67 lidí, od 15–20 let 22 lidí, nad 20 let 202 lidí. NûmcÛ (sluÏebn˘ch)
bylo: do 15 let 3 lidé, od 15–20 let 1, nad 20 rokÛ 3 lidé (celkem 7). Napfi. v hospodáfiství u Jake‰Û v ã. p.
6 pracovaly dvû Nûmky, u Franti‰ka Koláãka v ã. p. 29 jedna Nûmka, u Jaroslava Jemelky v ã. p. 28 je-
den chlapec; pocházeli z Polomi, Bûlotína a Rudoltic. Dle nafiízení z ONV Hranice se mûly vypisovat evi-
denãní listy NûmcÛm, ktefií byli zafiazováni do pûti skupin a dle toho byli pak evakuováni, nebo zÛstali.
Z Klokoãí byla hlá‰ena Augustina Geislerová z ã. p. 28. Do pohraniãí ode‰li Jan Malík, Franti‰ek Horák,
Inocenc ·krobálek, Otto Jake‰, Josef Klézl.

Projevem konsolidujících se pomûrÛ byla první taneãní zábava, kterou pofiádala mládeÏ 12. kvûtna 1945.
Dne 19. srpna 1945 se konaly doÏínky, prÛvod pln˘ národních krojÛ ‰el na v˘leti‰tû na fojtovû zahradû,
kde byl pfiipraven taneãní parket a vkusná v˘zdoba. Na programu byly dûtské hry, taneãky, beseda. Prostou,
ale pÛsobivou doÏínkovou scénu zahráli jako hospodáfi a hospodynû Josef Jemelka s chotí. HostÛ bylo ko-
lem 600, bufet vynesl 6 000 korun, kolo ‰tûstí 6 500 korun, celkov˘ hrub˘ pfiíjem ãinil 30 000 korun.

V‰echny oslavy celostátního v˘znamu uspofiádala v roce 1947 pro obãany ‰kola: narozeniny T. G. Ma-
saryka, památku PraÏského povstání, Svátek matek, 2. v˘roãí vítûzství, 63. narozeniny prezidenta Ed-
varda Bene‰e, vzpomínkov˘ veãer T. G. Masaryka, v˘roãí âs. samostatnosti, v˘roãí V¤SR.

Dne 26. kvûtna 1947 byl slavnostnû vysvûcen kamenn˘ kfiíÏ „U dvora“, postaven˘ tam na místû sta-
rého kfiíÏe v roce 1941, nákladem 3 200 Kãs (900 Kãs ponecháno na jeho udrÏování). 

�
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Na zaãátku roku 1948 se aktivovala ãinnost politick˘ch stran, 6. února 1948 na valné hromadû so-
ciální demokracie byl pfiedsedou zvolen rolník Josef Humplík z ã. p. 27. Dne 21. února se mûla konat
v Klokoãí vefiejná schÛze místní lidové strany, na níÏ mûl promluvit o hospodáfiské a politické situaci ãlen
rady ZNV Winter z Brna, jeho vystoupení bylo ale na poslední chvíli odvoláno. 

Také v Klokoãí se 27. února 1948 vytvofiil ze zástupcÛ KSâ a sociálnû demokratické strany Místní akã-
ní v˘bor (MAV) Národní fronty s pfiedsedou Vilémem Janeãkou a zapisovatelem Josefem Tomãíkem. Pfii-
bráním zástupcÛ strany národnû socialistické a lidové a Svazu národní revoluce, jeÏ se stalo pozdûji, mûl
akãní v˘bor 14 ãlenÛ. Za KSâ zde vystupovali Antonín Koutn˘, Jaroslav Bek, Bohuslav R˘par, Franti‰ek
Luke‰, za sociální demokracii Janeãka, Humplík, Antonín ·vidrnoch, Jaroslav Koláãek, za národní socia-
listy Josef Jemelka, Stanislav Pop, Antonín Novák, za lidovce Vrána, Jan Vinkler ml., za Svaz národní re-
voluce Vavfiík z ã. p. 48. Pfiedsedou byl zvolen Antonín Koutn˘, místopfiedsedou Antonín ·vidrnoch. Prv-
ním „oãistn˘m“ ãinem akãního v˘boru bylo, Ïe Jaroslav Jemelka z ã. p. 28 byl zbaven ãlenství v zemûdûlské
komisi MNV a na jeho místo byl dosazen Franti‰ek Luke‰. Dne 21. kvûtna 1948 se stal pfiedsedou MAV NF
místo Antonína Koutného Antonín ·vidrnoch. Pozdûji (9. února 1950) vystavil AV NF Antonínu Kout-
nému tento kádrov˘ posudek: „Byl organizován za 1. republiky v Domovinû, starostou obce od 1935 do
1942. Za okupace ãlenem podzemního hnutí skupiny nadpor. Urbance ve Velké. V únoru se projevil
kladnû, byl pfiedsedou MAV NF a pfiedsedou MNV, absolvoval politické ‰kolení a byl politicky uvûdo-
mûl˘. Je energick˘, ménû iniciativní, kritiku tûÏce sná‰í. Pokrokov˘ zemûdûlec, dobr˘ pracovník, zemû-
dûlsk˘ referent MNV. Trpí na ischias. Místopfiedseda KSâ a pokladník místní odboãky SâSP.“

Komunistické pfievzetí moci v únoru 1948 s sebou pfiineslo vytvofiení akãních v˘borÛ Národní fron-
ty, a to na základû v˘zvy Klementa Gottwalda z 21. února 1948. Akãní v˘bory (AV) soustfiedily pravo-
moci v orgánech správy a moci na v‰ech stupních národních v˘borÛ. Hlavní náplní jejich ãinnosti byla
„oãista vefiejného Ïivota od nepfiátel lidovû demokratického zfiízení a reakce“. „Oãistnou akci“ právnû
a politicky uzavfiel zákon ã. 213 z 21. ãervence 1948, jímÏ se uznávalo, Ïe v‰echna opatfiení AV NF smû-
fiující k oãistû vefiejného Ïivota byla zavedena „po právu, a to i v tûch pfiípadech, kdy by jinak nebyla
v souladu s pfiíslu‰n˘mi pfiedpisy“. V obcích a okresech byly pfiemûnûny v koordinaãní orgány NF a ro-
ku 1954 pfiejmenovány na v˘bory NF.

Od 1. bfiezna 1948 nemohl pfiedseda MNV Josef Jemelka vykonávat pro nemoc (ischias) svÛj úfiad,
správu obce vedl námûstek Adolf Vinklárek. Proto na schÛzi MNV 18. bfiezna 1948, kterou vedl pfied-
seda MAV NF Antonín Koutn˘, byla provedena volba aklamací, pfiedsedou se stal Antonín Koutn˘ v‰e-
mi hlasy, místopfiedsedou Vilém Janeãka, prvním radním Josef Humplík, druh˘m radním Stanislav Pop.

Poãátkem bfiezna 1948 byli zástupci strany lidové a národnû socialistické vylouãeni z místního akã-
ního v˘boru, dále fungoval v˘bor ve sloÏení pût komunistÛ a tfii sociální demokraté.

Dne 16. bfiezna 1948 uspofiádali komunisté vefiejnou schÛzi v místním hostinci za úãasti asi 30 lidí.
O souãasné politické a hospodáfiské situaci referoval Petfiíãek z Hranic. 

Dne 24. kvûtna 1948 byla ustavena pfii MNV finanãní komise ve sloÏení Josef Hétman, Franti‰ek Lu-
ke‰, Bohuslav R˘par a okresním národním v˘borem (ONV) byli jmenováni Josef Novák, Josef Vanûk, Jan
Vinkler ml. Od kvûtna 1948 byli také zavedeni tzv. poradci MNV, tj. úfiedníci ONV, ktefií mûli mít jed-
nou v mûsíci poradní den v obci. Mûli zprostfiedkovávat styk MNV a obãanstva s ONV a usnadnit vyfii-
zování naléhav˘ch vûcí. První poradní den v obci se konal 13. ãervna 1948.     

Dne 18. ãervna 1948 se konala slavnostní schÛze, na níÏ byla slouãena místní organizace sociál-
nû demokratická s KSâ. Okresní sekretariáty zastupovali za sociální demokracii Zeniuk a za komu-
nisty Skfiíãil. Z Klokoãí za KSâ vystupovali Koutn˘, Jaroslav Bek st. a ml., Novák st. a ml., Bohuslav R˘-
par, ·míd, VyslouÏil, Hynãica, Humplíková, za sociální demokraty Franti‰ek Vanûk, Jaroslav Koláãek,
Koláãek z ã. p. 54, Vilém Janeãka, Antonín ·vidrnoch, Jan ·vidrnoch, B. Malík, Tomãík, Nûmãík. Do té
doby se pfiihlásilo do KSâ jen 10 ãlenÛ b˘valé sociálnû demokratické strany.

âlenství v sociální demokracii se vzdali Josef Humplík z ã. p. 27 a Franti‰ek Masafiík a na jimi uprázd-
nûná místa v MNV byli jmenováni místním akãním v˘borem NF noví ãlenové Jan Vinkler ml. z ã. p. 3
a Josef Novák.

Místní organizace KSâ mûla tehdy 20 ãlenÛ. Dne 18. ãervence 1948 byl na mimofiádné ãlenské schÛ-
zi KSâ zvolen v˘bor organizace, jehoÏ pfiedsedou se stal Jaroslav Bek st., místopfiedsedou Antonín ·vi-
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drnoch, jednatelem Jaroslav Koláãek, pokladníkem Vratislav Novák, desítkáfii Bek ml. a Vladimír Kout-
n˘. Od 18. do 23. fiíjna 1948 byl pfiedseda Jaroslav Bek jako vÛbec první z organizace KSâ na ‰kolení
v okresní politické ‰kole v BoÀkovû. V listopadu a prosinci 1948 probûhla provûrka v‰ech ãlenÛ místní
organizace KSâ, kterou vedl zprvu Pavelka ze Slavíãe, pozdûji Matûjka a prof. Langer z Hranic. Nûkte-
fií byli provûfieni, jiní dostali ãekatelské lhÛty.     

âleny MNV v 2. polovinû roku 1948 byli Antonín Koutn˘, Vilém Janeãka, ã. p. 56, Jaroslav Bek, Fran-
ti‰ek Hynãica ml., Stanislav Pop, Josef Hétman, Antonín ·vidrnoch, Bohuslav R˘par, Jan Vinkler ml.,
Franti‰ek Luke‰, Josef Novák (11 ãlenÛ). Po pfiestûhování místopfiedsedy Viléma Janeãky z ã. p. 56 do
Bûlotína 12. listopadu 1948 doplnil místní akãní v˘bor NF místní národní v˘bor na pln˘ stav (12) jme-
nováním nov˘ch ãlenÛ: Josef Tomãík a Bohumír Drbal, ã. p. 37. Pozdûji byl nahrazen Bohumír Drbal Jo-
sefem Jemelkou. Do rady MNV byl dosazen za ode‰lého Janeãku Josef Tomãík, místopfiedsedou MNV
byl zvolen Josef Novák.

Rok 1948 byl rokem voleb do Národního shromáÏdûní. KSâ prosadila volbu jedné spoleãné kandidát-
ky Národní fronty, v jejímÏ rámci byly mandáty jiÏ pfiedem rozdûleny v pomûru 210 : 90 ve prospûch ko-
munistÛ. Voliãsk˘ nesouhlas mohl b˘t vyjádfien pouze vÛãi kandidátce jako celku odevzdáním prázdného
lístku, ãili nebylo moÏné ‰krtat nebo zatrhávat kandidáty a nesouhlas s komunisty znamenal vyfiazení ta-
ké dal‰ích stran. ZÛstala tak jediná moÏnost: kdyby vût‰ina voliãÛ odevzdala prázdné lístky, volby mohly
b˘t neplatné a musely by se organizovat znovu. Komunisté rovnûÏ zorganizovali kampaÀ za manifestaã-
ní hlasování a znemoÏÀovali vyuÏití práva na tajnou volbu, aby lidé neodevzdávali prázdné lístky. 

V pfiedvolební dobû byl ustanoven pro kaÏdou obec referent, kter˘ mûl za úkol tvofiit a informovat
slavnostní volební trojky. Trojky mûly pfiesvûdãovat voliãe o oprávnûnosti a prospû‰nosti jednotné kan-
didátky a odradit od pouÏití prázdn˘ch lístkÛ. V obci byly vytvofieny dvû trojky: 1. Jan Vinkler st., Ino-
cenc âásteãka, Josef Hétman; 2. Îofie Jemelková ã. p. 8, Franti‰ek Luke‰, Stanislav Pop. Vefiejná pfied-
volební schÛze obãanstva byla ãetnû nav‰tívena (scházeli zástupci z osmi domÛ) a debata v ní velmi ãilá.
Vût‰ina se vyslovila pro vefiejné volby bez zástûny. Podle nálady pfiítomn˘ch se zdálo, Ïe bíl˘ch lístkÛ bu-
de jen málo, poãítáno tak s 10 %.

Volby probûhly 30. kvûtna 1948, kronikáfi poznamenal, Ïe mnoho lidí volilo vefiejnû, jen ãetné Ïeny
a b˘valí lidovci se uchylovali za zástûnu. Ve voliãsk˘ch seznamech bylo zapsáno 176 voliãÛ (84 muÏÛ a 92
Ïeny) – 1 mûl pfiekáÏku volebního práva, 3 mûli prÛkazy pro jiná místa. Mûlo se tedy dostavit 172 voli-
ãÛ, dostavilo se ale jen 159 (75 muÏÛ a 84 Ïen). Tfiináct se nedostavilo pro stáfií, nemoc, odhlá‰ení z ob-
ce apod. Ze 159 hlasÛ byly 3 neplatné (prázdné obálky), 123 pro jednotnou kandidátku, 33 bylo prázd-
n˘ch bíl˘ch lístkÛ. Bylo tedy v Klokoãí 20 % bíl˘ch lístkÛ, zatímco prÛmûr v celé republice ãinil 10,72 %.

Dne 11. února 1949 byla provedena v MNV volba nového pfiedsedy po demisi, kterou podal 8. února
ze zdravotních dÛvodÛ dosavadní pfiedseda Antonín Koutn˘. Za pfiedsedu byl zvolen Antonín ·vidrnoch,
tajemníkem obce Jan Malík z ã. p. 56. Od bfiezna 1949 byly místní národní v˘bory reorganizovány tak,
Ïe kaÏd˘ ãlen zastával urãit˘ referát. Bylo jich 11: vnitfiní, plánovací, bezpeãnostní, ‰kolsk˘ a osvûtov˘, ze-
mûdûlsk˘, sociální, zdravotní a pracovní, finanãní, hospodáfisk˘, v˘Ïivy a zásob, technick˘. ZároveÀ zaãali
fungovat obvodoví (újezdní) tajemníci jako poradci MNV a politiãtí pozorovatelé, do Klokoãí byl pfiidûlen
Buben z Hranic. Ve schÛzi KSâ 25. srpna 1949 bylo schváleno, aby v MNV pracovali téÏ zástupci orga-
nizací zastoupen˘ch v NF, proto za ãleny MNV byli navrÏeni: za KSâ Antonín ·vidrnoch, Tomãík, Josef
Novák, Jan Malík, Jaroslav Bek st., za âSM Vratislav Novák, za JSâZ Koutn˘, Hynãica ml., za lidovce Ino-
cenc âásteãka, Jan Vinkler ml., za národní socialisty Stanislav Pop, Josef Jemelka. Reorganizace nemohla
b˘t provedena kvÛli velmi slabé úãasti obãanÛ na schÛzi 12. záfií 1949. Teprve 24. záfií na vefiejné schÛ-
zi obãanstva byli zvoleni Antonín ·vidrnoch, Jan Vinkler ml., Josef Tomãík, Vratislav Novák, Jaroslav Bek
st., J. âásteãka, Jan Malík, Ladislav Ohera, Stanislav Pop, Josef Jemelka, Hynãica ml., Josef Hrabal. První
schÛze nového v˘boru za pfiedsednictví Antonína ·vidrnocha se konala 22. fiíjna 1949.

Ustavující schÛze nového MNV se konala 10. ãervna 1950 pfii vefiejném shromáÏdûní obãanstva.
Mnozí ãlenové MNV museli b˘t do schÛze znovu zvlá‰tû svoláváni. Antonín ·vidrnoch nepfiijal nabíze-
né místo pfiedsedy po první volbû, protoÏe cítil nezájem místních obãanÛ a souãasnû také z rodinn˘ch
dÛvodÛ (nemoc). Ustoupil o své vÛli do pozadí, nepfiijal ani ãlenství v radû MNV. Pfiedsedou byl napo-
druhé zvolen Jan Malík z ã. p. 56, jiÏ ale koncem roku 1950 vznikla krize, kdo dále povede MNV, pro-
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toÏe pfiedseda Malík se cítil nemocen. KdyÏ ale vidûl, jak˘ by tím zpÛsobil problém, od úmyslu rezigno-
vat odstoupil. Od 1. ledna 1952 se stal tajemníkem MNV, vzhledem k tomu, Ïe újezdní tajemníci byli
odvoláni, Ludvík Horák ze Slavíãe, kter˘ mûl na starosti dvû obce – Slavíã a Klokoãí.

I nadále vládl nedobr˘ stav obecních financí, proto v roce 1948 v rámci snah po zlep‰ení obecního
hospodáfiství byla schválena daÀ z hlavy a 100 Kãs na sníÏení schodku v fiádném hospodafiení obce na
61 450 Kãs, jenÏ se uhradil ze zemského vyrovnávacího fondu. Rada MNV podepsala 17. ãervna 1948
dluÏní úpis na 150 000 Kãs. 

Byla také zadána stavba regulace potoka Dfievûnka, kdyÏ jiÏ dfiíve 16. ledna 1946 bylo konáno
v obci vodoprávní fiízení. V otázce skupinového vodovodu Hranice–Drahotu‰e–Milenov–Klokoãí se ko-
nala v Drahotu‰ích porada zástupcÛ obcí 29. dubna 1948. Od 1. prosince 1952 bylo zru‰eno mûfiení hla-
diny spodních vod v sondách na trase, kudy mûl vést labsko-odersk˘ prÛplav pfies Klokoãí. Mûfiení pro-
vádûl od roku 1943 fieditel ‰koly Josef Novák. Trasa byla pfieloÏena do severní ãásti obce. Od 22. fiíjna
1949 byla v provozu vefiejná telefonní hovorna v sále místního hostince. 

V˘sledkem bfieznového sãítání obyvatel v roce 1950 bylo zji‰tûní, Ïe v obci Ïije 232 osob (17 osob do-
ãasnû nepfiítomno). V srpnu 1950 v obecní kanceláfii vydávali úfiedníci bezpeãnostního referátu ONV ob-
ãanské prÛkazy. O prázdninách 1953 bylo provedeno nové policejní pfiihla‰ování obãanÛ nad 15 let vûku. 

Do ÏivotÛ obyvatel Klokoãí tûÏce zasáhla mûnová reforma, vyhlá‰ená 30. kvûtna 1953, a souãasnû byl
zru‰en lístkov˘ systém s platností od 1. ãervna. KaÏd˘ obãan (kromû osob oznaãen˘ch za vesnické bohá-
ãe) mohl vymûnit 300 Kãs staré mûny v pomûru 5 : 1 v nové mûnû (v‰echny peníze byly vydány v nové
úpravû), ostatní hotovost v pomûru 50 : 1. Vklady ve spofiitelnách byly pfievedeny v pfiíznivûj‰ím pomûru.

V srpnu 1953 bylo vytvofieno Vesnické spotfiební a v˘kupní druÏstvo v Drahotu‰ích, jehoÏ pÛsobnost
se vztahovala na prodejny a pohostinství v devíti okolních obcích (Drahotu‰e, Klokoãí, Slavíã, Milenov,
Podhofií, Uhfiínov, Stfiedolesí, HrabÛvka, Radíkov).

Také do ‰koly pronikaly zmûny, které zavádûl nov˘ politick˘ reÏim. Od 1. ledna 1950 skonãila ãin-
nost místních ‰kolních rad – jejich funkci pfiebrali ‰kol‰tí referenti MNV, od ãervna 1950 to byl Inocenc
âásteãka z ã. p. 50. Od ‰kolního roku 1952/1953  se vyuãování náboÏenství na ‰kolách stalo nepovin-
n˘m pfiedmûtem. KfiíÏ jako symbol náboÏenského vyznání nebyl jiÏ v následujícím roce ve ‰kolách vy-
vû‰en. Od 1. kvûtna 1952 bylo celostátnû zru‰eno bezplatné uÏívání naturálního bytu pro fieditele ‰kol.
Ve schÛzi rady MNV bylo stanoveno nájemné z bytu 100 Kãs mûsíãnû a 50 Kãs mûsíãnû ze zahrady.
ONV tento nájem zv˘‰il na 180 Kãs z bytu a 35 Kãs ze zahrady mûsíãnû. Uãitel poznamenal do kroni-
ky, Ïe faráfii obou církví sami o prázdninách obe‰li rodiãe ÏákÛ a agitace proti pfiihla‰ování do v˘uky ná-
boÏenství na zaãátku ‰kolního roku jiÏ pr˘ nemûla Ïádn˘ v˘znam.

Politickou ãinnost vyvíjela v obci nadále pouze KSâ. Pfiíznaãná je promûna postojÛ uãitele Josefa No-
váka. Pfiedváleãná národnû socialistická orientace se u nûj zmûnila v hlásání komunistick˘ch ideálÛ. Ne-
máme dostatek pramenÛ k objasnûní tohoto faktu, nicménû je v pfiípadû Klokoãí zajímavé, jak silné uãi-
telské osobnosti ovlivÀovaly politickou orientaci obce. Máme na mysli zprvu Josefa Harnu a jeho
pÛsobení v duchu republikánsk˘ch (agrárních) idejí – a nyní to byl Josef Novák, kter˘ se stal pfiiãinliv˘m
‰ifiitelem komunistick˘ch my‰lenek. Zaãátkem 50. let se pfii místní organizaci KSâ utvofiil pfiípravn˘ v˘-
bor pro zfiízení JZD v obci. ¤editel Novák se stal jeho jednatelem a zorganizoval tfii informaãní veãery
s cílem vysvûtlit podstatu druÏstevní práce v zemûdûlské v˘robû. Pfii té pfiíleÏitosti si stûÏoval, Ïe propa-
gace JZD narazila na tvrd˘ odpor mal˘ch rolníkÛ a jejich pfiedsudky se nepodafiilo odstranit. Místní za-
ãali dÛslednû ignorovat jakékoliv schÛze, v nichÏ by se mluvilo o spoleãné v˘robû v zemûdûlství. 

Od hlavních ‰kolních prázdnin v roce 1953 vedl fieditel ‰koly ÏÀovou agitaãní práci, která v‰ak rov-
nûÏ, i kdyÏ dle jeho slov stfiízlivû vedená, nena‰la pochopení u vût‰iny zemûdûlcÛ. Vidûli v ní pohánûní
k práci a mûli mu to za zlé. Novák konstatoval, Ïe klokoãsk˘ rolník nerad vidí a cítí nad sebou nátlak:
pracuje sám ze sebe, uvûdomûle, pilnû, neboÈ zemûdûlství mu sk˘tá Ïivobytí. Z agitaãní komise nepfiilo-
Ïil proto nikdo kromû nûj ruku k dílu a ponechali mu v‰e na starosti: v˘zvy, oznámení, statistická ohla-
‰ování, v˘vûsky atd. Tato práce vynesla fiediteli ocenûní na jedné vefiejné schÛzi: aÈ si vezme pole, pra-
cuje na nûm a nevym˘‰lí hesla a malování.

Tak se mohlo stát, Ïe do kroniky v roce 1952 zapsal tato slova: „Masovû politická práce je slabá. In-
diferentní okolí se uzavírá v celek, kter˘ se staví proti navázání uÏ‰ích stykÛ se straníky, aby ãlenové
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strany nemohli na nû pÛsobit. Straníci nemají vÛli se dále stranicky vzdûlávat, sami jsou kolísaví, ne-
pevní ve vlastních názorech a smífilivûj‰í pro nesprávné názory svého okolí.“ Zaznamenal rovnûÏ i vel-
mi slab˘ odbûr Rudého práva ãleny KSâ i ostatními, pravidelnû jeden v˘tisk.

Jednou z organizací, kter˘m pfiipadla v plánech KSâ dÛleÏitá úloha pfii vytváfiení tûsn˘ch kontaktÛ se
Sovûtsk˘m svazem, byl Svaz ãeskoslovensko-sovûtského pfiátelství (SâSP), kter˘ byl zamûfien˘ na
propagaci vzájemn˘ch stykÛ, zvlá‰tû v kulturní oblasti. Vznikl 21.–22. února 1948 slouãením star‰ích
organizací s obdobn˘m posláním. V Klokoãí se k ãinnosti SâSP hlásilo v listopadu 1948 celkem pût osob
– Jaroslav Bek st., Inocenc âásteãka, Josef Novák, Vratislav Novák a Antonín ·vidrnoch. Na oslavû na-
rozenin J. V. Stalina 20. prosince 1949 v sále hostince bylo pfiítomno 64 lidí. Byl pfii tom ustaven pfií-
pravn˘ v˘bor odboãky SâSP, do nûjÏ se pfiihlásilo 26 ãlenÛ. První ãlenská schÛze odboãky SâSP probû-
hla 24. ledna 1950, následnû 5. února téhoÏ roku valná hromada, na níÏ byl zvolen pfiedsedou Inocenc
âásteãka, ã. p. 50, místopfiedsedou Jan Malík, ã. p. 56, jednatelkou Ludmila Beková, ã. p. 24, pokladní-
kem Antonín Koutn˘, ã. p. 25, kulturním referentem Josef Novák, ã. p. 40, revizory úãtÛ Stanislav Pop,
ã. p. 20, a Jarmila âásteãková, ã. p. 50.

Ke kaÏdoroãním akcím, které odboãka SâSP pofiádala, patfiilo vedle oslav Velké fiíjnové socialistické
revoluce i pfiipomenutí narozenin V. I. Lenina. Tak tomu bylo napfi. i 21. dubna 1950, kdy se konal vzpo-
mínkov˘ veãer k 80. narozeninám V. I. Lenina. Byl uspofiádán místní organizací KSâ a odboãkou SâSP
a pfiítomno na nûm bylo 13 lidí. Projev mûl fieditel ‰koly Josef Novák, program byl vyplnûn recitacemi
a v˘Àatky z knih o Leninovi. Dal‰ím bodem programu odboãky byla filmová pfiedstavení ze sovûtské pro-
dukce, popfi. agitky, které mûly podpofiit socializaci vesnice. Zatímco jména jin˘ch ãinovníkÛ odboãky se
mûnila, funkci pfiedsedy zastával dlouhá léta Inocenc âásteãka, ã. p. 50. 

JiÏ tûsnû po válce mûla mládeÏ snahu organizovat se, proto byl 28. kvûtna 1945 ustaven v obci Svaz
ãeské mládeÏe (SâM), pfiedsedou organizace se stal Ctirad Janeãka, jednatelem Vratislav Novák. Po
odchodu brancÛ na vojnu ztratila ale organizace ãleny a dal‰í ãinnost byla omezená. V bfieznu 1948 byl
v‰ak utvofien pfiípravn˘ v˘bor pro zaloÏení odboãky âeskoslovenského svazu mládeÏe (âSM) v Klo-
koãí.  Jednalo se o jednotnou masovou organizaci ãs. mládeÏe, fiízenou KSâ. Vznikl slouãením jednotli-
v˘ch národních organizací ãs. mládeÏe, zaloÏen˘ch v roce 1945, sluãovací konference probûhla ve dnech
23.–24. dubna 1949. Pfiedsedou organizace v Klokoãí byl zvolen Vratislav Novák, místopfiedsedou Lud.
Beková, jednatelkou Vûra Humplíková. Na ustavující schÛzi odboãky se dostavilo z 50 pozvan˘ch hochÛ
a dívek pouze 17. V prosinci 1948 stal se pfiedsedou Jan âásteãka, místopfiedsedkyní Lud. Beková, kul-
turní referentkou Vûra Beková, sportovním referentem Jaroslav Bek ml.

Masovou dûtskou organizací vychovávající k socialistickému vlastenectví a proletáfiskému internacio-
nalismu se podle plánÛ komunistÛ stala Pion˘rská organizace (PO). Nábor Ïactva 3.–5. tfiídy byl pro-
veden v Klokoãí 31. ledna 1951. Rodiãe ÏákÛ 5. tfiídy kladli odpor vstupu dûtí do PO, proto se staly pi-
on˘ry pouze dûti ze 4. a ãásteãnû 3. roãníku. Slib prvních ãtyfi pion˘rÛ ve ‰kole byl uspofiádán 16. ãervna
1951, v roce 1952 bylo ve ‰kole osm ÏákÛ ãleny PO.

Knihovník Josef Jemelka ve schÛzi knihovní rady 16. fiíjna 1945 dokázal, Ïe ukryl pfied Nûmci více
neÏ 100 knih obecní knihovny a u‰etfiil tak obci mnoho penûz. Po únoru 1948 v rámci tzv. tfiídního bo-
je byly z knihoven odstraÀovány „závadné“ knihy. Obvodní knihovnick˘ instruktor fieditel v. v. Kostruch
z Drahotu‰ zjistil 29. ãervence 1952 podle indexu závadn˘ch knih v místní lidové knihovnû patnáct zá-
vadn˘ch knih (autofii Jahoda, Danãenko, Jan Havlasa, V. A. Novák aj.). Po katalogizaci mûla knihovna
462 svazkÛ. Znovu 4. kvûtna 1954 byla provedena prohlídka místní lidové knihovny a vylouãeno 47
svazkÛ brakové (protektorátní) literatury. 

Zaãátkem 50. let do‰lo k reorganizaci hasiãského sboru. Na vefiejné schÛzi obãanstva 18. ledna
1951 bylo vytvofieno devítiãlenné protipoÏární druÏstvo obecní sluÏby. Velitelem sboru byl jmenován
Franti‰ek Jake‰ ml., námûstkem Franti‰ek Luke‰ z ã. p. 39. Organizaãnû podléhala sluÏba pfiedsedovi
MNV. V roce 1951 byla sboru pfiidûlena ruãní stfiíkaãka, v roce 1952 dvoukolová motorová stfiíkaãka.
Dle v˘nosu ministerstva vnitra ze 4. ledna 1952 byl spolek prohlá‰en dobrovolnou organizací, od roku
1953 do‰lo ke zmûnû názvu na Svaz poÏární ochrany, z hasiãÛ se stali poÏárníci.

Radikálnû se promûnil kalendáfi oslav rÛzn˘ch v˘roãí, popfi. jim byl dán jin˘ ideologick˘ smysl.
Hned v roce 1949 byla uspofiádána 27. února slavnostní vefiejná schÛze MAV NF u pfiíleÏitosti v˘roãí Ví-
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tûzného února 1948 v místním hostinci v 9.30 hod. dopoledne za pfiítomnosti 37 obãanÛ. Náv‰tûva ne-
byla vût‰í z toho dÛvodu, Ïe sloÏky SâM a SB mûly povinnou úãast na oslavû v Drahotu‰ích. SchÛzi za-
hájil pfiedseda MAV NF Antonín ·vidrnoch krátk˘m proslovem a pfiedal slovo fiídícímu uãiteli Josefu No-
vákovi. Ten v témûfi hodinovém projevu vzpomnûl pfiíãiny únorov˘ch událostí v roce 1948, jejich následky
a celostátní v˘znam a zhodnotil práci obrozené NF v uplynulém roce. Nakonec vylíãil prÛbûh únorov˘ch
událostí v hranickém okresu, jak jej napsal A. Baìufiík. Hostinsk˘, aãkoliv byl vyzván, aby pfiipravil vel-
k˘ sál, tak neuãinil a fiekl pfiímo, Ïe nálevna postaãí, Ïe tûch lidí nebude. V zápisu ze schÛze akãního v˘-
boru NF bylo uvedeno, Ïe se nezúãastnili Dvorsk˘, Jake‰, Vránová, Vavfiíková, Folt˘nek, Vágner, Josef
Luke‰, Ha‰a, ·rom, H. Janãíková, B. Malíková, Masafiík, Jan Vinkler st., ·míd, Jaroslav Koláãek.

Dfiíve velmi oslavované v˘roãí narozenin T. G. Masaryka (7. bfiezna 1850) bylo pfiipomínáno stále mé-
nû a ménû okázale. Pfii pfiíleÏitosti 100. v˘roãí jeho narozenin jej bylo vzpomenuto jen v osvûtov˘ch stfie-
discích, pro obãany z Klokoãí tedy v Drahotu‰ích. Pfiedná‰ku mûl univerzitní profesor dr. Dvorsk˘ z Olo-
mouce, kter˘ ji pojednal v tehdy prosazovaném pojetí v˘znamu Masaryka jako idealistického filozofa
a burÏoazního ideologa a politika.

Osobnost Masarykovu nahradila jiná osobnost, fieknûme z opaãného politického a ideového spektra,
a to V. I. Lenin. Dne 21. dubna 1950 byl uspofiádán místní organizací KSâ a odboãkou SâSP vzpomín-
kov˘ veãer k 80. narozeninám V. I. Lenina. Zúãastnilo se jej tfiináct lidí a projev mûl fieditel ‰koly Josef
Novák, program byl doplnûn recitacemi a v˘Àatky z knih o Leninovi.

Oslavy Svátku práce získaly oficiální ráz, májového prÛvodu roku 1948 v okresním mûstû se z Klo-
koãí zúãastnilo se standartou Klokoãí a 2 prapory 18 muÏÛ a 8 Ïen. Vût‰ina dûlníkÛ z obce musela do
sv˘ch továren a úãastnila se oslavy se závodem. Standartu nesl Nûmãík, ãs. prapor mládeÏník Jan âás-
teãka z ã. p. 50, komunistick˘ prapor Vladimír Koutn˘. Projevy fieãníkÛ byly vyslechnuty na hfii‰ti vo-
jenské akademie, kam prÛvod v devítistupech za hlaholu fiady hudeb do‰el ze Stalinovy tfiídy. O rok po-
zdûji byla úãast obyvatel z Klokoãí, i kdyÏ dva akademici z Hranic pfiedtím rozná‰eli pozvánky, na májové
manifestaci 1. kvûtna 1949 v Hranicích slabá: ãtyfii muÏi a ãtyfii ãlenové âSM. Pfiipojili se k Milenovu
a pak k Drahotu‰ím. Manifestace se konala na Stalinovû tfiídû. Opût o rok pozdûji 30. dubna 1950 zva-
la mládeÏ z âSM ve dvou agitaãních dvojicích na májov˘ prÛvod. Do prÛvodu z Drahotu‰ do Hranic pfii-
‰lo 65 osob z Klokoãí.

Je‰tû v roce 1949 se konala oslava Svátku samostatnosti 28. fiíjna ve tfiídû za slu‰né úãasti obãanstva.
Následujícího dne 29. fiíjna uspofiádala místní organizace KSâ taneãní zábavu, její finanãní v˘sledek byl
ale velmi slab˘ (300 Kãs). O tfii roky pozdûji jiÏ pfiipomínku vzniku samostatnosti nahradily oslavy v˘ro-
ãí znárodnûní, 27. fiíjna 1952 mûly ‰koly, závody, obchody volno.

Podzim byl na dlouhá léta ve znamení oslav Velké fiíjnové socialistické revoluce. Dne 2. listopadu 1949
byly zahájeny i v Klokoãí „Dny ãeskoslovensko-sovûtského pfiátelství“ a ve spoleãné schÛzi MNV, âSM,
JSâZ a hasiãÛ podepsali ãlenové MNV a NF pozdravné archy k 70. narozeninám J. V. Stalina. Oslava Vel-
ké fiíjnové socialistické revoluce se konala 5. listopadu ve ‰kole za úãasti 35 lidí. Projev mûl delegát OAV
NF Václavík (vedoucí okresní kádrové komise KSâ). Následujícího dne s pozdravn˘mi archy k 70. naro-
zeninám nav‰tívili v‰echny rodiny v obci uãitel Josef Novák, za MOR Inocenc âásteãka a za âSM Jaro-
slava Koláãková a získali 128 podpisÛ. ·kolní dûti podepisovaly zvlá‰tní pozdravn˘ arch ve ‰kole.

Na oslavy fiíjnové revoluce navazovala pfiipomínka narozenin prezidenta Klementa Gottwalda (23. li-
stopad 1896). Tak napfiíklad roku 1951 pfii té pfiíleÏitosti pofiádalo hospodáfiské druÏstvo cestou agitaã-
ních dvojic akci na získání nadkontingentních brambor, pfii níÏ bylo získáno 325 q.

Rozvoji pfiátelství se Sovûtsk˘m svazem mûla slouÏit i znalost ruského jazyka. V obci byl uspofiádán
lidov˘ kurz ru‰tiny s 12 lekcemi k osvojení ruské azbuky, kter˘ vedl fieditel ‰koly Josef Novák od konce
roku 1949 jednou t˘dnû po 2 hodinách. Pfiihlásilo se do nûho celkem 12 lidí a trval do bfiezna 1950.

Prvorepublikové místní osvûtové rady, které se staly nositelkami kultury, skonãily svou ãinnost 31. pro-
since 1949 a od 1. ledna 1950 nastoupily osvûtové komise jako poradní orgány MNV ve vûcech osvûty.

�
První polovina 50. let 20. století byla ve znamení upevÀování komunistického reÏimu, jehoÏ proje-

vem byly politické ãistky a procesy. V roce 1954 se konaly nové volby do zastupitelsk˘ch orgánÛ, jiÏ
v bfieznu zaãala volební kampaÀ, pro niÏ bylo ustaveno pût agitaãních dvojic. Na shromáÏdûní voliãÛ, je-
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hoÏ se zúãastnilo 22 osob, 12. dubna 1954 byli pfiijati Národní frontou navrÏení kandidáti do MNV v po-
ãtu jedenácti. V ãlenské schÛzi KSâ 27. dubna byl na doporuãení ONV sníÏen poãet registrovan˘ch kan-
didátÛ MNV na skuteãn˘ poãet ãlenÛ MNV, jak jej urãoval zákon o NV. Kandidáti Augustin Vinkler,
ã. p. 23, a AneÏka Vavfiíková, ã. p. 48, byli odvoláni. Dûlo se tak údajnû proto, aby volby do MNV byly
zjednodu‰eny a práce okrskové volební komise byla ulehãena. Dne 30. dubna se konalo vefiejné shro-
máÏdûní voliãÛ, na nûmÏ se sv˘m voliãÛm pfiedstavili kandidáti MNV a ústy svého mluvãího (Josef Je-
melka, ã. p. 8) pfiednesli obãanÛm svÛj volební program pro funkãní období 1954–1958. SchÛzi nav‰tí-
vila kulturní úderka z dûlostfieleckého uãili‰tû z Hranic, sloÏená z dÛstojníkÛ s havajsk˘mi kytarami.
ProtoÏe nebyla pfiedem hlá‰ena, byla úãast obãanÛ slabá. VoliãÛm se také pfiedstavili kandidáti do ONV
– Procházka z HrabÛvky – a do KNV Kuãa z Milenova.

V den voleb 16. kvûtna 1954 se dostavilo 165 voliãÛ (neúãastnili se dva pro nepfiítomnost) – bylo
odevzdáno 87 lístkÛ bez ‰krtÛ, 7 plnû ‰krtnut˘ch a 71 ãásteãnû ‰krtnut˘ch. Josef Jemelka dostal 123 hla-
sÛ, Josef Tomãík 120, Franti‰ek Hynãica 134, Inocenc âásteãka 106, Stryk 132, Franti‰ek Luke‰ 132,
Jake‰ ml. 142, Jan Vinkler 143, Franti‰ek Ha‰a (ã. p. 6) 143. Na ustavující schÛzi MNV 26. kvûtna 1954
byl zvolen pfiedsedou Josef Jemelka z ã. p. 8, ãleny rady se stali Josef Tomãík, ã. p. 35, a Franti‰ek Hyn-
ãica ml., ã. p. 19, tajemníkem Franti‰ek Hynãica. Pro srovnání uveìme, Ïe ve starém MNV pÛsobilo osm
komunistÛ, v novém dva. Pfiíznaãné pro pomûry vládnoucí v tehdej‰í spoleãnosti bylo, Ïe v dobû od
5. kvûtna 1954 do dne voleb 16. kvûtna 1954 byly v ãinnosti hlídky, které mûly za úkol v ãase od 19 do
23 hod. a ráno od 3 do 5 hod. prozkoumat, zda nejsou nad krajem letadla nebo balony a pfiípadnû zaji-
stit nepfiátelsk˘ propagaãní materiál, aby nebyl „reakãními Ïivly“ roz‰ifiován.

Po tfiíletém funkãním období se konaly v roce 1957 nové volby. JiÏ 15. ledna byla ustavena místní ko-
mise Národní fronty ve sloÏení Antonín Koutn˘ (KSâ), Josef Jemelka (MNV), Antonín ·vidrnoch (MV NF),
Inocenc âásteãka (SâSP), Oldfiich Pavli‰tík (MJ PO), Jan âásteãka z ã. p. 9 (âSM), Franti‰ek Masafiík,
M. Malíková z ã. p. 56, která fiídila akce zimní kampanû a pfiípravy k volbám do NV. Po fiadû porad a schÛ-
zí byla koneãnû 3. dubna 1957 sestavena definitivní kandidátka NF pro volby do MNV o 11 ãlenech. Vol-
by se konaly 19. kvûtna 1957 a ze 161 voliãÛ se jich zúãastnilo 159 (98,76 %). Proti kandidátÛm NF pro
MNV byly 3 hlasy (pro kandidáty 98,12 %). Proti kandidátÛm do ONV a KNV byly 4 hlasy.

Pfiedsedou byl zvolen 11. ãervna 1957 na první schÛzi rady MNV Josef Tomãík z ã. p. 35, námûst-
kem Jaroslav Stryk z ã. p. 58, tajemníkem Franti‰ek Hynãica z ã. p. 19, kter˘ byl souãasnû úãetním JZD,
ãleny rady byli dále Jan âásteãka, ã. p. 32, Augustin Vinkler, v zastupitelstvu pÛsobili rovnûÏ Boh. Vo-
tápka, Jar. Humplík, Lubomír Folt˘nek, Ludvík Janeãka, Milada Stfiálková, Fr. VaÀková z ã. p. 14.

DÛleÏitou událostí se stalo pfiedání domu MNV po sedmi letech v˘stavby 7. listopadu 1954. Do ro-
ku 1941 úfiadoval kaÏd˘ starosta ve svém domû, v roce 1941 si obec najala pro obecní úfiadování v˘-
mûnkáfiskou svûtniãku v domû ã. p. 4 u Adolfa Vinklárka, pozdûji u Jaroslava Beka a nakonec v prázdné
usedlosti rolníka Jana Hajdy v ã. p. 26. JiÏ 28. kvûtna 1946 ve schÛzi MNV byl zaloÏen fond pro stavbu
obecního domu a stanoveno, aby osoby star‰í 18 let vûnovaly zatím obnos 100 Kã, podíly z hektaru mû-
ly b˘t vypsány pozdûji. V roce 1947 byl velmi rychle zbofien chudobinec ã. p. 30, s cílem získat staveb-
ní místo. S bouráním se zaãalo 2. ãervence, do 11. ãervence bylo bourání hotovo, ale nesnáze nastaly
v okamÏiku, kdy se muselo zafiizovat stavební povolení na novostavbu (zafiazení do okresního, krajské-
ho ãi celostátního hospodáfiského plánu). U Hospodáfiské záloÏny v Drahotu‰ích bylo schváleno 28. kvût-
na 1948 uzavfiení pÛjãky 150 000 Kãs na stavbu, 25. záfií 1950 podala místní organizace KSâ memo-
randum ONV, aby se s dostavbou hnulo.

Ve dnech 20.–21. a 23. kvûtna 1955 probíhala na MNV revize finanãního hospodafiení. V závûreã-
ném protokolu se uvádûlo, Ïe obec Klokoãí ãítá 237 obyvatel, zemûdûlsk˘ch závodÛ je 36, z toho v˘-
konn˘ch zemûdûlcÛ 32. Katastr obce mûfiil 369 ha – bonita pÛdy 4. tfiídy. Od roku 1946 byla provede-
na stavba budovy MNV a v roce 1954 byla dokonãena. V obci bylo pohostinství Jednota. Ze soukrom˘ch
ÏivnostníkÛ zde byl jeden kováfi a jeden malífi. Obec leÏela na autobusové lince Hranice-Radíkov a 1 km
od Ïelezniãní stanice Drahotu‰e. Z masov˘ch sloÏek projevovaly ãinnost âeskoslovensk˘ svaz mládeÏe,
pion˘rská organizace a V˘bor ãs. Ïen (VÎ).

Místní organizaci KSâ bylo vyt˘káno, Ïe pfii malém poãtu místních ãlenÛ nedokáÏe v plné mífie uplat-
nit vedoucí postavení strany v obci. Z JZD jí bylo vyt˘káno, Ïe nic nepomáhá, jenom kritizuje. V ãele or-
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Volební komise před budovou MNV ve 2. pol. 50. let 20. století. Zleva: Antonín Švidrnoch, František Hynči-
ca, Josef Tomčík, Bohumil Votápka, František Haša, Bohumil Haša, Jaroslav Částečka, Jaruška Částečková,
Oldřich Pecník, Ludmila Hašová, Jan Částečka, Vlastimil Polák, Josef Novák (učitel), pravděpodobně pan Ba-
labuch (bydlel na prachárnách)

Náves s budovou Obecního úřadu (č. p. 30), 60. léta 20. století
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ganizace KSâ stál v roce 1958 Antonín ·vidrnoch, dal‰ími ãleny v˘boru byli Antonín Koutn˘ z ã. p. 25,
Franti‰ek Hynãica z ã. p. 19, Josef Tomãík z ã. p. 35, Josef Novák z ã. p. 40. Ve dnech 8.–11. dubna 1958
se v Hranicích konalo ‰kolení funkcionáfiÛ KSâ, kterého se zúãastnili Antonín ·vidrnoch, Franti‰ek Hyn-
ãica a Josef Novák. Bylo zamûfieno na uplatÀování vedoucí úlohy strany v politickém a hospodáfiském Ïi-
votû vesnice a na zpÛsob pomoci zemûdûlsk˘m druÏstvÛm a spoleãensk˘m sloÏkám NF. ÚãastníkÛm by-
lo vysvûtlováno, Ïe má-li zemûdûlství plnit své úkoly, je nutné, aby práce v JZD byla správnû fiízena. Musí
se proto zlep‰it práce vesnick˘ch organizací, a to hlavnû cestou stranick˘ch skupin v JZD a MNV.

V srpnu 11. a 29. v roce 1957 byla vydána redakãní skupinou pfii MNV dvû ãísla „Klokoãského
zpravodaje“ s místními zprávami o JZD, o v˘mlatu, svodu druÏstevního dobytka, úspû‰ích a nedostat-
cích JZD, pomûru druÏstevníkÛ a nedruÏstevníkÛ. V˘vûska z 30. srpna 1957 byla pfies noc poznaãena
ãerven˘mi písmeny BE. Na ãlenské schÛzi KSâ 27. dubna 1958 bylo uznáno, Ïe místní noviny Klokoã-
sk˘ zpravodaj konaly o Ïních 1957 dobré sluÏby, tfiebas byla vydána jen dvû ãísla. Koncem ãervna 1958
bylo vydáno tfiístránkové ãíslo Klokoãského zpravodaje, v nûmÏ byl objasÀován úkol organizace KSâ a ra-
dy MNV vÛãi JZD. Psalo se v nûm, Ïe je nutno ãelit nesprávn˘m názorÛm nûkter˘ch druÏstevníkÛ, Ïe
do práce JZD nikomu nic není. 

V dubnu 1958 byl vypracován návrh na reorganizaci místního v˘boru NF, jemuÏ stál dosud v ãele
pfiedseda Antonín ·vidrnoch, jednatelem byl Josef Tomãík, ãleny Josef Luke‰, Jaroslav Bek, Inocenc âás-
teãka, novû se ãleny stali Franti‰ek Ha‰a (KSâ), Jan âásteãka z ã. p. 32 (MNV), Josef Jemelka (JZD), Boh.
Dvorsk˘ ml. (âSM), Inocenc âásteãka (SâSP), Jaroslav Koláãek (MJPO), Î. âásteãková (VÎ). Ustavující
schÛze v˘boru NF se konala 3. ãervna 1958, pfiedsedou se stal Franti‰ek Ha‰a z ã. p. 6.

Dne 20. fiíjna 1956 likvidovalo Lidové spotfiební druÏstvo v Drahotu‰ích a na jeho místo nastoupilo
Spotfiební druÏstvo v Hranicích pro území celého okresu, které konalo 25. listopadu 1956 valnou hro-
madu. V únoru 1959 byl ustaven v obci dohlíÏecí v˘bor Jednoty, lidového spotfiebního druÏstva v Hra-
nicích. Úkolem dohlíÏecího v˘boru bylo dbát na spolehlivé a plynulé zásobování obyvatelstva základní-
mi Ïivotními potfiebami, kontrolovat provoz na provozovnách Jednoty v místû. PÛsobnost místního
dohlíÏecího v˘boru se vztahovala na pohostinství v Klokoãí (vedoucí Josef Stanûk) a pojízdnou prodejnu
(vedoucí Jaroslav âásteãka z Hranic), která dojíÏdûla dvakrát t˘dnû do obce (v úter˘ a pátek odpoledne).
âleny byli pfiedseda Josef Novák, místopfiedseda Antonín ·vidrnoch, dále Î. âásteãková z ã. p. 9, Lud.
Ha‰ová z ã. p. 36, Irena Jake‰ová z ã. p. 6, Danu‰e ·najdárková z ã. p. 8, Fr. VaÀková z ã. p. 14. âlen-
ská základna pfii pohostinství v Klokoãí ãítala 44 ãleny. âlenové vkládali podíl 100 Kãs a mûli nárok na
tzv. restituci (podíl ze zisku), která ãinila v roce 1959 30 % ze splaceného podílu.

Jednou z Ïivelních událostí, která se dostala do vyprávûní lidí, byla silná prÛtrÏ mraãen s krátk˘m, ale
mocn˘m krupobitím (kroupy velikosti ÏaludÛ) 1. ãervence 1954, která se strhla nad obcí. Voda vnika-
la do sklepÛ, potok Dfievûnka se vylil a zanesl bahnem z polí louky v Podevsí. Beãva naplnila pfiehradu
a spousty vod musely b˘t vpu‰tûny do fiíãního koryta. Místy zaplavila louky a pole. Natropila ‰kody na
obilí, máku, fiepce a cukrovce i bramborách – nûkde do‰lo k po‰kození ze 40–60 %.

Pravidelnû se opakující cyklus oslav, slavností a svátkÛ získal v 50. letech podobu, kterou mÛÏeme
ilustrovat na situaci v roce 1956. Dne 21. ledna uspofiádali poÏárníci lidovou veselici za dobré úãasti,
13. února pfiipravili ãlenové âSM vodûní medvûda a masopustní taneãní zábavu, 4. bfiezna se konala
oslava Mezinárodního dne Ïen, které se zúãastnilo 36 Ïen, 10 muÏÛ a 25 ÏákÛ. Bylo pfii ní propagová-
no zaloÏení JZD v obci. Dne 15. kvûtna byl promítán pod patronací SâSP celoveãerní film „Rodná ze-
mû“ a „Za vy‰‰í v˘nos cukrovky“, úãast 15 lidí, 1. ãervence byla zahájena putovní v˘stavka „Zábrana
úrazovosti zemûdûlství“ a v˘stavka knih. ZároveÀ v obci probíhalo okrskové cviãení poÏárníkÛ spojené
s veselicí v pfiírodû. ProtipoÏární druÏstvo z Klokoãí obdrÏelo hasicí agregát, dvoukolovou motorovou
stfiíkaãku.

Dne 7. ãervence ãlenové MNV a v˘boru Ïen vyãistili vodní nádrÏ, aby dûti mûly moÏnost se koupat
za letního vedra. Dne 2. záfií se vypravily zboÏné Ïeny z Klokoãí autobusem na Sv. Kopeãek, 7. fiíjna nad
Klokoãím letûla poprvé helikoptéra, 22. fiíjna byl promítán celoveãerní film SâSP „Pád emirátu“ a kona-
la se pfiedná‰ka o pûti stfiedoasijsk˘ch republikách. Úãastnilo se 15 lidí. Dne 15. prosince Místní jedno-
ta protipoÏární ochrany (MJPO) konala valnou hromadu v místním hostinci, 21. prosince probûhlo fil-
mové odpoledne pro dûti ve ‰kole, které si vzala na starost Jednota Hranice. Uveìme, Ïe jiÏ 26. prosince
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1954 byla uspofiádána SdruÏením rodiãÛ a pfiátel ‰koly (SRP·) a V˘borem Ïen slavnost Dûdy Mráze – vá-
noãní strom (jolka), která na ãas nahradila tradiãní ãeské Vánoce s JeÏí‰kem.

Rok 1956 byl poznamenán tragick˘mi událostmi v Maìarsku, kde povstání lidu 23. fiíjna bylo potla-
ãeno sovûtsk˘mi vojensk˘mi jednotkami. V dÛsledku toho probûhla 27. fiíjna ãásteãná mobilizace roãní-
kÛ 1921–1931, fiada muÏÛ byla povolána na osmadvacetidenní cviãení. Jak se uvádí v kronice, „krvavé
kontrarevoluãní povstání proti lidovû demokratickému zfiízení v Maìarsku (od 23. 10. do 4. 11. 1956)
pÛsobilo na mysl na‰ich obãanÛ a posílilo protilidové my‰lení skryt˘ch nepfiátel socialismu. Proto tra-
diãní ·tafety, pfii níÏ odevzdávána pro SSSR pozdravná bílá stuha s nápisem Klokoãí, úãastnili se jen ne-
bojácní a pfiímí. Stejnû tak bylo s úãastí na oslavû 30. v˘roãí V¤SR.“

V 1. pololetí roku 1958 bylo vyuãováno fiímskokatolickému náboÏenství deset ÏákÛ, ãeskosloven-
skému náboÏenství pût ÏákÛ. ¤ímskokatolické náboÏenství vyuãoval Josef Brhel z Drahotu‰. Po jeho od-
volání po politickém deliktu nastoupil v Drahotu‰ích provizor Josef Hejna.

Zásluhou pfiedsedy MNV Josefa Tomãíka, kter˘ zjednal z rozpoãtu ONV pfiídûl 10 000 Kãs, byl 29. li-
stopadu 1959 postaven a dán do provozu místní rozhlas. Obecní buben, kter˘ aÏ do té doby byl v obci
pouÏíván pfii vyhla‰ování zpráv MNV, ztratil práci. Poslední obecní bubeník Bohumil Ha‰a z ã. p. 36 dal
v onu nedûli naposledy sly‰et jeho hlas v amplionech místního rozhlasu pfii projevu pfiedsedy MNV, kte-
r˘m zahájil vysílání v místním rozhlasu a poãátek nové doby ve vefiejném Ïivotû obce.

Dne 19. listopadu 1957 byl pfiedveden poprvé televizor Osvûtové jizby vûnovan˘ obci okresní osvû-
tou besedou a umístûn˘ v zasedací síni MNV. Práci v Osvûtové jizbû fiídil Josef Jemelka, popfi. fieditel ‰ko-
ly Josef Novák. V roce 1959 bylo v obci uskuteãnûno 35 podnikÛ kulturnû osvûtov˘ch, z toho 19 akcí
vûdeckoosvûtové propagace a 16 akcí kulturnû spoleãensk˘ch. Úãastnilo se jich celkem 1 214 lidí.

Rok 1959 znamenal pro místní lidovou knihovnu 40. v˘roãí trvání a také dvû ãestná uznání od KNV
v Olomouci a od ministerstva ‰kolství v Praze. Knihovník Josef Jemelka se o knihovnu staral od jejího
vzniku. Knihovna mûla 280 svazkÛ nauãné literatury, 540 svazkÛ beletrie a 180 svazkÛ knih pro mlá-
deÏ, celkem 1 030 svazkÛ. V˘pÛjãek za rok 1959 bylo 1 778 pfii 52 ãtenáfiích. V roce 1959 pfiibylo 157
svazkÛ.

V obci se dlouho nedafiilo utvofiit V˘bor ãs. Ïen, na schÛzi MAV NF 19. února 1953 byly navrÏeny
do V˘boru Ïen Vlasta Koláãková, Jarmila Grohmanová, Jarmila VaÀková, Hedvika Beková, RÛÏena Vink-
lerová, Îofie Pavli‰tíková, Marie Hynãicová, Marie Klumparová, Îofie âásteãková, Îofie Jemelková, Ol-
ga Ha‰ová, Ludmila Ha‰ová, AneÏka VaÀková, RÛÏena Poláková, Ludmila StaÀková, Marie Malíková
(ã. p. 46), Berta Folt˘nková, ·tûpánka Rozsívalová. Teprve na schÛzi 12. fiíjna 1954 se pfii pfiíleÏitosti po-
fiádání zdravotnické pfiedná‰ky se‰lo více Ïen, které rozhodly o sloÏení v˘boru. V roce 1959 mûl V˘bor
Ïen 17 ãlenek (12 v JZD, 1 v zamûstnání mimo obec, 3 v domácnosti, 1 soukromû hospodafiící). Jejich
aktivity v této dobû byly pfiedev‰ím pracovní, v roce 1959 odpracovaly napfi. 126 hodin v rámci akce „jar-
ní úklid“, 160 hodin pfii jarních ‰piãkov˘ch pracích, pofiádaly oslavy MDÎ a dûtskou besídku s nadílkou
Dûdy Mráze.

Dne 3. prosince 1959 byla v Klokoãí zaloÏena místní skupina âs. ãerveného kfiíÏe (âSâK). Mûla
23 ãleny. V˘bor tvofiily pfiedsedkynû Franti‰ka Vinklerová z ã. p. 3, místopfiedsedkynû Jaru‰ka âásteãko-
vá z ã. p. 32, jednatelka Jarmila Stryková.

V roce 1959 místní jednota âs. svazu poÏární ochrany ãítala 24 ãlenÛ, z toho 20 druÏstevníkÛ a 4 dûl-
níky ze závodÛ.

Ve stejném roce mûla odboãka SâSP 35 ãlenÛ. V˘bor odboãky tvofiili pfiedseda Inocenc âásteãka
z ã. p. 50, jednatel Josef Novák, kulturní referent Miroslav Balabuch, ãlenové Antonín Koutn˘, Josef Je-
melka, Franti‰ek Hynãica, C. Vágner. 

âSM neprojevil v roce 1959 mnoho ãinnosti, evidováno bylo 15 ãlenÛ, 14 v zamûstnání mimo
a 1 místní.

1960–1990

V rámci územnû správní reformy, která probûhla v roce 1960, se konaly 12. ãervna 1960 volby do
v‰ech stupÀÛ národních v˘bor, jichÏ se v Klokoãí zúãastnilo 159 voliãÛ. Pro kandidáty do NS bylo ode-
vzdáno 158 hlasÛ (2 proti), pro kandidáty do KNV 158 (1 hlas proti), pro kandidáty do ONV 157 (1 hlas
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proti). Pfii volbû zastupitelÛ MNV bylo odevzdáno 159 hlasovacích lístkÛ, v nichÏ bylo v 5 pfiípadech ‰kr-
táno. Zvoleni byli Franti‰ek Ha‰a, Josef Tomãík, Franti‰ek Hynãica, Josef Luke‰, Augustin Vinkler, Jan
âásteãka, Boh. Votápka, Jaroslav Stryk, Vlastimil Polák, Î. âásteãková, M. Malíková z ã. p. 44. Na usta-
vující schÛzi 23. ãervna 1960 se stal pfiedsedou Franti‰ek Ha‰a, technik Ïelezniãních dílen, ã. p. 6, mí-
stopfiedsedou Josef Tomãík, modeláfisk˘ mistr, ã. p. 35, ãleny rady Franti‰ek Hynãica z ã. p. 19, Jaroslav
Stryk z ã. p. 58, Augustin Vinkler z ã. p. 23. Pfii MNV pracovaly komise zemûdûlská, pro v˘stavbu, pro
ochranu vefiejného pofiádku, pro ‰kolství a kulturu, pro pracující.

Po ãtyfiletém funkãním období se v roce 1964 konaly dal‰í volby do zastupitelsk˘ch sborÛ v‰ech stup-
ÀÛ. Zúãastnilo se jich 173 voliãÛ, pfiedsedou se stal Josef Tomãík, tajemníkem Franti‰ek Hynãica, rada
byla pûtiãlenná (3 z KSâ, 2 ãlenové pfiedstavenstva JZD). Pfii MNV pracovaly komise finanãní a rozpo-
ãtová, stavební, sociální a zdravotní, ‰kolská a kulturní, vefiejného pofiádku, zemûdûlská.

Rozpoãet obce v roce 1962 mûl v pfiíjmové ãásti tyto poloÏky: 
Zemûdûlská daÀ 3 249,50 Kãs
Domovní daÀ 4 619,60 Kãs
Správní poplatky 1 517,00 Kãs
Honitba 300,00 Kãs
Nájem z bytu ve ‰kolní budovû 258,00 Kãs
Neplánovaná provozovna 389,57 Kãs
Celkem 10 333,67 Kãs
Pfiídûl okresu 28 200,00 Kãs
Celkem 38 533,67 Kãs

V˘daje v tomtéÏ roce ãinily:
O‰etfiení plemeníkÛ 3 356,00 Kãs
Místní komunikace 180,35 Kãs
·kolství 7 649,03 Kãs
Uãebnice 590,22 Kãs
Osvûta, knihovna 2 083,21 Kãs
PoÏárníci 1 833,00 Kãs
Poslanci MNV 10 435,20 Kãs
Správa MNV 6 103,14 Kãs
Vefiejné osvûtlení 1 004,60 Kãs
Celkem 33 234,75 Kãs

DoplÀkov˘ rozpoãet 17 164,48 Kãs
Vydáno na opravu parku 4 413,80 Kãs
Adaptace bytu ve ‰kole 10 949,41 Kãs
Celkem 15 363,21 Kãs
Hodnota základních prostfiedkÛ obce ãinila 291 851,55 Kãs.

OÏehav˘m problémem, kter˘ musel národní v˘bor fie‰it, bylo uvolnûní sluÏebního uãitelského by-
tu. Dlouholet˘ fieditel ‰koly Josef Novák, kter˘ byl jiÏ od 1. záfií 1960 v dÛchodu, mûl uvolnit svÛj byt,
aby zde mohla b˘t provedena elektroinstalace a prostory vyuÏity. Jako náhradní ubytování mu byl nabí-
zen byt v domû ã. p. 43 u Ma‰laÀÛ nebo na drahotu‰ské stfielnici. Souvisela s tím také otázka dal‰í exi-
stence ‰koly v Klokoãí, neboÈ do konce pûtiletky mûly b˘t jednotfiídní ‰koly zru‰eny, coÏ byl cíl minis-
terstva ‰kolství a ‰kolsk˘ch odborÛ. V˘chodiskem z nesnází by bylo, kdyby po odchodu fieditelky ‰koly
A. ·tûpánové do dÛchodu (na konci ‰kolního roku 1961/1962) byl opût ustanoven uãitel, kter˘ by ale
nepotfieboval byt. Nakonec ‰kolsk˘ odbor ONV v Pfierovû ustoupil od svého rozhodnutí zru‰it jedno-
tfiídku a povolil, aby v Klokoãí nastoupila od ‰kolního roku 1962/1963 fieditelka Dagmar Grauerová, roz.
·moldasová, z devítiletky v Drahotu‰ích, kterou si rada MNV pro Klokoãí sama zajistila.
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V pomûrech vlády jedné strany byl svobodnûj‰í politick˘ Ïivot nemoÏn˘. V obci pÛsobila vesnická or-
ganizace KSâ, která ãítala 17 ãlenÛ (vãetnû registrovan˘ch a 1 kandidáta). Na základû jednání v˘roãní ãlen-
ské schÛze 26. února 1962 byli zvoleni do nového v˘boru Jaroslav Stryk z ã. p. 58, pfiedseda, Josef Tom-
ãík z ã. p. 35, místopfiedseda, ãlenové Jan âásteãka, ã. p. 32, Franti‰ek Hynãica, ã. p. 19, Franti‰ek Ha‰a,
ã. p. 6, Bohumil Ha‰a ml., ã. p. 36. V tomtéÏ roce 1962 bylo svoláno devût ãlensk˘ch schÛzí (z toho 2 ve-
fiejné), 14 v˘borov˘ch schÛzí, 2 v˘borové schÛze spoleãné s organizacemi KSâ Milenov a HrabÛvka. 

Byly konány také schÛze pfiedsedy KSâ ekonomického celku Podlesí (HrabÛvka, Milenov, Klokoãí)
a rad MNV tûchto obcí s cílem zaji‰tûní a kontroly plnûní úkolÛ hospodafiení JZD, dan˘ch státním plá-
nem. Na schÛze byli pravidelnû zváni zástupci JZD – farmy Klokoãí – k projednávání nejoÏehavûj‰ích
otázek zemûdûlské v˘roby. Problémem, kter˘ byl opakovanû projednáván, byl vstup Hedviky Koláãkové
z ã. p. 29 do JZD spolu s jejím synem Franti‰kem. Dal‰ími problémy byly pfiíprava zaji‰tûní jarních, ÏÀo-
v˘ch a podzimních prací, organizace brigád z fiad ãlenÛ organizací NF. Na základû rozhodnutí OV KSâ
a po dohodû v˘borÛ v‰ech tfií organizací obcí ekonomického celku Podlesí byla vytvofiena ZO KSâ v Mi-
lenovû jako fiídící organizace celého hospodáfiského celku Podlesí. V HrabÛvce a Klokoãí byly dílãí orga-
nizace s právem rozhodovat o otázkách sv˘ch obcí.

V roce 1963 náv‰tûvník obce napoãítal 60 ãísel popisn˘ch, v nichÏ Ïilo 247 obyvatel, vût‰inou pra-
cujících v zemûdûlství, 33 obãané byli prÛmysloví dûlníci v Lipníku a Hranicích. I kdyÏ se k fiímskoka-
tolické církvi hlásilo 181 osob, náv‰tûvnost kostela byla slabá. V souvislosti s náboÏensk˘m Ïivotem je
tfieba je‰tû zmínit osobu Jana Vinklera, kter˘ vstoupil koncem 50. let do semináfie a roku 1963 byl v Li-
tomûfiicích vysvûcen na knûze. Svou první m‰i slouÏil 7. ãervence 1963 v Drahotu‰ích. 

Staré tradiãní zvyky (poutû) byly udrÏovány na sv. Annu a sv. Valentina. Náfieãí pomalu mizelo, pouze
u star˘ch lidí se je‰tû tu a tam udrÏovalo. Dle statistiky odbûru tisku v roce 1963 se v obci ãetly noviny Ru-
dé právo (8), Zemûdûlské noviny (5) a Mladá fronta (2), Nov˘ svût (6), Svobodné slovo (1), ãasopisy Îivot
(2), Svût sovûtÛ (5), Vlasta (8), celkem 41 kusÛ novin a ãasopisÛ. O dva roky pozdûji bylo napoãítáno v ob-
ci osm osobních automobilÛ, osmnáct motocyklÛ, deset motorov˘ch kol Pion˘r, televizory a radiopfiijíma-
ãe se nacházely jiÏ témûfi v kaÏdé rodinû. Dfiíve velmi roz‰ífien˘ chov vãel se udrÏel jen u pûti vãelafiÛ.

Havarijní stav gruntu č. p. 7. Budova byla postavena kolem roku 1848 (Rýparovi, později Pavelkovi), statek byl
opuštěn v roce 1955. Obytná budova a část hospodářských stavení se po čase zhroutily a zasypány hlínou vy-
tvořily umělý kopec, zůstala pouze stodola. V současnosti zde stojí nové domky (SOkA Přerov)
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SluÏby obyvatelstvu v 60. letech 20. století byly omezené. Od 24. kvûtna 1962 nakupovali obyvate-
lé z Klokoãí v samoobsluze v Drahotu‰ích, která byla tehdy jedin˘m obchodem se smí‰en˘m zboÏím. Ji-
nak do obce dojíÏdûly dvû pojízdné prodejny – masna z Pfierova jedenkrát t˘dnû ve ãtvrtek, Jednota Hra-
nice dvakrát t˘dnû v úter˘ a ãtvrtek. Budova pohostinství, provozovaného Jednotou, byla ve velmi ‰patném
stavu a nevyhovovala hygienick˘m podmínkám. Vzhledu obce pomohlo zfiízení vefiejného parãíku na
spodní zamáãené louce, která byla upravena a osázena okrasn˘mi kefii. V dubnu 1962 byla pfiemûnûna
silnice v trase HrabÛvka–Klokoãí na bezpra‰nou. Pro potfieby cestujících byla zbudována zdûná autobu-
sová ãekárna.

Ze statistiky místní knihovny je moÏné uvést, Ïe v roce 1964 vypÛjãil knihovník Josef Jemelka 1 883
knih, tematicky se jednalo o 17 svazkÛ knih zakladatelÛ marxismu-leninismu, 61 svazkÛ zemûdûlské li-
teratury, 62 svazkÛ technické literatury, 100 svazkÛ ostatní spoleãensko-politické ãetby a 159 svazkÛ pfii-
padlo na ostatní.      

Z ãinnosti spoleãensk˘ch organizací pfiipomeÀme, Ïe v roce 1963 mûla skupina âSâK 35 ãlenÛ;  Mys-
livecké sdruÏení mûlo 23 ãlenÛ a jeho pfiedsedou byl Franti‰ek Ha‰a. 

Místní poÏárníci dlouhá léta skladovali v˘zbroj a agregát porÛznu na nevhodn˘ch místech, která si
najímali. S pomocí tehdej‰ího pfiedsedy ONV v Pfierovû byly zaji‰tûny finanãní prostfiedky k zahájení v˘-
stavby poÏární budovy. Teprve v roce 1968 u pfiíleÏitosti 25 let trvání poÏárního sboru byla poÏární zbroj-
nice, postavená nákladem 111 979 Kãs, slavnostnû otevfiena 12. fiíjna. Pfii stavbû ãlenové spoleãnû s ob-
ãany odpracovali 3 926 brigádnick˘ch hodin. 

Události roku 1968 sledovali obãané Klokoãí se zájmem, o to vût‰í bylo zklamání, které pfiinesla oku-
pace âeskoslovenska státy Var‰avské smlouvy. Svûdãí o tom zápis kronikáfiky: „Shrneme-li události le-
to‰ního roku, musíme konstatovat, Ïe pfies slibn˘ zaãátek byl nám jejich v˘voj nepfiízniv˘. Práce v po-
lednovém v˘voji, která vzbudila mezi obãany na‰eho státu tolik nadûjí, byla pfieru‰ena 20. srpnem, kdy
do‰lo k obsazení na‰í zemû. Spontánní projev odporu v‰ech na‰ich obãanÛ proti tomuto nezákonné-
mu kroku Sovûtského svazu byl dÛkazem toho, Ïe v na‰í zemi nebylo reakcionáfiÛ, Ïe v‰ichni na‰i ob-
ãané souhlasili s v˘vojem polednové politiky. Tento zákrok na‰ich pfiátel vzbudil nedÛvûru a naru‰il dÛ-
vûru k zemím Var‰avského paktu. V druhé polovinû roku se pomûry pomalu konsolidovaly, ale ‰kody
zpÛsobené tûmito událostmi se nedají tak lehko a brzy odstranit.“

Došková chaloupka patřící Kainarům (č. p. 10), zbořeno 1967–1968 (SOkA Přerov)
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Stejnû tak ale zápis
v kronice o rok mlad‰í od
téÏe autorky svûdãí o tlaku,
kterému byli lidé okamÏitû
po nastolení husákovského
reÏimu vystaveni, aby zmû-
nili své názory: „Veliké po-
litické zmûny pfiedchozího
roku mûly vliv na události
leto‰ního roku. Hodnotíme-
-li po roce polednov˘ v˘voj,
zji‰Èujeme, Ïe v‰echny jeho
klady se zmûnily v praktic-
kém Ïivotû na jevy negativ-
ní. Nutno vysvûtlit, proã se
tak stalo. Dnes se nám jeví
události loÀského roku zce-
la jinak. Rozhlas, televize
a tisk nám dávají doklady
o skuteãnosti, na niÏ jsme
se dívali závojem nad‰ení.
Oã vlastnû v této pohnuté
dobû ‰lo. Mezi lid byla den-
nû a bez pfiestání házena
hesla o demokracii, huma-
nitû a socialismu s lidskou
tváfií. Ve skuteãnosti se v‰ak
zrazoval socialismus. Dub-
ãekovo vedení trpûlo rozkol
v ÚV KSâ a druhé centrum,
kontrarevoluãní síly dobfie vûdûly o tom, Ïe prakticky jiÏ strana pfiestává existovat, Ïe je bez autority. Za-
ãala se rozvíjet kampaÀ na vystoupení z Var‰avské smlouvy. Byla vedena jednání s nûkter˘mi západní-
mi velmocemi, a to s NSR.“

�
Ve volbách, konan˘ch ve dnech 26.–27. listopadu 1971, bylo odevzdáno 170 platn˘ch hlasÛ ze 171.

Radu tvofiili Josef Tomãík, pfiedseda, Bohumil Votápka, Franti‰ek Hynãica, Oldfiich ·najdárek, Jaromír
Humplík. Byly utvofieny komise zvelebovací, finanãní, sociální, ‰kolská a kulturní, vefiejného pofiádku.

Po pûti letech se konaly volby 22. a 23. fiíjna 1976. Poãet zapsan˘ch voliãÛ byl 174, z toho 85 mu-
ÏÛ a 89 Ïen, volilo 167 voliãÛ, z toho 80 muÏÛ a 87 Ïen, bylo zvoleno 15 poslancÛ, z nich bylo 7 ãle-
nÛ KSâ a 8 bezpartijních. Na ustavující plenární schÛzi 7. listopadu 1976 byl pfiedsedou zvolen Pavel
âásteãka, místopfiedsedkyní Anna Koláãková, tajemníkem Franti‰ek Hynãica, ãleny rady Antonín He-
ryán, Ladislav ·rom. Pracovala komise finanãní, sociální, stavební, kulturní, vefiejného pofiádku.

Obdobná situace nastala po volbách ve dnech 5.–6. ãervna 1981, na slavnostním plenárním zasedá-
ní 1. ãervence 1981 byl zvolen pfiedsedou opût Pavel âásteãka, místopfiedsedkyní Anna Koláãková, ta-
jemníkem rovnûÏ Franti‰ek Hynãica. Pracovalo pût komisí, stejn˘ch jako v pfiedchozím období.

V následujících volbách o pût let pozdûji ve dnech 23.–24. kvûtna 1986 funkci pfiedsedy získal Pavel
Tomãík. Pracovala komise finanãní, která pfiipravovala rozpoãet a následnû kontrolovala v˘daje a pfiíjmy.
Komise kulturní mûla za úkol organizování kulturních akcí, komise vefiejného pofiádku fie‰ila pfiestupky,
zaji‰Èovala bezpeãnost pfii prÛvodech na oslavách V¤SR a na 9. kvûtna, kontrolovala opravy dopravních
znaãek. Stavební komise projednávala a povolovala men‰í stavební akce, jako byly opravy stfiech, v˘mû-
ny oken, nové omítky. Sociální komise pofiádala vítání obãánkÛ a její ãlenové nav‰tûvovali jubilanty.

Hasičská zbrojnice v roce 2006
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Hospodafiení národního v˘boru v roce 1971 mûlo v pfiíjmové ãásti rozpoãtu tyto poloÏky:
DaÀ z pfiíjmu obyvatel 15,00 Kã
DaÀ zemûdûlská 7 054,00 Kã
DaÀ domovní 5 137,00 Kã
Správní poplatky 230,00 Kã
Pfiíjmy z ãinnosti rozpoãtov˘ch organizací 2 958,60 Kã
Místní poplatky 642,00 Kã
Vlastní pfiíjmy za rok 1971 celkem 16 036,60 Kã
Dotace ONV 20 000,00 Kã
Pfievod prostfiedkÛ z fondu rezerv a rozvoje 23 722,96 Kã
Úroky u SBâS 239,00 Kã
V˘nos zemûdûlské danû od JZD 10 680,00 Kã
Celkem 70 678,56 Kã

V˘dajová ãást rozpoãtu obná‰ela:
Stavebnictví – kanalizace 16 811,25 Kã
Doprava – komunikace, ‰tûrk 84,60 Kã
Vnitfiní správa skupina 1 (poÏárníci – obuv, plá‰tû, materiál) 9 488,10 Kã 
Místní hospodáfiství – osvûtlení 8 252,27 Kã
·kolství 10 756,19 Kã
Dávky sociálního zabezpeãení 4 131,90 Kã
Vnitfiní správa skupina 4 (MNV) 21 154,25 Kã
Celkem 70 678,25 Kã

Hospodafiení podle toho bylo vyrovnané. K 1. lednu 1976 mûlo dojít ke slouãení Klokoãí s Hrani-
cemi. Dvojice poslancÛ nav‰tûvovaly obãany s podpisov˘mi archy pro slouãení. Bylo nav‰tíveno 157 vo-
liãÛ, z nich 43 dalo souhlas, 106 obãanÛ bylo proti a 8 obãanÛ se nevyjádfiilo. V diskusi vystoupilo 13
obãanÛ s rÛzn˘mi názory, k slouãení nakonec nedo‰lo a místní národní v˘bor zÛstal zachován. 

Rada MNV projednala v roce 1973 Ïádost okresního ‰kolního inspektora o zru‰ení ‰koly v Klokoãí
s návrhem, aby dûti nav‰tûvovaly ‰kolu v Drahotu‰ích. Rada Ïádost zamítla se zdÛvodnûním, Ïe pro vel-
k˘ provoz aut z kamenolomu z HrabÛvky vzniká nebezpeãí a autobus v‰echny Ïáky nemÛÏe vzít. K uza-
vfiení místní ‰koly nakonec do‰lo dnem 30. ãervna 1978. Îáci byli pfievedeni do Základní devítileté ‰ko-
ly v Drahotu‰ích.

V Klokoãí Ïilo v roce 1971 celkem 239 obyvatel v 57 domech, z toho 4 byly neobydlené, roku 1975
to bylo jiÏ 251 obyvatel. Z vefiejn˘ch budov jmenujme kanceláfi MNV, jednotfiídní ‰kolu a pohostinství,
které provozovala Jednota Hranice. Obãané postavili svépomocí autobusovou ãekárnu nákladem
6 261 Kãs. Do obce dojíÏdûla pojízdná prodejna, jednou t˘dnû prodejna masa a ãtvrtroãnû prodejna s tex-
tilem. Bylo udrÏováno autobusové i vlakové spojení s Hranicemi, do obce docházela dennû po‰tovní do-
ruãovatelka z Drahotu‰.   

Místní organizace KSâ mûla v prÛmûru 10 ãlenÛ, z toho polovina b˘vala souãástí základní organiza-
ce, ostatní byli registrovaní. Pfiedsedou v roce 1972 byl Ladislav ·rom. Náplní ãinnosti bylo konání schÛ-
zí, zaji‰Èování oslav k politick˘m v˘roãím ve spolupráci s ostatními sloÏkami NF, pÛsobícími v obci.

K nejaktivnûj‰ím v obci patfiili ãlenové Svazu poÏární ochrany. Bylo jich v roce 1971 celkem 33 a bû-
hem roku uskuteãnili 24 praktick˘ch cviãení a 15 teoretick˘ch. ZúãastÀovali se rÛzn˘ch soutûÏí, v uve-
deném roce se umístili na prvním místû v meziokrskové soutûÏi v Lipníku nad Beãvou a postoupili do
okresního kola, které se konalo v Sobûchlebích. Spolupracovali pfii zaji‰Èování kulturních akcí v obci a od-
pracovali fiadu brigádnick˘ch hodin.

V pfiípadû âeského ãerveného kfiíÏe se zv˘‰il poãet ãlenek na 31. Z ãinnosti uveìme dobrovolné dár-
covství krve, poskytování první pomoci, vedení mlad˘ch zdravotníkÛ, brigádnickou ãinnost a úãast na
kulturních a spoleãensk˘ch akcích.
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Dne 4. bfiezna 1971 byla ustavena základní organizace Socialistického svazu mládeÏe (SSM), do
níÏ se pfiihlásilo 9 ãlenÛ. Pfiedsedou se stal Vladimír Otáhal, jednatelkou Helena Dolníková a hospodáfikou
Jifiina ·ubová. Od MNV dostali klubovnu a základní vybavení. âinnost oscilovala mezi ãetbou spisÛ V. I. Le-
nina, brigádami a pofiádáním diskoték. Ve svém pÛsobení navazovali na âSM, kter˘ zanikl koncem 60. let.

Místní knihovna pracovala jako poboãka knihovny v Drahotu‰ích, o vypÛjãení knih projevilo zájem
25 ãtenáfiÛ, z toho bylo 5 dûtí. Bylo zapÛjãeno 21 knih zakladatelÛ marxismu-leninismu, 83 knihy spo-
leãensko-politické literatury, 63 svazkÛ nauãné pfiírodovûdecké literatury a 295 jin˘ch nauãn˘ch knih,
celkem tedy 657 knih.

Pût obãanÛ bylo ãleny Myslivecké spoleãnosti v Milenovû, která uspofiádala tfii hony – lesní hon, pol-
ní hon na zajíce a na baÏanty. Dle plánu odstfielu dodali na v˘kup 14 kusÛ srnãí, 120 zajícÛ, 20 kohou-
tÛ baÏantÛ a 2 muflony. Dvacet obãanÛ bylo ãleny místní organizace Svazu chovatelÛ drobného zvífiec-
tva se sídlem v Milenovû a osm obãanÛ bylo ãleny organizace Svazu zahrádkáfiÛ v Drahotu‰ích. 

V obci bylo v roce 1971 jiÏ 17 majitelÛ automobilÛ, o ãtyfii roky pozdûji 20, 18 obãanÛ vlastnilo mo-
tocykl a 16 mal˘ motocykl zn. Pion˘r. Ve tfiech rodinách prali v automatické praãce. Obãané odebírali
51 kusÛ novin a 152 kusÛ ãasopisÛ rÛzného druhu. TrÏba v pohostinství ãinila prÛmûrnû 170 000 Kãs. 

�
O deset let pozdûji vypadala celková bilance hospodafiení za rok 1982 následovnû:

Pfiíjmy:
Vlastní od obãanÛ 21 979 Kãs
Nájem ze ‰koly 36 486 Kãs
Mimofiádná dotace od ONV 13 000 Kãs
Plánovaná dotace od ONV 30 000 Kãs
ZÛstatek z minulého roku 21 450 Kãs
Celkem 122 915 Kãs

Bývalé dřevěné stavení (stodola a obytný dům) č. p. 34 (Horákovi) koupil soused Lukeš a připojil ke své used-
losti č. p. 31 (kdysi kovárna). Stav v roce 1968 (SOkA Přerov) 
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V˘daje:
Neinvestiãní v˘stavba akce Z 6 408 Kãs
Vodní hospodáfiství 1 077 Kãs
·kolství 3 695 Kãs
Kultura, SPOZ 2 195 Kãs
PoÏární ochrana 384 Kãs
Správa MNV 21 493 Kãs
Sociální 12 695 Kãs
Místní hospodáfiství 17 568 Kãs
Vefiejná zeleÀ 1 076 Kãs
Odvoz popela 1 485 Kãs
Celkem 68 076 Kãs
Odmûny a mzdy 16 033 Kãs
Celkem 84 109 Kãs

MNV tedy hospodafiilo s pfiebytkem, kter˘ k 31. prosinci 1982 pfiedstavoval ãástku 38 806 Kãs. Z dÛ-
leÏit˘ch stavebních akcí se podafiilo zavést vefiejn˘ vodovod a postavit ãekárnu na pojízdnou prodejnu.

Do místní knihovny chodilo 46 ãtenáfiÛ, ktefií si vypÛjãili v roce 1982 celkem 1 335 knih, z toho dû-
ti 451 svazkÛ, dospûlí 769 svazkÛ krásné literatury, 105 knih nauãn˘ch, 460 ãasopisÛ, z toho dûti 268
kusÛ.

Sbor pro obãanské záleÏitosti (SPOZ) mûl osm ãlenÛ, pfiedsedkyní byla Anna Koláãková. Jeho ãin-
nost spoãívala v pravideln˘ch relacích v místním rozhlasu (novoroãní poselství, blahopfiání k MDÎ), ví-
tání obãánkÛ, náv‰tûvách star˘ch obãanÛ, organizaci zlat˘ch svateb, smuteãních projevech, oslavách
MDÎ spolu se SSM a kulturní a ‰kolskou komisí. Na sociální ãinnost bylo rozdûleno v roce 1982 celkem
13 000 Kãs.

âSâK mûl 45 ãlenÛ, ãlenky se zúãastÀovaly ‰kolení dobrovoln˘ch sester. DoplÀovaly bra‰ny, obmû-
Àovaly nástûnky a tradiãnû se staraly o autobusovou ãekárnu a její okolí. Bylo prodáno 150 losÛ na Fond
solidarity, byl organizován odbûr krve od deseti ãlenÛ. Uskuteãnila se pfiedná‰ka „Srdce a vysok˘ tlak“.
âSâK spolupracoval s SPOZ pfiedev‰ím pfii poskytování pfiíspûvku jubilantÛm a organizování spoleãné-
ho zájezdu do divadla. Bûhem roku ãlenky konaly zdravotnickou osvûtu a zúãastÀovaly se brigád.

Místní organizace Socialistického svazu mládeÏe mûla celkem 20 ãlenÛ a dva registrované, z toho by-
lo do 18 let 9 ãlenÛ, ve vûku 18–20 1 ãlen, od 20–25 let 10 ãlenÛ. Ti si vzali patronát nad obsahem ná-
stûnky u ãekárny âSAD slouÏící k propagaci, v únoru 1982 pfiipravili pásmo k 34. v˘roãí Vítûzného úno-
ra, v bfieznu uspofiádali besedu s dÛchodci a oslavu MDÎ, na 9. kvûtna byla vysílána jimi pfiipravená
rozhlasová relace a konal se lampionov˘ prÛvod, ukonãen˘ táborákem. V ãervnu uspofiádali Dûtsk˘ den,
bûhem nûhoÏ probûhly sportovní akce, na závûr se dûti se‰ly u táboráku. V letních mûsících ãerve-
nec–srpen se konala sportovní odpoledne s fotbalem, popfi. volejbalem. Na záfií byl naplánován brann˘
závod, pravideln˘mi akcemi v mûsících fiíjen–listopad byly rozhlasové relace k politick˘m v˘roãím. Mi-
mo to mládeÏníci pracovali brigádnicky, napfi. v roce 1982 odpracovali pfii v˘stavbû chodníku a opravû
poÏární nádrÏe 415 hodin, 528 hodin pfii svozu slámy.

Svaz poÏární ochrany mûl 48 ãlenÛ, z toho 11 Ïen, sloÏení – do 18 let 7 ãlenÛ, 19–30 let 14 ãlenÛ,
31–45 let 14 ãlenÛ, 46–60 let 11 ãlenÛ, nad 60 let 2 ãlenové. âleny bylo provedeno 54 preventivních
prohlídek obytn˘ch domÛ. V obci pfii sboru pÛsobil i oddíl Mlad˘ch poÏárníkÛ v poãtu 19 ãlenÛ, ktefií se
úãastnili brann˘ch závodÛ, napfi. hry Plamen.

Tento stav trval po celá 80. léta 20. století bez v˘raznûj‰ích zmûn. V roce 1989 mûl âSâK 49 ãlenÛ.
K jejich pravidelné ãinnosti patfiila kontrola zdravotnick˘ch bra‰en, prodej losÛ, dárcovství krve, pfied-
ná‰ky o toxikomanii a nebezpeãí alkoholu. Organizace spolupracovala stále úzce se Sborem pro obãan-
ské záleÏitosti, a to hlavnû pfii náv‰tûvách u star˘ch obãanÛ, pfii pfiípravû oslav MDÎ, vítání obãánkÛ a be-
sedách s dÛchodci.

Základní organizace SSM pod vedením Libora Vinklárka se rovnûÏ podílela na zaji‰Èování spoleãen-
sk˘ch akcí, jako byl vedle MDÎ Mezinárodní den dûtí, dûtsk˘ karneval, oslava silvestra, ale hlavnû za-
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ji‰Èovali sportovní utkání ve fotbalu a volejbalu druÏstev svobodní versus Ïenatí. Úãastnili se ÏÀov˘ch bri-
gád, skliznû ovoce, sena, slámy, sbûru starého Ïeleza.

PoÏární oddíl mûl tehdy 43 ãlenÛ, z toho 5 Ïen, aktivních bylo 29 ãlenÛ, ktefií se soustavnû práci v od-
dílu vûnovali. Patfiilo k tomu konání preventivních prohlídek, zaji‰Èování hlídek pfii Ïních, brigádnická
práce. PoÏárníci zaji‰Èovali dvû pravidelné spoleãenské akce v obci – ples a konãinovou zábavu.

Bûhem roku 1989 obslouÏila knihovnice Lenka Vinklerová 34 ãtenáfiÛ, ktefií si celkem vypÛjãili 1 231
knih.

V takov˘chto místních pomûrech obãané proÏívali události roku 1989, zvlá‰tû jeho závûru – 17. li-
stopadu, a to, co následovalo.

Stavební akce Místního národního v˘boru Klokoãí 
v letech 1976–1990

Pavel âásteãka

V období let 1976 aÏ 1990, coÏ znamená tfii volební období, byly v obci realizovány následující stavby:
• V˘stavba kanalizace pro ãást obce Podevsí, oddûlenû pro spla‰kovou a de‰Èovou vodu, vybudování ‰a-

chet, napojení kanalizace z rodinn˘ch domkÛ a silnice. Následnû byl v celém tomto úseku zbudován
chodník pro pû‰í, oddûlen˘ od silnice pruhem zelenû. Souãasnû byla provedena de‰Èová kanalizace
u ãásti spojovací cesty na Milenov a de‰Èová kanalizace u státní silnice v úseku obce v Brtném.

• Vedení obce zabezpeãilo dodavatelsk˘m zpÛsobem zatrubnûní potoka a protaÏení kanalizace v pro-
storu pod Ïelezniãním mostem smûrem do obce Drahotu‰e, vãetnû poloÏení nového asfaltu v úseku
obce Podevsí.

Oprava požární nádrže v rámci akce „Z“
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• Byla provedena oprava vût‰iny místních komunikací v obci, s penetraãním nátûrem.
• Dodavatelsk˘m zpÛsobem byla zaji‰tûna oprava spojovací místní komunikace Klokoãí–Milenov a po-

loÏen Ïiviãn˘ povrch.
• V rámci akce „Z“ byla provedena komplexní oprava poÏární nádrÏe, která po opravû slouÏí opût pro

poÏární úãely i jako koupali‰tû pro dûti a mládeÏ.
• Jednota LSD Hranice finanãnû zajistila opravu sálu v pohostinství a v˘mûnu stfie‰ní krytiny. Realizaci

v rámci akce „Z“ zabezpeãovali obyvatelé obce.
• RovnûÏ dodavatelsk˘m zpÛsobem byl vybudován vodovod v celé obci a jeho následné napojení do ob-

jektÛ zemûdûlského druÏstva a vefiejn˘ch budov.
V‰echny tyto provedené stavby pfiispûly k dosaÏení dobrého standardu pro bydlení v na‰í obci.

âinnost v obci 1990–2006
Franti‰ek Jake‰ – Anna Koláãková – Oldfiich ·najdárek

Po boufilivém konci roku 1989 a zapoãat˘ch revoluãních zmûnách ve státû se celková situace zklid-
nila. Nastalo období velk˘ch ekonomick˘ch zmûn, které se projevovaly na v‰ech úrovních na‰í ekono-
miky. U nás se projevily pomûrnû brzy. Do‰lo  k rozdûlení stávajícího velkého celku JZD Jezernice na pÛ-
vodní druÏstva Jezernice a Drahotu‰e (s obcemi Slavíã, Drahotu‰e, Milenov, Klokoãí, HrabÛvka a Radíkov
a s pfiedsedou Ing. Stanislavem Zamazalem) a ke sloÏitému dûlení spoleãného majetku druÏstva, coÏ vy-
volávalo mnoho emocí na obou stranách.

Porevoluãní zmûny si vyÏádaly mimo jiné i strukturální zmûny ve v‰ech oblastech státní správy i sa-
mosprávy. Ve dnech 8.–9. ãervna 1990 se konaly parlamentní volby, které probûhly neru‰enû v oãeká-
vání, jak se první svobodn˘ parlament chopí své moci a jak uvede do Ïivota pravidla demokratického roz-
hodování ve státû. V rámci chystan˘ch podzimních voleb do obecních samospráv docházelo ke  zmûnám
desítek zákonÛ, které mûly po volbách pfiinést fiadu zmûn v ãinnosti novû zvolen˘ch orgánÛ samospráv
i zmûnu názvÛ v‰ech úfiadÛ ve státû i na obcích.

Rok 1990 byl rokem pfiíprav na první svobodné volby do místních samospráv. V tomto roce staãil Míst-
ní národní v˘bor v Klokoãí pod vedením Pavla âásteãky, dlouholetého a úspû‰ného pfiedsedy MNV, je‰-
tû opravit místní komunikaci od  posklizÀové linky zemûdûlského druÏstva smûrem do obce. K ãinnosti
místního národního v˘boru v tomto roce je nutné pfiipomenout i novû se obnovující soukromé podni-
kání obãanÛ. Prvními vla‰tovkami byli Karel Weigel (zámeãnictví a kovov˘roba) a Josef Wimmer (po-
skytování ãalounick˘ch sluÏeb). Radû místního národního v˘boru byla pfiedána Ïádost Franti‰ka Koláã-
ka, kter˘ poÏadoval navrácení pÛdy a objasnûní okolností z roku 1961.

Konec roku byl zamûfien na pfiípravu voleb do zastupitelstva obce se zaji‰tûním  kandidátÛ, ktefií by
byli ochotni pracovat v novém zastupitelstvu a vést obec k dal‰ímu rozvoji.

Volby do obecního zastupitelstva v Klokoãí se uskuteãnily 24. listopadu 1990. Volební komise
pracovala ve sloÏení: Josef Wimmer, Jaromír Humplík, Vlastimil Polák, Zdenûk Koláãek, Stanislav Vin-
klárek st. a Pavel âásteãka st. Do devítiãlenného obecního zastupitelstva kandidovalo 15 obãanÛ, ktefií
obdrÏeli tento poãet hlasÛ: Anna Koláãková (146 hlasÛ), Pavel Hynãica (126), Ing. Milan Vinkler (118),
Oldfiich ·najdárek ml. (115), Libor Vinklárek (112), Antonín Heryán (103), Franti‰ek Jake‰ (99), Jaro-
slava Fi‰erová (86), Vlastimil Zelina (71), Jifií Dvorsk˘ (67), Josef Folt˘nek (53), Otakar Gasidlo (46), Lu-
bomír Pala (45), Miroslav Vanûk (34), Libor Weigel (26).

Volbami do‰lo k pfiechodu vedení obcí z místních národních v˘borÛ na obecní úfiady a k pfiechodu
v˘konné moci z rad MNV na zastupitelstva obcí. Hlavou obce se stává starosta, kterého volí ze sv˘ch fiad
zastupitelstvo obce. Na ustavujícím zasedání zastupitelstva obce byl zvolen starostou Oldfiich ·najdárek
ml., zástupcem starosty Anna Koláãková.

Do konce roku bylo je‰tû provedeno 14. prosince 1990 pfiedání ve‰keré daÀové agendy z obecního
úfiadu na okresní finanãní úfiad, kter˘ se stal správcem daní z pozemkÛ a daní z pfiíjmÛ obyvatelstva.

Do‰lo ke zru‰ení funkce Národní fronty, pod níÏ byly zastfie‰eny v obci politické strany a ostatní dob-
rovolné organizace, jako byl âeskoslovensk˘ ãerven˘ kfiíÏ, Socialistick˘ svaz mládeÏe, âeskoslovensk˘
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svaz poÏární ochrany, Sbor pro obãanské záleÏitosti. Tyto organizace zaãaly fungovat samostatnû za po-
moci Obecního úfiadu v Klokoãí. âeskoslovensk˘ svaz poÏární ochrany (novû Sbor dobrovoln˘ch hasi-
ãÛ) plnil i nadále svou funkci, a to nejen ochrannou, ale také kulturní. V tomto roce je‰tû fungoval Sbor
pro obãanské záleÏitosti, kter˘ zaji‰Èoval oslavu Svátku matek, MDÎ (uskuteãnila se 11. bfiezna), gratu-
lace jubilantÛm, vedení fotografické kroniky, vítání dûtí apod. 

Sbor pro obãanské záleÏitosti byl v‰ak brzy zru‰en a nahrazen kulturní komisí. Vût‰í pravomoc mûla
komise sociální a zdravotní, coÏ ãásteãnû nahradilo ãinnost âeského ãerveného kfiíÏe. Obecní zastupi-
telstvo rozdûlilo jednotlivé komise takto: pfiedsedou finanãní komise se stal Franti‰ek Jake‰, stavební ko-
mise Antonín Heryán, komise pro vefiejn˘ pofiádek Vlastimil Zelina, kulturní komise Ing. Milan Vinkler,
sociální a zdravotní referentkou byla Anna Koláãková. 

KaÏdá komise se sv˘mi pfiedsedy se zodpovídala pfied obecním zastupitelstvem, pfiedkládala plán ãin-
nosti a ãtvrtletnû skládala úãty ze své ãinnosti. Franti‰ek Hynãica byl stanoven do funkce administrativ-
ního pracovníka, kter˘ dennû pÛsobil na obecním úfiadû pro styk s vefiejností, mimo stanovené úfiední
hodiny, kdy byli pfiítomni i starosta a místostarosta, ktefií pracovali jako neuvolnûní funkcionáfii. V obci
byli nav‰tûvováni star‰í a invalidní obãané, ktefií potfiebovali materiální pomoc k nízkému dÛchodu. V tom-
to roce bylo vyplaceno na sociálních dávkách 8 000 Kãs. Tuto agendu obstarávala Anna Koláãková jako
sociální pracovnice pfii obecním úfiadu. 

Na rok 1991 byla naplánována oprava b˘valé ‰kolní budovy, oprava vefiejného osvûtlení, úprava ve-
fiejné zelenû a pfiedprojektová pfiíprava na plynofikaci obce. JelikoÏ vlastní rozpoãet obce nestaãil, poÏá-
dalo obecní zastupitelstvo okresní úfiad o dotaci. Z poÏadovan˘ch 80 000 Kãs jsme dostali pouze
29 000 Kãs. Nutná byla také oprava kamenného kfiíÏe u posklizÀové linky, kter˘ byl po‰kozen pádem lí-
py, jeÏ nevydrÏela nápor vûtru. ·koda byla vyãíslena na 32 000 Kãs, ale obec peníze prozatím nemûla.
Bylo nutné vytvofiit finanãní rezervu do pfií‰tích let a postupnû v‰echno opravit. Vlivem inflace v‰ak ne-
‰lo v‰e tak, jak bychom si pfiáli.

K 3. bfieznu 1991 bylo provedeno sãítání domÛ, bytÛ a obãanÛ. Obec zaujímala katastr 370 ha
s 250 obyvateli (123 Ïen a 127 muÏÛ). V produktivním vûku z celkového poãtu obyvatel bylo 19,6 %,
prÛmûrn˘ vûk byl 35,6 rokÛ. K ãeské národnosti se v obci pfiihlásilo 134 obyvatel, k moravské 113, ke
slovenské 2 a k maìarské 1 obãan. NáboÏenské vyznání – 165 fiímskokatolické, 10 ãeskoslovensko-hu-
sitské, 3 evangelické, 28 bez vyznání a 44 obãanÛ neuvedlo Ïádné vyznání. Z celkového poãtu obyva-
tel bylo 121 ekonomicky ãinn˘ch, z toho 56 Ïen a 65 muÏÛ. Za prací mimo obec vyjíÏdûlo 109 obãanÛ,
coÏ tvofiilo 91,1 %. DûlníkÛ bylo 37, zamûstnancÛ 42, ãlenÛ druÏstva 39. Ke dni sãítání bylo trvale obyd-
len˘ch domÛ 62, prÛmûrné stáfií domÛ bylo 69 let. Z nich bylo 55 rodinn˘ch domÛ, neobydleny byly
3 domy. Sãítání v obci provádûl Franti‰ek Hynãica.

Obecní úfiad v roce 1992 plnil své poslání – vydal vyhlá‰ku o sbûru odpadÛ, likvidoval ãerné sklád-
ky atd. Sociální komise zaji‰Èovala 17 popelnic pro staré obãany zdarma (náklady 10 000 Kãs). Zbytek
financí pfiidûlen˘ch pro sociální potfiebu byl rozdûlen na uhlí. Byla provedena oprava venkovních omítek
b˘valé ‰koly, byly zhotoveny podlahy ve tfiídû – budoucí kanceláfii obecního úfiadu – a vymalovalo se.
Celkové náklady ãinily asi 80 000 Kãs.

Z dÛvodu  zdraÏení energie a nedostatku finanãních prostfiedkÛ zastupitelstvo obce pfiistoupilo k úspo-
rám – vypínalo se vefiejné osvûtlení v dobû od 1 do 4 hodiny ranní.

Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ v Klokoãí oslavil 30. srpna 1992 padesát let od zaloÏení sboru. V sále hos-
pody U Jarky uspofiádal slavnostní schÛzí s poho‰tûním. Rok 1992, kter˘ byl slavnostním rokem pro ha-
siãe, byl ale poznamenán poÏárem, kter˘m zaãala ne‰Èastná série poÏárÛ v dal‰ích letech. Dne 10. srp-
na v b˘valém panském dvofie kromû druÏstevního majetku shofielo bydlení manÏelÛm Malíkov˘m,
Franti‰ce ·vidrnochové  a jejímu synu Antonínovi. Po poÏáru se ujala paní ·vidrnochové dcera v Praze,
syn Antonín putoval do Domova dÛchodcÛ v Hranicích. ·vidrnochovi se uÏ do svého domu nevrátili.
ManÏelé Malíkovi z ã. p. 44 byli doãasnû ubytováni na starém obecním úfiadû  (ã. p. 30). Chtûli se vrá-
til po nutn˘ch opravách bytu a stfiechy zpût. Obecní úfiad v Klokoãí jim vymohl nenávratnou pÛjãku
10 000 Kãs od Okresního úfiadu v Pfierovû. ManÏelé Malíkovi se pfiestûhovali zpût do svého v roce 1993.

Starosta Oldfiich ·najdárek uskuteãnil besedu s podnikateli – zúãastnilo se jí v‰ak velmi málo zájem-
cÛ, i kdyÏ jich v té dobû bylo zaregistrováno pomûrnû dost: Franti‰ek Jake‰ ml. (Ïivoãi‰ná v˘roba), Voj-
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tûch Vágner (Ïivoãi‰ná a rostlinná v˘roba), Oldfiich ·najdárek (Ïivoãi‰ná a rostlinná v˘roba), Franti‰ek
Koláãek (Ïivoãi‰ná a rostlinná v˘roba), Josef Tomãík (elektronika – opravy, nákup a prodej), Vladimíra
Tomãíková (koupû zboÏí a prodej, prodejna potravin a rÛzného zboÏí), Jarmila Hala‰ová (hostinská ãin-
nost), Vladimír Otáhal (dfievo- a kovov˘roba), Karel Weigel (kovov˘roba), Tomá‰ Sedlák (obchodní ãin-
nost a zámeãnictví), Zdenûk Eliá‰ (autoopravárenství).

âinnost obecního zastupitelstva v roce 1993 smûfiovala k dokonãení úprav budovy b˘valé ‰koly a pfie-
stûhování obecního úfiadu a knihovny do tohoto objektu. Objekt byl jiÏ náleÏitû opraven, vymalován, ne-
chybûly koberce ani záclony. Provádûla se oprava cesty ke ·krobálkovému, upravovalo se místní hfii‰tû.
NaváÏela se hlína, aby hfii‰tû mohlo b˘t roz‰ífieno. Dovezla se antuka na úpravu povrchu a byl postaven
ochrann˘ plot. MládeÏi se roz‰ífiila moÏnost hraní míãov˘ch her. 

Registrovali se dal‰í soukromí podnikatelé v rostlinné a Ïivoãi‰né v˘robû: Jan Vinkler, Jan Bene‰ a man-
Ïelé Danu‰e a Oldfiich ·najdárkovi. V dÛsledku zafiizování domácností na elektrické vytápûní a zv˘‰ení
spotfieby elektrické energie i u místních podnikatelÛ jednala obec s elektrárnou o posílení rozvodné sítû.
S Vodárnou Hranice byla projednána moÏnost propojení jejich trafostanice, která napájela doposud jen
vodojem na okraji obce, na místní síÈ, a tím její posílení. Na náklady obce byly poloÏeny kabely od to-
hoto trafa ke sloupu u Otáhalového (ã. p. 13), kde do‰lo k napojení na rozvodnou síÈ.

Autobusová doprava se stala v rodícím se trÏním hospodáfiství ztrátovou a bylo nutné ji dotovat z obec-
ního rozpoãtu ãástkou 5 000–7 000 Kã mûsíãnû. Na úhradû nerentabilních spojÛ se podílely v‰echny
obce, zafiazené do dopravní linky.

Za Ïáky, nav‰tûvující Základní ‰kolu v Drahotu‰ích, musela obec doplácet z rozpoãtu ‰kolné ve v˘‰i
3 500 Kã na jednoho Ïáka.

V roce 1994 se pfiestûhoval obecní úfiad a knihovna do opravené budovy b˘valé obecní ‰koly. Kni-
hovna na‰la své místo v b˘valém kabinetu, úfiad se nastûhoval do prostor b˘valé  tfiídy a pro sklad civil-
ní obrany a archiv se pouÏily dal‰í místnosti a b˘valé sociální zafiízení pro Ïáky. 

Byl zpracován projekt na plynofikaci obce a zámûr na prodej obecního domu ã. p. 30. Dále se prová-
dûl pfievod historického majetku b˘valého Místního národního v˘boru v Klokoãí  na nov˘ právní subjekt
Obec Klokoãí.

Odborná firma Biopas se starala obãanÛm o odvoz nebezpeãného odpadu.
Obec vypomáhala star‰ím obãanÛm pfiíspûvkem na nákup uhlí nebo na dopravu k lékafii. ManÏelÛm

Wimmerov˘m po poÏáru domu pfiispûla na opravu stfiechy 5 000 Kã a manÏelÛm Malíkov˘m ze dvora
taktéÏ 5 000 Kã na opravu stfiechy po poÏáru. 

Dne 1. prosince 1994 probûhly volby do obecního zastupitelstva, zvoleni byli: Franti‰ek Vrána
(148 hlasÛ), Oldfiich ·najdárek (141), Josef Folt˘nek (141), Anna Koláãková (141), Ing. Milan Vinkler
(132), Franti‰ek Jake‰ (98) a Tomá‰ Sedlák (81). Do zastupitelstva obce nepro‰li Jaroslav ·krobálek (75)
a Petr Vrána (68). Starostkou byla zvolena Anna Koláãková, místostarosty se stali Oldfiich ·najdárek, pro
vûci t˘kající se pozemkÛ, a Tomá‰ Sedlák, pro vûci stavební. Pfiedsedou komise kulturní byl zvolen Ing. Mi-
lan Vinkler, pfiedsedou finanãní a kontrolní komise Franti‰ek Jake‰. 

V prÛbûhu let 1995 a 1996 nebyly provádûny Ïádné vût‰í akce, finanãní prostfiedky se ‰etfiily na ply-
nofikaci obce. B˘val˘ obecní dÛm (ã. p. 30) byl prodán manÏelÛm Machálkov˘m, rovnûÏ byly prodány
akcie SMP a SME. Probíhala jednání  na Okresním úfiadû v Pfierovû o trase dálnice D47, kdy nám bylo
postupnû pfiedloÏeno 7 moÏn˘ch tras, ze kter˘ch byla jedna situována pfies na‰i obec v ãásti Podevsí,
ostatní severnû od obce v její tûsné blízkosti. Po mnoha jednáních byla vybrána trasa, která respektova-
la plynovody, které vedou severnû od obce. PÛvodnû mûly b˘t pfieloÏeny, ale ztráty zpÛsobené jejich pfií-
padnou odstávkou a cena za pfieloÏení byly tak astronomické, Ïe byla zváÏena trasa úplnû nová, pro nás
nejv˘hodnûj‰í, protoÏe je od nás nejvzdálenûj‰í. 

V roce 1997 byly zaãátkem ãervence katastrofální záplavy, kdy se krajem valila dvousetletá voda.
V na‰em kraji byly nejvíce postiÏeny oblasti okolo fieky Beãvy a fiíãky Veliãky. Obec nemûla Ïádné vût‰í
‰kody, kdyÏ potok Dfievûnka zÛstal tentokrát ve svém korytû. 

Ke konci roku se podafiila nejvût‰í investiãní akce, plynofikace obce. Po mnoha letech oãekávání se
naplnil sen nás v‰ech. Byl poloÏen plynovodní fiad a takfika do v‰ech domácností byly zhotoveny pfiípoj-
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ky. Náklady na plynofikaci dosáhly v˘‰e necel˘ch 1 800 000 Kã a byly v celém rozsahu uhrazeny z obec-
ního rozpoãtu.

Po ãtyfiletém období byly v obci ve dnech 13. a 14. listopadu 1998 uskuteãnûny volby do obecní-
ho zastupitelstva. Volebního práva vyuÏilo 149 voliãÛ z 202 oprávnûn˘ch.  Zvoleni byli: Anna Koláã-
ková (135 hlasÛ), Oldfiich ·najdárek (122), Ing. Vítûzslav Humplík (116), Franti‰ek Rypar (97), Libor Vin-
klárek (92), Ing. Milan Vinkler (92) a Jaromír Folt˘nek (81). Dal‰í kandidáti: Franti‰ek Jake‰ (70), Josef
Folt˘nek (69) Mgr. Helena KlvaÀová (60) a Milada Folt˘nková  (51) do sedmiãlenného zastupitelstva ne-
pro‰li. Na vefiejné schÛzi 20. listopadu byla zvolena starostkou Anna Koláãková, místostarosty se stali
Oldfiich ·najdárek a Ing. Milan Vinkler.

V roce 1999 doslouÏilo staré topení obecního úfiadu a byla provedena modernizace vytápûní plyno-
v˘m kotlem, bylo instalováno plynové vytápûní na hasiãské zbrojnici. Byl zakoupen kopírovací stroj pro
potfieby obce a obãanÛ.

Upravil se kfiíÏ pfied obecním úfiadem (úprava povrchu, zpevnûní podstavce, nov˘ kfiíÏ a so‰ka Panny
Marie z pískovce). 

Byl vypracován koncept územního plánu obce Klokoãí, kter˘ definoval umístûní zájmov˘ch ploch:
napfi. plánované zástavby nov˘ch domÛ, rekreaãních zón, plánované zelenû. Byla koneãnû upfiesnûna
trasa dálnice D47 (nad Milenovem) a modernizace stávající Ïelezniãní tratû Pfierov–Hranice s nov˘m fie-
‰ením nakládky kameniva z kamenolomu HrabÛvka mimo Ïelezniãní stanici v Drahotu‰ích.

Poté, co náhle zemfiel ãlen zastupitelstva Franti‰ek Rypar, pracovalo zastupitelstvo  v ‰esti lidech. 
Rok 2000 byl rokem úprav pfied nov˘m obecním úfiadem – vybudoval se nov˘ plot, nová cesta ze

zámkové dlaÏby k obecnímu úfiadu. Z Programu obnovy venkova jsme obdrÏeli 60 % dotace na vybu-
dování okrajov˘ch ÏlabÛ u cesty k posklizÀové lince (tzv. Ulice, nebo téÏ Masarykova alej, dfiíve také V˘-
hon), dále byly vysazeny nové stromy okolo cesty od posklizÀové linky smûrem ke Slavíãi. Na tuto akci
jsme obdrÏeli 75 % dotace od Ministerstva Ïivotního prostfiedí.

Vznikl Mikroregion Podlesí, kde jsou sdruÏeny obce Klokoãí, Milenov, HrabÛvka a Radíkov, s cílem
fie‰it operativnû potfieby a problémy mal˘ch obcí se snadnûj‰í moÏností získání dotací.

Na ·tûdr˘ den se podafiilo zaloÏit tradici kaÏdoroãního setkání obãanÛ u vánoãního stromu, u které-
ho kapela pana Czorky zahraje vánoãní koledy.

Na obecním úfiadû byl instalován poãítaã pro vedení agendy obce s napojením na internet, kter˘ byl
zakoupen z prostfiedkÛ Mikroregionu Hranicko. 

Koncem roku zemfiel dal‰í ãlen zastupitelstva Jaromír Folt˘nek a zastupitelstvo obce muselo pracovat
do nov˘ch voleb v 5 ãlenech.

V roce 2001 se zaãalo s opravou místních komunikací. Opravy se provádûly po etapách tak, jak by-
ly k dispozici finanãní prostfiedky. KaÏd˘ rok se povedlo opravit ãást komunikací v obci, na vût‰inu akcí
jsme obdrÏeli dotace ve v˘‰i 60 % z ceny investice.

Z prostfiedkÛ Ministerstva pro místní rozvoj jsme obdrÏeli dotaci na vybavení knihovny dvûma poãí-
taãi s napojením na internet pro obãany. 

V tomto roce probûhlo celostátní sãítání obyvatel. V obci k 1. bfieznu 2001 Ïilo 246 obyvatel, z to-
ho 117 Ïen a 129 muÏÛ. Domovní fond ãítal úhrnem 72 domÛ, z toho 64 obydlen˘ch (63 rodinn˘ch
a bytov˘ dÛm). V‰ech 64 domÛ bylo 1–2 podlaÏních. Celkem bylo napoãítáno v obci 89 bytÛ, z nichÏ
bylo 81 bytÛ v obydlen˘ch domech. Z 8 neobydlen˘ch bytÛ, nacházejících se v neobydlen˘ch domech,
slouÏil 1 k úãelÛm rekreace. 

Ochotníci z divadelního souboru Tyl Drahotu‰e sehráli v sále hospody U Jarky divadelní pfiedstavení
Sto dukátÛ pro Juana, s velk˘m úspûchem. 

V roce 2002 byl pod patronací Mikroregionu Podlesí uspofiádán zájezd na Slovensko do Mikroregio-
nu Horehroní. Na oplátku zase pfiijeli z Horehroní k nám. 

V rámci v˘stavby Ïelezniãního koridoru byl po dobu oprav uzavfien podjezd do Drahotu‰ pro ve‰ke-
rou dopravu, coÏ komplikovalo Ïivot obãanÛ. Ukázalo se, Ïe podjezd je dÛleÏitûj‰í, neÏ jsme si mysleli. 

âechy zasáhla pûtisetletá voda, která zpÛsobila rozsáhlé ‰kody. Situace si vyÏadovala rychlou pomoc,
aby se obnovily základní funkce infrastruktury zaji‰Èující chod obcí. Z Moravy, které mûla v Ïivé pamûti
povodnû z roku 1997, byla vysílána nejrÛznûj‰í materiální a technická pomoc. Okolní sbory dobrovol-
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n˘ch hasiãÛ sloÏily t˘m dobrovolníkÛ, ktefií na úkor vlastní dovolené vyrazili na pomoc. Z Klokoãí se zú-
ãastnil pomoci ve Vraném nad Vltavou Franti‰ek Vrána. Byly organizovány penûÏní sbírky na pomoc nej-
více postiÏen˘m obãanÛm. Po uklidnûní situace pfiijeli zástupci obce Vrané n. V. v ãele se starostkou ob-
ce osobnû podûkovat. 

Ve dnech 1. a 2. listopadu 2002 se uskuteãnily volby do obecního zastupitelstva, kter˘ch se zú-
ãastnilo 71,5 % oprávnûn˘ch voliãÛ. Do sedmiãlenného zastupitelstva byli zvoleni: Oldfiich ·najdárek
(114 hlasÛ), Pavel Hynãica (110), Anna Koláãková (105), Ing. Vítûzslav Humplík (98), Franti‰ek Vrána
(92), Libor Vinklárek (86) a Franti‰ek Jake‰ (78). Do zastupitelstva se tûsnû nedostali Ing. Milan Vinkler
(74), Miroslav Vanûk (74) a Martin Kuãmerãík (69). Starostou obce byl zvolen Oldfiich ·najdárek, mís-
tostarosty byli zvoleni Anna Koláãková a Ing. Vítûzslav Humplík. 

Rokem 2003 nastala etapa zmûn v komunální sféfie. Byly zru‰eny okresy a vytvofieny kraje, s pfieve-
dením nûkter˘ch pravomocí na povûfiené obce. 

Obec Klokoãí prodala parcely 545/1 a 1002/2 a pronajala parcelu 982/28 pro vybudování nové na-
kládky kameniva kamenolomu HrabÛvka, kdy se ulehãilo ãásti obce Podevsí od provozu tûÏk˘ch aut pfii
naváÏení kameniva.

Podafiilo se odprodat plynovod v obci, i kdyÏ jen za ãtvrtinovou cenu nákladÛ. Definitivnû byl schvá-
len územní plán obce. Hanáck˘ agrospolek s. r. o. Olomouc chce na pozemcích katastru Klokoãí u Beã-
vy tûÏit ‰tûrkopísek, nutné zmûny územního plánu v‰ak tento zámûr zpomalily.

V roce 2004 pokraãovaly opravy místních komunikací, pfiedláÏdil se chodník na Podevsí. Byla na-
plánována v˘stavba spoleãensko sportovního centra za obecním úfiadem a zaãaly se budovat nové ro-
dinné domky za VaÀkov˘m (prostor mezi zahradami ã. p. 8 a 6).

Byl schválen pfiíspûvek na vybudování bezdrátového internetu pro v‰echny obãany.
Na základû návrhu heraldika M. J. V. PavlÛ byl schválen znak obce Klokoãí. 
V roce 2004 zaujímal katastr obce celkem 366,1611 hektarÛ. Z toho bylo celkem 331,9101 hekta-

rÛ zemûdûlské pÛdy (291,8845 ha orné pÛdy, 18,7393 ha zahrad, 0,9837 ha ovocn˘ch sadÛ, 20,3026 ha
trval˘ch travních porostÛ), 1,0983 hektarÛ lesa, 2,8213 hektarÛ vodní plochy, 5,5351 hektarÛ zastavû-
né plochy a 24,7963 hektarÛ ostatní plochy. Názvy tratí podle katastrální mapy obce: Pod hájí, Za poto-
ky, V kfiiv˘ch, Na podufiitách, Na ‰irok˘ch, Podevsí, V brtních, Nad huãnicí, Pod huãnicí, Na rubaninách,
V dílech za humny, Nad louãkami, V padûlkách. 

K nov˘m domkÛm byla v roce 2005 prodlouÏena kanalizace a plynovod, vybudovalo se za pfiispûní
dotace víceúãelové asfaltové hfii‰tû za ‰kolou. 

Parlamentem âR byl schválen znak obce a byl slavnostnû pfiedán starostovi obce Oldfiichu ·najdár-
kovi. 

Hlavním úkolem v roce 2006 bylo dokonãit úpravy na víceúãelovém hfii‰ti tak, aby mohlo b˘t vyu-
Ïíváno mládeÏí. Bylo vybudováno oplocení okolo hfii‰tû a protihluková stûna mezi hfii‰tûm a ã. p. 28 (Je-
melkovi).

Knihovna se pfiestûhovala do prostor b˘valé tfiídy a kanceláfi obecního úfiadu se pfiestûhovala na mís-
to uvolnûné knihovnou. Byl zaji‰tûn nábytek na míru, protoÏe staré skfiínû uÏ nevyhovovaly. V knihov-
nû probûhla v˘stava fotografií ze Ïivota v Mikroregionu Hranicko. Byl zakoupen nov˘ poãítaã pro po-
tfieby obce.

Obãany zaãala obtûÏovat tûÏká doprava pro v˘stavbu dálnice D47. Starosta obce intervenoval u fir-
my Skanska, která provádûla v˘stavbu, prÛjezd obcí v‰ak byl povolen krajsk˘m úfiadem.

Dne 31. bfiezna se uskuteãnila v na‰í obci soutûÏ Vala‰ská rallye se startem rychlostní zkou‰ky u tzv.
posklizÀovky (posklizÀové linky). 

Nejhor‰í chvíle na‰i obãané proÏili 16. kvûtna 2006. Veãer pfii‰la prÛtrÏ mraãen se siln˘m krupobi-
tím. Potok, kter˘ je uprostfied obce zakryt a vÏdy staãil odvádût  sráÏky, se tentokrát vylil z bfiehÛ a za-
topil domy ve stfiedu obce. Z kaÏdého svahu se valily záplavy vody. Po cestû od posklizÀové linky teklo
cca 40 cm vody po celé ‰ífice cesty. Nejvût‰í ‰kody mûli Dvor‰tí (ã. p. 33), Vinklárkovi (ã. p. 4), Jahnovi
(ã. p. 36) a Otáhalovi (ã. p. 13). Zatopeny v‰ak byly i ostatní domy okolo potoka. Podobnû na tom byli
v Milenovû a v Drahotu‰ích. ·kody zaãali obãané odstraÀovat ihned. âást obãanÛ pomáhala v zatope-
n˘ch domech, ostatní, ktefií nemûli ‰kody, likvidovali následky na obecním majetku. JelikoÏ na‰i hasiãi
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mûli stfiíkaãku v opravû, poskytli nám pomoc hasiãi z HrabÛvky, aby mohly b˘t vyãerpány zatopené skle-
py. Profesionální hasiãi pomáhali zachraÀovat majetek a domácí zvífiectvo v Drahotu‰ích. V na‰í obci se
je‰tû veãer podafiilo nahrubo vyãistit vozovku od nánosÛ bahna a práce pokraãovaly i dal‰í dny. Hroma-
dy krup tály témûfi cel˘ t˘den. V parku byla vrstva bahna, z polí voda spláchla fiezanou slámu, která pfies
zimu neztlela, poÏární nádrÏ bylo nutné vyãistit, je‰tû v sobotu v ní byla vrstva krup. Bylo nutno vyãis-
tit nûkteré zatopené studny, v tom byli aktivní na‰i hasiãi.

V prÛbûhu roku nechal obecní úfiad zhotovit obecní a hasiãsk˘ prapor a slavnostní obecní znak. Vel-
k˘ den pro obec nastal 30. záfií 2006, kdy probûhlo slavnostní svûcení znaku a praporu obce, praporu
hasiãÛ a víceúãelového hfii‰tû. Celá akce se dlouho pfiipravovala a za pomoci sponzorÛ a díky pfiíznivé-
mu poãasí se v‰e vydafiilo. 

Ve dnech 20. a 21. fiíjna 2006 probûhly volby do zastupitelstva obce. Ze 198 voliãÛ se zúãastni-
lo 134 obãanÛ, platn˘ch hlasÛ bylo 131. Do sedmiãlenného zastupitelstva byli zvoleni: Oldfiich ·najdá-
rek (130 hlasÛ), Anna Koláãková (94), Ing. Vítûzslav Humplík (92), Franti‰ek Vrána  (91), Pavel Hynãi-
ca (91), Franti‰ek Jake‰  (88) a Petr Vrána Petr (73). Do zastupitelstva se nedostali: Libor Vinklárek (54),
Miroslav Vanûk (53) a Mgr. Helena KlvaÀová (42). Na vefiejné schÛzi byl zvolen starostou Oldfiich ·naj-
dárek, místostarosty byli zvoleni Anna Koláãková a Ing. Vítûzslav Humplík.

V˘sledky voleb do parlamentu a krajské samosprávy v letech 1990–2006 
(v obci Klokoãí)

Snûmovna lidu Snûmovna národÛ 
âeská národní Federálního Federálního

rada shromáÏdûní shromáÏdûní
1990 1992 1990 1992 1990 1992

VoliãÛ celkem 170 180 170 180 170 180
Vydan˘ch obálek celkem 169 169 169 169 169 169
Úãast v % 99,41 93,89 99,41 93,89 99,41 93,89
Platn˘ch hlasÛ celkem 167 164 167 164 168 164

âeskosl. strana socialistická (âSS) 3 – 2 – 2 –
Obãanské fórum (OF) 54 – 74 – 69 –
Komunistická strana âeskoslovenska 
(KSâ), 1992 koalice Lev˘ blok 18 15 20 14 23 18
Spojenectví zemûdûlcÛ a venkova 13 – 10 – 17 –
Hnutí za samosprávnou demokracii 
– spoleãenství Moravy a Slezska 52 26 33 22 33 21
Sociální demokracie 1 9 1 10 1 7
KDU, 1992 KDU-âSL (KfiesÈansko 
demokratická unie-âeskosl. strana lidová) 20 16 22 17 18 18
Strana zelen˘ch 6 – 2 – 5 –
Hnutí dÛchodcÛ za Ïivotní jistoty – 3 – 4 – 5
Strana ãs. podnikatelÛ,Ïivnost. a rolníkÛ – 16 – 3 – 4
Liberální sociální unie – 29 – 30 – 32
Obãanské hnutí – 4 – 4 – 10
SdruÏení pro republiku – Republikánská
strana ãeskoslovenská – 8 – 8 – 7
Nezávislá iniciativa – 4 – 5 – 5
Koalice ODS – KDS – 27 – 41 – 26
Ostatní – 7 3 6 – 11
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Poslanecká snûmovna Parlamentu âR 1996 1998 2002 2006
VoliãÛ celkem 192 202 200 197
Vydan˘ch obálek celkem 164 159 137 140
Úãast v % 85,42 78,71 68,5 71,07
Platn˘ch hlasÛ celkem 162 159 137 140

âSSD 64 62 35 48
ODS 35 23 17 35
Nezávislí 3 6 – 2
ODA 6 – 2 –
KDU-âSL 12 20 46 24
KSâM 12 20 46 24
SdruÏení pro republiku-RSâ 18 10 – –
Unie svobody – 9 – 1
DÛchodci za Ïivotní jistoty 2 6 – –
Strana zelen˘ch – 2 6 10
SdruÏení nezávisl˘ch – – 6 –
Strana zdravého rozumu – – – 6
Ostatní 10 6 10 3

Senát Parlamentu âR 1996 2002
1. kolo 2. kolo 1. kolo 2. kolo

VoliãÛ 191 191 200 200
Vydan˘ch obálek 39 43 48 69
Úãast v % 20,42 22,4 24 34,5
Platn˘ch hlasÛ 39 43 47 68

Jitka Seitlová (1996 za ODA, 2002 jako nezávislá) 24 39 27 49
Stanislav Îalud (ODS) 5 4 – –
B. Bagar (âSSD) 7 – – –
Hynek Mizera (KSâM) 3 – – –
Josef Nekl (KSâM) – – 4 19
Franti‰ek Kopeãn˘ (ODS) – – 8 –
Otakar ·i‰ka (KDU-âSL) – – 4 –
Jindfiich Valouch (âSSD) – – 4 –

Evropsk˘ parlament 2004
VoliãÛ celkem 198
Vydan˘ch obálek celkem 53
Úãast v % 26,77
Platn˘ch hlasÛ celkem 53

âSSD 4
ODS 14
Nezávislí –
ODA –
KDU-âSL 8
KSâM 13
SdruÏení pro republiku-RSâ –
Unie svobody –
DÛchodci za Ïivotní jistoty –
Strana zelen˘ch 1
SdruÏení nezávisl˘ch –
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Strana zdravého rozumu –
SNK sdruÏení nezávisl˘ch a Evrop‰tí demokraté 4
Nezávislí 3
Ostatní 6

Volby do zastupitelstev krajÛ 2000 2004
VoliãÛ celkem 206 198
Vydan˘ch obálek celkem 75 50
Úãast v % 36,41 25,25
Platn˘ch hlasÛ celkem 75 49

ODS 9 16
Nezávislí 6 –
Ná‰ kraj 21 9 16
âtyfikoalice 27 –
Republikáni Mir. Sládka 3 –
KSâM 17 12
âSSD 8 9
·ance pro Olomouck˘ kraj 2 –
KDU-âSL – 5
Strana zelen˘ch – 3
SNK sdruÏení nezávisl˘ch – 4

Pansk˘ dvÛr
Helena Kováfiová 

Podle pramenÛ ze 16. století b˘val v Klokoãí zákupní dvofiák Hromádka. Pansk˘ dvÛr v Klokoãí za-
loÏil Zdenûk Îampach z Potn‰tejna, kter˘ vlastnil panství drahotu‰ské a hranické v letech 1600–1610.
Koupil svobodn˘ dvÛr a dvû pÛllánové usedlosti v sousedství a promûnil je na dvÛr hospodafiící ve vlast-
ní reÏii. Poddan˘m tak vznikla nová povinnost – robota u tohoto dvora.

V roce 1613 získal panství drahotu‰ské a hranické Václav Mol z Modfielic, kter˘ hledal zpÛsoby, jak
zv˘‰it pfiíjmy z hospodafiení ve vlastní reÏii. Roz‰ífiil proto chov ovcí pro vlnu a maso a chov skotu ve ãty-
fiech pansk˘ch dvorech. V Klokoãí bylo 200 ovcí a 40 kusÛ hovûzího dobytka. Poddan˘m ve vsích se
tímto utuÏila robota, kterou byli ke dvoru povinováni. Vlnu od vrchnosti odebírali hraniãtí Îidé a v˘-
hodnû ji prodávali. 

V soupise konfiskovaného majetku Václava Mola z Modfielic z roku 1621 jsou u dvora v Klokoãí uve-
deny pouze stavy dobytka: 23 krav dojn˘ch na pána, 2 krávy ãelední, 1 b˘k k plemenu, 2 b˘ci leto‰ní,
9 dvoulet˘ch jalovic, 1 dvoulet˘ volek, 38 kusÛ dobytka sviÀského, 57 skopcÛ dvoulet˘ch, 49 roãních
skopcÛ, 38 bahnic roãních, 31 star˘ch beranÛ k plemenu, 20 roãních beranÛ. Celkem 38 kusÛ hovûzí-
ho dobytka, 38 ks prasat a 195 kusÛ ovcí.

V letech 1636–1649 dal Maxmilián Ditrich‰tejn celé panství Hranice do nájmu, vãetnû hospodafiení
na pansk˘ch dvorech. Pfii pfiebírání dvora tfietím, posledním nájemcem Václavem Rekem v lednu 1647
zde bylo 19 dojn˘ch krav, 10 jalovic a telat, 12 b˘kÛ a volÛ a 394 skopcÛ.

Dne 16. ãervence 1650 zasáhla obec velká boufika s blesky, lijákem a krupobitím. Kusy ledu velké ja-
ko husí vejce zniãily ãást úrody na polích. V klokoãském panském dvofie vyãíslili ‰kody na 20 mûfiic Ïi-
ta a 33 mûfiic ovsa.

Popis panství z roku 1655 obsahuje podrobn˘ popis v‰ech ‰esti dvorÛ na panství Hranice a ‰esti na
panství Lipník. Mezi nimi jsou také cenné údaje o dvofie v Klokoãí. Co se t˘ãe dobytka, byly stavy ná-
sledující: 21 mléãn˘ch krav, 2 ãtyfi- a tfiíletá telata, 2 dvou- a jednoletá, 3 leto‰ní telata, 6 tfiílet˘ch volÛ,
2 dvou- a jednoletí, 4 voli leto‰ní, 7 hus, 5 kachen, 7 krÛt, 15 slepic, 6 ovcí mléãn˘ch nebo chovn˘ch,
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11 star˘ch beranÛ, 49 tfiílet˘ch skopcÛ, 73 dvou- a jednolet˘ch skopcÛ, 6 leto‰ních skopcÛ. Ve dvofie by-
lo 60 kop 8 snopÛ Ïita, 33 kop 40 snopÛ jeãmene, 6 kop hrachu, 55 kop 27 snopÛ ovsa, 3 kopy 5 sno-
pÛ lnu a 40 kop 10 snopÛ konopí. Pro v˘sev na podzim 1655 a na jafie 1656 bylo urãeno: 27 mûfiic p‰e-
nice, 96 mûfiic 4 achtle Ïita, 32 mûfiic jeãmene, 4 mûfiice hrachu, 107 mûfiic ovsa, 15 mûfiic pohanky,
1 mûfiice  lnûného semínka a 5 mûfiic konopného semene. Z devíti luk (mimo jiné na Milenovské vr-
chovinû, v ·irokém, na Klokoãském rybníku, u Podhofií, Klínek a lesní louky) bylo 82 fÛr sena,  pouze
dvû louky dávaly také otavu – 7 fÛr.

Jména ‰afáfiÛ i ostatních zamûstnancÛ dvora bohuÏel zÛstávají dlouho neznámá. Teprve v roce 1661
zmiÀuje matrika v kníÏecím dvofie Mikulá‰e Orzáka, kterému umfielo patnáctit˘denní dûvãátko. Roku
1663 byl ve dvofie ‰afáfi Martin Skfiiãil s manÏelkou Zuzanou, v roce 1666 ovãák Martin Málek s man-
Ïelkou Dorotou.

Podle záznamu v urbáfii z roku 1684 byl v Klokoãí dobfie vystavûn˘ dvÛr s ‰afáfistvím. Patfiily k nû-
mu role o v˘mûfie 340 mûfiic (120 mûfiic za dvorem proti HrabÛvce, 100 mûfiic proti Milenovu, 100 mû-
fiic proti Drahotu‰ím). Podle trojpolního systému se roãnû obdûlávalo 226 mûfiic, zbytek leÏel ladem. Kro-
mû obilí se pûstovaly také technické plodiny, jako napfiíklad len a konopí. Z luk pfii dvofie se sklízelo roãnû
77 fÛr sena a otavy, které byly urãeny pro zimní krmení hovûzího dobytka. U dvora slouÏili kromû ‰afá-
fie a ‰afáfiky dal‰í tfii lidé a pasák krav. ·afáfi fiídil polní práce a dohlíÏel na ãeládku dvora. V‰ichni mûli
kromû penûÏního platu urãené dávky v naturáliích (napfi. p‰enici, oves, sÛl atd.). ·afáfiova kráva pak moh-
la b˘t drÏena, krmena a pasena spolu s pansk˘mi. Místo dávky sádla mohla ãeládka dvora uÏívat dvou
mléãn˘ch krav. Dále dostávali t˘dnû maso – mimo ãtyfiicet postních dnÛ. Naopak k VánocÛm a Veliko-
nocÛm dvojitû, kdy dostávali také kapra. Tfii ãeledíni (nebo dûveãky) a pasák krav byli povinni ãistit hu-
sí pefií a spfiádat urãené mnoÏství lnu. ·afáfi navíc dostával vejce a kufiata od jedné vrchnostenské slepi-
ce. K ovcím byl v Klokoãí drÏen ovãák, jehoÏ plat byl také urãen v penûzích a naturáliích. TaktéÏ uÏíval
jednu mléãnou krávu, na Vánoce a Velikonoce dostával kapra. Bylo stanoveno, kolik vlny má b˘t získá-
no dvakrát roãnû z kaÏdé ovce. DrÛbeÏ byla krmena Ïitnou zadinou (malé obilky oddûlené pfii zpraco-
vání od obilek normální velikosti). Od jedné krÛty bylo poãítáno pût mlad˘ch, od jedné husy, kachny
a slepice potom po ‰esti. Konû nebyli u dvora Ïádní – pro polní práce byli pouÏíváni konû robotujících
poddan˘ch. 

Plat ‰afáfie v roce 1690 ãinil 23 zl. 39 kr. 5 d.
Na poãátku 18. století robotovali k panskému dvoru v Klokoãí poddaní z HrabÛvky, Velké, Radíko-

va a samozfiejmû ze samotného Klokoãí. Ve dvofie se choval hovûzí, skopov˘ a ãern˘ dobytek, jakoÏ
i drÛbeÏ.

Podle inventáfie panství Hranice z 8. ãervence 1744, uloÏeného v rodinném archivu Ditrich‰tejnÛ,
bylo u klokoãského dvora 34 mléãn˘ch krav, 1 b˘k, 4 chovná prasata, 1 prase bûhoun, 5 krÛt, 6 hus,
6 kachen, 16 slepic, z ozimu 30 mûfiic p‰enice a 76 mûfiic Ïita, z jafie 30 mûfiic jeãmene a 76 mûfiic ovsa.
Roãnû se pro prasata a drÛbeÏ spotfiebovalo 7 mûfiic 4 achtle Ïita, 7 mûfiic 4 achtle jeãmene a 15 mûfiic
p‰enice. Do inventáfie patfiily mimo jiné 1 kotel na sádlo, 37 fietûzÛ na hovûzí dobytek, 1 lopata, 1 vidle,
3 srpy, 1 ohÀové háky, 3 mléãné ‰kopky apod. U ovãáka byly je‰tû 2 konve a 1 lopata. 

Podle popisu panství, dochovaného v dokumentech velkostatku Hranice, bylo téhoÏ roku 1744 v Klo-
koãí jen 30 mléãn˘ch krav a 1 b˘k, o prasatech není v písemnosti zmínka a poãty drÛbeÏe jsou stejné.
Pozemky jsou vymezeny pouze místem – 118 mûfiic u HrabÛvky, 100 mûfiic u Drahotu‰ a 100 mûfiic
u Milenova, z toho 106 mûfiic bylo urãeno pro ozim a 106 pro jafi. Zbytek pfiipadl na úhor. Z luk jsou jme-
novány ty na Milenovské vrchovinû, proti Milenovu, ·irok˘, Rubanina a u Hranického rybníka.

V polovinû 18. století jsou jiÏ pozemky (399 mûfiic polí a 128 fÛr sena z luk) u klokoãského dvora se-
pisovány podle místních názvÛ tratí: Za humny 120 mûfiic, Pod mezou 30 mûfiic, Na brodku 100 mûfiic,
Kraãina 18 mûfiic, Kopec pod Milenovem 12 mûfiic, tamtéÏ Klínek 7 mûfiic, Luãinka 50 mûfiic, Za dvor-
skou zahradou 35 mûfiic, Nad brtn˘m 7 mûfiic, U Slavíãského rybníka 20 mûfiic, louka u Jezernického
rybníka 68 fÛr, louka Horaãka 10 fÛr, louka Obecnica 20 fÛr, louka na Milenovské vrchovinû 5 fÛr, lou-
ka u Hranického rybníka 16 fÛr, louka na Velické vrchovinû 5 fÛr a louka u „Frauen Teuch“ (rybník Pan-
na poblíÏ Slavíãského rybníka) 4 fÛry. 
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Podle tereziánského katastru ke klokoãskému dvoru náleÏelo 250 mûfiic polí (bonita 3), 10 mûfiic past-
vin a 3 mûfiice zahrad. Z luk se sváÏelo 96 fÛr sena a 28 fÛr otavy (v dominikální fassi z roku 1750 uve-
deno 48 ãtyfispfieÏních fÛr sena a 14 ãtyfispfieÏních fÛr otavy).

Podle pfiehledu z roku 1776 náleÏelo ke klokoãskému dvoru 1 200 dnÛ roboty s potahem a 1 600 dnÛ
pû‰í roboty. Tato byla rozdûlena mezi obyvatele Klokoãí (1 196 dnÛ s potahem a 897 pû‰í) a Lhotky (793
pû‰í). Navíc mûly povinnosti ke dvoru obce Milenov a HrabÛvka (napfi. pfiiváÏet stavební materiál).

V roce 1777 byl stanoven deputát ‰afáfie, pasáka krav a ovãáka. ·afáfi dostával 30 zl., urãené
mnoÏství p‰enice, Ïita, jeãmene, ovsa, hrachu, prosa, soli, masa a mûkkého dfieva – celkem i s hotov˘-
mi penûzi 110 zl. 46 kr. Pasák krav dostával 8 zl., urãené mnoÏství p‰enice, Ïita, jeãmene, hrachu, pro-
sa, sádla, soli, s˘ra a masa – celkem i s hotov˘mi penûzi 46 zl. 26 kr. Ovãákovi pfiíslu‰elo za 100 kusÛ
vÏdy 5 zl., urãené mnoÏství p‰enice, Ïita, jeãmene, hrachu, prosa, soli, masa a mûkkého dfieva – celkem
i s hotov˘mi penûzi 27 zl. 31 kr. Pro srovnání – deputát uãitele v Drahotu‰ích byl jen 20 zl. 41 kr. 1,5 d.

Podle josefínského katastru byla rozloha pozemkÛ dvora, které se nacházely na území obce Klokoãí,
následující: role 116 a 40/64 jitra 9 4/6 ãtvereãních sáhÛ (tfiílet˘ v˘nos p‰enice 579 mûfiic 7,5 mírky,
Ïita 925 mûfiic 20,5 mírky, jeãmene 1 099 mûfiic 12,25 mírky, ovsa 168 mûfiic 25,75 mírky), louky
2 a 61/64 jitra (roãní v˘nos sena 13 centnéfiÛ 65 liber, roãní v˘nos otavy 4 centnéfie 58 liber). Pozem-
ky se nacházely na tûchto místních tratích: Zápotoãí, Brtn˘, Podevsí, Nad louãkama a nûkolik neurãe-
n˘ch místních tratí v zastavûné ãásti, vãetnû pastviska pro husy.

V srpnu 1806 bylo v klokoãském dvofie napoãítáno celkem 47 kusÛ hovûzího dobytka, z toho 40
krav, 5 jalovic, 1 b˘k star˘, 1 b˘k ãtyfilet˘ a 2 krávy u ‰afáfie. Skopov˘ dobytek (celkem 539 kusÛ) byl
v‰echen u ‰afáfie, a to 35 star˘ch beranÛ, 16 dvoulet˘ch, 42 jednolet˘ch, 213 star˘ch skopcÛ, 84 dvou-
let˘ch, 107 roãních a 42 leto‰ních.

V pfiehledu hospodafiení vrchnosti ve vlastní reÏii byly u klokoãského dvora uvedeny tyto pozemky:
U brodku 25 jiter 49 ‰edesátiãtvrtin 25 1/6 ãtvereãního sáhu, Pod mezou 7 jiter 43 ‰edesátiãtvrtin 4 ãtve-
reãní sáhy, Za dvorem 40 jiter 26 ‰edesátiãtvrtin 14 1/6 ãtvereãního sáhu, Na brtn˘m 2 jitra 20 ‰edesáti-
ãtvrtin 20 ãtvereãních sáhÛ, Kraãina 4 jitra 62 ‰edesátiãtvrtin 8 4/6 ãtvereãního sáhu, Za Morchov˘mi
humny 24 jiter 24 ‰edesátiãtvrtin 22 5/6 ãtvereãního sáhu, U Milenova na kopci 5 jiter 46 ‰edesátiãtvr-
tin 1 5/6 ãtvereãního sáhu, Klínek 2 jitra 31 ‰edesátiãtvrtin. Celkovû se poãítalo 340 mûfiic 6 achtlÛ, z to-
ho na ozim a jafi mûlo pfiipadat 255 mûfiic a na úhor (hnojení) zÛstávat 85 mûfiic. 

Realizované dûlení:
ozim 1806 – 149 mûfiic jafi 1807 – 94 mûfiic 1 achtl úhor – 97 mûfiic 5 achtlÛ
ozim 1807 – 174 mûfiic 7 achtlÛ jafi 1808 – 85 mûfiic 1 achtl úhor – 80 mûfiic 6 achtlÛ
ozim 1808 – 165 mûfiic 7 achtlÛ jafi 1809 – 97 mûfiic 5 achtlÛ úhor – 77 mûfici 2 achtle
ozim 1809 – 174 mûfiic 7 achtlÛ jafi 1810 – 80 mûfiic 6 achtlÛ úhor – 85 mûfiic 1 achtl

Podle inventáfie z roku 1807 patfiily ke klokoãskému dvoru tyto budovy: byt ‰afáfie, stáje pro krávy,
byt ovãáka (‰patná stfiecha), stáje pro ovce, s˘pka, stodola (stfiecha by se mûla vylep‰it), chlívek pro pra-
sata, byt zahradníka se stájí pro krávu, dolní valcha na sukno. Ke stavbám se poãítal také plot zahrady.
O opravû bytÛ v Klokoãí se jednalo v roce 1809.

Na poãátku 19. století se na dvofie v Klokoãí pozemky obdûlávaly podle trojpolního tfiíletého cyk-
lu. V roce 1809 bylo navrÏeno pfiejít na stfiídavé hospodafiení, které se v ten ãas zavádûlo také jinde. Ná-
vrh byl podloÏen pfiesn˘m srovnáním plánu dle dosavadního systému (na 3 roky) a návrhu stfiídavého
hospodafiení (na 8 let) na konkrétních pozemcích.

Podle pfiehledu platÛ v‰eho vrchnostenského sluÏebnictva do konce fiíjna 1811 dostal klokoãsk˘ ‰a-
fáfi Václav ·indler 80 zl. a drahotní pfiíplatek 25 zl. a dal‰í pfiíplatek 24 zl. Celkem tedy 129 zl. Pasák
krav (·tûpán DuchoÀ) obdrÏel 16 zl., drahotní pfiíplatek 20 zl. a dal‰í pfiíplatek 4 zl. 48 kr., celkem 40 zl.
48 kr. Dále dostával 90 zl. jako pfiíplatek za tûÏkosti ve sluÏbû a 30 zl. pfiíplatek dle tabely z roku 1797.
KaÏdá ze tfií dûveãek mûla vymûfien plat 16 zl., drahotní pfiíplatek 20 zl. a dal‰í pfiíplatek 4 zl. 48 kr. (cel-
kem 40 zl. 48 kr.). Dal‰ích 20 zl. byl pfiíplatek za tûÏkosti sluÏby a 8 zl. podle tabely z roku 1797. Pa-
cholkovi k ovcím bylo vyplaceno 26 zl. a 7 zl. 48 kr. pfiíplatku (celkem 33 zl. 48 kr.). Dále mu náleÏelo
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40 zl. pfiíplatku za tûÏkosti sluÏby. Na panství byli ãtyfii drábové (Vítek, ·indler, MuÏíãek a Úlehla), kte-
fií dostali po 60 zl., 15 zl. drahotního pfiíplatku a 18 zl. dal‰ího pfiíplatku (celkem 93 zl.). NáleÏelo jim
také 75 zl. pfiíplatku za tûÏkosti ve sluÏbû a 31 zl. vedle naturálií podle tabely z roku 1797.

Hospodáfisk˘m správcem dvora v Klokoãí byl ustanoven Josef Kvizda, kter˘ jiÏ dfiíve pracoval ve vrch-
nostenské sluÏbû. V bfieznu 1811 mu kníÏe Franti‰ek Josef Ditrich‰tejn-Proskau stanovil roãní plat a de-
putát. Kromû 200 zl. vídeÀsk˘ch (nebo 1 000 zl. v bankocetlích) dostával máslo, s˘r, sÛl, p‰enici, Ïito, jeã-
men, hrách, ãoãku, pivo, ‰tiky a kapry, tvrdé a mûkké dfievo, pÛdu a zahradu k obdûlávání a denní diety.

V roce 1812 do‰lo ve dvofie k úhynu ‰esti krav, protoÏe se nadmuly. Tfii z nich byly urãeny k poráÏ-
ce, neboÈ jiÏ dávaly velmi málo mléka. Za tuto událost nesl odpovûdnost past˘fi dobytka ·tûpán DuchoÀ,
kter˘ mûl poru‰it zákaz krmit hovûzí ãerstvou trávou. Majitel dvora kníÏe Ditrich‰tejn jej okamÏitû pro-
pustil z vrchnostenské sluÏby, ale na pfiímluvu ‰afáfie Josefa Kvizdy byl pfiijat zpût.

Chov drÛbeÏe (drÛbeÏárna) a krav (mlékárna) pfii dvofie v Klokoãí vrchnost na poãátku 19. století
pronajímala za pfiedem dohodnuté poplatky za kus. V roce 1813 provedl vyúãtování od ledna do srp-
na ‰afáfi (hospodáfisk˘ správce) Josef Kvizda. Napfiíklad se zde chovalo 10 hus – kaÏdá mûla po 4 housa-
tech, 10 hus na pefií a maso, 4 kachny – kaÏdá mûla po 4 kachÀatech, 24 slepic – kaÏdá mûla po 4 ku-
fiatech, a platilo se i z vajec. Poplatek byl stanoven na rok a kus. Od vypoãítaného poplatku se odeãítala
suma za obilí dle prÛmûrn˘ch cen. âist˘ v˘nos za osm mûsícÛ roku 1813 pfiedstavoval pro vrchnosten-
skou pokladnu 51 zl. 55 kr. 3 d. âist˘ poplatek za mlékárnu ãinil 41 zl. 10 kr. Podmínky pronájmu b˘-
valy ãasto dohodnuty na nûkolik let dopfiedu. 

Podobnû byl pronajímán také chov ovcí. V roce 1829 Ïádal klokoãsk˘ ovãák Jakub ·rámek o pro-
minutí 10 zl. z poplatku, a to kvÛli velk˘m v˘dajÛm zpÛsoben˘m nûkolikaletou nemocí jeho Ïeny. Pros-
bû bylo na doporuãení hranického úfiadu vyhovûno. Ovãák Jakub ·rámek zemfiel v roce 1829 ve vûku
72 let a zÛstala po nûm vdova Barbora (zemfiela 1840 ve vûku 72 let). Ani jedno z jeho plnolet˘ch dûtí
nebydlelo v Klokoãí.

Pfii vymûfiování pro regulaci pozemkové danû byl zji‰Èován hrub˘ v˘nos pozemkÛ za rok 1818. Past-
vina u Slavíãského rybníka, na kterou vznesla nárok obec, ale kterou v té dobû drÏela vrchnost (157 jiter
342 2/6 ãtvereãního sáhu), mûla v˘nos 556 zl. 47 kr. Pozemky panského dvora v katastru obce Klokoãí
(142 jiter 184 4/6 ãtvereãního sáhu) 1 197 zl. 5 kr. 1 d., v katastru Milenova (23 jiter 263 2/6 ãtvereã-
ního sáhu) 27 zl. 34 kr. 1 d. a v katastru Drahotu‰ (2 jitra 975 ãtvereãních sáhÛ) 19 zl. 22 kr. 2 d. Celkem
tedy i s onou spornou pastvinou 1 800 zl. 49 kr. Do klokoãské matriky v˘nosu pozemkového byly zapsá-
ny v˘‰e uvedené hodnoty a roãní daÀ 152 zl. 13 kr. Zastavûná plocha v roce 1830 tvofiila 1 322 ãtvereã-
ních sáhÛ (dva komplexy o rozloze 164 a 1 158 ãtvereãních sáhÛ).

V roce 1820 byla opût provedena licitace na pronájem hospodafiení na jednotliv˘ch dvorech panství,
vãetnû Klokoãí. Ve srovnávacím pfiehledu let 1822 a 1823 nejsou panské dvory rozepsány jednotlivû,
n˘brÏ jsou udávána pouze celková ãísla ve v‰ech vrchnostensk˘ch domech panství Hranice. V celkem
18 domech v roce 1822 Ïilo 219 obyvatel, bylo chováno 11 koní, 2 volci, 68 kusÛ hovûzího dobytka
a 100 ovcí. V roce 1823 v 18 domech Ïilo 228 obyvatel, bylo chováno 11 koní, 7 volkÛ, 87 kusÛ ho-
vûzího dobytka a 1 459 ovcí.

Dne 18. ãervna 1828 byla pole panského dvora zasaÏena krupobitím, které se pfiehnalo nad obcemi Klo-
koãí, Milenov a Podhofií. ·kody na vrchnostensk˘ch pozemcích nebyly zanedbatelné, ale byly men‰í neÏ
ty, které utrpûli poddaní. Nejvût‰í ztráty se t˘kaly hrachu, jeãmene a jetele, ménû pak Ïita a p‰enice.

Po roce 1831 se majitel panství rozhodl zru‰it vlastní hospodafiení, byÈ pronajímané ‰afáfiÛm, a pro-
pachtovával pozemky sedlákÛm, chalupníkÛm a domkáfiÛm z okolních obcí. Zvlá‰È se zaãaly pro-
najímat uprázdnûné byty u dvora. V letech 1831–1882  probûhlo nûkolik vydraÏování pozemkÛ. V ná-
vrhu licitace v roce 1831 bylo napoãítáno 340 mûfiic 13 achtlÛ polí (z toho odeãteno 8 achtlÛ pozemkÛ
deputátníkÛ ), 34 mûfiic 15 achtlÛ luk a 3 mûfiice 5 1/2 achtle pastvin. Celkem mûlo b˘t pronajímáno
378 mûfiic 9 1/2 achtle pozemkÛ za 876 zl. 11 1/4 kr. V roce 1831 zhotovil Friedrich Höss mapku po-
zemkÛ dvora, k níÏ se dochoval i pracovní náãrt s v˘poãtem v˘mûry (tzv. makuláfi).

Pozemky dvora zasahovaly do katastrÛ obcí Klokoãí (Na brtním, U Milenova na kopci, Klínek, Za
Morchov˘m horní a dolní díl, Za dvorem, Pod mezou, Kraãina, U brodku, louka pod Kraãinou, pastvina
u pole Na brodku, pastvina u zahrady za stodolou, pastvina Pod brtním a hraniãním kamenem, klokoã-
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ská panská zahrada a zahrada pod
kravínem), Milenov (louka na Mile-
novské vrchovinû), Velká (louka na
Velické vrchovinû, klokoãsk˘ „Feld-
teich“) a Drahotu‰e (drahotu‰sk˘
„Strassenteich“). Samostatnû byly
v letech 1832–1849 licitovány po-
zemky zahrada pod kravínem, klo-
koãsk˘ „Feldteich“ a drahotu‰sk˘
„Strassenteich“, k tomu navíc neur-
ãené rÛzné tratû v zastavûné ãásti
obce. Oba rybníky („Feldteich“
i „Strassenteich“) jsou v dubnu roku
1832 uvádûny jako vysu‰ené a pfie-
mûnûné na louku. Pozemek Klínek
byl uvádûn v seznamech pronájmÛ
teprve od roku 1837. Od roku 1864
jiÏ v seznamech chybí pozemky
pastvina u zahrady za stodolou, past-
vina Pod brtním, klokoãská zahrada
pod kravínem a neurãené rÛzné tra-
tû v zastavûné ãásti obce. Naopak
byl od roku 1864 uveden navíc po-
zemek Rybníãek u s˘pky v katastru
obce Klokoãí. Mohlo by se jednat
o vysu‰en˘ klokoãsk˘ „Hofteich“,
kter˘ je roku 1832 uvádûn je‰tû ja-
ko zavodnûn˘. V popisu panství z ro-
ku 1744 se uvádí v˘nos Klokoãské-
ho rybníka 20 kop kaprÛ. V roce
1777 bylo v „Streck Teuch“ 16 kop
a v roce 1805 jenom 15 kop jednolet˘ch kaprÛ.

V letech 1831–1882 byly pozemky dvora v Klokoãí pronajímány vût‰inou na ‰est let. V˘jimku tvofií
období 1849–1852, kdy kníÏe Ditrich‰tejn nafiídil pronájem pouze na tfii roky. Nájemci byli vybíráni v li-
citaci a stvrzovali souhlas s podmínkami pronájmu podpisem (negramotní tfiemi kfiíÏky). Nájemci byli
z obcí Klokoãí, Milenov, HrabÛvka, Drahotu‰e, Radíkov, Velká, Lhotka a Hranice.

V roce 1832 se jednalo o vyuÏití vrchnostenské s˘pky v Klokoãí pro uloÏení kontribuãních obil-
ních fondÛ. B˘valy uloÏeny v Hranicích, ale budova nebyla udrÏována a obilí se muselo zaãít ukládat ji-
nam. MístodrÏitelství nafiídilo vyuÏít pro tyto úãely právû s˘pku v Klokoãí, a to za roãní poplatek 90 zl.,
kter˘ ov‰em krajsk˘ úfiad sníÏil na 33 zl. 49 kr. Nakonec byl schválen poplatek 60 zl. KníÏe Ditrich‰tejn
se proti tomuto rozhodnutí bránil poukazem, Ïe místodrÏitelství nemÛÏe volnû nakládat s vrchnosten-
skou budovou, navíc za smû‰n˘ poplatek. Vyhrazoval si právo i nadále disponovat se s˘pkou v Klokoãí.
Jednání o pronájmu probíhalo je‰tû v roce 1838, kdy bylo poukazováno na císafisk˘ patent z roku 1788
o pouÏití privátního majetku pro uchovávání kontribuãních fondÛ, kter˘ vrchnost zavazoval k bezpod-
míneãnému poskytnutí sv˘ch s˘pek.

Chov ovcí byl nadále pronajímán spolu s pozemky pro pastvu. Ovãák Josef Nûmeãek, pacht˘fi do-
bytka a pozemkÛ ze Slavíãe, bydlel v tzv. kolni, která byla poãítána k ã. p. 29, ale stávala za císafiskou
cestou u Slavíãe. Pfied rokem 1857 byl chov ovcí pfii klokoãském dvofie zru‰en.

RovnûÏ byty u panského dvora v Klokoãí se v 19. století pronajímaly, a to vÏdy s povolením kní-
Ïete. V dubnu 1833 byl byt b˘valého ovãáka pronajat propu‰tûnému vojákovi Josefu Uherovi. Jednalo
se o jednu vytopitelnou a jednu nevytopitelnou místnost, komoru, kuchyÀ, sklep, chlév pro dvû krávy,

Půdorys obytných a hospodářských budov panského dvora z roku
1831 (ZAOpO, Vs Hranice, inv. č. 4115, mapa č. 171)
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otevfien˘ chlév pro ovce a kÛlnu. Roãní poplatek byl 10 zl. a v˘povûdní lhÛta pÛl roku. Nájemník po ne-
celém roce obdrÏel sluÏbu v Hranicích a nastal problém s v˘povûdní lhÛtou. Nakonec se rychle na‰el no-
v˘ podnájemník Václav Hasen, kter˘ se v‰ak záhy odstûhoval, aniÏ by zru‰il nájemní smlouvu. Teprve na
konci roku 1834, kdyÏ se objevil nov˘ zájemce o pronájem, zjistilo se, Ïe vrchnostensk˘ úfiad ponechal
byt prázdn˘ a spoléhal na nevypovûzenou smlouvu s Hasenem. KníÏe protentokrát úfiadu odpustil i dluÏ-
nou ãástku a povolil dal‰í pronájem, a to Janu Mlãákovi z HrabÛvky, kter˘ zde bydlel od konce roku 1834
do zaãátku roku 1839. Pak byl pronajat penzionovanému drábovi Josefu Pfiikrylíkovi, kter˘ zemfiel roku
1844 ve vûku 80 let. Nová nájemní smlouva s Antonínem Dobe‰kou (1844–1850) obsahovala podmín-
ku, podle níÏ vdova Rozina Pfiikrylíková byt nadále spoluob˘vala. Antonín Dobe‰ka byl zahradníkem (ro-
ku 1869 uveden jako zahradník stromÛ, roku 1880 jako ‰tûpafi stromÛ) a bydlel zde do záfií roku 1882.
Podle smlouvy z roku 1849 patfiila ke dvûma místnostem bytu, kuchyni, sklepu a jedné stáji pro dvû krá-
vy také ãást otevfiené ‰opy. Roãní nájem za byt byl 4 zl. Dále platil Antonín Dobe‰ka za dvû ãásti stodo-
ly roãnû 4 zl.

Ve druhém bytû pfii klokoãském dvofie v ã. p. 29 bydlel Daniel Sehnal, kter˘ je v matrice roku 1832
uveden jako dráb. Sehnal si v letech 1831–1843 propachtovával také ãást pozemkÛ. Podle nájemní smlou-
vy z let 1837–1843 k tomuto bytu patfiila pÛda, sklep, komora, vymezené místo ve stáji pro dobytek
a pÛda pro tent˘Ï. Po roce 1843 si byt i ãást pozemkÛ pronajímal Anton Sehnal, syn Daniela Sehnala,
kter˘ byl nájemcem a pacht˘fiem polností dvora aÏ do záfií 1882. Podle smlouvy z roku 1843 platil roã-
ní nájem za byt a ãást stodoly celkem 16 zl. 30 kr. Podle smlouvy z roku 1849 k bytu s pÛdou, sklepem
a komorou patfiila také ãást stáje pro krávy s pÛdou. Roãní nájem byl 5 zl. za byt. Dále platil za ãást sto-
doly 4 zl. 30 kr. 

Tfietí, novû postaven˘ byt, byl roku 1855 pronajat klokoãskému krejãímu Franti‰ku Macháãkovi (ma-
lá pfiedsíÀ, malá komora, svûtnice a stáj pro dobytek a vymezen˘ pozemek), kterému byla smlouva ob-

Mapa pozemků klokočského dvora z roku 1831 (ZAOpO, Vs Hranice, inv. č. 4115, mapa č. 170)
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novena také pro léta 1858–1864. V roce 1870 uzavfieli nájemní smlouvu do roku 1876 Johana Ma-
cháãková a Josef Lacina.

Vedle tûchto tfiech bytÛ se pronajímala také stodola nebo její ãásti, jednotlivé mlaty ve stodole a kÛl-
ny, vût‰inou zájemcÛm z Klokoãí. Podle smlouvy z roku 1843 platili Jan R˘par a Franti‰ek ·losar za dvû
ãásti stodoly a dva mlaty roãní nájem 8 zl., stejnou ãástku vymûfiovala smlouva z roku 1849.

Po vymfiení rodu Ditrich‰tejnÛ po meãi zdûdily majetek sestry Terezie, Alexandra, Klotilda a Gabrie-
la (1858–1862). Klokoãsk˘ dvÛr pfie‰el spolu s lipnick˘m velkostatkem do rukou Gabriely z Hatzfeldt-
-Wildenburgu (1862–1909) a poté její dcery Antoinety, hrabûnky z Althanu (1909–1924). 

V roce 1882 se knûÏna Gabriela z Hatzfeldt-Wildenburgu rozhodla dát cel˘ dvÛr do nájmu lipnické-
mu cukrovaru. O jejím zámûru se dozvûdûli drobní pacht˘fii z Klokoãí a v únoru 1882 napsali knûÏnû
prosbu, aby jim prodlouÏila pronájem pozemkÛ, obytn˘ch a hospodáfisk˘ch budov, kde byl ustájen jejich
dobytek a uloÏeno krmení pro nûj, na dal‰ích ‰est let. Odebráním moÏnosti hospodafiit na pronajat˘ch
polnostech by pfii‰li  mnozí domkáfii, ktefií byli závislí na v˘nosu z propachtovan˘ch pozemkÛ, o v˘-
znamn˘ zdroj svého Ïivobytí. Obávali se také, Ïe zmûna by znamenala ztrátu velké ãásti obilovin a ji-
n˘ch polních plodin potfiebn˘ch k obÏivû. Poplatky, které se pravidelnû zvy‰ovaly, platili vÏdy vãas, a pro-
to Ïádali o dal‰í smlouvu opût na ‰est let. V odpovûdi fieditelství kníÏecích statkÛ v Lipníku bylo uvedeno,
Ïe vût‰ina ÏadatelÛ (aÏ na dva nájemce bydlící ve dvofie) vlastní dal‰í polnosti, ze kter˘ch sklízí úrodu.
âást podepsan˘ch zopakovala svou prosbu je‰tû v polovinû ãervna, ale spolu s odpovûdí na dopis zasla-
lo kníÏecí fieditelství statku v Lipníku nájemcÛm Sehnalovi a Dobe‰kovi vyrozumûní, Ïe koncem záfií
1882 nájem kníÏecích pozemkÛ a bytÛ v Klokoãí bez v‰elijaké v˘povûdi sám sebou pfiestane. Oba pach-
t˘fii pfiijetí listu stvrdili sv˘m podpisem.

Smlouvu o pronájmu klokoãského dvora s v‰emi pozemky, obytn˘mi a hospodáfisk˘mi budovami ak-
ciové spoleãnosti Lipnicko-bfieclavského cukrovaru („Leipnik-Lundenburger Zuckerfabriken-Aktien-
gesellschaft“) podepsali jeho zástupci August rytífi Skene z Vídnû a Robert Schorisch z Bfieclavi. Za maji-
telku velkostatku Gabrielu knûÏnu z Hatzfeldt-Wildenburgu, rozenou baronku Ditrich‰tejn-Proskau Leslie,
smlouvu podepsal správce lipnického velkostatku Franz Melitzky. Nájem trval deset let do roku 1892,
poté byl prodluÏován aÏ do konce pachtovního roku (konec záfií) 1904, a následnû od 1. fiíjna 1904 do
30. záfií 1916. Pfii pfiedávání byl sepsán inventáfi dvora, kter˘ je vlastnû jednoduch˘m popisem pfiíslu-
‰enství budov (okna, dvefie, okenice apod.). Podle nûj se dvÛr skládal ze stájí pro krávy a b˘valého bytu
‰afáfie (dva byty o více místnostech spojené prÛchodem se stájí, podsklepené, kuchyÀ, dva zdûné kach-
lové sporáky), z ‰opy pod cestou s prkenn˘m ‰alováním (cihlov˘ sporák s plechovou troubou), z b˘valé-
ho bytu drába (dfiíve ovãáka, podsklepen˘, kachlov˘ sporák, pekafiská pec) s komorou (ze strany od ‰o-
py se zdûn˘m sporákem), ze stáje pro voly (dfiíve pro ovce), studny na dvorku, s˘pky se zdûn˘m ‰títem
a tfiemi nadzemními podlaÏími a stodoly. Do mobilního inventáfie patfiily dva Ïebfiíky se Ïelezn˘mi bid-
ly, dva hasicí ko‰e a jeden mal˘ ohniv˘ hák. Také se uvádí pût postelí pro potfieby armády. Celkem bylo
pronajato 134 jiter 144 ãtvereãních sáhÛ pÛdy za roãní pacht 4 007 zl. 34 kr. (30 zl. za jitro; neplatilo
se za 819 ãtvereãních sáhÛ neproduktivní plochy v katastru Klokoãí) v katastru obcí Klokoãí (budovy
a zahrada, pole, louky a pastviny V brtn˘ch, Za potoãí, Za humny, celkem 128 jiter 1 553 ãtvereãních
sáhÛ), Velká (louka a pastvina Pod jasníky, celkem 2 jitra 1 559 ãtvereãních sáhÛ) a Drahotu‰e (pole a lou-
ky Za humny, celkem 2 jitra 232 ãtvereãních sáhÛ). Zastavûná plocha byla vymûfiena na 1 322 ãtvereã-
ních sáhÛ, pole na 116 jiter 202 ãtvereãních sáhÛ, louky na 7 jiter 701 ãtvereãních sáhÛ, zahrada na
4 jitra 236 ãtvereãních sáhÛ, pastviny na 5 jiter 64 ãtvereãních sáhÛ a neproduktivní plocha na 819 ãtve-
reãních sáhÛ.

Pozemky byly urãeny k pûstování cukrové fiepy a u dvora bylo kvÛli jejímu dob˘vání chováno 62 vo-
lÛ k tahu. Ve dvofie bydlelo osm aÏ devût rodin, jejichÏ ãlenové byli vesmûs zamûstnanci cukrovaru.
Ani zahrada jiÏ nebyla urãena pro komerãní pûstování ovoce, ale v˘nos byl vyuÏíván na prÛmyslové
hnojivo.

V roce 1900 poÏádal rolník Hajda z Klokoãí ã. p. 26 o povolení vést pfies zahradu dvora vodovod. Cuk-
rovar odpovûdûl, Ïe je nejprve nutno poÏádat kníÏecí fieditelství statkÛ, které pozdûji Ïádost zamítlo.

Dal‰ím nájemce dvora byla Pachtovní ekonomická spoleãnost s ruãením omezen˘m z Lipníku.
Celkem mûla pronajato 76,5582 ha v katastru Klokoãí, Drahotu‰ a Velké, ze kter˘ch platila nájem. Z to-
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ho b˘valo drobn˘m rolníkÛm z Klo-
koãí, Milenova, Drahotu‰ a HrabÛv-
ky v rámci nuceného pachtu prona-
jato kolem 13 ha pÛdy. Celkov˘
nájem v roce 1922 dosáhl v˘‰e
14 758,46 Kã, v roce 1923 pouze
12 021,59 Kã. Ve dvofie bydlelo ro-
ku 1910 deset rodin a roku 1921 se-
dm rodin, které nemûly v Klokoãí
domovské právo. Pfiíslu‰níci rodin
vût‰inou pracovali pro „lipnickou
oekonomii“ jako pacholci, námezd-
ní dûlníci nebo krmiãi dobytka. V ro-
ce 1910 bylo ve dvofie 46 kusÛ ho-
vûzího dobytka, z toho 42 volÛ
k tahu i k Ïíru a 4 buvoli. ·afáfiem
byl Jan ·vidrnoch, kter˘ pocházel
z Malého Klokoãova. Zajímavé je, Ïe
v roce 1921 se v‰ichni obyvatelé
dvora hlásili k ãeskoslovenské církvi.

Louky a pole v katastru obce Mi-
lenov (Na vrchovinû, celkem
2,1958 ha) byly pronajímány od ro-
ku 1894 zvlá‰tními smlouvami je-
denácti rolníkÛm z Milenova. Ti
v záfií 1919 poÏádali na základû zá-
kona ã. 318 z 27. kvûtna 1919 jako
dlouholetí pacht˘fii o postoupení po-
zemkÛ do vlastnictví. ProtoÏe po-
zemky byly stále v pronájmu (po-
slední smlouva byla uzavfiena v roce
1915 do roku 1924), Ïádalo fieditel-
ství statkÛ v lednu 1920 Okresní

soud v Hranicích o poseãkání s pfievodem na konec pachtovního roku, tedy do konce záfií.
V roce 1917 odkoupila ãást pozemkÛ (0,2010ha) Severní dráha za 950,30 K a roku 1921 bylo pro

vleãku hrabÛvského lomu postoupeno 0,2929 ha. 
âást pozemkÛ z Dolního pastviska u Slavíãského rybníka si pronajímali obyvatelé Slavíãe a Jezerni-

ce. Napfiíklad od fiíjna 1921 do záfií 1922 si ãtrnáct rolníkÛ pronajalo 9,2079 ha za 1 122 Kã.
V bfieznu 1924 uzavfiela majitelka velkostatku Antoineta Althanová Kupní a smûnnou smlouvu s mi-

nisterstvem národní obrany. Na jejím základû postoupila ãeskoslovenskému státu, respektive vojen-
ské správû, 355 m2 pÛdy za 355 Kã. Naopak stát postoupil b˘valé hrabûnce z Althanu 4 m2 cesty za 4 Kã.
Rozdíl 351 Kã i s pûtiprocentními úroky byl vyplacen na konci ãervna 1926.

Po vzniku âeskoslovenské republiky byla ohlá‰ena a v letech 1923–1924 provádûna pozemková re-
forma. Bylo rozhodnuto pozemky dvoru rozparcelovat. PÛvodnû byli obyvatelé Klokoãí proti, dokonce
pofiádali boufilivé schÛze, ale po ãase se stejnû energicky doÏadovali svého pfiídûlu pÛdy. Nakonec uzna-
li prospû‰nost parcelace pro jednotlivce i pro obec. Parcelace byla provedena v letech 1923–1924. Cel-
kem bylo rozdûleno 195 ha zcelen˘ch a odvodnûn˘ch pozemkÛ mezi obce Klokoãí, Milenov, HrabÛv-
ka, Slavíã, Velká a Drahotu‰e. Jeden rolník a dvacet tfii malorolníkÛ z Klokoãí získali 50,80 ha, z toho
45,8 ha v katastru obce, a 5 ha luk v katastru Slavíãe (celkem orné pÛdy 32 ha 9 900 m2). Parcelace by-
la provedena dle pfiání malorolníkÛ, II. bonita pozemkÛ stála 1 000 Kã, III. bonita pozemkÛ stála 940 Kã,
II.–IV. bonita luk od 600 do 1 000 Kã za 1 ha, kromû poplatkÛ spojen˘ch s parcelací. Obec získala 50 arÛ

Rodina posledního šafáře panského dvora J. Švidrnocha v roce 1908
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z dvorské zahrady jako zbytkov˘ pozemek na stavební místa. Tyto parcely obec prodala v roce 1931 a by-
ly na nich postaveny domky ã. p. 48 aÏ 50. Jednu parcelu si obec ponechala pro své potfieby. Plánovala
zde postavit obecní kanceláfi, knihovnu nebo b˘ãinec – b˘ci totiÏ byli pronajímáni nûkterému z místních

Bývalý panský dvůr Klokočí, vjezd od Drahotuš, kolem roku 1958 (SOkA Přerov)

Vjezd do bývalého panského dvora od Hrabůvky, perokresba z roku 2007 dle skici z 50. let 20. století 
(Zdeněk Černý)
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sedlákÛ. Tento plán definitivnû padl aÏ poté, co byla v obci u hovûzího dobytka zavedena metoda inse-
minace. Na pozemku pozdûji vzniklo hfii‰tû pro sportovní vyÏití dûtí a mládeÏe. 

Obytné a hospodáfiské budovy dvora byly rozdûleny tfiem malorolníkÛm (·vidrnoch – narozen v Ma-
lém Klokoãovû, okr. Opava a manÏelka pocházela ze Sobí‰ek u Pfierova; Malík – pocházel z Troubek;
Masafiík – pocházel ze V‰echovic), dfiívûj‰ím zamûstnancÛm velkostatku. Zbytek obdrÏel rolník ze Sla-
víãe (Koláãek), kter˘ v˘mûnou dal svÛj grunt ve Slavíãi pro úãely parcelace. Tfii zamûstnanci dvora do-
stali odbytné, jeden obdrÏel doÏivotní penzi.

Obytné budovy jsou v souãasné dobû zãásti obydlené a renovované, zãásti opu‰tûné a zchátralé. âást
hospodáfisk˘ch objektÛ vyuÏívalo pozdûji JZD. V roce 1992 v areálu hofielo. PoÏár po‰kodil krov docho-
vaného hospodáfiského stavení a stfiecha musela b˘t pozdûji strÏena. V souãasné dobû má budova novou
stfiechu s niÏ‰ím krovem.

Jednotné zemûdûlské druÏstvo
Jifií Lapáãek

Pováleãn˘ v˘voj v oblasti zemûdûlství byl urãován v prvních tfiech letech do znaãné míry nevyhra-
nûn˘m politick˘m kurzem. Vládou podporovan˘ rozvoj malov˘roby, projevující se pfiídûly do 13 hekta-
rÛ a fiadou soubûÏn˘ch opatfiení, byl souãasnû v˘hodn˘ i pro hospodáfiství selského typu. Zmûny nastaly
po uchopení moci komunisty v únoru 1948. JiÏ v fiíjnu téhoÏ roku byly zformulovány úkoly komunis-
tické zemûdûlské politiky. Mûly b˘t omezeny kapitalistické Ïivly na vsi a znemoÏnûno vytvofiení nov˘ch
vesnick˘ch kapitalistÛ, postupnû pfiebudována individuální zemûdûlské malov˘roba v socialistické vel-
kov˘robní hospodáfiství a urychlenû zorganizována socialistická velkov˘roba na státních statcích. Orien-
taci na formování socialistick˘ch vztahÛ ve sféfie zemûdûlství potvrdil IX. sjezd KSâ v kvûtnu 1949.

DÛleÏit˘m momentem v rozvíjení takovéto politiky bylo urãení tfiídního nepfiítele. Z ru‰tiny bylo pfie-
vzato oznaãení kulak, pfiekládané do ãe‰tiny jako vesnick˘ boháã. Nejednotnost panovala v obsahovém
vymezení, pfiiãemÏ nejãastûji byla pouÏívána v˘mûra pÛdy ve vlastnictví nebo v pachtu. Obvykle byl vlast-
ník pÛdy o v˘mûfie do 15 ha povaÏován za stfiedního rolníka, nad 15 ha pak jiÏ za kulaka. V˘voj i v tom-
to smûru postupoval dále, takÏe po jednání sekretariátu ústfiedního v˘boru Komunistické strany âesko-
slovenska v kvûtnu 1951 byla stanovena pro urãení charakteru vesnického boháãe v˘mûra 8–12 ha
v fiepafisk˘ch oblastech, v obilnáfisk˘ch 10–14 ha, v bramboráfisk˘ch 12–16 ha a v oblastech pícnináfi-
sk˘ch 15–20 ha. Za vesnické boháãe mûli b˘t v‰ak povaÏováni i vlastníci men‰í v˘mûry pÛdy, pokud sou-
ãasnû byli hostinsk˘mi, mlynáfii, zahradníky, fiezníky nebo obchodníky.

Byly pouÏívány rÛzné prostfiedky k potlaãení takto vymezené skupiny vesnického obyvatelstva, od
ekonomick˘ch, jak˘mi byl v˘kup mechanizaãních prostfiedkÛ nebo neúnosné zvy‰ování povinn˘ch do-
dávek zemûdûlsk˘ch produktÛ, aÏ po vyloÏenû násilné, jimiÏ bylo vystûhování cel˘ch rodin, hospodafií-
cích na pÛdû. To se dûlo na základû smûrnice ministra národní bezpeãnosti, ministra vnitra a ministra
spravedlnosti o uspofiádání nûkter˘ch pomûrÛ rodinn˘ch pfiíslu‰níkÛ odsouzen˘ch vesnick˘ch boháãÛ
z podzimu roku 1951.

V roce 1952 byla z okresÛ kraje Olomouc odesílána hlá‰ení o poãtu tûch, ktefií mají b˘t vylouãeni
z pfiídûlu potravinov˘ch lístkÛ (zemûdûlci nad 15 ha). âasopis krajského národního v˘boru Olomouck˘
kraj kritizoval, Ïe v lednu 1952 bylo v okrese Hranice oznaãeno za vesnické boháãe jen 59 osob, v úno-
ru jen 47, v bfieznu 95 z celkového poãtu 1 250 zemûdûlcÛ nad 15 ha, zatímco v okrese Kojetín v led-
nu 148, v únoru 128, bfieznu 163, v dubnu 113 z celkového poãtu 421 osob nad 15 ha. Podobná rela-
ce se jevila na Pfierovsku, kde z celkového poãtu 406 osob nad 15 ha bylo v lednu hlá‰eno 107, v bfieznu
111, v dubnu 53 vesnick˘ch boháãÛ.

Jin˘m zásadním momentem zemûdûlské politiky komunistické strany byla kolektivizace podle vzoru So-
vûtského svazu, kde tento proces probûhl ve 20. a 30. letech 20. století. V âeskoslovensku byl nástup ke
kolektivizaci oficiálnû zahájen v únoru 1949 pfiijetím zákona o jednotn˘ch zemûdûlsk˘ch druÏstvech (JZD).

V prÛbûhu kolektivizace pÛsobily ãtyfii typy JZD, li‰ící se stupnûm „zespoleãen‰tûní“ v˘robních pro-
stfiedkÛ, charakterem organizace práce a rozdûlováním druÏstevní produkce. DruÏstva nejniÏ‰ího I. ty-
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pu uplatÀovala spoleãn˘ osev, spoleãnou organizaci práce na polích a spoleãné uÏívání inventáfie vãetnû
strojÛ. KaÏd˘ ze zemûdûlcÛ hospodafiil individuálnû, meze dosud nebyly rozorány. SklizeÀ se rozdûlo-
vala podle nákladÛ a v˘mûry pÛdy jednotliv˘ch ãlenÛ. Îivoãi‰ná v˘roba byla samostatná, v individuál-
ních hospodáfistvích. V JZD II. typu byla základním znakem spoleãná rostlinná v˘roba, Ïivoãi‰ná i nadá-
le zÛstala individuální. Zde jiÏ byla provedena tzv. hospodáfisko-technická úprava pÛdy (HTÚP), tj. rozorání
mezí a scelování pozemkÛ. Spoleãná práce se oceÀovala podle stanoven˘ch norem, úroda se rozdûlova-
la podle v˘mûry vloÏené pÛdy. Nûkterá JZD pfiecházela z I. pfiímo na III. typ, v nûmÏ byla rostlinná i Ïi-
voãi‰ná v˘roba spoleãná a v˘tûÏky se rozdûlovaly ve vût‰í mífie podle mnoÏství vykonané práce a jen
v men‰í mífie podle v˘mûry pÛdy vloÏené do JZD. Ve IV. typu se rozdûlovalo uÏ jen podle odpracovan˘ch
jednotek.

Pfii vytváfiení JZD byli rolníci nuceni ke vstupu násiln˘mi metodami, které mûly rÛzné stupnû. Jed-
nalo se napfi. o hromadné pfiesvûdãování v kanceláfii MNV nebo prostfiednictvím dopisÛ dûtí rodiãÛm,
které nadiktoval uãitel, rovnûÏ tak o hrozbu, Ïe dûti nebudou moci studovat, popfi. pfiímo „pfieru‰ení“
studia dûtí na stfiedních a vysok˘ch ‰kolách. Obávanou praxí bylo i pfiedepisování pfiedem nesplniteln˘ch
dodávek u vût‰ích rolníkÛ, a to v pravomoci okresÛ aÏ o 10 % navíc. Podle tehdej‰ích stranick˘ch a stát-
ních orgánÛ ne‰lo o poru‰ování zákonnosti, protoÏe mûl-li rolník vlastní pÛdu, bylo jeho spoleãenskou
povinností vyrábût a odvádût odpovídající mnoÏství zemûdûlsk˘ch produktÛ. To mûlo svÛj hlubok˘ ne-
gativní dopad v ekonomice, protoÏe rostl poãet tzv. úpadkov˘ch hospodáfiství a neobdûlávan˘ch polí.
Podle vyhlá‰ky ã. 50 z roku 1955 Sb. se odebraná v˘mûra rolníkÛm pozdûji pfii vstupu do JZD zapoãí-
távala, ale z jejich vneseného Ïivého a mrtvého inventáfie se jim místo 20 % sráÏelo do nedûlitelného
fondu 50 %. 

�
Projevem normalizace pováleãn˘ch pomûrÛ v Klokoãí v oblasti hospodáfiství se stalo ustavení místní

odboãky Svazu zemûdûlství a lesnictví, v níÏ místo pfiedsedy zaujal Franti‰ek Jake‰ a jeho zástupcem
byl Franti‰ek Luke‰ z ã. p. 39. Po krátkém pÛsobení vznikl místo Svazu zemûdûlství a lesnictví Jednot-
n˘ svaz ãs. zemûdûlcÛ (JSâZ), jehoÏ pfiedsednictvo ve sloÏení Stanislav Pop, Adolf Vinklárek, Josef
Tomãík, Antonín Koutn˘, Josef Jemelka bylo zvoleno na vefiejné schÛzi zemûdûlcÛ 4. záfií 1945.

Váleãn˘ rozvrat byl tak hlubok˘, Ïe jeho dÛsledky pÛsobily i v prvních mírov˘ch letech. Jedním z nich
byly zásobovací potíÏe, které byly fie‰eny i nadále dodávkovou povinností. Z úrody v roce 1945 mûla
obec dodat 690 q chlebovin, 108 q jeãmene, 42 q ovsa, dále bylo pfiedepsáno odevzdat 50 q sena
a 35 q slámy. Pfiedpis jateãní drÛbeÏe ãinil 50 hus a 8 kachen. V bfieznu 1946 byl v obci rada Pochybn˘
ze zemûdûlského oddûlení z Hranic a ãlen ONV Vladafi, aby pfiimûli zemûdûlce k zv˘‰ení dodávek chle-
bovin. V ãervnu upsali místní zemûdûlci 8,70 q chlebovin jako pfiíspûvek v zásobovacích nesnázích okre-
su. Celkov˘ pfiedpis dodávky jateãní drÛbeÏe pro rok 1946 ãinil 256 kg. 

Na druhé stranû dobré pfiíjmy rolníkÛ v dobû protektorátu i po kvûtnu 1945 se v této dobû projevo-
valy v úãeln˘ch úpravách kuchyní (v domech se objevovaly nové drahé sporáky, umyvadla, vodovody),
v úpravû obydlí (podlahy, okna, dvefie) a stájí. 

Dne 27. srpna 1948 za ãetnické asistence pfievzal Franti‰ek Hynãica ml. z ã. p. 19 grunt Jana Hajdy
ã. p. 26 do nucené správy. Veãer téhoÏ dne odjel Jan Hajda v˘honem z obce k bratranci v Mal˘ch Pro-
senicích, kde Ïil i v dobû protektorátu. O pozemky ve v˘mûfie 90 mûfiic projevila zájem celá fiada rolní-
kÛ, ale údajnû na rozkaz tehdej‰ího pfiedsedy MNV Antonína ·vidrnocha vzal v‰echny pozemky Hajdo-
va gruntu do nájmu právû Franti‰ek Hynãica ml. V roce 1950 se vyjadfioval národní v˘bor k úmyslu zbavit
Jana Hajdu ãásteãnû svéprávnosti a ustanovení opatrovníka, kter˘ by mu pfii vedení hospodáfiství radou
a dohledem vypomáhal. V odpovûdi se uvádí, Ïe národní v˘bor to nedoporuãuje, protoÏe Janu Hajdovi
je 63 let a pro své stáfií se nemÛÏe ujmout vedení statku. VÏdy se choval slu‰nû, nikomu nikdy neublíÏil
a nena‰lo by se ãlovûka z fiad zemûdûlcÛ, kter˘ by chtûl tuto funkci zastávat. V roce 1951 tfiíletá nájem-
ní smlouva vypr‰ela, na vefiejné schÛzi MNV 29. ãervence 1951 se jednalo o dal‰ím pronájmu Hajdova
gruntu, neboÈ Hajda sám hospodafiit nemohl. Nikdo pozemky nechtûl, ozvaly se i hlasy, aby nájemce
Franti‰ek Hynãica byl za pouÏití zákona ã. 55 (pracovní povinnost a sousedská v˘pomoc) donucen k dal-
‰ímu drÏení nájmu. V srpnu 1951 podle pfiíkazu ONV pfiidûlil pfiedseda MNV Hajdovy pozemky vût‰ím
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rolníkÛm, ktefií mûli koÀské potahy. Rolníci jen s nechutí pfiijímali tyto pfiídûly po 3–8 mûfiicích, neboÈ
jim narÛstala dodávka masa a rostl plánovan˘ stav dobytka apod. Nucené nájmy pozemkÛ v pfiípadû, Ïe
se nûkteré rolnické hospodáfiství dostalo do potíÏí, byly projevem tlaku na rolníky ohlednû zvy‰ování pro-
dukce a plnûní dodávek.

Osevní plán na roky 1948/1949 pro Klokoãí ãinil 39 ha p‰enice, 43 ha Ïita, 27 ha jeãmene, 25 ha
ovsa, 1 ha smûsky, 17 ha brambor, 15 ha cukrovky, 11 ha krmné fiepy, 1 ha fiepky. Ze skliznû 1948 bylo
pfiedepsáno obci na dodávkách 1 200 q chlebového obilí, 168 q jeãmene, 54 q ovsa.

Zatímco v ãervnu 1945 v obci pracovalo ãtrnáct Ïacích strojÛ, bylo v lednu 1948 ustaveno strojní
druÏstvo, jehoÏ pfiedsedou se stal Franti‰ek Jake‰ st., jednatelem Jaroslav Bek st. a celkem v nûm bylo
zastoupeno deset ãlenÛ. Ve schÛzi 13. ledna 1949 oznámil Jan Vinkler st. z ã. p. 3, Ïe zakoupil star‰í
traktor se samovazaãem od firmy Wawerka v Lipníku nad Beãvou, a nabízel levné sluÏby mal˘m ze-
mûdûlcÛm. Jeho jednání bylo ãástí ãlenstva strojního druÏstva chápáno jako snaha o posílení svého vli-
vu v obci. Proto se vût‰ina ve strojním druÏstvu usnesla, Ïe zakoupí druÏstevní traktor a peníze si opat-
fií v˘pÛjãkou.

Dne 23. února 1950 mûl b˘t proveden v obci v˘kup hospodáfisk˘ch strojÛ, a to právû jedno-
ho traktoru Jana Vinklera a elektromotorÛ, pro coÏ dÛvodem bylo jejich údajné malé vyuÏívání. V obec-
ní komisi pro v˘kup pÛsobili tehdy Franti‰ek Hynãica ml., Josef Jemelka, Stanislav Pop, Vratislav Novák.
V˘kup vzbudil v obci rozruch, a ten byl zv˘‰en pfiíjezdem nûkolika rolníkÛ ze Slavíãe, ktefií podle ãlán-
ku v novinách Za novou vesnici „pfii‰li jednak ze zvûdavosti, jednak snad v úmyslu v˘kup za pomoci
místních lidí ru‰it a pfiekazit, jak uÏ se stalo v nûkter˘ch obcích“. âlenové okresní v˘kupní komise v ten
den svÛj pfiíchod odvolali. Událost mûla ale velmi tragick˘ dopad. Stala se vedle dal‰ího podnûtem k za-
tãení pûti obãanÛ ze Slavíãe – 11. bfiezna 1950 byli uvûznûni Josef Boãan (ã. p. 14) a Metodûj Jake‰
(ã. p. 45), o ãtvrt roku pozdûji, 16. ãervna, k nim pfiibyli Franti‰ek Jemelka (ã. p. 16), Franti‰ek Hradil
(ã. p. 37) a Josef Hradil (ã. p. 11). Poslednû jmenovan˘ zemfiel bûhem vy‰etfiování 17. záfií 1950. V‰em
bylo kladeno za vinu, Ïe v obcích Velk˘ Újezd, Klokoãí a Jezernice organizovali akce proti v˘kupu. By-
li oznaãeni za vesnické boháãe, tj. „úhlavní nepfiátele lidovû demokratického zfiízení“, ktefií pobufiovali
vefiejnost a po zpÛsobu star˘ch agrárních trikÛ popuzovali malé a stfiední rolníky, a hlavnû Ïeny proti v˘-
kupu. UráÏeli vládu pracující tfiídy v nadûji, Ïe se vrátí staré pofiádky. V duchu této rétoriky se konal ve
dnech 22. a 23. záfií 1950 v hranické sokolovnû za pfiítomnosti vefiejnosti soudní proces ve vûci spik-
nutí proti republice a bránûní v˘kupu hospodáfisk˘ch strojÛ ve vesnicích Velkém Újezdû, Jezernici, Sla-
víãi. Pfiedseda státního soudu v Brnû pak vynesl velmi tvrdé tresty, které mûly podle v‰eho b˘t odstra-
‰ujícím pfiíkladem pro ostatní rolníky. Josef Boãan byl odsouzen k 24 letÛm, Metodûj Jake‰ k 18 letÛm,
Franti‰ek Hradil k 16 letÛm, Franti‰ek Jemelka ke 14 letÛm vûzení. Majetek v‰ech provinil˘ch propadl
ve prospûch státu. V‰ichni byli dále odsouzeni je‰tû k pokutû 100 000 Kãs a po dobu vûzení a na dal-
‰ích pût let jim byla odÀata obãanská práva. Odsouzení se odvolali a 22. prosince 1950 jim byl státním
soudem v Praze sníÏen trest – Josefu Boãanovi na 14 let, Metodûji Jake‰ovi na 9 let, Franti‰ku Jemel-
kovi na 7 let, Franti‰ku Hradilovi na 6 let. Také pokuta byla kaÏdému sníÏena na 20 000 Kãs, majetek
zÛstal zabaven v‰em.

V ãervnu 1950 pak zajistila okresní v˘kupní komise ve v‰í tichosti v˘kup traktoru Jana Vinklera s pfií-
slu‰enstvím a elektromotorÛ (okolo 10 kusÛ) u Franti‰ka Koláãka, Josefa Humplíka a Josefa Jemelky. Dne
14. ãervna 1950 odvezli traktor do traktorové stanice v Lipníku nad Beãvou.

V t˘Ï den, kdy mûl b˘t v Klokoãí proveden v˘kup, se poãítalo, Ïe dojde na vefiejné schÛzi zemûdûl-
cÛ v hostinci za pomoci Zlámalíka z Hranic k vypracování jarního osevního plánu na základû vzájemné
pomoci mal˘ch a vût‰ích rolníkÛ. Dopolední událost asi Zlámalíka odradila, protoÏe nepfiijel, a k dohodû
mezi samotn˘mi rolníky nedo‰lo. Byla to jedna z akcí, která mûla poukázat na prospû‰nost kolektivní
práce v zemûdûlství. Podobnû 26. ãervna 1950 na ãlenské schÛzi KSâ bylo dohodnuto, Ïe v˘mlat v ob-
ci bude proveden spoleãnû na vût‰í mlátiãce, kterou si obec vypÛjãí u STS v Lipníku nad Beãvou. Hos-
podáfiem mlátiãky mûl b˘t Antonín Koutn˘, plán se ale neuskuteãnil, protoÏe traktorová stanice mlátiã-
ku nemohla dodat. Na vefiejné schÛzi zemûdûlcÛ v hostinci 2. ãervence 1950 mûly b˘t pfiipraveny
spoleãné ÏÀové práce. Byli pfiítomni zemûdûlsk˘ referent MNV Antonín Koutn˘, újezdní tajemník Za-
remba, zástupce strojní traktorové stanice z Lipníku nad Beãvou, zástupce zemûdûlského referenta ONV
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BlaÏek. Úãast drobn˘ch rolníkÛ byla mizivá, proto byla s potíÏemi vytvofiena potahová skupina, ale ne-
podafiilo se ustavit skupinu ruãních pracovníkÛ. 

Jin˘m projevem sílícího nátlaku na rolníky s cílem donutit je ke vstupu do JZD byla opatfiení provádû-
ná v rámci hospodáfisko-technické úpravy pÛdy. V roce 1950 byla provedena HTÚP v obcích Mile-
nov a HrabÛvka, kde jiÏ do‰lo k zaloÏení JZD. Z katastru Klokoãí byla jmenovan˘m obcím pfiidûlena pÛ-
da, která se jim hodila, ménû hodnotnou pÛdu nechali, napfi. na „Brtném“. Koncem záfií 1951 byla
provedena HTÚP (rozorávání mezí) rovnûÏ v rámci JZD Drahotu‰e. Také nyní, pfii honovém zfiízení, za-
rovnávalo JZD své katastrální hranice a dalo rolníkÛm z Klokoãí v˘mûnou pozemky sv˘ch obãanÛ, ktefií
je mûli na klokoãském katastru. Taková v˘mûna nebyla mnohdy v˘hodná. Obce, v nichÏ zaloÏili JZD, mû-
ly pfiednostní práva i v dal‰ích vûcech. Jak poznamenal kronikáfi, „na‰i obãané s takovou v˘mûnou byli ne-
spokojeni, ale jejich pasivní odpor byl neúãinn˘… Na‰i obãané vidí u sousedÛ, jaké v˘hody pfiiná‰í spo-
leãné obdûlávání pÛdy v JZD, ale nechtûjí jít jejich cestou z umínûnosti i malé politické uvûdomûlosti.“

Z dal‰ích událostí, které mûly dopad na zemûdûlské podnikání v Klokoãí, jmenujme soupis zemû-
dûlsk˘ch závodÛ jako doplnûk „Národního sãítání 1950“, provádûn˘ 27. kvûtna 1950. Dotazník byl
velmi obsáhl˘ a komplikovan˘, rolníci jej vyplÀovali s pomocí uãitele Nováka. Na ãlenské schÛzi KSâ
10. srpna 1950 byli provûfieni ãlenové místního JSâZ a zároveÀ projednávána situace místního strojní-
ho druÏstva, které mûlo pfied sebou povinnost plnit splátky úvûru a úroky ze zakoupeného Ïacího stro-
je se samovazaãem. Postupnû docházelo k revizi pÛdy v okrese, na jejímÏ základû bylo v roce 1951 na-
fiízeno, Ïe rolníci v Klokoãí mají obdûlávat tolik orné pÛdy, kolik vykazuje katastrální mûfiiãsk˘ úfiad ve
sv˘ch záznamech. Z toho dÛvodu bylo tfieba rozorat 3 ha luk na pole, coÏ ãinilo sedminu luk, podle to-
ho pfiibylo v Klokoãí 10 ha orné pÛdy.

Novinkou v chovu dobytka bylo umûlé oplodÀování krav. Dne 2. ledna 1951 na obãanské schÛzi
o tom informovali zamûstnanci inseminaãní stanice v Hranicích. Rolníci z obce se pfiihlásili k jeho zave-
dení, poplatek z kusu ãinil 150 Kãs. Neblah˘ dÛsledek to mûlo pro obecní b˘ky, ktefií byli prodáni
a 11. bfiezna odvedeni na jatka.

V kvûtnu 1951 byl schválen rozpis dodávkov˘ch úkolÛ rostlinné v˘roby, kter˘ pfiedpokládal tyto hod-
noty:

v˘roba q dodávka q
P‰enice 593 310
Îito 500,60 271
Jeãmen 964,80 190
Oves 464,60 40
Lu‰tûniny jedlé 12,3 5,6
Lu‰tûniny krmné 30,4 –
¤epka 12 11,9
Mák 9 8
Brambory 4 015 300
Cukrovka 8 220 8 220
Seno – 11
Sláma – 32
Travní semeno – 5,64
Jetel – 1,43

Zemûdûlci do 2 ha zemûdûlské pÛdy mohli v dodávce nahradit chlebové obilí jin˘mi produkty: do-
dávková povinnost 150 kg chlebového obilí z 1 ha orné pÛdy, 150 kg chlebového obilí = 150 kg jeãme-
ne, 200 kg ovsa, 800 kg brambor, 400 kg kusÛ vajec, 40 kg vepfiového masa.

Obilní Ïnû zaãaly v tom roce kolem 10. ãervence, po dobu Ïní byly v pohotovosti ÏÀové hlídky. DÛ-
leÏitou roli pfii kontrole rolníkÛ vzhledem k plnûní dodávkov˘ch povinností mûl okrskov˘ v˘mlatov˘ re-
ferent Jordán ze Lhotky, kter˘ ãasto dojíÏdûl do Klokoãí a pobízel k vãasn˘m dodávkám obilí. K 15. srp-
nu mûlo Klokoãí dodáno asi 29 % obilovin. UÏ ale v srpnu byly obcím stanoveny nadsmluvní dodávky
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obilí, pro Klokoãí to bylo kolem 150 q. Na polích se v polovinû srpna mohly porovnávat pracovní akti-
vity rolníkÛ spolusousedících obcí. Pole na katastru HrabÛvky byla vût‰inou uÏ bez mandelÛ, na klo-
koãsk˘ch polích místy dosud stál oves, ale mandelÛ na polích stálo jen pofiídku, na milenovsk˘ch polích
vût‰inou je‰tû mandele stály. To cítili v Klokoãí jako potvrzení sv˘ch pfiedstav o spoleãné práci v JZD.

Rada ONV nafiídila v˘mlat ve dnech 1. a 2. záfií 1951, v nedûli mûly dodávky obilí v okrese dosáh-
nout 100 %. Podle Bleskovky z 29. srpna mûlo Klokoãí splnûno 73 % dodávek obilí a teprve kolem 15. zá-
fií bylo dosaÏeno 100 %.

Existence svépomocn˘ch druÏstev byla potlaãena nucen˘m v˘kupem zemûdûlsk˘ch strojÛ, tak také
druÏstvo v Klokoãí zaniklo, poté co 14. ãervence 1953 byl vykoupen úfiednû okresním národním v˘bo-
rem samovazaã jako plnû nevyuÏit˘. Byl pofiízen v roce 1947 za 28 000 Kã, ale v dÛsledku mûnové re-
formy, která probûhla v roce 1953, byl vykoupen za 3 000 Kãs nové mûny. Byl ponechán v obci a uÏi-
vatelé platili 40 Kãs z 1 ha pokosené v˘mûry.

Období let 1953–1955 je povaÏováno za jakousi pfiestávku mezi první a druhou etapou kolektivi-
zace. Jak ale napsal klokoãsk˘ kronikáfi, „k zlep‰ení stavu zemûdûlství, k zv˘‰ení zemûdûlské v˘roby
u nás v obci nedojde dfiíve (z diskuse ve v˘boru místní organizace KSâ po X. sjezdu KSâ), dokud na-
‰i zemûdûlci nenabudou tvrdé jistoty, Ïe od splnûní smûrnic o podstatném zv˘‰ení zemûdûlské v˘ro-
by v nejbliÏ‰ích 2–3 letech strana ani vláda neustoupí, Ïe je to nutnost, se kterou se musí ná‰ zemû-
dûlec vyrovnat, do práce za splnûní smûrnic se zapojit a hlavnû nab˘t pfiesvûdãení, Ïe toto v‰e se dûje
k jeho dobru a ne k záhubû, jak jim mate mysli zahraniãní rozhlas. Pak najde i vlastní iniciativu v prá-
ci a nebude ve v‰em ãekat na pfiíkazy a rady, mnohdy opoÏdûné, které pak pfiijímá s pfiehlíÏením a pos-
mû‰kem.“

V tomto duchu pak byl Franti‰ek Koláãek z ã. p. 29 pro neplnûní dodávek, které on sám zdÛvodÀo-
val nedostatkem pracovních sil a ‰patn˘m stavem mláticího zafiízení, oznaãen za reakãnû zamûfieného
rolníka-kulaka. Jin˘ byl pfiípad Stanislava Pavelky z ã. p. 7, kter˘ se je‰tû pfiede Ïnûmi 1955 odstûhoval
z obce s celou rodinou, aby pracoval jako druÏstevník v JZD v Drahotu‰ích. Jeho hospodáfiství v Kloko-
ãí bylo ve ‰patném stavu a Pavelka vidûl v odchodu do JZD nejlep‰í v˘chodisko z nesnází. Ode‰el do dra-
hotu‰ského JZD s celou v˘mûrou sv˘ch pozemkÛ, proto 2. záfií 1955 byla uzavfiena s pfiedsedou Luke-
‰em z JZD v Drahotu‰ích dohoda, Ïe za Pavelkovy pozemky ve v˘mûfie 6,45 ha pfievezme JZD Drahotu‰e
klokoãská „Rubanina“ v pfiibliÏnû stejné v˘mûfie. Dne 7. listopadu 1955 zasedala v Klokoãí okresní trest-
ní komise ONV a hodnotila postoj nûkter˘ch rolníkÛ k plnûní dodávek a úkolÛ zemûdûlské v˘roby, nû-
které pokutovala.

�
Na Hranicku se ustavila v poãáteãní fázi bûhem dvou let druÏstva v Milenovû, Polomi (1949), Luãi-

cích, Nejdku, Drahotu‰ích, HrabÛvce, Kamenci, Bûlotínû (1950). Do roku 1953 vznikala dal‰í, z nichÏ
se fiada v roce 1953 rozpadla. Zv˘‰en˘ tlak na dokonãení kolektivizace na vesnici se zaãal projevovat
v roce 1956. V‰echno to mûlo samozfiejmû dopad i na situaci v Klokoãí.

Iniciativa k zaloÏení jednotného zemûdûlského druÏstva zde vze‰la z místní organizace komu-
nistické strany. Za ãleny pfiípravného v˘boru pro zaloÏení JZD byli tehdy zvoleni v ãlenské schÛzi KSâ
8. dubna 1949 Antonín ·vidrnoch, Ignác Tomãík, Franti‰ek Hynãica ml., Boh. Malík, Jaroslav Bek st., Jo-
sef Hrabal a Franti‰ek Luke‰. Dne 12. února 1950 se konalo velké shromáÏdûní obãanstva z Klokoãí a oko-
lí (Drahotu‰e, HrabÛvka, Milenov) za úãasti 80 lidí ve vyzdobeném sále. Za pfiedsednick˘m stolem zasedli
pfiedseda KNV Ka‰pafiík, pfiedseda ONV Emil Zacios a pfiedseda MNV Antonín ·vidrnoch, zemûdûlsk˘ re-
ferent Kuchta, pfiedseda okresního v˘boru JSâZ Halla z Drahotu‰, pfiedseda místního JSâZ Josef Jemelka
a JUDr. Franti‰ek Bouzek. Pfiedseda Ka‰pafiík mluvil o své náv‰tûvû SSSR v fiíjnu 1949. Hlavním cílem ale
bylo sestavení plánu jarního osevu, pfii nûmÏ by se ukázala obãanská shoda ve spoleãné práci mal˘ch a stfied-
ních rolníkÛ. I kdyÏ pfiedseda místního JSâZ pronesl pfiíslib, Ïe místní zemûdûlci budou pracovat podle
osevního jarního plánu v pracovních skupinách, jarní práce se dûly postaru, tj. malí zemûdûlci pracovali
dále s kravami sami a nespoléhali a nevázali se na pomoc vût‰ích rolníkÛ s koÀsk˘mi potahy.

Dne 27. února 1950 v první ãásti v˘roãní schÛze místní KSâ pfiedseda ve zprávû o ãinnosti pfiiznal,
Ïe se nepodafiilo zaloÏit JZD. JiÏ 31. fiíjna 1950 byla opût na ãlenské schÛzi KSâ otevfiena otázka utvo-
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fiení pfiípravného v˘boru JZD a bylo shledáno, Ïe drobní rolníci se stavûjí k JZD s velkou rezervou. De-
legát okresu sliboval podporu mûstského vedení KSâ v Hranicích, jestliÏe se v Klokoãí pohne otázka JZD
kupfiedu. Dne 9. listopadu 1950 mûl na schÛzi MNV pfiedseda KSâ Jaroslav Bek k obãanÛm projev o vhod-
né a také naléhavé pfiíleÏitosti k zaloÏení JZD v obci. Spatfioval ji v té skuteãnosti, Ïe v rámci probíhající
HTÚP se katastr zarovnává podle pfiání okolních JZD a Klokoãí trpí ‰kodu, protoÏe nemÛÏe jednat jako
rovnocenn˘ s rovnocenn˘mi a bránit se. Dal‰í ohroÏení vidûl v tom, Ïe zemûdûlci mimo JZD budou v ne-
v˘hodû, pokud se t˘ká dodávek, bude pro nû bráno pfiísnûj‰í úfiední mûfiítko, budou pokutováni apod.
Na svou obhajobu dále uvedl, Ïe jako pfiedseda místní organizace KSâ o vûci ãastûji mluvil, vysvûtloval,
ale nyní se k tomu jiÏ nebude vracet. V‰eobecnû se tehdy soudilo, Ïe se zaloÏením JZD by souhlasili jen
vût‰í rolníci jako Jan Vinkler, Franti‰ek Vrána, Stanislav Pop, Josef Jemelka aj.

Na ãlenské schÛzi KSâ 29. listopadu 1950 byl utvofien dal‰í pfiípravn˘ v˘bor pro JZD ve sloÏení pfied-
seda Antonín Koutn˘, ãlenové Jan Malík, Josef Novák, Franti‰ek Klumpar, Franti‰ek Hynãica ml., Jaro-
slav âásteãka, Antonín ·vidrnoch. Dne 15. ledna 1951 byla schÛzka zástupcÛ sloÏek NF a pfiípravné ko-
mise pro JZD pfii KSâ, na níÏ bylo debatováno o zákonu o JZD, stanovách a organizaãním fiádu,
o pracovních normách, pracovních plánech, o trávopolním systému atd. Praktick˘ v˘sledek se v‰ak ne-
dostavil. Dal‰ím pokusem o nalákání rolníkÛ k zaloÏení druÏstva bylo vystoupení druÏstevníkÛ z Mile-
nova, a to rolníka Kuãe ml. a malorolníka Fraise, 18. února 1951 bûhem vefiejné schÛze zemûdûlcÛ v hos-
tinci p. StaÀka, kde podali zku‰enosti ze svého JZD. V Klokoãí ale pracovala protipropaganda, takÏe úãast
byla velmi malá a pfiítomní drobní zemûdûlci, tzv. stavozemûdûlci, se ostfie stavûli proti JZD a snaÏili se
referující zemûdûlce zesmû‰nit.

Se stanovami JZD bylo na jafie prvnû seznámeno ãlenstvo KSâ, pak obãanstvo na vefiejné schÛzi KSâ,
konané 25. dubna 1953 po jarních pracích. Z postojÛ lidí ale bylo moÏné vyãíst, Ïe jen hledali únikové
cesty, jak se vyhnout skuteãnému jednání o zaloÏení JZD.

Na ãlenské schÛzi místní organizace KSâ v lednu 1955 fiekl pfiedseda Koutn˘: „JZD v na‰í obci je pro-
blém uskuteãniteln˘, bude-li moÏno získat 5–6 drobn˘ch zemûdûlcÛ pro druÏstevní práci. Potfiebuje-
me do druÏstva pÛdu s pracovníky a nikoliv spekulanty, jak˘mi jsou vût‰í rolníci, ktefií by se rádi zbavi-
li nesnází a dfiiny, a tuto chytfie pfiesunuli na jiné druÏstevníky.“

V Klokoãí tehdy Ïilo 237 obyvatel, katastr obce mûfiil 369 ha, rolnick˘ch usedlostí bylo 36, z toho v˘-
konn˘ch rolníkÛ pracovalo 32. 

Dne 19. srpna 1956 projevil ãlen ONV Vítûzslav Hons z Drahotu‰ zájem o propagaãní kampaÀ pro
JZD v Klokoãí. Pfiípravû byly vûnovány schÛze rady MNV a v˘boru KSâ 21., 23., 26., 28. srpna 1956.
Akce, kterou provedl Hons sám, nemûla úspûch, vybrané osoby (Koutn˘, Hynãica, Jan Vinkler, Masafiík,
Pavli‰tík), se kter˘mi se poãítalo pro práci v JZD, zklamaly, a to v tom smyslu, Ïe Masafiík z ã. p. 46 a Pav-
li‰tík z ã. p. 21 odmítli úãast na vytvofiení pfiípravného v˘boru JZD, ostatní pak také couvli. Místní ãini-
telé se aktivnû získávací kampanû nezúãastnili.

V roce 1957 se dostala do závûreãné fáze usilovná snaha úfiadÛ o zaloÏení jednotného zemûdûlské-
ho druÏstva v obci. Dne 12. bfiezna 1957 na mimofiádné schÛzi v˘boru místní organizace KSâ byli vy-
bráni zemûdûlci v obci, ktefií by v první fiadû mûli b˘t získáni pro JZD. V náboru pracovali lidé z OV KSâ
a ONV, vedoucím agitaãního kolektivu byl Hrazdil z ONV. V „t˘dnu agitace“ od 13. bfiezna do 19. bfiez-
na 1957 bylo získáno pro JZD 21 druÏstevníkÛ s pfiibliÏnû 50 ha zemûdûlské pÛdy: Josef Vanûk (ã. p. 14
– 3 osoby), Stanislav Pop (ã. p. 20 – 3 osoby), Franti‰ek Hynãica (ã. p. 19 – 3 osoby), Hedvika Beková
(ã. p. 24 – 1 osoba), Antonín Koutn˘ (ã. p. 25 – 2 osoby), Lud. Tomãíková (ã. p. 35 – 1 osoba), Anna
âásteãková (ã. p. 50 – 1 osoba), RÛÏena Poláková (ã. p. 53 – 1 osoba), Fr. ·vidrnochová (ã. p. 45 – 1 oso-
ba), M. Malíková (ã. p. 44 – 1 osoba), Franti‰ek Masafiík (ã. p. 46 – 2 osoby). 

K 28. bfieznu 1957 bylo definitivnû získáno do JZD 20 druÏstevníkÛ s 49,64 ha zemûdûlské pÛdy.
O den pozdûji 29. bfiezna pracovníci z Krajského národního v˘boru v Olomouci prohlédli stáje ve dvofie
ã. p. 45 a posoudili moÏnost adaptace pro ustájení druÏstevního dobytka.

Hrazdil se sv˘m kolektivem mûl problém s Janem Vinklerem ml. z ã. p. 3, kter˘ totiÏ 19. bfiezna 1957
odmítl vstoupit do JZD a tím se stal jaz˘ãkem na vahách úspûchu v náboru. Na t˘den byla agitace pfie-
ru‰ena, pak agitátofii opût pokraãovali v práci. K hospodáfiství ã. p. 3 se ãlenové KSâ vrátili ve schÛzi
28. bfiezna 1957 a vymysleli následující taktiku. Rozhodli o slouãení tohoto hospodáfiství, které bylo v ro-
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ce 1947 knihovnû rozdûleno, coÏ neodpovídalo principu spoleãn˘ch dodávek ze spoleãného hospodáfi-
ství, opût v jeden celek. Podobnû se mûlo dít i s rozdûlen˘mi hospodáfistvími v ã. p. 15, 19 a 23. Faktic-
ky bylo slouãení rozdûlen˘ch hospodáfiství provedeno 6. kvûtna 1957 v pfiípadû ã. p. 3, 15 a 23. Ná-
slednû 10. kvûtna 1957 se do JZD pfiihlásili oba rolníci z ã. p. 3 Jan Vinkler star‰í i mlad‰í.

Dne 14. kvûtna 1957 se v Klokoãí konala ustavující schÛze JZD. Pfiedsedou byl zvolen Stanislav
Pop, ã. p. 20, ãleny pfiedstavenstva se stali vedle nûj Franti‰ek Hynãica, Antonín Koutn˘, RÛÏena Polá-
ková a Jan Vinkler ml. SchÛze se zúãastnili poslanec Národního shromáÏdûní J. Kladensk˘, zástupci OV
KSâ Uher a Geryk. V krajském orgánu strany StráÏ lidu ze 17. kvûtna 1957 bylo uvefiejnûno: „Dne 14. 5.
1957 se v obci Klokoãí na Hranicku sdruÏilo ke spoleãnému hospodafiení 14 zemûdûlsk˘ch závodÛ
s 89 ha pÛdy. Nové druÏstvo má 24 ãlenÛ.“ Následnû se 17. kvûtna konala první schÛze pfiedstavenstva
JZD. V rámci propagace druÏstevního hnutí a ve snaze zlákat dal‰í rolníky ke vstupu do JZD zahráli v roz-
hlase Brno 29. kvûtna 1957 druÏstevníkÛm z Klokoãí v relaci „Hrajeme nov˘m druÏstevníkÛm na Mo-
ravû“ mazurku. Jednalo se v té dobû o 36. druÏstvo v Olomouckém kraji.

Problém spojen˘ s Vinklerov˘mi se vrátil hned na konci kvûtna. Pfiedseda místní organizace KSâ An-
tonín Koutn˘ totiÏ na protest proti pfiijetí rodiny Vinklerov˘ch do JZD podal odhlá‰ku z druÏstva. Dne
24. kvûtna 1957 na ãlenské chÛzi KSâ za pfiítomnosti Hrazdila z ONV a Petrovského z OV KSâ byl je-
ho pfiípad znovu projednán. Antonín Koutn˘ odstoupil z funkce pfiedsedy místní organizace KSâ a tepr-
ve 25. ãervna 1957 byl postaven v ãelo organizace Antonín ·vidrnoch. Pfiípad odhlá‰ky Antonína Kout-
ného z JZD pÛsobil zároveÀ rozkladnû na fiadu druÏstevníkÛ, z nichÏ deset podalo 19. ãervna 1957
odhlá‰ku. K 18. ãervnu 1957 podle stavu odhlá‰ek bylo v JZD 16 druÏstevníkÛ s 59 ha pÛdy (Pop 3 oso-
by, Hynãica 3 osoby, Beková 1 osoba, Tomãíková 1 osoba, VaÀková 3 osoby, Vinkler 5 osob).

Teprve pÛsobením a vlivem prezidia ONV (Milo‰ Pavelka, Stána, AneÏka Popová, Geryk) bylo dáno
8. ãervence 1957 pfiedstavenstvo JZD opût dohromady. Antonín Koutn˘, Poláková aj. se vrátili do druÏ-
stva, Antonín Koutn˘ od poloviny ãervence 1957 vykonával funkci vedoucího Ïivoãi‰né v˘roby, kterou
do té doby vykonával pfiedseda JZD Pop. Dne 17. ãervence 1957 vstoupila do JZD AneÏka Vavfiíková,
která se stala skupináfikou v rostlinné v˘robû, v záfií se ale funkce vzdala po neshodû s pfiedsedou Popem.

Înû v prvním roce spoleãného hospodafiení zaãaly 15. ãervence 1957, ale trpûly nestálostí poãasí. Od
6. srpna 1957 mlátilo JZD automatem pohánûn˘m naftov˘m motorem na poli u dvora, 27. srpna 1957
v˘mlat skonãil. 

Dne 19. srpna 1957 se konala ãlenská schÛze JZD, na níÏ vystoupil s referátem ing. Buchta z ONV.
Den poté, 20. srpna 1957, se uskuteãnil svod dobytka do spoleãn˘ch druÏstevních stájí, kter˘ provádû-
li Tomãík, Koutn˘, Jan Vinkler, Hynãica, Sokol aj. K VinklerÛm do ã. p. 3 bylo umístûno 28 krav, mlad˘
dobytek byl rozmístûn do rÛzn˘ch stájí, vût‰í poãet mladého hovûzího dobytka byl dán pozdûji k ·vidr-
nochÛm, ã. p. 45. Na adaptaci jeho stáje se plánovalo se v‰emi vedlej‰ími vydáními asi 50 000 Kãs, ale
plán úpravy zaslan˘ z KNV byl dle mínûní místních fie‰en nepromy‰lenû a nepamatoval na odstranûní
zbyteãné dfiiny pfii obsluze dobytka. Proto museli ·vidrnoch a Koutn˘ zjednat v Olomouci nápravu.

Stejnû tak vepfii byli dáni do hospodáfiství k VágnerÛm, VaÀkÛm, Koutn˘m, PopÛm. Dne 10. záfií 1957
se projednávala ve schÛzi pfiedstavenstva JZD v˘stavba vepfiínÛ u VaÀka, ã. p. 14, a Vágnera, ã. p. 15.
Poãátkem fiíjna 1957 pomáhaly v obci brigády pfii sklizni druÏstevních brambor. Skládaly se z ÏákÛ hra-
nické jedenáctiletky, 25 úfiedníkÛ a zamûstnancÛ TOS Lipník nad Beãvou. JZD také uãinilo dohodu
o uskladnûní ãásti brambor v jednom ze ‰kolních sklepÛ.

Pracovní jednotka pro rok 1957 byla stanovena na 15 Kãs, protoÏe ale pro JZD skonãil hospodáfisk˘
rok celkem úspû‰nû, dosáhla hodnoty 21 Kãs. 

Pfiedseda Stanislav Pop z ã. p. 20 se vzdal funkce na ãlenské schÛzi 7. února 1958, poté co uznal se-
bekriticky své chyby. Pfiedsedou místo nûj byl zvolen drobn˘ rolník Franti‰ek Masafiík z ã. p. 46, kter˘
byl ve své funkci potvrzen v˘roãní ãlenskou schÛzí, konanou 17. února 1958 za pfiítomnosti hostÛ z okol-
ních JZD, zástupcÛ úfiadÛ i patronátního závodu TOS Lipník nad Beãvou. V bfieznu 1958 se zaãalo s ná-
borem pro roz‰ífiení ãlenské a pÛdní základny JZD. V agitaci pracovali Antonín ·vidrnoch, Josef Tomãík,
Antonín Koutn˘, Josef Novák, Jan Vinkler, Jan âásteãka z ã. p. 32, Franti‰ek Masafiík, Bábor z Velké, ak-
tivista MNV.
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Dne 4. bfiezna byli získáni pro JZD Josef Humplík (3), Jaroslav Jemelka (3), Jaroslav ·krobálek (2), La-
dislav Ohera (2), Franti‰ek Vrána (4), 6. bfiezna Franti‰ek Jake‰ (2), Franti‰ek Luke‰ (2), Bohumil Ha‰a
(2), 7. a 8. bfiezna nebyl nezískán nikdo. Dne 13. bfiezna podal pfiihlá‰ku Bohuslav R˘par, ã. p. 9 (1),
14. bfiezna byl získán Adolf Vinklárek z ã. p. 4 (1). Po pohovoru pfied komisí 15. bfiezna pak podali pfii-
hlá‰ku do JZD v‰ichni ostatní. Mimo JZD zÛstali Franti‰ek Koláãek, ã. p. 29, Jan Bene‰, ã. p. 57, AneÏ-
ka de Angelisová, ã. p. 17.

Po roz‰ífiení ãlenské a pÛdní základny v bfieznu 1958 bylo na ãlenské schÛzi JZD koncem bfiezna 1958
ustanoveno nové roz‰ífiené pfiedstavenstvo JZD, ve kterém vedle Franti‰ka Masafiíka, pfiedsedy, pÛsobili
Franti‰ek Hynãica, Jan Vinkler, Antonín Koutn˘, RÛÏena Poláková, Oldfiich Pavli‰tík, Ladislav Ohera, Au-
gustin Vinkler a Andûla R˘parová. Vedoucím rostlinné v˘roby se stal Jan Vinkler z ã. p. 3, vedoucím Ïi-
voãi‰né v˘roby byl Antonín Koutn˘. Ten se pozdûji jako vedoucí stavební skupiny vzdal funkce vedou-
cího Ïivoãi‰né v˘roby a v ãervnu 1958 byl zvolen za vedoucího Ïivoãi‰né v˘roby Bohumír Dvorsk˘
z ã. p. 37.

K poctû XI. sjezdu KSâ uzavfielo JZD socialistick˘ závazek, kter˘ obsahoval tato ustanovení: 1. ¤ád-
né obdûlání ve‰keré pÛdy, fiádné hnojení, dodrÏování agrotechnick˘ch lhÛt, dodrÏení plánovan˘ch sta-
vÛ hospodáfiského zvífiectva, fiádné o‰etfiování dobytka, zavádûní pokrokov˘ch metod práce. 2. DosaÏe-
ní prÛmûrn˘ch v˘nosÛ nad plán v rostlinné v˘robû – u Ïita 21 q, p‰enice 24 q, jeãmene 25 q, ovsa 21 q,
cukrovky 270 q, brambor 130 q. 3. V Ïivoãi‰né v˘robû dodání 19 644 l mléka, 3 176 kg hovûzího ma-
sa, 4 100 kg vepfiového masa. 4. Zkrácení adaptace stáje v ã. p. 45 o 100 dní (plánována byla do 30. zá-
fií 1958) a postavení drÛbeÏárny o 180 dní dfiíve (plán do 30. listopadu 1958) ve spolupráci s patronát-
ním závodem TOS 02 Lipník nad Beãvou.

V polovinû ãervence 1958 dokonãili pracovníci okresního zemûmûfiického úfiadu pfiípravné práce s vy-
pracováním hospodáfisko-technické úpravy pÛdy v obci a s urãením honÛ v polním osevním plánu. V˘-
plata zálohy na pracovní jednotky za ãerven 1958 byla kolem 21 000 Kãs (zapoãtena byla práce se se-
nem a cukrovkou).

Dle obecního kronikáfie se rok po zaloÏení druÏstva projevovala v JZD urãitá my‰lenková a organi-
zaãní závislost drobn˘ch zemûdûlcÛ na velk˘ch, jejichÏ vlivu propadali i vedoucí funkcionáfii. Dokládal

Celkový pohled na dvůr v Klokočí, posečená pšenice JZD, z roku1958 (SOkA Přerov)
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to v˘rokem funkcionáfie JZD, b˘valého drobného rolníka, z kvûtna 1958: „Jak organizace KSâ, tak MNV
podr˘vá JZD.“ Ona vûta mûla mít ve skuteãnosti tento prav˘ obsah: „Nemluvte nám do JZD, aÈ máme
volné ruce pÛsobnosti.“ V záfií 1958 se musel v˘bor KSâ zab˘vat pracovní morálkou v JZD, protoÏe dle
získan˘ch informací mûli nûktefií druÏstevníci vyhledávat jen takové pracovní úkoly, pfii nichÏ se dalo
hodnû vydûlat, práce s potahem „na luntech“ odmítali. Organizace práce v JZD nebyla taková, aby mûl
kaÏd˘ pracovník dennû urãeny své úkoly. Vycházelo se spí‰e z hlediska, Ïe kaÏd˘ poctiv˘ druÏstevník ví
a pozná ze situace, kde je jeho práce tfieba. Pracovní morálka byla ale u nûkter˘ch velmi nízká, takÏe je
bylo nutné k práci nûkolikrát vyz˘vat, „hledat za vraty“. ZároveÀ i mezi zku‰en˘mi hospodáfii byli tako-
ví, ktefií úmyslnû ãekali na pfiím˘ a opakovan˘ pfiíkaz, aãkoliv dobfie vûdûli, co je tfieba dále dûlat, aby
práce postupovala a druÏstvu nevznikala z prodlení ‰koda. MnoÏily se rovnûÏ stíÏnosti na jednání nû-
kter˘ch z vedoucích ãinitelÛ JZD, ktefií jednali hrubû s druÏstevníky a znepfiíjemÀovali jim tak práci v JZD. 

Díky lep‰í organizaci práce o Ïních, na které mûla nejvût‰í zásluhu rada MNV, zvlá‰tû pfiedseda Josef
Tomãík, splnilo JZD k 6. záfií 1958 dodávky obilí, i státní nákup, na 100 %. 

V návrhu na nové pfiedstavenstvo JZD, kter˘ pro ãlenskou schÛzi JZD pfiipravila vesnická organizace
KSâ, rada MNV a pfiedstavenstvo JZD 16. prosince 1958, byli vybráni Josef Jemelka, Franti‰ek Jake‰, Bo-
humír Dvorsk˘, Jaromír Humplík, Augustin Vinkler, Jarmila VaÀková, Andûla R˘parová, Antonín Kout-
n˘, Oldfiich Pavli‰tík. Do nové revizní komise byli navrÏeni Josef Humplík, Stanislav Pop, Fr. VaÀková,
Hedvika Beková, Fr. ·vidrnochová, do stavební skupiny Antonín Koutn˘, Franti‰ek Luke‰, Vrána st., RÛ-
Ïena Poláková. Za pfiedsedu JZD byl navrÏen Josef Jemelka, ã. p. 8, za vedoucího rostlinné v˘roby Fran-
ti‰ek Jake‰, ã. p. 6, za vedoucího Ïivoãi‰né v˘roby Bohumír Dvorsk˘, ã. p. 37, za skladníka Franti‰ek Ma-
safiík, za skupináfie v rostlinné v˘robû Oldfiich Pavli‰tík a Ladislav Ohera, za úãetního Franti‰ek Hynãica,
za pokladní M. Glosová z ã. p. 18. V˘roãní ãlenská schÛze JZD z 10. února 1959 pak dala druÏstvu no-
vé vedení, v zásadû podle návrhu. 

V roce 1959 obhospodafiovalo 68 ãlenÛ druÏstva jiÏ 240 ha zemûdûlské pÛdy, byla dokonãena adap-
tace stáje v ã. p. 45 a v dubnu 1959 tam byl pfieveden mlad˘ dobytek na Ïír (38 kusÛ). Na jafie byla ode-
vzdána svému úãelu také drÛbeÏárna. Ze stodoly v ã. p. 23 byl adaptován vepfiín pro samov˘krm 150
vepfiÛ, kter˘ byl dán do provozu v srpnu 1959 a uÏ koncem záfií byly vykazovány pûkné v˘sledky –
770 g pfiírÛstku na kus a den.

Adaptace kravína v bývalém panském dvoře v letech 1958–1959 (SOkA Přerov)
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Dne 25. srpna 1959 na ãlenské schÛzi JZD mûla b˘t uãinûna dohoda o pfiipojení Klokoãí k pfierov-
skému hnutí za zv˘‰ení zemûdûlské v˘roby v roce 1960. Nestalo se tak z obavy, Ïe pÛdní podmínky ne-
dovolují závazek splnit. Pfii stanovení hektarov˘ch v˘nosÛ ‰lo druÏstvo pod hranici v˘nosÛ z roku 1959,
i kdyÏ v roce 1960 se celostátnû poãítalo s dodávkami o 14 % vy‰‰ími.

V listopadu 1959 se projevila ze strany vût‰ích rolníkÛ nespokojenost vÛãi dûlníkÛm – tzv. kovoze-
mûdûlcÛm v JZD. Pfii‰li totiÏ s návrhem, aby v‰em kovozemûdûlcÛm byla vzata polovina záhumenku,
protoÏe jejich v˘dûlky jsou vy‰‰í neÏ pfiíjmy druÏstevníkÛ. JZD by tímto postupem ov‰em utrpûlo ‰kodu,
protoÏe pomoc dûlníkÛ byla znaãná, a návrh proto nebyl uskuteãnûn.

V roce 1959 mûlo JZD jako svÛj patronátní závod Kovozávody v Drahotu‰ích, v témÏe roce rovnûÏ
platil naposledy systém dvojích cen státního v˘kupu a nákupu. Od roku 1960 totiÏ byly zavedeny jed-
notné v˘kupní ceny.

Jako jeden ze základních problémÛ druÏstva se projevilo odvodnûní pozemkÛ. V té souvislosti se JZD
stalo ãlenem okresní melioraãní správy. Dal‰ím problémem v JZD byly velké zahrady druÏstevníkÛ. Po-
kud byly nad v˘mûru záhumenku (po odeãtení podílu na spoleãném záhumenku), byly podrobeny ná-
jemnému ve prospûch druÏstva, zemûdûlskou daÀ platil kaÏd˘ druÏstevník sám. Aby druÏstevník mohl
snáze vyÏivit záhumenkov˘ dobytek (krávu), pfiidûlil se kaÏdému podíl z trávníkÛ, pastvin a luãinek. 

Poãátkem února 1960 byl vymûfiován pozemek pro stavbu nového kravína pro 95 krav, od 9. led-
na 1961 byly jiÏ svedeny v‰echny dojnice do novostavby. Na schÛzi 15. bfiezna 1960 byly fie‰eny rÛzné
nedostatky a problémy v JZD: opraváfiská dílna, hygienická opatfiení pfii v˘krmu vepfiÛ, dopisy bez správ-
ného uváÏení, návrat zimních brigádníkÛ do JZD apod. Od 1. dubna 1960 vstoupil do JZD Oldfiich ·naj-
dárek z ã. p. 8 jako mechanizátor. V dubnu byla také projednávána otázka slouãení JZD Klokoãí a Mile-
nov nebo Klokoãí a Drahotu‰e, ov‰em jen rámcovû.

Koncem kvûtna 1960 se v pfiedstavenstvu JZD fie‰ila otázka dovr‰ení socializace vesnice, tj. snaha
o získání posledních tfií rolníkÛ pro práci v JZD, jimiÏ byli Franti‰ek Koláãek z ã. p. 29, AneÏka de An-
gelisová, ã. p. 17, Jan Bene‰, ã. p. 57. 

Dne 5. ãervence 1960 se vzdal funkce pfiedsedy Josef Jemelka, pfiedsedou místo nûj byl zvolen Fran-
ti‰ek Jake‰, vedoucím rostlinné v˘roby Augustin Vinkler, ã. p. 23. V následujícím roce vystfiídal Franti‰-
ka Jake‰e ve funkci pfiedsedy Jan Vinkler ml. 

Bývalé panské sýpky, později sýpka JZD. V popředí práce na adaptaci kravína, 1958 (SOkA Přerov)
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Celkov˘ stav dobytka v JZD k 14. kvûtnu 1960 ãinil 83 krávy, 106 kusÛ skotu, 117 vepfiÛ, 31 pras-
nic, 75 selat, 315 slepic. V˘robní úkoly JZD pro rok 1960 byly stanoveny takto: 1. cukrovka, osevní plán
21,50 ha; 2. stav skotu k 31. prosinci 1960 213 ks (z toho záhumenkového 34 ks); 3. stav krav ke stej-
nému datu 115 ks (z toho záhumenkov˘ch 35 ks); 4. stav prasnic 24 ks. ZároveÀ byly stanoveny násle-
dující v˘kupní úkoly: 1. chlebové obilí – 524 q (z toho p‰enice 177 q, Ïito 347 q); 2. sladovnick˘ jeã-
men – 369 q; 3. fiepka 73 q; 4. cukrovka – 5 805 q; 5. brambor – 382 q; 6. maso celkem – 36 500 kg
Ïivé váhy (z toho jateãního skotu a telat 21 200 kg, jateãních prasat 15 300 kg); 7. mléko – 170 500 l;
8. vejce – 78 000 kusÛ.

JZD obhospodafiovalo 240,7 ha zemûdûlské pÛdy, z toho bylo 202,6 ha pÛdy orné. V˘mûra záhume-
nek ãinila 21,78 ha zemûdûlské pÛdy, z toho 12,91 ha orné pÛdy. JZD nabízelo státu chovn˘ dobytek:
1. chovn˘ a uÏitkov˘ skot 13 kusÛ = 26 q Ïivé váhy; 2. selata 99 kusÛ po 16 kg = 15,84 q Ïivé váhy. 

Soukromí zemûdûlci obdûlávali 26,86 ha zemûdûlské pÛdy, z toho 21,71 ha orné pÛdy. Jejich v˘rob-
ní úkoly ãinily: 1. cukrovka 2,5 ha; 2. stav skotu k 31. prosinci 1960 19 ks; 3. stav krav 10 ks; 4. stav
prasnic 1 ks; 5. masa celkem 3 033 kg Ïivé váhy.; 6. mléka 13 224 l; 7. vajec 6 392 ks. V˘kupní úkoly
byly stanoveny následovnû: 1. chlebové obilí – 38 q; 2. jeãmen – 45 q; 3. cukrovka – 675 q; 4. bram-
bory – 38 q.

Roku 1962 slouãením JZD v HrabÛvce, Klokoãí a Milenovû vznikl jeden z prvních ekonomic-
k˘ch celkÛ v okrese Pfierov s názvem JZD Podlesí, a to v dobû, kdy se sluãováním nebyly dosud vût‰í
zku‰enosti. Sídlo integrovaného celku bylo pÛvodnû v Klokoãí a jeho pfiedsedou se stal Jan Vinkler. Prv-
ní rok spoleãného hospodafiení se pfiíli‰ nevydafiil a v˘sledky nestaãily ani na krytí provozních nákladÛ.
V˘‰e pracovní jednotky ãinila jen 17 Kãs. 

Na konci dubna 1962 pfievzalo JZD Podlesí do obhospodafiování pozemky zemûdûlského závodu Fran-
ti‰ka Koláãka z ã. p. 29, protoÏe majitelka Hedvika Koláãková nebyla schopna sama pole obdûlávat, kdyÏ
její manÏel byl del‰í dobu mimo domov (na nucené práci) a syn nechtûl v zemûdûlství pracovat.

V roce 1963 byl zvolen do ãela JZD Stanislav Sedlák, jejÏ po návratu ze ‰koly vystfiídal opût Jan Vink-
ler. JZD hospodafiilo v roce 1963 na 904 ha zemûdûlské pÛdy, z toho na 713,90 ha orné pÛdy. Mûlo 80
záhumenek, z toho 47 ha orné pÛdy, coÏ pfiedstavovalo 9 % celkové v˘mûry. K 1. lednu evidovalo 276 pra-
covníkÛ, stál˘ch bylo 246, do 25 let bylo 16 pracovníkÛ, z toho 5 chlapcÛ a 11 dûvãat. Ve stáfií od 45
do 60 let bylo 92 pracovníkÛ, nad 60 let 70 pracovníkÛ, z toho bylo 35 muÏÛ a 35 Ïen. Celkem 246
druÏstevníkÛ odpracovalo 84 185 pracovních jednotek. Na jednoho ãlena pfiipadlo 342 pracovních jed-
notek za rok. V˘nosy ãinily: p‰enice 31,58 q, Ïito 25,02 q, jeãmen 32,10 q, oves 27 q, cukrovka 331 q,
brambory 84 q, jetel 54,05 q, vojtû‰ka 58,03 q, seno 40 q, krmná fiepa 320 q.

Uvádíme zde i prÛmûrné stavy dobytka k 31. prosinci 1963: krávy 298 kusÛ, prasata 835 kusÛ, z to-
ho prasnice 94 kusÛ, skot celkem 681 kusÛ. Celkov˘ pfiíjem stálého pracovníka ãinil 7 508 Kãs pfii od-
pracovan˘ch 340 pracovních jednotkách za rok.

V roce 1965 pracovalo druÏstvo na v˘mûfie 937 ha, z toho bylo 719 ha orné pÛdy. âlenská základna
ãinila 247 ãlenÛ, z nichÏ trvale ãinn˘ch bylo 156. V rostlinné v˘robû pracovalo 84 osob, v Ïivoãi‰né 61
a ve vedení a administrativû pracovalo 11 osob. Odmûna za pracovní jednotku byla 16 Kãs a 1,34 Kãs
ãinila hodnota naturálií. 

Nov˘m pfiedsedou JZD byl v roce 1966 zvolen Karel ·imon z Milenova. Od roku 1968 se zaãala v˘-
roba stabilizovat a bylo dosahováno stále lep‰ích v˘sledkÛ. Za pracovní jednotku bylo vypláceno vãetnû
naturálií 21,70 Kãs. V roce 1969 byly sníÏeny o 50 % plochy brambor ve prospûch obilovin a dal‰ích kr-
miv. V Ïivoãi‰né v˘robû se sniÏovaly stavy prasat a zvy‰oval poãet slepic, a tím i v˘roba vajec. V dÛsled-
ku zlep‰ující se ekonomické situace pfie‰lo JZD Podlesí od 1. ledna 1971 na pevnou penûÏní odmûnu.
Souãasnû získali ãlenové nárok na 14 dní placené dovolené a na dal‰í sociální v˘hody. Za v˘sledky úspû‰-
ného hospodafiení v uplynul˘ch letech získalo druÏstvo v roce 1972 ãestn˘ titul – JZD 25. v˘roãí osvo-
bození.

JZD Podlesí se sídlem v Milenovû zaniklo v roce 1973 a spolu s druÏstvy v Drahotu‰ích a Slavíãi se
integrovalo do nového JZD Podlesí se sídlem v Drahotu‰ích. O pût let pozdûji zaãala pfiíprava na slouãe-
ní JZD Podlesí Drahotu‰e s JZD Chovatel Jezernice. ·lo o první integraci celého kooperaãního obvodu
(ã. 6) v jeden ekonomick˘ celek. Navíc bylo rozhodnuto, Ïe od JZD B˘‰kovice bude k vytváfienému kom-



� 129 �

Klokoãí          Dûjiny a pfiítomnost obce

plexu delimitována obec Radíkov. Sluãovací ãlenská schÛze se konala 14. prosince 1979 v sále sokolov-
ny v Hranicích. Bylo pfiítomno 329 ãlenÛ z JZD Chovatel, 307 z JZD Podlesí a 23 z Radíkova. ·lo tedy
o nadpoloviãní vût‰inu z celkového stavu 1 095 ãlenÛ.

Slouãení nabylo právní platnosti 1. ledna 1980, a jelikoÏ probíhalo v období blízkém IX. sjezdu JZD,
pfiijal nov˘ ekonomick˘ celek název Jednotné zemûdûlské druÏstvo IX. sjezdu JZD se sídlem v Jezernici.
ProtoÏe ani jedno ze sluãovan˘ch druÏstev nemûlo vhodnou administrativní budovu, bylo vedení JZD
rozmístûno v Drahotu‰ích a Jezernici. Vytvofien˘ ekonomick˘ celek obhospodafioval 4 257 ha zemûdûl-
ské pÛdy, z toho 3 606 ha orné a 38 ha lesní pÛdy. Hodnota základních prostfiedkÛ ãinila 104 963 000 Kãs
a hodnota zvífiat dosahovala ãástky 37 132 000 Kãs. 

JZD hospodafiilo v severní ãásti okresu na území katastrálních obcí Bohuslávky, Drahotu‰e, HrabÛv-
ka, Jezernice, Klokoãí, Louãka, Milenov, Podhofií, Radíkov, Slavíã a Uhfiínov. Teritorium bylo tvofieno ní-
Ïinnou ãástí Hranického úvalu a pahorkatinou i vrchovinnou ãástí Odersk˘ch vrchÛ. Tomu odpovídalo
i ãlenûní reliéfu krajiny, rovina zde pfiechází do pahorkatiny a vrchoviny v rozsahu 280–590 m nadmofiské
v˘‰ky, proto se vyskytují pozemky rovinné i svaÏité. PfieváÏnû stfiední pÛdy jsou lokalizovány v níÏinné
ãásti na ‰tûrkov˘ch terasách, lehké skeletové a mûlké pÛdy na pevn˘ch horninách. Klimatické podmín-
ky diferencuje nadmofiská v˘‰ka v rozsahu teplot 6,1 aÏ 8 °C a prÛmûrn˘ch roãních sráÏek 649–744 mm.

DruÏstvo obhospodafiovalo k 1. lednu 1989 celkem 4 269 ha zemûdûlské pÛdy, z toho bylo 3 339 ha
pÛdy orné, a mûlo témûfi 1 100 ãlenÛ. Pfiedstavovalo tak nejvût‰í ekonomick˘ celek zemûdûlské prvo-
v˘roby v okrese. V JZD trvale pracovalo kolem 700 ãlenÛ. 

Ve‰kerou ãinnost druÏstva fiídil pfiedseda Ing. Stanislav Zamazal. Hlavní organizaãní jednotky tvofiil
sekretariát pfiedsedy a tfii úseky. V˘robní úsek mûl ãtyfii závody (rostlinné v˘roby, Ïivoãi‰né v˘roby, spe-
ciálních ãinností, stavební), v˘robnû technick˘ úsek mûl rovnûÏ ãtyfii závody (strojnû dopravní, opravá-
rensk˘, materiálnû technického zásobování, pfiidruÏené v˘roby) a nev˘robní úsek byl rozãlenûn na pût
útvarÛ. Tomuto rozvrstvení odpovídal odvûtvov˘ zpÛsob fiízení, kter˘ byl s mal˘mi úpravami uplatnûn
v celém druÏstvu.

V roce 1988 byla dokonãena víceúãelová hala na posklizÀové lince v Klokoãí, zde se také na-
cházel sklad kapaln˘ch hnojiv a vûÏe na seno. Po listopadov˘ch událostech roku 1989 se záhy objevily
snahy rozdûlit stávající druÏstvo na dvû men‰í jednotky. Na mimofiádné ãlenské schÛzi, která se konala
19. ledna 1990 za úãasti 740 ãlenÛ z 1 196, se odhlasovalo, Ïe druÏstvo bude k 31. bfieznu 1990 roz-
dûleno na Jednotné zemûdûlské druÏstvo Jezernice s obcemi Louãka, Bohuslávky, Podhofií, Uhfiínov a Je-
zernice o v˘mûfie 2 270 ha a na Jednotné zemûdûlské druÏstvo Drahotu‰e s obcemi Slavíã, Drahotu‰e,
Milenov, Klokoãí, HrabÛvka a Radíkov o v˘mûfie 2 000 ha. Byly vytvofieny jednotlivé komise, které pro-
vádûly rozdûlení majetku. Spoleãné hospodafiení se uzavfielo k 31. bfieznu 1990 a od 1. dubna hospo-
dafiila druÏstva na svém.

Ustavující schÛze ZD Drahotu‰e se konala 26. února 1990 v sále osvûtové besedy v Drahotu‰ích.
Pfiedsedou byl zvolen dosavadní pfiedseda Ing. Stanislav Zamazal. Dle zákona ã. 162/1990 o zemûdûl-
ském druÏstevnictví byla dána moÏnost v˘stupu ze ZD s pÛdou a inventáfiem za úãelem soukromého
hospodafiení. Zákon rovnûÏ vypustil pfiídavné jméno „jednotné“ z názvu organizace, od 15. kvûtna 1990
se zaãalo pouÏívat názvu zemûdûlské druÏstvo. O pÛdu ve v˘mûfie do 0,5 ha poÏádalo osm osob, o sou-
kromé hospodafiení nebyl velk˘ zájem. Na v˘roãní ãlenské schÛzi 23. bfiezna 1991 byl pfiedsedou zvo-
len opût Ing. Zamazal a zároveÀ do‰lo ke zmûnû organizaãní struktury vytvofiením 30 stfiedisek, která
zaãala hospodafiit na svÛj úãet. DruÏstvo zaãalo mít hospodáfiské potíÏe vinou rostoucích cen vstupÛ a po-
klesem nákupních cen. Rostla zadluÏenost pfii vysok˘ch úrocích 13–17 %. PfiidruÏená v˘roba v druÏstvu
se osamostatÀovala a pfiecházela do soukrom˘ch rukou. DruÏstvo obhospodafiovalo 1 971,85 ha pÛdy.
Na v˘roãní ãlenské schÛzi 21. února 1992 vykázalo druÏstvo ztrátu v hospodafiení 5 180 000 Kã. Situ-
ace byla komplikována tfiemi poÏáry.

Na základû zákona ã. 42/1992 o transformaci druÏstev, kter˘ vy‰el 28. ledna 1992, se musel ve‰ke-
r˘ majetek druÏstva, vãetnû toho, kter˘ vnesli pÛvodní vlastníci do druÏstva v 50. letech, rozdûlit v zá-
vislosti na vneseném Ïivém a mrtvém inventáfii – 30 %, na vnesené pÛdû – 50 % a dle poãtu odpraco-
van˘ch let – 20 % vytvofieného majetku druÏstva za celou dobu jeho trvání. Vût‰ina oprávnûn˘ch osob
o tento majetek neprojevila zájem, vlastnicky jej sice pfievzala, ale nechala jej nadále vãetnû pÛdy v ob-
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hospodafiování druÏstva. V‰echny oprávnûné osoby se musely do 28. dubna pfiihlásit v druÏstvu ke své-
mu majetku a doloÏit to potfiebn˘mi doklady. Oprávnûn˘ch osob se pfiihlásilo 955, z nich bylo 478 ãle-
ny druÏstva. Dne 13. prosince 1992 se se‰la v sokolovnû v Hranicích I. valná hromada, na níÏ bylo pfií-
tomno 580 osob, které mûly 720 platn˘ch hlasÛ. Byla zvolena transformaãní rada, jejímÏ pfiedsedou se
stal Ing. Jaroslav Skfiíãil z HrabÛvky. 

V roce 1993 vystoupili z druÏstva tfii ãlenové, ktefií hodlali soukromû hospodafiit, jinak byl zájem o pÛ-
du ve v˘mûfie nepfievy‰ující 50 arÛ. Na v˘roãní ãlenské schÛzi bylo ustanoveno, Ïe kaÏd˘ ãlen musí do
ZD vloÏit majetek nebo peníze v hodnotû 40 000 Kã. Tím do‰lo k podstatnému sníÏení poãtu ãlenÛ, pro-
toÏe ze 450 ãlenÛ b˘valého JZD vstoupilo do ZD jen 250 ãlenÛ a dal‰ích 80 pracovalo jako zamûstnan-
ci. Konkurzem byl vybrán v srpnu 1993 za pfiedsedu Ing. Pala, nenastoupil ale, a ãlenská schÛze jeho
volbu zru‰ila a vedením druÏstva byl povûfien J. Halla, dosavadní zootechnik. ProtoÏe stav ZD byl neu-
spokojiv˘, rozhodovalo se pfiedstavenstvo, zda druÏstvo zachovat, nebo rozpustit. Zaãal také rozprodej
majetku. V roce 1995 druÏstvo hospodafiilo na katastru ‰esti obcí, sídlo mûlo v Drahotu‰ích ã. p. 256,
mechanizace byla soustfiedûna v Milenovû, pfii druÏstvu jiÏ nebyla pfiidruÏená v˘roba. Celková v˘mûra
pÛdy vyuÏívané druÏstvem ãinila 1 893,03 ha.

Stále vût‰ím problémem se stávalo zaji‰Èování hotov˘ch penûz pro provoz i pro v˘platy, protoÏe se ne-
ustále prohlubovala platební neschopnost u vût‰iny odbûratelÛ, a tím rostla i platební neschopnost vlast-
ní. Na v˘roãní schÛzi 14. bfiezna 1996 byly schváleny úpravy ve stanovách ZD, které umoÏÀovaly pfie-
chod na akciovou spoleãnost. Ta byla zapsána do obchodního rejstfiíku k 30. dubnu 1996. V následujících
dvou mûsících probûhlo upisování podílÛ do akciové spoleãnosti, celkem 50 800 000 Kã. Od 1. srpna
1996 zaãalo pfiedávání majetku ze ZD Drahotu‰e na Zemûdûlská a. s. Drahotu‰e, ãímÏ skonãila hos-
podáfiská ãinnost zemûdûlského druÏstva.

·kola
Helena Kováfiová

„·kola zdej‰í, kdyby byla vybavena potfiebn˘mi uãebními pomÛckami, byla by jednou z nejkrásnûj-
‰ích ‰kol okresu. Je v˘stavná, stojí uprostfied zahrady dále od cesty, Ïe prach nejde do uãírny, má málo
ÏákÛ, ktefií v‰ichni jsou z místa, má svûtlá okna a jiné podmínky zdaru ‰kolní práce.“

(zápis učitele J. Harny do školní kroniky z roku 1927)

Do roku 1911 bylo Klokoãí pfii‰koleno do Drahotu‰ se v‰emi povinnostmi, které z toho vypl˘va-
ly. Lze pfiedpokládat, Ïe ‰kola existovala pfii drahotu‰ském kostele jiÏ na konci 14. století, ale první pí-
semná zmínka je aÏ z roku 1590. V roce 1596 je v Drahotu‰ích doloÏena mûstská ‰kola. Pfied zaãátkem
tfiicetileté války b˘vala v Drahotu‰ích bratrská ‰kola. Kardinál Franti‰ek z Ditrich‰tejna jako nov˘ maji-
tel a patron ‰koly ji pfiemûnil na katolickou a vykázal pro ni nové místo (ã. p. 5). Roku 1672 mûl rektor
od obce Drahotu‰e 2 zl. 20 kr. a od sedmi vsí (vãetnû Klokoãí) dostával 4 zl. 40 kr. a obvyklé posnopné.
Nejv˘znamnûj‰í uãitelskou dynastií byl rod RégrÛ, jehoÏ pfiíslu‰níci pÛsobili v Drahotu‰ích od zaãátku
18. století do roku 1820. Rodina mûla vztah také k obci Klokoãí. V matrikách se napfiíklad objevují uãi-
tel a jeho Ïena jako kmotfii pfii kfitu dítûte z Klokoãí nebo jako svûdkové svateb. 

Pfied rokem 1774, kdy byla zavedena povinná ‰kolní docházka, bylo základní vzdûlání dosaÏitelné
zejména pro syny mû‰ÈanÛ, pfiedmû‰ÈanÛ a zámoÏnûj‰ích vesnick˘ch sedlákÛ. Uãitel na venkovû si mu-
sel na Ïivobytí pfiivydûlávat také jako lazebník, ranhojiã, pou‰tûl Ïilou, sázel baÀky, vû‰el pijavice, ‰u-
mafiil, byl zvoníkem, psal a vybíral zpovûdní cedulky apod. V budovû ‰koly v Drahotu‰ích byla jediná
svûtnice, kde uãitel s rodinou bydlel i vyuãoval. Roku 1785 byla ze zbytku stavebního materiálu pro no-
v˘ kostel vystavûna druhá místnost ‰koly, která slouÏila jiÏ jen jako tfiída. Náv‰tûva ‰koly byla tehdy po-
dle uãitele Josefa Régra ‰patná, bylo málo dfiíví na otop a rodiãe hodnû dluÏili na ‰kolném. Komise slo-
Ïená z uãitele, faráfie, krajského komisafie, vrchnostenského úfiedníka a pfiedstaven˘ch pfii‰kolen˘ch obcí
(vãetnû Klokoãí) proto novû urãila pravidla náv‰tûvy ‰koly a plat vyuãujícího. KaÏd˘ Ïák z Drahotu‰ pla-
til t˘dnû 1 3/4 kr. Pro Ïáky z Klokoãí platil v˘mûr pro pfiespolní – 2 1/2 kr. t˘denního ‰kolního platu.
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Z mûsta Drahotu‰e bylo 67 ÏákÛ, ze ãtyfi pfii‰kolen˘ch vesnic (Klokoãí, Slavíã, Milenov, HrabÛvka) a osa-
dy Rybáfie b˘valo kolem 21 ÏákÛ. 

Tomuto malému poãtu ‰kolákÛ odpovídá v dobov˘ch pramenech také pomûr poãtu skuteãn˘ch pod-
pisÛ obyvatel k poãtu podpisÛ prostfiednictvím tfiech kfiíÏkÛ. Napfiíklad do josefínského katastru se po-
depsal pouze fojt. V 19. století postupnû v dokumentech pfiib˘valo skuteãn˘ch podpisÛ. Je‰tû v polovinû
19. století se v‰ak stávalo, Ïe se rolník napfiíklad do pachtovního protokolu podepsal jménem a za ‰est
let do nové nájemní smlouvy udûlal pouze tfii kfiíÏky nebo naopak. 

DÛleÏitou souãástí vyuãování bylo náboÏenství, jehoÏ v˘uka patfiila mezi povinnosti duchovních správ-
cÛ. Podle zprávy o celkové situaci na Moravû z roku 1771 byla v˘uka náboÏenství v‰eobecnû zanedbá-
vána. V roce 1807 bylo faráfiÛm z Drahotu‰, Partutovic a Jezernice vrchnostenskou správou vyt˘káno,
Ïe jim na srdci více neÏ duchovní vzdûlání obyvatel leÏí starost o vlastní hospodáfiství. V roce 1834 ká-
rala knûze v Drahotu‰ích kvÛli malému zájmu o ‰kolu také církevní vizitaãní komise. Dûkan zdej‰ího fa-
ráfie upozornil, Ïe musí pfiestat s ãast˘mi náv‰tûvami ‰enkovních domÛ, coÏ vyvolávalo fiadu pomluv.
V opaãném pfiípadû bude nutné informovat biskupa a uãinit dal‰í opatfiení.

Podle pfiehledu poÏitkÛ drahotu‰ského uãitele dávalo Klokoãí 28 snopÛ Ïita po 3 kr., 16 snopÛ ovsa
po 3 kr., 26 koláãÛ po 1 kr. a 104 vajec po 1/4 kr. Obec Klokoãí pfiispívala ‰kole na otop. Napfiíklad ro-
ku 1823 zaplatila obec za pfiivezení ‰kolního dfiíví 2 zl. 45 kr., roku 1824 také 2 zl. 42 kr. 

Roku 1810 se jiÏ dvoutfiídní ‰kola pfiestûhovala do budovy radnice, která v‰ak nebyla v nejlep‰ím sta-
vu. V letech 1823–1836 proto vyuãování probíhalo v uãebnách zfiízen˘ch v soukrom˘ch domech. Bu-
dova staré radnice byla zbofiena roku 1827. Roku 1828 dala obec Klokoãí 20 zl. 55 kr. na ‰kolní kvart˘r
(byt), roku 1829 to bylo 22 zl. 20 kr., následujícího roku 22 zl. a roku 1831 vydala obec na ‰kolní kvar-
t˘r 20 zl. 55 kr. Se stavbou nové ‰koly bylo zapoãato roku 1833. Stavivo dodala vrchnost, neboÈ jí to ur-
ãovala patronátní povinnost. Obce na stavbu shromáÏdily celkem 3 514 zl., z toho Klokoãí dalo 110 zl.
26 kr., HrabÛvka 99 zl. 23 kr. a Drahotu‰e 1 486 zl. Slavnostní vysvûcení nové ‰koly probûhlo 28. pro-
since 1836. 

Od roku 1857 bylo stanoveno, Ïe Klokoãí musí drahotu‰ské ‰kole pfiispívat na otop 18 zl. (od 3 °C dle
poãasí). RektorÛv plat byl pfied vydáním nov˘ch zákonÛ 254 zl. 57 1/4 kr.

Roku 1864 musely b˘t u v‰ech národních ‰kol vytvofieny v˘bory, které je spravovaly. Za pfii‰kolenou
obec Klokoãí byl do v˘boru jmenován Franti‰ek R˘par. Roku 1868 byl vydán nov˘ ‰kolní zákon a v dra-
hotu‰ské ‰kole pfiibyly dva roãníky. Roku 1873 pak byla zfiízena tfietí tfiída, kterou umístili do svûtnice
druhé tfiídy, a pro druhou tfiídu upravili pÛvodní písafiÛv byt. âtvrtá tfiída pfiibyla v roce 1888. Roku 1892
byla ke ‰kole pfiiãlenûna ‰kolní zahrada. Budova pro‰la ãásteãnou pfiestavbou v roce 1898. Roku 1906
byla ‰kola roz‰ífiena na pûtitfiídní s poboãkou v soukrom˘ch bytech a zaãalo se pom˘‰let na stavbu nové
budovy. V dobû jejího otevfiení roku 1912 mûlo jiÏ Klokoãí svou vlastní ‰kolu.

Od roku 1880 se ve sãítacích operátech objevují také kolonky t˘kající se gramotnosti obyvatelstva.
Podle nich bylo v Klokoãí roku 1880 ‰estnáct dospûl˘ch osob, které umûly jen ãíst, a ãtyfii negramotní.
Roku 1890 Ïilo v obci, aÈ uÏ trvale nebo pfiechodnû, sedm dospûl˘ch, ktefií umûli pouze ãíst, a ãtyfii, kte-
fií neumûli ãíst ani psát. V roce 1900 umûli z pfiítomn˘ch dospûl˘ch dva pouze ãíst a negramotn˘ch by-
lo osm, pfiiãemÏ velkou ãást tvofiili pacholci a obyvatelé panského dvora. V roce 1910 bylo napoãítáno
celkem sedm analfabetÛ a roku 1921 byly ve sãítacích ar‰ích oznaãeny dvû dospûlé osoby, které umûly
jen ãíst, a dvû, které neumûly ãíst ani psát.

O zfiízení samostatné ‰koly zaãali Klokoã‰tí uvaÏovat jako poslední obec farnosti Drahotu‰e. V ro-
ce 1911 se mûla v Drahotu‰ích stavût nová ‰kolní budova, protoÏe stará, která stávala u kostela, jiÏ ne-
vyhovovala. Klokoãí mûlo pfiispût velk˘m obnosem, coÏ se místním obãanÛm nelíbilo, a proto se obecní
v˘bor usnesl vystavût vlastní ‰kolu. Obec nemûla potfiebnou vzdálenost (pouze 1 km) ani dostateãn˘ po-
ãet ÏákÛ (ménû neÏ 40). Je to pfiedev‰ím zásluha tehdej‰ího starosty Jana Lesáka, Ïe se mu podafiilo vy-
jednat povolení stavby u okresní i zemské ‰kolní rady. Se stavbou budovy zapoãal stavitel Joná‰ z Hranic
na jafie 1911 a kolaudace probûhla v fiíjnu téhoÏ roku. Celkové náklady dosáhly 30 000 K. Slavnostní
otevfiení a vysvûcení nové ‰koly probûhlo v nedûli 22. fiíjna 1911. K shromáÏdûnému lidu promluvili
drahotu‰sk˘ faráfi Fr. Hynek a ‰kolní dozorce âenûk Kramoli‰, kter˘ souãasnû omluvil nepfiítomného
okresního hejtmana. Zastupitelstvo, v jehoÏ ãele jiÏ nestál Jan Lesák, kter˘ se funkce vzdal ze zdravot-
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ních dÛvodÛ, opomnûlo pozvat uãitelstvo okolních osad, proto se ne-
konal obvykl˘ slavnostní sbor. Místo nûj byla uspofiádána ve prospûch
‰koly taneãní zábava v Drahotu‰ích „U PallÛ“. Sám Jan Lesák, kter˘
se nejvíce zaslouÏil o novou ‰kolu, se slavnosti nemohl zúãastnit, pro-
toÏe jej tûÏká nemoc upoutala na lÛÏko, a novou budovu ani nevidûl.
Ve ‰kolním roce 1913/1914 pfiedala vdova Ludmila Lesáková ‰kol-
ní knihovnû penûÏit˘ dar, kter˘ jí pfiipadl podle závûti Jana Lesáka.

První ‰kolní rok na klokoãské jednotfiídce byl zahájen aÏ 1. listo-
padu 1911 a prozatímním správcem ‰koly byl ustanoven uãitel 2. tfií-
dy z Milenova Richard Trãka. Richard Trãka se narodil 14. ledna
1889 v Tylovicích u RoÏnova, studoval v letech 1902–1905 na ães-
ké reálce v Lipníku a 1905–1909 na ústavu ku vzdûlávání uãitelÛ
v KromûfiíÏi, kde vykonal 19. ãervna 1909 zkou‰ku dospûlosti. Zkou‰-
ku zpÛsobilosti pro ‰koly obecné sloÏil 22. listopadu 1911 (ã. 117)
v KromûfiíÏi. Dne 16. záfií 1909 poÏádal Richard Trãka, ãekatel uãi-
telství, Okresní ‰kolní radu (O·R) v Hranicích o udûlení nûkterého
z uprázdnûn˘ch míst zatímních uãitelÛ v okresu. Pfiípisem O·R v Hra-
nicích z 28. záfií 1909 bylo oznámeno kandidátu uãitelství jmeno-
vání prozatímnû uãitelem 2. tfiídy pfii dvojtfiídní ‰kole obecné v Mi-
lenovû, k nastoupení 15. fiíjna 1909.

Z Okresní ‰kolní rady v Hranicích bylo sdûleno správû ‰koly v Mi-
lenovû, Ïe do‰la stíÏnost na Trãku, Ïe vysedává v hostinci, hraje ha-
zardní hry, dûlá dluhy (snad i naduãiteli je dluÏen) a roz‰ifiuje závadné
knihy. Metodûj Malacha, správce ‰koly v Milenovû, 28. záfií 1910
sdûlil: „Pokud se t˘ká bodu 1. (vysedává v hostinci), je pravdou. V ha-

zardní hfie ho správce ‰koly nepostfiehl, ale místní fieãi o tom svûdãí kladnû. Pravdûpodobné jest, Ïe nû-
jak˘ dluh má, ale naduãiteli není dluÏen. Knihy rÛzného obsahu pÛjãuje, správa ‰koly v‰ak v tom ohle-
du kontrolovati jej nemÛÏe, tudíÏ neví s jistotou, byla-li která závadná kniha pÛjãena.“

Od 1. listopadu 1911 do 31. ãervence 1912 (9 mûsícÛ) fiídil Trãka jednotfiídní obecní ‰kolu v Kloko-
ãí. V˘nosem O·R ze 4. bfiezna 1912 jmenovala pfii tamûj‰í ‰kole definitivního uãitele Antonína Ka‰pa-
ra a propustila Richarda Trãku ze správy jednotfiídní ‰koly v Klokoãí k 31. bfieznu 1912. Trãka nastoupil
místo opût v Milenovû.

Antonín Ka‰par se narodil 15. záfií 1864 v Po‰né u Pacova. Absolvoval gymnázium v Jindfiichovû Hrad-
ci, maturitní vysvûdãení obdrÏel 21. ãervna 1884, dvû léta studoval na právnické fakultû v Praze. Zkou‰-
ku dospûlosti sloÏil v Praze 21. záfií 1888, zkou‰ku zpÛsobilosti uãitelské pro ‰koly obecné v Sobûslavi
14. listopadu 1890. Uãitelskou dráhu nastoupil jako v˘pomocn˘ uãitel v Telãi od 16. fiíjna 1887 do 6. fiíj-
na 1888, zatímním uãitelem byl od 7. fiíjna 1888 do 1. listopadu 1890. Dále pÛsobil v Rozseãi jako za-
tímní uãitel od 2. listopadu 1890 do 22. listopadu 1891, jako definitivní pomocn˘ uãitel od 23. listopa-
du 1891 do 1. srpna 1892. V tomto roce se dostal na Moravu, a to do Kelãe, kde pÛsobil jako definitivní
uãitel od 2. srpna 1892 do 14. záfií 1897, v Babicích byl zatímním uãitelem od 15. záfií 1897 do 14. dub-
na 1898, definitivním uãitelem I. tfiídy od 15. dubna 1898 do 26. ãervna 1912.

Od 1. dubna 1912 byl jmenován definitivním uãitelem v Klokoãí, ale poÏádal o odklad do zaãátku
nového ‰kolního roku z dÛvodu nemoci manÏelky a dokonãení ‰kolního roku v Babicích. Do Klokoãí pfii-
‰el 27. ãervna 1912.

Klokoãská ‰kola zÛstávala po celou dobu své existence jednotfiídní. KaÏd˘ rok probûhla na ‰kole in-
spekce povûfieného ‰kolního dozorce, pozdûji okresního ‰kolního inspektora, kter˘ souãasnû zkontrolo-
val zápis ve ‰kolní kronice. V˘sledky vizitací v prvních letech existence nové ‰koly byly uspokojivé. Vy-
t˘kána byla nedostateãná ãistota ve tfiídû, pozdní pfiíchody ÏákÛ a uãiteli bylo nafiízeno, aby byl ve tfiídû
jiÏ ãtvrt hodiny pfied zaãátkem v˘uky.

Razítka školy z různých let (SOkA
Přerov)
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Vyuãování Ïensk˘m ruãním pracím v Klokoãí povolila zemská ‰kolní rada v únoru 1912. Zatímní
uãitelkou byla ustanovena Marie Vránová z Drahotu‰, která zde pÛsobila do roku 1919, a poté je‰tû v le-
tech 1932–1938 a 1946–1948.

·kola byla v dobû svého vzniku propojena s náboÏensk˘m Ïivotem. ¤ímskokatolické náboÏenství by-
lo povinn˘m pfiedmûtem, kterému vyuãoval drahotu‰sk˘ kaplan (pomocn˘ knûz farnosti) nebo pfiímo fa-
ráfi. V prvním roce existence ‰koly zde pÛsobil Narcis Dvofiák, na krátk˘ ãas také P. Franti‰ek Pfiikryl, zná-
m˘ zakladatel ãasopisu Záhorská kronika a amatérsk˘ archeolog. Dûti v rámci v˘uky chodily ke zpovûdi
a svatému pfiijímání. Vût‰inou se tak dûlo na Velikonoce, na konci ‰kolního roku a v památné dny pa-
novnického rodu. ·kolní rok byl zahajován ‰kolní m‰í svatou ve farním kostele. Pfii kanonické vizitaci
farnosti dûkan zkou‰el Ïáky z náboÏenství v kostele. Pfied zahájením, po skonãení v˘uky i bûhem ní se
uãitel s dûtmi modlil. Po roce 1918 byly náboÏenské úkony v˘nosem ministerstva ‰kolství prohlá‰eny
pro Ïáky i pro na nû dozírající uãitele za dobrovolné. Správce ‰koly v Klokoãí v‰ak staré zvyky dál za-
chovával nebo alespoÀ vyzval dûti, aby se samy modlily. 

Od svého vzniku byla ‰kola institucí, která v obci pfievzala také ãást sociální práce. JiÏ v prvních ‰kol-
ních letech byly z Klokoãí odevzdány peníze ze sbírek konan˘ch v rámci tzv. Dûtského dne. NejrÛznûj-
‰í sbírky byly organizovány za první svûtové války, aÈ uÏ se jednalo o ‰atstvo, peníze nebo léãivé byliny
(dûti sbíraly kopfiivy, malinové a ostruÏinové listí apod.).

Za první svûtové války byla v˘uka nûkolikrát pfieru‰ena, v roce 1914/1915 dvakrát na krátkou dobu
(ve ‰kole byl magacín – obchod) a 18. bfiezna 1915 byla úplnû zastavena. Ve tfiídû bylo ubytováno voj-
sko, v bytû uãitele dÛstojníci, ze zahrady bylo cviãi‰tû, stfielnice a jízdárna. Nov˘ ‰kolní rok byl zahájen
aÏ 16. záfií 1915. V dobû pobytu vojska si uãitel v kronice posteskl nad poklesem káznû a mravnosti. Do-
cházelo i k soudním sporÛm a ãasté byly prohfie‰ky dûtí. Star‰í dûti dostávaly úlevy ze ‰kolní docházky,
protoÏe musely nahradit hospodáfie pfii polních pracích. V roce 1917 muselo b˘t vyuãování zastaveno
z dÛvodÛ nedostatku paliva uÏ 1. listopadu a obnoveno bylo aÏ 1. dubna 1918. Uãitel po tu dobu slou-
Ïil u okresního hejtmanství nebo pracoval jako správce rekviziãní komise. V˘uka byla pozdûji nahrazo-
vána tak, aby Ïáci zvládli pfiedepsané uãivo. Nedostatek otopu znemoÏnil pravidelnou v˘uku také na po-
ãátku roku 1919 (od 2. února do 11. dubna). Do roku 1921 zaji‰Èovala otop pro uãitele obec. 

Škola v roce 1932. Výřez z pohlednice
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Od záfií 1920 mohly dûti z vesnice po absolvování obecné ‰koly nav‰tûvovat mû‰Èanskou ‰kolu v Dra-
hotu‰ích, kde byly otevfieny její první dvû tfiídy.

Za první republiky pokraãovaly sbírky Dûtského dne a vybíralo se také pro Zemskou péãi o mládeÏ (vût-
‰inou pfii oslavû 28. fiíjna). Klokoãí se zapojilo do akce âeského srdce ve Vídni, které umísÈovalo dûti z ães-
k˘ch rodin, Ïijících v Rakousku, na prázdniny na ãesk˘ a moravsk˘ venkov. V létû roku 1919 bylo poÏá-
dáno o umístûní osmi vídeÀsk˘ch dûtí, z nichÏ bylo pfiijato ‰est. O prázdninách 1923 byly ke tfiem rolníkÛm
v Klokoãí pfiijaty ãtyfii ‰kolní dûti. Po parcelaci panského dvora v roce 1924 ubylo ‰kole 5 ÏákÛ.

Po témûfi ãtyfiiceti letech ve ‰kolství poÏádal uãitel Antonín Ka‰par o zdravotní dovolenou a Ïádost
doplnil lékafisk˘m dobrozdáním z 11. bfiezna 1925, z nûjÏ uvádíme: „Subjektivní potíÏe jsou celková sla-
bost, obtíÏn˘ dech, bu‰ení srdce. Nález vykazuje vysokou postavu, silnou kostru, nevalnou v˘Ïivu. Hrud-
ník je soudkovit˘. Srdeãní ztemnûní od hor. okraje 3. Ïebra...krátkozrakost 10 dioptrií.

Posudek: Vy‰etfien˘ pán trpí vedle pfiíznakÛ arteriosklerotick˘ch a poãínající senilní rozedmy plic
pfiíznaky chronické perikarditidy. Jest neschopen k nepfietrÏitému dal‰ímu v˘konu sluÏby. Navrhuji udû-
lení zdravotní dovolené v trvání 5 mûsícÛ s nastoupením dovolené 1. dubna 1925 a s pfieloÏením na
trval˘ odpoãinek po uplynutí dovolené, aã-li se stav do té doby podstatnû nezlep‰í.“

Okresní ‰kolní v˘bor udûlil na základû lékafiského dobrozdání dovolenou zdravotní od 1. dubna do
30. ãervna 1925. Souãasnû byl k zastupování za uãitele ustanoven Franti‰ek Gregor, kter˘ do 30. záfií
1923 pÛsobil ve ‰kole ve Spálovû, od 1. fiíjna 1923 konal ãinnou vojenskou sluÏbu a z té byl koncem
bfiezna 1925 propu‰tûn.

V˘nosem Zemské ‰kolní rady v Brnû 28. kvûtna 1925 byl dán Antonín Ka‰par na základû § 11 záko-
na z 22. prosince 1924 do trvalé v˘sluÏby koncem ãervna 1925 na vlastní Ïádost. Odstûhoval se 17. li-
stopadu 1925 s manÏelkou do Kamenice nad Lipou.

Na jafie 1926 byl vypsán konkurz na definitivní obsazení správce klokoãské jednotfiídky. Do konkurzu
se pfiihlásilo celkem pût zájemcÛ vãetnû zatímního správce ‰koly v Klokoãí Franti‰ka Gregora. Jeden
z uchazeãÛ zaslal pfiihlá‰ku aÏ po vypr‰ení termínu, proto pfiipadali v úvahu pouze ãtyfii. K Ïádostem se vy-
jadfiovalo Obecní zastupitelstvo v Klokoãí i místní ‰kolní rada. Oba úfiady se v sezeních v dubnu 1926 roz-
hodly pro zatímního správce Franti‰ka Gregora, jehoÏ kvalifikace v‰ak byla okresním ‰kolním inspektorem
ohodnocena pouze jako dobrá. Okresní ‰kolní v˘bor v Hranicích proto nepfiihlédl k pfiání klokoãsk˘ch úfia-
dÛ a na zasedání z 24. dubna jednomyslnû vybral Josefa Harnu, prozatímního správce ‰koly ve Velké. Ten
mûl velmi dobrou kvalifikaci a nejvy‰‰í poãet sluÏebních let – 31 let a 6 mûsícÛ (také díky legionáfiské sluÏ-
bû – celkem mûl zapoãteno témûfi 10 let vojenské sluÏby, váleãn˘ch a legionáfisk˘ch let). Do Klokoãí byl
prezentován dekretem zemské ‰kolní rady z 9. ãervence 1926. Franti‰ek Gregor ode‰el do ‰koly v Malho-
ticích. Protokol o pfievzetí ‰koly byl obûma sepsán 1. srpna a 17. srpna se Harna do obce pfiistûhoval. Pfies
poãáteãní neshody s místními obãany se s obcí sÏil a vykonal mnohé na poli osvûtové ãinnosti. 

Mûsíc po zahájení ‰kolního roku vzplanul konflikt uãitele s obcí, potaÏmo s místní ‰kolní radou. Jád-
rem sporu bylo modlení ÏákÛ pfied, bûhem a po vyuãování, ale pozadí bylo v˘raznû politické. Harna byl
pfiíslu‰níkem Republikánské strany zemûdûlského a malorolnického lidu (bûÏnûji agrárníci). V obci v‰ak
mûla nejvût‰í podporu âeskoslovenská strana lidová, jejímÏ ãlenem byl také pfiedseda místní ‰kolní rady
a která reprezentovala pfiedev‰ím katolíky. Harna z katolické církve vystoupil. Podle jeho vlastního zá-
pisu v klokoãské kronice byl bez vyznání, podle vzpomínek jeho netefie paní Anny Marty Skopalíkové se
stal ãlenem âeskoslovenské církve husitské. Harna neskr˘val své poãáteãní znechucení nad zanedban˘-
mi pomûry v klokoãské ‰kole, co se t˘ãe vybavení i vûdomostí ÏákÛ, a to se zajisté dot˘kalo rodiãovsk˘ch
citÛ, hrdosti a patriotismu obyvatel. Harna navíc velmi pfiísnû dbal o fiádnou náv‰tûvu ‰koly a neomlou-
val absenci kvÛli zemûdûlsk˘m pracím, tak jako dfiívûj‰í uãitelé. NedÛvûra a neshody rodiãÛ s uãitelem
se pfienesly i do vztahÛ uãitele s Ïáky. 

Deputace místní ‰kolní rady (Antonín Vinklárek, Augustin Vinkler a Jan Janãík) jej nav‰tívila 3. fiíjna
1926 a Ïádala, aby se s dûtmi pfied a po vyuãování modlil nebo alespoÀ dal dûtem k modlitbû pokyn, tak
jako pfiede‰lí uãitelé. Harna svolil, aby se dûti modlily pfied jeho pfiíchodem, kdy je k modlitbû vyz˘vala
dcerka pfiedsedy místní ‰kolní rady za pomoci ‰kolnice. Nûkteré dûti se v‰ak nemodlily, honily se po tfií-
dû nebo ãistily tabuli. Harna se odmítl s dûtmi modlit po vyuãování, a to z ãasov˘ch dÛvodÛ (kaÏdé od-
dûlení konãilo v jinou dobu). Nûktefií obãané na nûj znovu naléhali, aby tak ãinil, takov˘m tónem, Ïe to
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Harnu uráÏelo. V rozãilení a sebeobranû dûtem modlitbu zakázal úplnû. Klokoã‰tí proto podali 7. pro-
since 1926 stíÏnost na správce ‰koly k okresnímu ‰kolnímu v˘boru. V ní také uvádûli, Ïe si Harna tropil
posmûch z biblického obrazu o potopû svûta a z obrazÛ pro v˘uku náboÏenství, Ïe je po odchodu kate-
chety zlostnû hodil do skfiínû, Ïe se dûtem posmíval kvÛli vzhledu a pouÏil nepfiimûfieného tûlesného tre-
stu. Uãitel pfiiznal, Ïe prohodil nûco Ïertovného o obraze, kter˘ mu pfiipadá uboh˘, ale to pr˘ nemohlo
nikoho urazit. Katecheta obrazy vû‰el tak, Ïe pfiekr˘valy pfiírodopisné, a neuklízel je, proto je musel sun-
dat uãitel, ale pr˘ tak uãinil klidnû. Chování knûze jej zlobilo, ale nedával to najevo pfied dûtmi. Ve Vel-
ké Ïádné potíÏe s duchovními nemûl. Smír mûl b˘t sjednán na schÛzi místní ‰kolní rady dne 11. února
1927. Správce ‰koly v˘mûnou za povolení modlitby ve ‰kole poÏadoval satisfakci za to, Ïe ve stíÏnosti
byla uvedena fiada nepravdiv˘ch a pfiekroucen˘ch údajÛ, Ïe pfiedseda místní ‰kolní rady pfiekroãil své
pravomoci, sniÏoval autoritu uãitele a zasahoval do jeho práv. Pfiedseda v‰ak prohlásil, Ïe se omlouvat
nebude a na svém poÏadavku, aby se dûti ve ‰kole modlily ãtyfiikrát dennû, trvá se souhlasem dal‰ích ãle-
nÛ místní ‰kolní rady ze strany lidové. Zástupce strany republikánské byl srozumûn s návrhem uãitele,
aby se dûti modlily pouze pfied vyuãováním. Lidovci proto ode‰li, aniÏ podepsali protokol, tím jednání
o smír ztroskotalo. Dne 16. února 1927 jednal o celé záleÏitosti Okresní ‰kolní v˘bor v Hranicích. Po
ru‰né debatû se usnesl, Ïe neshledává v jednání správce ‰koly nic ‰patného a Ïe se od dal‰ích opatfiení
upou‰tí pro nedostatek skutkové podstaty. Byl také dodateãnû pfiedvolán pfiedseda Místní ‰kolní rady
v Klokoãí jako zástupce stûÏovatelÛ a správce ‰koly Harna k dal‰ímu smírnému jednání. Bylo ujednáno,
Ïe pfiedseda dá na pfií‰tím sezení místní ‰kolní rady uãiteli satisfakci a správce ‰koly povolí modlitbu pfied
v˘ukou. Pfiedseda svÛj slib nedodrÏel a smír opût nenastal. Podrobnosti o celé záleÏitosti si od místního
‰kolního v˘boru vyÏádala také Zemská ‰kolní rada moravská v Brnû, a to jiÏ 24. ledna 1928. Na konci
února pfii‰el do Hranic z Brna nov˘ dotaz, jaké pomûry v klokoãské ‰kole vládnou a nezavdává-li Harna
pfiíãiny k dal‰ím stíÏnostem. Zemská ‰kolní rada upozornila, Ïe uãitel nemûl právo zakazovat dûtem mod-
lit se pfied vyuãováním a pfii smírném jednání nemûla tato záleÏitost b˘t fie‰ena kompromisem. 

V bfieznu 1928 zaslala zemská ‰kolní rada cel˘ spis zpût okresnímu ‰kolnímu v˘boru s tím, Ïe ke stíÏ-
nosti se vyjadfioval pouze Harna, coÏ není dostateãné. Byli proto pfiedvoláni k v˘povûdi pfiedseda místní
‰kolní rady Antonín Vinklárek (lidová strana) a její dal‰í ãlen Franti‰ek ·krobálek (republikánská strana).
Pan Vinklárek fiekl, Ïe nyní se dûti ve ‰kole nemodlí a oni si pfiejí, aby správce modlitbu povolil a nedû-
lal Ïádné naráÏky na katolické náboÏenství. To, co uvedli ve stíÏnosti, bylo sepsáno na základû v˘povû-
di dûtí, ale katecheta si nikdy na uãitele nestûÏoval. Také byl pfiesvûdãen, Ïe do práv uãitele nezasaho-
val a dûti proti nûmu nepopouzel. Pan ·krobálek fiekl, Ïe stíÏnost podepsal, aniÏ by ji ãetl, jen protoÏe
na ní vidûl mnoho podpisÛ a myslel si, Ïe je jeho povinností se podepsat. Sám mûl hodnû dûtí, ten rok
chodily do místní ‰koly tfii, ale Ïádné si nestûÏovalo a on nikdy nic proti Ïádnému uãiteli nemûl. Harna
byl sice pfiísn˘, ale ·krobálek si myslel, Ïe jej v‰echny dûti mají rády. Jemu samotnému nevadilo, Ïe se
ve ‰kole s dûtmi nemodlí, protoÏe vidûl, Ïe Harna je fiádn˘ ãlovûk a ví, co je jeho povinností ve ‰kole.
¤ekl doslova: „...v tomto pfiípadû jedná se o pouhou ‰tvanici “. Harna poté okresnímu ‰kolnímu v˘boru
zaslal list, kde pí‰e, Ïe se pomûry ve vsi za pÛldruhého roku jeho pÛsobení znaãnû zmûnily a Ïe ono „ges-
to“ jiÏ zapÛsobilo dost, proto on sám uãinil první krok ke smíru a povolil dûtem modlit se pfied a po vy-
uãování. Dodává: „...aby bylo zfiejmo, Ïe nejsem tím kazimírem, za jakého mne fanatici a politiãtí od-
pÛrci vyhla‰ují, ale naopak vÏdy snaÏím se s rozumn˘mi obãany Ïíti v nejlep‰í shodû a upfiímném
pfiátelství ... ono gesto mé bylo v mém pfiípadû nutné, vÏdyÈ musil jsem chrániti autoritu správce ‰koly,
autoritu jíÏ k blahodárnému pÛsobení ve ‰kole i mimo ‰kolu nevyhnutelnû je zapotfiebí.“ Je nutné do-
dat, Ïe ono smírné gesto pfiichází aÏ po upozornûní zemské ‰kolní rady, Ïe uãitel nemûl právo dûtem
modlení zakazovat. Na základû Harnova dopisu byl znovu pfiedvolán Antonín Vinklárek, pro kterého po-
volení dvou modliteb dennû ve ‰kole bylo dostaãují, a stíÏnost odvolal. K tomu se pfiipojil také dal‰í pfied-
volan˘ Franti‰ek ·krobálek. ZáleÏitost se stala bezpfiedmûtnou a bylo upu‰tûno od dal‰ího vy‰etfiování.
V závûreãném dokumentu zemské ‰kolní rady bylo uvedeno: „...uãitel budiÏ napomenut, aby pfií‰tû si
opatrnû poãínal ve vûcech náboÏensk˘ch citÛ Ïactva se t˘kajících“.

Ke sblíÏení nového uãitele s místním prostfiedím pfiispûly hlavnû jím organizované oslavy. Zejména
poprvé slaven˘ Den matek s programem ‰kolních dûtí se v obci velmi líbil. Je‰tû v roce 1926/1927 za-
loÏil nov˘ správce ‰koly v Klokoãí Dorost âeskoslovenského ãerveného kfiíÏe, kter˘ mimo jiné pofiádal
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sbírky na dobroãinné úãely. Aktivnû se zapojil do politického, kulturního a osvûtového dûní v obci. Byl
silnou osobností, která ovlivÀovala sm˘‰lení místních obãanÛ.

Dlouholetou industriální uãitelkou na klokoãské ‰kole byla Josefa Sutorová, která zde vyuãovala ve
dvacát˘ch letech 20. století. V roce 1927 byly nûkteré z Ïákovsk˘ch chlapeck˘ch i Ïensk˘ch ruãních pra-
cí pfiedstaveny na v˘stavû Pobeãví, která se konala od 17. ãervence do 15. srpna v Hranicích. V roce
1932 byla Josefa Sutorová ustanovena uãitelkou v Hranicích a do Klokoãí se vrátila uãitelka Ïensk˘ch
ruãních prací Marie Vránová.

·kolnicí b˘vala ve druhé polovinû dvacát˘ch let 20. století paní Marie R˘parová, která obstarávala ta-
ké prázdninov˘ úklid.

Ve dvacát˘ch a tfiicát˘ch letech 20. století se pfii v˘uce fiímskokatolického náboÏenství vystfiídalo nû-
kolik drahotu‰sk˘ch duchovních (Josef Hulva, Jan ·ulák, Franti‰ek Vinklárek, Josef Brhel). ÎákÛ pfiíslu‰e-
jících k církvi ãeskoslovenské bylo málo (v roce 1926/1927 pouze jeden) a docházeli na v˘uku do Dra-
hotu‰. V˘uka náboÏenství pro dûti ãeskoslovenského vyznání byla v Klokoãí zahájena teprve ve ‰kolním
roce 1929/1930 a vedl ji duchovní z Drahotu‰ Franti‰ek Sedláãek s malou pfiestávkou aÏ do roku 1948.
Ve ‰kolním roce 1940/1941 vyuãoval ãeskomoravské náboÏenství Emil âelustka. Zpoãátku docházelo na
v˘uku také nûkolik ÏákÛ z Milenova. V roce 1949 se situace otoãila a Ïáci z Klokoãí nav‰tûvovali vyuão-
vání ãeskoslovenského náboÏenství ve ‰kole v Milenovû, kde vyuãoval drahotu‰sk˘ faráfi Jifií Holas. Po-
zdûji se v˘uka pfiesunula do Drahotu‰ a od ‰kolního roku 1959/1960 nebylo pfiihlá‰en˘ch.

Rodiãovské sdruÏení bylo zaloÏeno v roce 1930, ale sám tehdej‰í správce ‰koly J. Harna k tomu po-
znamenal, Ïe v tak malé obci, kde uãitel osobnû zná kaÏdou domácnost, nemá tato instituce velk˘ v˘-
znam. Nebylo tfieba pofiádat v obci ani vánoãní nadílky, protoÏe rolníci a chalupníci opatfiovali dûtem v‰e
potfiebné a nebyly zde ani úplnû chudé dûti. Je‰tû ve tfiicát˘ch letech dávali rodiãe pfiednost praktick˘m
povoláním (rolnictví, fiemeslo, obchod) a jen máloktefií posílali své dítû studovat na gymnázium.

Místní obãané naléhali z praktick˘ch dÛvodÛ na uãitele, aby jejich dûti byly zapisovány do ‰koly i v pfií-
padû, kdy dosáhly ‰esti let v prÛbûhu prvního roku ‰kolní docházky. Dûti pak ãasto musely první roãník
opakovat. Klokoãskou ‰kolu nav‰tûvovaly nejen dûti usedl˘ch rodin, ale také nádeníkÛ, ktefií pfiicházeli
do obce na sezónní práce. Tito Ïáci mûli slab˘ prospûch a vût‰inou opakovali oddûlení.

Zpoãátku mívala místní jednotfiídní obecná ‰kola tfii oddûlení, v nichÏ probíhala v˘uka rÛzn˘ch po-
stupn˘ch roãníkÛ. Stávalo se v‰ak, Ïe muselo b˘t otevfieno také ãtvrté oddûlení. Napfiíklad ve ‰kolním ro-
ce 1930/1931 byly ve ãtvrtém oddûlení pouze dvû Ïákynû osmého postupného roãníku a následujícího
roku mûla ‰kola opût pouze tfii oddûlení. KvÛli zavedení vysokého zápisného na mû‰Èance v Drahotu‰ích
muselo b˘t ve ‰kolním roce 1933/1934 ãtvrté oddûlení znovu otevfieno. Správce ‰koly prosadil následu-
jící rok v obecním zastupitelstvu, aby hradilo polovinu zápisného kaÏdému Ïáku. Situaci pak definitivnû
vyfie‰il zákon o újezdních mû‰Èansk˘ch ‰kolách a zfiízení takové ‰koly v Drahotu‰ích (1936/1937). 

·kola dlouho nemûla svého ‰kolního lékafie a na oãkování docházely dûti do Hranic. Uãitel Harna dû-
ti po celou dobu svého pÛsobení nejménû dvakrát roãnû mûfiil, váÏil a upozorÀoval rodiãe na nutné ná-
v‰tûvy lékafie. Pravidelnû s dûtmi chodil na vlastivûdné i tûlov˘chovné vycházky do okolní pfiírody i do
dílen fiemeslníkÛ. Dbal také na opravu tûlocviãného náfiadí. V zimû chodily dûti sáÀkovat, nûkteré i ly-
Ïovaly. V létû se pfii vycházce k fiece vykoupaly. HarnÛv sen bylo dûtské hfii‰tû na návsi a vefiejné koupa-
li‰tû Na brodku. O hfii‰ti jednalo obecní zastupitelstvo v letech 1937–1938. Plán ztroskotal na neocho-
tû místního rolníka Hajdy (ã. p. 26) odprodat ãást pozemku. V dubnu 1937 se J. Harna a dûti cviãící
v Sokole v Drahotu‰ích zúãastnili celostátního branného srazu sokolstva. Ve ‰kolním roce 1937/1938
byla do ‰koly pofiízena první lékárniãka. Prázdniny roku 1938 zaãaly v Klokoãí o nûkolik dní dfiíve
(22. ãervna), protoÏe nûktefií Ïáci a uãitel cviãili na v‰esokolském sletu v Praze. Kromû vlastních vy-
stoupení nav‰tûvovaly dûti také divadelní pfiedstavení pofiádaná v okolí (Drahotu‰e, Milenov, Hranice)
a chodily na filmová pfiedstavení do kina v Drahotu‰ích.

Sbírky Dûtského dne provádûly dûti je‰tû ve tfiicát˘ch letech 20. století. V roce 1933/1934 zapsal uãi-
tel do kroniky, Ïe zdej‰í obãané uznávají potfiebu pfiispívat v dobû krize na sirotky a zanedbané dûti, ale
na‰li se i takoví, ktefií nepfiispûli a navíc dûti hubovali. V roce 1934/1935 poznamenává, Ïe jedna zdej-
‰í selka jiÏ tfii roky nic nedala a na prosby dûtí odpovídá bezcitnû a tvrdû. 
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Po celou dobu existence ‰koly byli Ïáci vychováváni ke spofiivosti. Za první republiky míval kaÏd˘ Ïák
vlastní vkladní kníÏku u spofiitelen a kampeliãek v Drahotu‰ích nebo Hranicích, do nichÏ základní vklad
vûnoval pfiíslu‰n˘ penûÏní ústav. ·patn˘ vliv na spofiení mûla hospodáfiská krize na zaãátku tfiicát˘ch let
20. století. ·kolní spofiení, byÈ v mírnû pozmûnûné formû, existovalo i v druhé polovinû 20. století.

Co se t˘ãe ‰kolní docházky, b˘vala za první republiky velmi pûkná. Uãitel k tomu v roce 1935 po-
znamenal do kroniky: „V‰echna ãest zdej‰ím rodiãÛm, Ïe v této pfiíãinû zvykli si pofiádku a zbyteã-
nû dûtí nepouÏívají k pracím v dobû vyuãování, jak tomu b˘valo v prvních dobách po zaloÏení zdej-
‰í ‰koly.“

Na zaãátku ‰kolního roku 1938/1939 se do obce pfiistûhovalo nûkolik rodin, které musely opustit
pohraniãí a Slovensko. Do ‰koly pfiibylo pût dûtí, ale nûkteré z nich se záhy opût odstûhovaly. Na zaãát-
ku ãervna 1939 byl na ‰kole znovu ustaven rodiãovsk˘ v˘bor (pfiedsedové Inocenc âásteãka 1939–1943,
Josef Jemelka 1943–1945).

V roce 1940, kdy jiÏ existoval protektorát âechy a Morava, dosáhl Harna 55 let a získal nárok na pl-
né v˘sluÏné. Zemská ‰kolní rada jej proto hodlala pfieloÏit na trval˘ odpoãinek. Harna ani Okresní ‰kol-
ní v˘bor v Hranicích proti tomu nemûli námitek. Okresní ‰kolní v˘bor pfii této pfiíleÏitosti zaslal Harno-
vi uznání za velmi úspû‰né pedagogické i mimo‰kolní pÛsobení. Harna byl velmi dobr˘ ‰kolsk˘ praktik
i teoretik, pracoval jako pedagogick˘ referent ve ‰kolsk˘ch organizacích a klokoãská jednotfiídka se pod
jeho vedením stala vzornou ‰kolou. Podle této zprávy byl v obci oblíben a mûl znaãn˘ vliv, kterého do-
kázal vyuÏít ve prospûch ‰koly. Správu ‰koly pfievzal Josef Novák. Pfiistûhoval se opût s celou rodinou
a pokraãoval v Harnou zapoãaté osvûtové práci v obci. 

Josef Novák se narodil 8. bfiezna 1900 v Jindfiichovû, absolvoval gymnázium v Hranicích. Od 1. kvût-
na 1922 se stal v˘pomocn˘m uãitelem na ‰kole v Dûtmarovicích. Dne 6. kvûtna 1922 sloÏil sluÏební pfií-
sahu pfii Okresní ‰kolní radû ve Fry‰tátu. Nekvalifikovanou sluÏbu konal od 1. kvûtna 1923 do 14. záfií
1923, zkou‰ku uãitelské dospûlosti sloÏil 15. záfií 1923. Zkou‰ku uãitelské zpÛsobilosti pro ‰koly obec-

Žáci klokočské školy v roce 1935
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né s vyuãovacím jazykem ãeskoslovensk˘m sloÏil pfied zku‰ební komisí v Pfiíbofie, obdrÏel vysvûdãení
z 30. 11. 1925. Zemská ‰kolní rada v Brnû ustanovila Nováka od 1. srpna 1930 uãitelem a správcem
‰koly v Podhofií. S platností od 15. záfií 1926 byl jmenován definitivním uãitelem. 

Od 1. 9. 1940 byl jmenován správcem ‰koly v Klokoãí. Svoji Ïádost o pfiemístûní zdÛvodÀoval tím,
Ïe má dvû dûti na studiích na reálném gymnáziu v Hranicích a pro vzdálenost dosavadního pÛsobi‰tû
a mûsta byl nucen jim platit byt v studijním místû.

S jeho jmenováním je spojen i pfiípis Místní ‰kolní rady v Klokoãí z 23. srpna 1940 Okresnímu ‰kol-
nímu v˘boru v Hranicích: „M·R a obecní rada obce Klokoãí u vûdomí velikého v˘znamu v˘chovného
a kulturního dobrého uãitele v obci rozhodly se dÛraznû protestovati u okresního ‰kolního v˘boru v Hra-
nicích proti pfiípadnému ustanovení pana S. Skládala ze Slavíãe fiídícím uãitelem v na‰í obci.

Po 14 let zdárnû pÛsobil u nás dosavadní pan fiídící, kter˘ povznesl na‰i obecnou ‰kolu, Ïe její Ïáci
byli jedni z nejlep‰ích, pracoval pfiedná‰kami, divadlem, pofiádáním besídek, slavností aj. podnikÛ pro
povznesení na‰eho obãanstva a kultury v obci, zastával ochotnû dÛleÏité funkce v obecním zastupitel-
stvu, místní osvûtové komisi, knihovní radû a v‰ude, kde jeho práce bylo tfieba. Po 9 let vede obecní po-
kladnu. Ustanovením p. fiídícího Skládala by nastal v kaÏdém smûru úpadek. Jsme dobfie informováni od
obãanÛ slavíãsk˘ch, jak jejich dûti byly vyuãovány, jak rodiãe sami byli nuceni dûti doma uãiti, aby aspoÀ
ponûkud nahradili to, co ‰kola jim nedala. Na‰e dûti nav‰tûvující ‰kolu mû‰Èanskou v Drahotu‰ích samy
doma vypravují a diví se, jak dûti z obecné ‰koly ze Slavíãe pfiicházejí do I. tfiídy mû‰Èanky docela nepfii-
praveny, jak teprve v Drahotu‰ích musí dohánûti to, ãemu se jiné dûti nauãily v obecné ‰kole. âetné stíÏ-
nosti obãanÛ slavíãsk˘ch jsou i ‰kolním úfiadÛm dobfie známy. O nûjakou kulturní a mimo‰kolní práci
v obci se pan S. Skládal také nikdy vÛbec nestaral. Kromû toho je nyní po tûÏké nemoci a je‰tû churav
a sám se vyjádfiil, Ïe se ve ‰kole namáhati nebude, Ïe se bude ‰etfiit. Jak k tomu by pfii‰ly na‰e dûti, aby
postihl je osud dûtí slavíãsk˘ch a snad je‰tû hor‰í, kdyÏ nyní pan fiídící se bude je‰tû ‰etfiit!

Po uváÏení tûchto skuteãností rozhodli se obãané obce Klokoãí co nejdÛraznûji protestovati proti
pfiípadnému ustanovení pana Skládala fiídícím uãitelem v Klokoãí. Prosíme okresní ‰kolní v˘bor v Hra-
nicích, prosíme i âeskou zemskou ‰kolní radu v Brnû, aby u nás byl ustanoven fiídícím uãitelem ãlovûk
inteligentní, schopn˘, fiádn˘ a snaÏiv˘, aby úroveÀ na‰í ‰koly i celé obce dále se zvedala. Vûnujeme ‰ko-
le plnou svou pozornost, neseme rádi v‰echny náklady na ‰kolu, zafiídili jsme za 16 000 K i sprchy ve
‰kolní budovû, ale budeme vÏdy Ïádati, abychom mûli fiádného a sv˘ch ‰kolních povinností dbalého
uãitele.“

Roku 1940 musela b˘t podle úfiedního nafiízení ‰kolní kronika zapeãetûna a uloÏena do ‰kolního ar-
chivu. Od ‰kolního roku 1940/1941 do 1944/1945 bylo na v‰ech ‰kolách zapisováno do nové kroni-
ky. V Klokoãí pak po válce uãitel zápisy pfiepsal s vysvûtlujícím komentáfiem do pÛvodní knihy a v zázna-
mech pokraãoval. Po dobu okupace klokoãská ‰kola v˘raznou mûrou netrpûla. Nekonaly se zde Ïádné
mimofiádné úfiední kontroly ani zvlá‰tní ‰kolní inspekce. V lednu 1941 vyuÏili budovu nûmeãtí vojáci,
ktefií mûli v okolí obce zimní cviãení, pouze k pfienocování. Na druhou stranu uãitel i Ïáci Ïili ve stál˘ch
obavách, Ïe se stane nûco neãekaného. Bûhem prázdnin musel uãitel pracovat na rÛzn˘ch úfiadech a ve-
dl obecní úfiední agendu. O prázdninách 1943 mûl uãitel pouze dva t˘dny volna, jinak musel pracovat
„k vítûzství ¤í‰e“.

Velké zmûny nastaly v obsahu vyuãované látky. Úplnû vypu‰tûn byl dûjepis a dûjepisná látka pfii vlas-
tivûdû. V‰e bylo podfiízeno v˘chovû loajálního obãana Velkonûmecké fií‰e, proto v˘raznû pfiibylo hodin
nûmãiny, byÈ na úkor ostatních pfiedmûtÛ. Do Klokoãí musela b˘t pfiidûlena v˘pomocná uãitelka nû-
meckého jazyka, protoÏe nejniÏ‰í roãníky musely b˘t vyuãovány oddûlenû od star‰ích. PÛsobily zde Lud-
mila Kupcová z Lipníku (1941/1942), Vûra Kotr‰ová z Hranic (1942/1943), Marie âervenková z Dra-
hotu‰ (1943/1944) a L. Jarolímová (od záfií do listopadu 1944).

Bûhem protektorátních let se na ‰kole vystfiídalo nûkolik uãitelek Ïensk˘ch ruãních prací. První z nich
byla Eli‰ka Boroviãková z Podhofií, která nastoupila ve ‰kolním roce 1938/1939. V roce 1942/1943 vy-
uãovala krátce paní Ertlová, kterou vystfiídala Vûra Harbichová. Od záfií 1945 do dubna 1946 v Klokoãí
nebyla Ïádná industriální uãitelka a poté opût vyuãovala uãitelka dívãích ruãních prací a domácích nauk
Marie Vránová. V roce 1948/1949 vedla slouãené ruãní práce dívãí a chlapecké Miloslava Syrná, poté
pfievzal v˘uku tfiídní uãitel (správce ‰koly).
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V dobû okupace museli Ïáci odevzdávat pfiedepsané mnoÏství nasbíran˘ch odpadov˘ch hmot a léãi-
v˘ch bylin. Na Ïáka se poãítaly mûsíãnû 2 kg odpadu bez Ïeleza. V˘sledky byly ‰patné, proto byla v bfiez-
nu 1943 v Hranicích uspofiádána schÛze se zástupci ministerstva. Pfiesto dosáhla klokoãská ‰kola pouze
prÛmûru 0,16 kg na Ïáka a v prosinci 1943 byla poslední mezi ‰kolami. V bfieznu 1944 byli proto správ-
ci ‰kol s podprÛmûrn˘m sbûrem pfiedvoláni do Hranic a dÛraznû upozornûni, Ïe 2 kg na Ïáka je mini-
mum. Byla provedena reorganizace a v˘sledky se zlep‰ily. Byl to ale sbûr nadále více na papífie neÏ ve
skuteãnosti. V Klokoãí se pfiedepsaného prÛmûru nikdy nepodafiilo dosáhnout. Kontrola byla shovívavá,
díky tomu nemûla jiÏ ‰kola do konce války problémy a úfiady byly spokojené.

Velmi naléhavou se stávala v zimû otázka otopu. Vánoãní prázdniny b˘valy prodluÏovány. Uãitel se
s Ïáky scházel na pracovních schÛzkách, kde jim ukládal domácí úkoly. V lednu 1944 po vánoãních
prázdninách byla neopatrností ‰kolníka po‰kozena kamna a volno pro Ïáky bylo opût prodlouÏeno. Pro
‰kolní rok 1943/1944 byly stanoveny pfiijímací zkou‰ky na hlavní (dfiíve mû‰Èanskou) ‰kolu do Draho-
tu‰. Ti, ktefií neobstáli, zÛstávali do ukonãení povinné ‰kolní docházky v Klokoãí. Zkou‰ky byly zru‰eny
aÏ v létû 1945 a Ïáci pak pfiefiazeni na mû‰Èanku. 

V lednu 1945 byla tfiída vyklizena a lavice uschovány ve stodole sousedního domu ã. p. 41. ·kola by-
la zaji‰tûna pro ubytování zákopníkÛ, ktefií budovali barikádu na silnici v obci. V únoru v budovû pfie-
nocovali vojáci na pochodu z Olomouce do âeského Tû‰ína. K 5. dubnu mûla b˘t zavedena pravidelná
dopolední v˘uka, odpoledne mûla b˘t ‰kola k dispozici ÏákÛm ‰koly drahotu‰ské, kde stále sídlilo voj-
sko. Neru‰ené vyuãování trvalo pouze jeden den. Fronta se blíÏila a budova ‰koly byla zabrána pro ar-
mádu. Vyuãování probíhalo dále, dokud skuteãnû nepfiijeli vojáci. Jako první se objevil oddíl generála Vla-
sova (12. dubna), kter˘ zabral tfiídu jako polní lazaret. ZdrÏeli se pouze jednu noc, ale i bûhem této doby
málem do‰lo k ne‰tûstí. Jeden z kozákÛ, mlad˘ lékafi, v pfiedstíraném opilství vystfielil na místního uãite-
le z revolveru, pr˘ ze svûtobolu. Druh˘ den kozáci zamífiili k Lipníku a Veselíãku. Na konci dubna bylo
vyuãování pfieru‰eno úplnû a ve ‰kole se stfiídali rÛzní ubytovatelé, ktefií tfiídu a kabinet zabírali pro rÛz-
né oddíly. Dne 3. kvûtna dorazila 3. Speerkompagnie a pod smrkem pfied ‰kolou postavila polní kuchy-
ni. Je‰tû veãer byli vojáci narychlo odvoláni. Od 4. do 6. kvûtna dlel ve ‰kole oddíl Schreibstube Rein-
mann, jehoÏ tûÏká auta stála na ‰kolní zahradû. Ve ‰kole se v‰ak stfiídali dal‰í ubytovatelé a dÛstojníci SS
se domáhali dokonce uãitelova bytu. Od svého zámûru upustili pouze proto, Ïe zde Ïila také rodina uãi-
telovy dcery a právû v ten den se jim narodil chlapec. Ráno 7. kvûtna se do ‰koly nastûhovali dûlostfielci
a svá auta na pásech dovezli aÏ za ‰kolní budovu. Veãer odjeli k Olomouci. Následující den, 8. kvûtna,
jiÏ mohl uãitel vyvûsit na ‰kolu prapor na znamení osvobození. V kvûtnu je‰tû ‰kola slouÏila jako pfie-
chodné ubytování lidem, ktefií se vraceli domÛ (zajatci, vystûhovalci, vûzni z koncentraãních táborÛ atd.).
Za Drahotu‰emi byla pfieru‰ena Ïelezniãní traÈ a vlaky zde mûly do opravy jezernick˘ch viaduktÛ ko-
neãnou stanici. Pravidelné vyuãování bylo obnoveno aÏ 22. kvûtna 1945, a to podle osnov z roku 1937.
Místo hodin nûmeckého jazyka se Ïáci doÏadovali v˘uky azbuky a ru‰tiny. 

Problémy s nedostatkem topiva pfietrvávaly i nadále. V prosinci 1946 a lednu 1947 se uãilo bez pfie-
stávky, aby bylo vyuÏito teplo ve tfiídû. V noci dokonce teplota v místnosti klesala na -6 °C. Nakonec by-
ly od poloviny února do poloviny dubna vyhlá‰eny uhelné prázdniny. Îáci se opût scházeli s uãitelem na
pravideln˘ch pracovních schÛzkách a doma pracovali na zadan˘ch úkolech. Následující zimu nebyly vy-
hlá‰eny uhelné prázdniny jen proto, Ïe místní rolníci pfienechali ‰kole ãást svého otopu.

V listopadu 1947 nav‰tívil ‰kolu potuln˘ loutkáfi s maÀáskov˘m divadlem.
O tom, Ïe malá vesnická ‰kola mûla siln˘ rodinn˘ charakter, svûdãí také zapojení manÏelky správce

J. Nováka do ‰kolního Ïivota. Pfiipravovala dûtem napfiíklad peãená jablka, pekla pro nû cukroví na mi-
kulá‰skou besídku, v prosinci 1949 pro Ïáky vafiila kakao z daru âerveného kfiíÏe z Texasu atp. 

V padesát˘ch letech 20. století pfiibyla k pravideln˘m lékafisk˘m prohlídkám a oãkováním také pra-
videlná prohlídka a o‰etfiení chrupu ÏákÛ pojízdnou zubní ordinací z Olomouce. Teprve od roku
1963/1964 b˘val chrup ÏákÛ o‰etfiován v zubní ordinaci v Drahotu‰ích.

¤adu drahotu‰sk˘ch duchovních jako uãitelÛ fiímskokatolického náboÏenství (Josef Brhel 1940–1943,
1946 a 1947; Franti‰ek Seãkáfi 1943–1945; Josef Hulva 1945/1946; Josef Ry‰ka 1946/1947) pfieru‰i-
lo intermezzo laick˘ch uãitelek náboÏenství. Na podzim 1947 nastoupila do Klokoãí Linda Míková, kte-
rá byla od února 1949 nezvûstná, a tak v˘uku opût pfievzal drahotu‰sk˘ faráfi Josef Brhel. V následujícím
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‰kolním roce 1949/1950 vyuãovala v Klokoãí laická uãitelka náboÏenství Helena Petfiíková, ale od dub-
na do ‰koly docházel opût místní faráfi. 

V roce 1948 v rámci ‰kolské reformy byla pfiemûnûna obecná ‰kola na národní a v˘uka probíhala v pû-
ti postupn˘ch roãnících. V ãervnu roku 1949 se zástupci Ïákovské organizace zúãastnili okresní Ïákov-
ské konference, kde podali zprávu o své ãinnosti v Klokoãí (náplÀ besídek a oslav, sbûr odpadu a léãiv˘ch
bylin, douãování slab‰ích ÏákÛ, sbírka na JiráskÛv fond, nástûnka ve tfiídû a brigády – úprava okolí ‰ko-
ly, hubení ‰kÛdcÛ, hledání mandelinky). Pion˘rská organizace byla na ‰kole zaloÏena v bfieznu 1951.
Z jedenácti ÏákÛ 3.–5. roãníku se pfiihlásilo osm. Ostatní rodiãe pfiedali uãiteli písemnû svÛj nesouhlas
se zapojením sv˘ch dûtí. Na schÛzkách s rodiãi uãitel nûkolikrát zodpovídal jejich dotazy t˘kající se pio-
n˘rsk˘ch schÛzek, ale teprve ve ‰kolním roce 1956/1957 byly v‰echny dûti ze 3. aÏ 5. tfiídy zapojeny
do ãinnosti Pion˘ra. Vedoucími b˘vali star‰í studenti a uãni z Klokoãí. Zpoãátku nevûnovali vedoucí schÛz-
kám tolik ãasu a energie, proto v roce 1954 pfievzal vedení skupiny sám správce ‰koly. Od roku
1959/1960 mûly i jiskry v 1.–2. roãníku stoprocentní úãast.

Po komunistickém puãi v únoru 1948 byla v˘uka náboÏenství omezována a postupnû úplnû vylou-
ãena ze ‰koly. Od podzimu 1951 byl ve tfiídû zavû‰en pouze jeden biblick˘ obraz a následujícího roku se
náboÏenství stalo nepovinn˘m pfiedmûtem.V záfií 1953 jiÏ ve tfiídû nebyl vyvû‰en ani kfiíÏ, coÏ se velké
ãásti rodiãÛ nelíbilo. ProtoÏe je neuspokojilo vysvûtlení uãitele, po cel˘ rok nezavítali do ‰koly ani na Ïád-
n˘ osvûtov˘ podnik, byÈ za aktivní úãasti jejich potomkÛ. Rodiãe byli uãitelem pfiesvûdãováni, aby své
dûti do náboÏenství nepfiihla‰ovali. V Klokoãí se tyto snahy dlouho míjely úãinkem a do náboÏenství cho-
dily i dûti komunistÛ. V˘uka byla pfiesouvána na odpolední hodiny, dokonce po schÛzkách Pion˘rské or-
ganizace. Tak v roce 1956/1957 nastala paradoxní situace, kdy v‰echny dûti 3.–5. roãníku byly ãleny
Pion˘rské organizace a souãasnû byly pfiihlá‰eny na nepovinné hodiny náboÏenství. Pozdûji musely dûti
na náboÏenství docházet do Drahotu‰. Do roku 1958 vyuãoval fiímskokatolické náboÏenství Josef Brhel,
poté nov˘ faráfi Josef Hejna. 

Ohlas aktuálního dûní v zemûdûlství se projevil také ve ‰kole. Velké rozãarování vyvolalo rozorávání
mezí a zarovnávání katastrÛ obcí v roce 1951, které s sebou pfiiná‰elo nafiízenou v˘mûnu polí. Nûktefií
klokoã‰tí rolníci neobdrÏeli pfiimûfiené náhrady, coÏ bylo pfiedmûtem hovorÛ mezi Ïáky a uãitelem.

Na podzim roku 1951 nastaly v Klokoãí opût problémy s palivem. Dodávka koksu se zpozdila a v led-
nu nebylo ãím topit. V únoru si dokonce museli vypÛjãit od ‰koly v Drahotu‰ích, neÏ pfii‰la dal‰í dodáv-
ka. V zimních mûsících let 1953 a 1954 dostávala ‰kola pouze málo v˘hfievné hnûdé uhlí. KvÛli velk˘m
mrazÛm rychle ub˘valo a ve tfiídû bylo pouze 10 aÏ 14 °C. Díky tomu stouplo procento absence Ïactva.

Stejnû jako dfiíve nav‰tûvovali Ïáci s uãitelem kulturní akce v okolí (divadelní pfiedstavení, kino v Dra-
hotu‰ích atd.). V budovû ‰koly byly pofiádány prodejní v˘stavky knih, promítání úzk˘ch filmÛ a podob-
nû. V padesát˘ch letech mûla ‰kola pracovní druÏbu se ‰kolou ve Slavíãi. Kulturní náplÀ slavností na-
cviãovaly dûti v rámci pion˘rsk˘ch schÛzek, uãitel ale stále vedoucím vypomáhal. 

V padesát˘ch letech byly pofiádány zimní a letní branné vycházky. V únoru 1955 bylo zapoãato s ná-
cvikem na první celostátní spartakiádu. Uãitel ov‰em zpoãátku nemûl k dispozici text ani gramofonové
desky ani klavírní v˘tah. Nacviãovalo se ve tfiídû i v bytû uãitele pfii klavíru. V bfieznu pfii oslavû Mezi-
národního dne Ïen Ïáci pfiedvedli jiÏ pfiipravenou ãást, pozdûji cviãili na okrskovém a krajském kole.

V roce 1959 byl v obci zfiízen místní rozhlas – do tohoto roku dÛleÏité informace vyhla‰oval bubeník
s obecním bubnem. Místní rozhlas byl kromû vyhla‰ování úfiedních zpráv vyuÏíván také k relacím u pfií-
leÏitosti rÛzn˘ch oslav a v˘roãí, kdy Ïáci ‰koly obstarávali recitace a deklamace.

Josef Novák ode‰el do penze o prázdninách roku 1960. Jeho dcera paní J. Klementová charakterizo-
vala jeho pÛsobení takto: „Chtûla bych nûkolika slovy vzpomenout na dvacetileté pÛsobení mé-
ho otce ve ‰kole v Klokoãí. Zaãalo v roce 1940 v tûÏk˘ch váleãn˘ch letech 2. svûtové války
a pokraãovalo pak roky totality. Tatínek byl za v‰ech okolností ãlovûk zcela oddan˘ své práci
pro ‰kolu, osvûtu a fiízení obce. Jako uãitel byl pfiísn˘ a dÛsledn˘. Pevnû vûfiím, Ïe jeho Ïáci
si uvûdomovali, Ïe se hodnû nauãili, i kdyÏ uãitelská práce na jednotfiídce je více neÏ obtíÏ-
ná. Myslím, Ïe vzpomínku a zmínku v kronice obce si právem zaslouÏí.“

Vedení ‰koly pfievzala Anna ·tûpánová, která do té doby vyuãovala na osmiletce v Drahotu‰ích a do
Klokoãí dennû docházela. Pfii dal‰í reformû ‰kolství v roce 1960/1961 byli Ïáci pátého roãníku pfiefiaze-
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ni na osmiletku do Drahotu‰, ale následujícího roku musel b˘t pát˘ roãník navrácen do Klokoãí, jinak by
poãet dûtí klesl pod dvacet. Okresní ‰kolní inspektor Josef Frélich ve své inspekãní zprávû z listopadu
1961 navrhl kvÛli klesajícímu poãtu ÏákÛ ‰kolu zru‰it a dûti pfiefiadit do Drahotu‰. ¤editelka ‰koly Anna
·tûpánová navíc odcházela na konci ãervence 1962 do dÛchodu. Obãané se v‰ak ostfie postavili proti
zru‰ení ‰koly a pfiemluvili Dagmar Grauerovou z Drahotu‰, aby poÏádala o uvolnûné místo fieditelky
základní ‰koly v Klokoãí. 

Nová fieditelka se pfiistûhovala do bytu s celou rodinou a vedla ‰kolu aÏ do jejího zru‰ení v roce 1978.
Od roku 1962/1963 se ve ‰kolní kronice objevuje razítko Základní devítiletá ‰kola v Klokoãí – 1. aÏ
5. roãník. Je‰tû v roce 1963/1964 nav‰tûvovalo náboÏenství 65 % ÏákÛ z 2.–5. roãníku. Od následují-
cího roku jiÏ poãty pfiihlá‰en˘ch nebyly zaznamenávány do ‰kolní kroniky. Dûti jezdily na divadelní pfied-
stavení do Olomouce autobusem spoleãnû s ostatními zájemci z obce, na lístky jim pfiispívalo SdruÏení
rodiãÛ a pfiátel ‰koly.

Od ‰kolního roku 1971/1972 bylo pravidelnû pofiádáno zimní a letní branné cviãení ÏákÛ a ãtvrt-
letnû také poplachová cviãení civilní obrany (zacházení s plynovou maskou atd.). V˘uka zaãínala tûlo-
v˘chovn˘mi chvilkami podle rozhlasu a bûhem vyuãování byly zafiazovány zdravotní pûtiminutovky.
K Mezinárodnímu dni dûtí byl v roce 1972 uspofiádán ve spolupráci se Socialistick˘m svazem mládeÏe
táborák pro dûti. Od roku 1973 pofiádal Svaz mládeÏe ve spolupráci s ostatními organizacemi a spolky
u pfiíleÏitosti Mezinárodního dne dûtí sportovní odpoledne s besedou, táborákem a poho‰tûním. Îáci se
podíleli na úklidu a údrÏbû parku, autobusové zastávky, kvûtinov˘ch záhonÛ u ‰koly apod. Vysazovali
také v lese i v obci stromky, o které se starali.

JiÏ pfii svém vzniku nemûla ‰kola pfiedepsan˘ poãet ÏákÛ a po celou dobu své existence se s tímto pro-
blémem pot˘kala. Od konce ãtyfiicát˘ch let 20. století poãet ÏákÛ ve ‰kole klesal a od padesát˘ch let ustá-
val dfiívûj‰í ãil˘ pohyb Ïactva bûhem ‰kolního roku, coÏ souviselo mimo jiné s kolektivizací vesnic a s de-

Žáci klokočské školy s učitelem Josefem Novákem v roce 1957. Zadní řada zleva: Jana Bubancová, pí Nová-
ková, Dana Stryková, Josef Škrobálek, Oto Jakeš, Jiří Votápka, Milan Vinkler, učitel Josef Novák. Před nimi
zleva: Vlasta Otáhalová, Mirek Bálek, Jiří Pop, Antonín Beneš, Vladimír Otáhal, Pavel Šušlík, Milan Votápka,
Břetislav Jakeš, Jan Malík, Ludmila Hynčicová, Helena Dolníková, Ctibor Haša, František Vinkler, Ludmila Ja-
nečková, Zdeněk Doležal, Jarmila Stryková
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mografick˘mi zmûnami v Ïivotû rodiny. V roce 1962 obãané dosáhli toho, Ïe ‰kola v obci zru‰ena ne-
byla. Ve ‰kolním roce 1977/1978 ale klesl poãet ÏákÛ na jednotfiídní ‰kole v Klokoãí na pouh˘ch jede-
náct, coÏ vedlo ke zru‰ení ‰koly a pfiefiazení ÏákÛ na Základní devítiletou ‰kolu do Drahotu‰. 

S institucí ‰koly byla aÏ do roku 1950 nedílnû spojena místní ‰kolní rada. V Klokoãí mívala zpravidla
tfii ãleny, ve tfiicát˘ch letech také nûkolik náhradníkÛ. Pokladníkem b˘val také správce ‰koly (JóÏa Har-
na). Na postu pfiedsedy se vystfiídali Franti‰ek Humplík (od r. 1912), Jan Janãík ml. (od r. 1918), Ant. Vin-
klárek (od r. 1924), Franti‰ek Jake‰ (od r. 1928), Josef Jemelka (od r. 1941) a Josef Novák (od r. 1946).
Místní ‰kolní rada zanikla k 1. lednu 1950 a její úkoly pfiebral místní národní v˘bor se ‰kolsk˘m refe-
rentem. V roce 1950 jím byl b˘val˘ ãlen místní ‰kolní rady Jaroslav Bek. Zanikla také samostatná po-
kladna ‰koly a hospodáfiství bylo vedeno spoleãnû s národním v˘borem.

První zaznamenan˘ v˘let podnikly dûti ve ‰kolním roce 1924/1925 pû‰ky do Lipníku a na Helf‰t˘n.
Následující léta se uskuteãnily dal‰í v˘lety, dokonce i dvoudenní, buì pû‰ky nebo vlakem (RÛÏìka a údol-
ní pfiehrada Bystfiiãka, Brno – V˘stava soudobé kultury, Olomouc a Svat˘ Kopeãek, Helf‰t˘n a koupání
v fiece, Teplice a âernotín, zfiícenina Drahotuchu a údolí Peklo, Krajinská v˘stava v Pfierovû). V˘lety se
nekonaly pouze kvÛli de‰tivému poãasí (1925/1926) nebo kvÛli nepfiízniv˘m finanãním pomûrÛm
(1931/1932). Od roku 1927 chodili Ïáci v prÛbûhu roku v rámci v˘uky také na vlastivûdné vycházky
do blízkého okolí. V letech 1939–1945 je zaznamenána pouze jedna tûlov˘chovná vycházka. Od roku
1946 do roku 1948 se konalo dokonce nûkolik vycházek ãi v˘letÛ v rámci T˘dne dûtské radosti. V le-
tech 1953–1958 nav‰tûvovaly dûti vzdálenûj‰í místa v˘letÛ autobusem spoleãnû s velkou ãástí rodiãÛ.
V ‰edesát˘ch a sedmdesát˘ch letech jezdily dûti na autobusové v˘lety dohromady s nûkterou z jednotfií-
dek v okolních vesnicích, napfiíklad v Podhofií nebo HrabÛvce.

Budova ‰koly a vybavení tfiídy bylo obnovováno a opravováno dle momentální potfieby. V roce 1916
probûhla v obci Stromková slavnost u pfiíleÏitosti nástupu nového císafie na trÛn. Stromky vysázené do
aleje ‰kolní zahrady zaplatila obec, ale ujala se jich pouze tfietina. Ve dvacát˘ch letech 20. století muse-
la b˘t nûkolikrát vymûnûna podlaha v bytû uãitele, protoÏe dfievo bylo napadeno houbou. Pfied prázdni-
nami 1928 se podlaha zaãala drobit, proto byla pfied poloÏením nové podlahy vybrána hlína do hloubky
50–60 cm a nahrazena such˘m ‰tûrkem. Následovalo poloÏení betonové plotny a vûtracích trubek. Hlí-
na pod podlahou byla silnû prorostlá houbou a byla rozvezena po zahradû. 

Dětský maškarní ples v sále hostince roku 1960
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Ve ‰kolním roce 1925/1926 probûhla elektrizace obce, vãetnû budovy ‰koly. Následujícího roku no-
v˘ správce J. Harna vymûnil omezovaã proudu ve ‰kole za vlastní elektromûr. Aby místní ‰kolní rada ne-
musela kupovat druh˘ elektromûr, platil v‰e sám. Vût‰í úpravy v bytû (na vlastní náklady), tfiídû i v kabi-
netû provedl JóÏa Harna záhy po svém nástupu na ‰kolu. Mimo jiné byla zakoupena nová tabule. Postaral
se také o ‰kolní zahradu – zaloÏil fiádnou zelináfiskou zahradu, záhony kvûtin a rÛÏí, pfiesadil stromky.
Po poãáteãních stíÏnostech uznala místní ‰kolní rada i ostatní obãané nutnost proveden˘ch zmûn a také
inspektor byl pfii pravidelné vizitaci velmi spokojen. Ve ‰kolním roce 1928/1929 bylo zv˘‰eno poÏární
poji‰tûní budovy. PÛvodnû byla poji‰tûna u Rolnické poji‰Èovny na 11 910 Kã a dopoji‰tûna u Hasiãské
poji‰Èovny na 14 000 Kã. V roce 1930 byla opravena omítka budovy. V roce 1936 vyzval Okresní úfiad
v Hranicích obce, aby pfii ‰kolách zbudovaly sprchové láznû, a zaslal také finanãní pfiíspûvek do obecních
rozpoãtÛ. V dobách míru mûly slouÏit pro hygienu Ïactva a v ãase války proti bojov˘m látkám. Na spo-
leãné schÛzi obecní rady a místní ‰kolní rady bylo usneseno zfiídit sprchy v prádelnû. Voda se mûla ruã-
nû ãerpat ze studny do nádrÏe na pÛdû a ohfiívat v lázeÀsk˘ch kamnech v prádelnû. Levn˘ projekt mûl
spoleãn˘ vchod a v˘chod, coÏ odporovalo pfiedpisÛm, a v létû 1937 okresní úfiad nafiídil zpracování no-
vého návrhu. Uãitel navrhoval pfiístavbu ve dvofie mezi schodi‰tûm a záchody. Koneãn˘ plán zpracoval
architekt Petfiík a pfiístavba byla vybudována v roce 1938 nákladem 16 556,70 Kã. Nûktefií obyvatelé
Klokoãí povaÏovali celou akci za zbyteãnou mimo jiné proto, Ïe okolní obce se stavbou je‰tû nezaãaly.
Pro v˘chovu ÏákÛ k hygienû v‰ak toto zafiízení mûlo velk˘ v˘znam.

V prvních mûsících roku 1945 utrpûlo zejména oplocení a sama ‰kolní zahrada a dvÛr. Do kvûtna
1952 byl byt ve ‰kole naturální, poté za nûj a zahradu uãitel musel platit stanovené nájemné. Nová kam-
na ve tfiídû byla postavena v ãervenci 1953. Dne 1. ãervence 1954 po silné prÛtrÏi mraãen a silném kru-
pobití zaplavil místní potok Dfievûnka ‰kolní dvÛr. Kanál nestaãil pobírat vodu, a ta se dostala i do skle-
pÛ. O prázdninách 1955 byla ve ‰kole upevnûna novû pfiidûlená listová tabule a odstranûn stupínek. Do
roku 1957 rostly pfied vchodem do ‰koly dva smrky, které ubíraly svûtlo tfiídû i chodbû. Po jejich poká-
cení ale byla ‰kola ménû chránûna proti zimním v˘chodním vûtrÛm. V srpnu 1958 bylo v budovû za-
sekáno nové elektrické vedení do zdí, které nahradilo pÛvodní z roku 1926 (nezasekané). Vodovod byl
do tfiídy zaveden v roce 1963, kdy byly zakoupeny také nové lavice. V roce 1966 byla obnovena fasáda
budovy. V roce 1972 bylo zbouráno staré sociální zafiízení ‰koly a bylo zapoãato s v˘stavbou nového,
spolu s hospodáfisk˘m zázemím ‰koly. Stavba byla dokonãena v roce 1973, brigádnicky spolupracovali
také rodiãe ÏákÛ. V témÏe roce revizní komise drahotu‰sk˘ch uãitelÛ zjistila, Ïe je nutné okamÏitû vy-
mûnit jeden z trámÛ na pÛdû. Ve ‰kolním roce 1972/1973 bylo do ‰koly instalováno ústfiední topení, ve
tfiídû nové osvûtlení a kolem ‰kolního dvora vystavûn nov˘ plot s bránou. V roce 1974 bylo vymûnûno
vodovodní potrubí ze studny do sklepa. 

Kromû ‰kolního inventáfie musely b˘t doplÀovány a obnovovány také uãební pomÛcky, ‰kolní i uãi-
telská knihovna. V roce 1912 bylo v Ïákovské knihovnû 58 svazkÛ a následujícího roku 15 pfiibylo. Pak
se vzestupná tendence na dlouho zastavila. Je‰tû v roce 1923 bylo v knihovnû pouze 72 knih a v roce
1924 si nov˘ uãitel Fr. Gregor v kronice povzdechl nad „chuìouãkou ‰kolní knihovniãkou“. Podobná
situace panovala také v uãitelské knihovnû (v roce 1912 mûla 98 svazkÛ, v roce 1923 jen 108 svazkÛ).
V roce 1927 si nov˘ správce ‰koly v kronice posteskl i nad nedostatkem uãebních pomÛcek. Harna se
proto v místní ‰kolní radû zasazoval o kaÏdoroãní nákupy nûkolika nov˘ch uãebních pomÛcek (zejména
didaktick˘ch obrazÛ), knih a ãasopisÛ pro obû knihovny. Na tyto úãely byly vûnovány v˘nosy z kultur-
ních akcí, zejména z Ïákovsk˘ch divadelních pfiedstavení. Navíc byla ve tfiídû zfiízena Ïákovská ãítárna,
kde byly k dispozici v˘tisky Lípy (pfiedplácel Dorost âsl. ãerveného kfiíÏe), Mládí, Radosti, Na‰í republi-
ky, Na‰í práce a Mladého svûta (pfiedplácel uãitel). Nové uãební pomÛcky byly získávány také darem od
místních obãanÛ. Jednalo se o zvífiata, pfiedev‰ím ptáky, které dárci sami ulovili a u nichÏ náklady na pre-
paraci hradila místní ‰kolní rada. V dobû protektorátu âechy a Morava bylo vyuãováno témûfi bez uãeb-
nic, coÏ kladlo velké nároky na uãitele. Roku 1960 byl na ‰kole zfiízen fond uãebnic, které Ïáci v‰ech
roãníkÛ mimo první tfiídu dostávali zapÛjãeny zdarma. V roce 1963/1964 vûnoval místní národní v˘bor
ÏákÛm televizor. Následujícího roku se pion˘fii umístili na první místû v okrese i v kraji ve sbûru pada-
n˘ch jablek a získali fotoaparát. Uãební pomÛcky a inventáfi ‰koly byly hrazeny také z fondu SdruÏení
rodiãÛ a pfiátel ‰koly, to napfiíklad v roce 1968 kupovalo Ïínûnky, míãe a laviãky pfied ‰kolu. Ve ‰kolním



� 144 �

Klokoãí          Dûjiny a pfiítomnost obce

roce 1970/1971 zakoupil novou televizi pro v˘uku místní národní v˘bor. Z v˘tûÏku sbûru byla v roce
1973 zakoupena volejbalová síÈ a míã. Od poloviny sedmdesát˘ch let byla velká ãást ÏákÛ ãleny Klubu
ãtenáfiÛ a odebírala ãasopisy jako ABC, Ohníãek, Matefiídou‰ka, Pion˘r, Sluníãko, Sedmiãka, Pion˘rská
stezka a Kartinky.

SchÛzky s rodiãi byly obnoveny v padesát˘ch letech. SdruÏení rodiãÛ a pfiátel ‰koly pravidelnû pofiá-
dalo ve spolupráci s âeskoslovensk˘m ãerven˘m kfiíÏem besídky pro Ïáky, zájezdy do divadla, taneãní
zábavy apod.

Zfiízením ‰koly získala obec nejen vlastní vzdûlávací instituci, ale i uãitele, kter˘ znamenal mnoho pro
místní kulturní Ïivot. Byla zaloÏena kronika ‰koly, z níÏ se dozvídáme mnohé o Ïivotû obce, zejména po
roce 1914. Správce ‰koly byl od roku 1924 také obecním kronikáfiem. Pfiítomnost uãitele se ukázala b˘t
dÛleÏitá za první svûtové války, kdy korespondoval jménem pfiíbuzn˘ch s vojáky v poli. Pfii sãítání oby-
vatelstva jej stát zamûstnal jako sãítacího komisafie. V druhé polovinû dvacát˘ch let 20. století povznesl
uãitel kulturní Ïivot v obci. Velké moÏnosti sk˘tal novû otevfien˘ sál v místním ãerstvû vystavûném hos-
tinci. Tehdej‰í uãitel JóÏa Harna jako ãlen místní osvûtové komise inicioval a ãásteãnû financoval zfiíze-
ní stálého jevi‰tû v sále a roku 1927 reÏíroval první divadelní pfiedstavení místních ochotníkÛ, které vzbu-
dilo pozornost i mimo obec. Záhy secviãil také první Ïákovsk˘ dramatick˘ v˘stup (kost˘my zapÛjãila
firma ·ustr z Náchoda). Zavedl v obci oslavu Svátku matek, organizoval oslavy 28. fiíjna v místním sále,
pfii nichÏ vÏdy proná‰el patfiiãn˘ proslov a dûti deklamovaly. Za druhé svûtové války vedl uãitel Josef No-
vák rozsáhlou byrokratickou agendu obecního úfiadu. Po roce 1948 jeho postavení zneuÏívala státní moc

Interiér školní třídy s učitelkou Dagmar Grauerovou v roce 1964. Zleva stojící: Ludmila Dreiseitlová, Marie
Vránová, Marcela Dolníková, Lubomír Šuba, Stanislav Janečka, Oldřich Šnajdárek, Ludmila Šubová, Dana Otá-
halová, Květoslava Vinklerová, Karel Hynčica, Zleva sedící: Lubomír Foltýnek, Vít Částečka, Marta Glosová,
Jarmila Vinklerová, Jarmila Hynčicová, Jiřina Šubová, Helena Kainarová, Eva Vinklerová, Jan Částečka, Sva-
tava Hašová
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k ideovému pÛsobení na dûti i do-
spûlé, mimo jiné pfii agitacích pfied
volbami a zejména pfii boji proti círk-
vím. Po zru‰ení ‰koly pfietrvávaly
v obci nûkteré zapoãaté tradice (kar-
nevaly a táboráky pro dûti, kulturní
vloÏky oslav, recitace v místním roz-
hlase). B˘val˘ byt uãitele zÛstal
v majetku obce a je dodnes pronají-
mán. Do místností b˘valé tfiídy a ka-
binetu se v roce 1993 pfiestûhovaly
místní knihovna a obecní úfiad. By-
la provedena rekonstrukce budovy,
vãetnû nové fasády. ·kolní tfiída slou-
Ïívala jiÏ ve dvacát˘ch letech
20. století jako volební místnost a ta-
to její funkce byla obnovena na kon-
ci 20. století.

Školní výlet do Buchlovic v roce 1956

Knihovník J. Jemelka se školáky (Vladimír Otáhal, Helena Kainarová,
Oldřich Šnajdárek) v 60. letech 20. století
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Spoleãensk˘ a kulturní
Ïivot obce

Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ do roku 1989
Oldfiich ·najdárek

Snahy o zaloÏení sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ za první republiky ztroskotaly na nedostatku financí. Po-
ãátek historie na‰eho sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ se zaãal psát uprostfied váleãné vfiavy v roce 1942. Prv-
ní nitky smûfiující k zaloÏení Sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ v Klokoãí zaãal splétat tehdej‰í starosta obce Jo-
sef Jemelka. Jako pfiedstaven˘ obce byl pozván na schÛzi hasiãÛ do Hranic, na které byl v‰em zúãastnûn˘m
dán úkol zajistit bezpeãnost obãanÛ a jejich majetku pfied nálety nepfiátelsk˘ch letadel. Protektorátní
úfiedníci trvali na tom, aby byl v kaÏdé obci sestaven hasiãsk˘ sbor. Starosta pan Jemelka poÏádal tehdej‰í
okresní pfiedsednictvo, aby uspofiádalo v Klokoãí pfiedná‰ku o úkolech hasiãÛ ve váleãné dobû. SchÛze
s pfiedná‰kou byla svolána na 30. srpna 1942 ve 12 hodin do místní hospody. Z okresního pfiedsednic-
tva se dostavili tfii bratfii, mezi nimi i okresní velitel bratr Hartl ze Lhoty u Lipníku. Pfiedná‰ka o úkolech
hasiãÛ v dobû váleãné mûla u obãanÛ v Klokoãí velk˘ ohlas a z rozpravy, která následovala, vze‰el návrh
bratra Jemelky, aby byl v Klokoãí zaloÏen hasiãsk˘ sbor. Pfiání bylo vysly‰eno a ihned také zrealizováno.
Na schÛzi se tehdy pfiihlásilo 18 obãanÛ za ãleny pfiispívající. Aby sbor stál na pevn˘ch nohách, byl zá-
roveÀ stanoven v˘bor a schváleny stanovy.

Velitelem sboru se stal Josef Jemelka, starostou sboru Jan Vinkler a jednatelem sboru Franti‰ek ·míd.
Za zdravotní sestry se pfiihlásily Îofie Dvorská a Ludmila Vlkovská. 

Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ v Klokoãí byl po svém ustavení a po zji‰tûní zdravotního stavu jeho ãlenÛ
u lékafie evidován ve Svazu ãeského hasiãstva v âechách a na Moravû, coÏ je dokladováno pfiípisem
ã. 2848 ze dne 15. záfií 1942, doloÏen˘m v na‰í kronice.

O zaãátcích sboru poznamenává velitel sboru, bratr Jemelka: „Práce a odpovûdnosti bylo ve váleãné do-
bû víc neÏ dosti. Pfiitom jsme nemûli Ïádné prostfiedky na ha‰ení. Místní kováfi p. Luke‰ zhotovil nûkolik
hákÛ ke strhávání stfie‰ních trámÛ a do‰kÛ. Zakoupily se dvû vûdrové stfiíkaãky zvané berlovky, lopaty, krum-
páãe a plácaãky. Îebfie museli zhotovit místní tesafii. Na dal‰í v˘zbroj byla uskuteãnûna sbírka v obci, jeÏ
vynesla nûkolik tisíc korun. Z tûchto skromn˘ch prostfiedkÛ se pak koupila dal‰í potfiebná v˘zbroj.“

Do konce války zb˘valy je‰tû 3 roky, a tak byla ãinnost hasiãÛ omezena na ochranu budov pfied bom-
bardováním, budování protileteck˘ch krytÛ apod. Tak si to aspoÀ pfiedstavovali protektorátní úfiedníci,
ktefií chodili ãasto i v noci na kontroly ke starostovi obce p. Jemelkovi a kontrolovali, jak se dodrÏují na-
fiízení. Nebylo lehko panu starostovi, kdyÏ kryty nebyly a na ochranu budov pfied následky  bombardo-
vání nebyly prostfiedky. Vyfie‰ilo se to k˘blem vápna a ‰tûtkou, oznaãily se kdejaké sklepy vápnem za
úkryt, ale skuteãnou ochranu takováto opatfiení nemûla. 

Pfie‰la válka a hasiãÛm nastaly jiné starosti. Technické vybavení bylo nedostateãné, ztratila se chuÈ do
práce a objevily se i názory ãlenÛ sbor rozpustit. 

Z období let 1946–1950 se nedochovaly Ïádné záznamy. Patrnû byla ãinnost sboru velmi slabá, ob-
zvlá‰tû kdyÏ mûnová reforma po roce 1948 znehodnotila úspory hasiãÛ, na‰etfiené z pfiíspûvkÛ ãlenÛ
a obãanÛ obce. Únorová revoluce nepfiinesla jen devastaci spolkové pokladny, ale zniãila i ideje, které
hasiãe drÏely pohromadû. Dokladuje to i zápis z kroniky z roku 1950, kde se pí‰e: „Velitel sboru Fran-
ti‰ek ·míd svolal 15. 1. 1950 ãlenskou schÛzi, aby na pfiání MNV provedl revizi ãlenÛ. Poãet ãlenÛ se
musel sníÏit na nezbytné minimum, aby se nemusely platit pfiíspûvky na okres. Ze sboru bylo tehdy od-
hlá‰eno 14 ãlenÛ. Pfiíspûvky ãlenÛ i obãanÛ dfiíve tmelily kolektiv hasiãÛ, kter˘ mûl zájem poskytnout
za to obãanÛm ochranu pfied poÏáry. Nov˘ reÏim si ale z hasiãÛ udûlal zdroj pfiíjmÛ.“



� 147 �

Klokoãí          Dûjiny a pfiítomnost obce

Den 26. bfiezen 1951 oznaãuje zápis v kronice jako mal˘ pfievrat v ãinnosti SDH Klokoãí. Na valné
hromadû vystoupila skupina Svazu mládeÏe s kulturní vloÏkou. Pfii‰li i zástupci KSâ a Okresní hasiãské
jednotky z Hranic. Byly pfieãteny nové stanovy vydané Svazem ãeskoslovenského hasiãstva v Praze. Ty-
to stanovy respektovaly uÏ nov˘ zákon o poÏární ochranû, kter˘ udûlal z hasiãÛ sloÏku ministerstva vnit-
ra. Zmûnil se název SDH na Hasiãskou jednotu a zahnal nás do houfu Národní fronty. Valná hromada by-
la tehdy ukonãena Písní práce. 

Jedin˘m svûtl˘m bodem toho roku bylo pfiidûlení ruãní vozové stfiíkaãky z HrabÛvky na‰í jednotû. By-
la sice asi 60 let stará, ale s pfiíslibem zastat je‰tû kus práce.

Rok 1952 charakterizuje kronika jako rok budování socialistické poÏární ochrany. Byla pfiebudována
organizaãní struktura hasiãÛ. Vznikla krajská a okresní velitelství, která mûla za úkol kontrolovat a vést
národní v˘bory k tomu, aby peãovaly o poÏární ochranu v obci prostfiednictvím dobrovolné organizace
hasiãÛ.

Zápisy z dal‰ích let jsou velmi struãné. V roce 1953 (údaj z hasiãské kroniky, ale v jin˘ch pramenech
je uveden rok 1952 – pozn. ed.) nám byla okresní inspekcí v Hranicích pfiidûlena dvoukolová motoro-
vá stfiíkaãka po generální opravû. Nemûla v‰ak dlouhého Ïivota. 

Následující léta by se dala charakterizovat jako plnûní úkolÛ dan˘ch MNV, úãast na akcích  NF a bri-
gádnická ãinnost. Zaãala éra formalismu.

Zápis z roku 1955 zaznamenal, Ïe nedílnou souãástí v˘roãní schÛze bylo seznámení s mezinárodní
situací, seznámení se s poÏárností na okresu s vypl˘vající nutností provádût peãlivé preventivní prohlíd-
ky, zpráva o osidlování pohraniãí a zpráva o kolektivizaci vesnice. O ãinnosti sboru se v‰ak nedozvídá-
me témûfi nic. 

Z roku 1956 stojí za pfiipomenutí den 1. ãervenec, kdy místní hasiãská jednota ve spolupráci s MNV
uspofiádala „hasiãsk˘ den“, na kterém byla jednotû slavnostnû pfiedána nová motorová stfiíkaãka. Poté
bylo poplachové cviãení 14. okrsku, odpoledne v˘let a veãer taneãní zábava.

Léta 1957–1961 jsou chudobná na zápisy i na ãinnost. âlenská základna se pohybovala kolem 24 ãle-
nÛ. ¤e‰ily se pofiád stejné vûci – malá náv‰tûvnost na schÛzích, neúãast na soutûÏích. Jednota dostala si-

Účastníci hasičského poplachového cvičení v Klokočí dne 1. července 1956
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ce motorovou stfiíkaãku, ale ta absolvovala okruÏní jízdu po obci, protoÏe se pro ni nena‰lo fiádné místo
pro garáÏování. Z tûchto dob se datují úvahy o místní poÏární zbrojnici. Ze strany MNV byly ãinûny pla-
né návrhy na zakoupení plechové garáÏe ãi jiného fie‰ení garáÏování. Teprve 7. prosince 1962 byla po-
dána písemná Ïádost MNV o pfiidûlení parcely na stavbu poÏární zbrojnice. Po tomto datu zaãíná po-
zvolna zlep‰ování ãinnosti poÏární jednoty. Její hybnou pákou byl v této dobû pfiedev‰ím Jaroslav Koláãek.
PoÏadavek na stavbu poÏární zbrojnice byl sice uÏ star‰ího data, ale první kroky k její realizaci byly usku-
teãnûny aÏ nyní. 

Dne 9. bfiezna 1963 byla MNV vybrána parcela ke stavbû  zbrojnice, av‰ak ta ãlenské schÛzi nevy-
hovovala, a tak byla po jednání vybrána parcela jiná.

Na v˘borové schÛzi 2. fiíjna 1963 bylo rozhodnuto nechat vyhotovit stavební dokumentaci, která pak
byla 10. prosince odevzdána na MNV v Klokoãí. Av‰ak na boufilivé v˘borové schÛzi 17. prosince  bylo
pfieãteno rozhodnutí ONV, jímÏ se stavba zbrojnice zamítá.

Za úãasti náãelníka OJPO p. Zdafiila a jeho zástupce, ãlenÛ okrsku JZD a MNV byla  29. prosince svo-
lána mimofiádná ãlenská schÛze. Zaznûly zde ultimativní poÏadavky – buì zbrojnice, nebo konec hasi-
ãÛ. Vûc byla vyfiízena tak, Ïe zástupci okresu vydali pfiíkaz zástupcÛm MNV a JZD, aby ve vûci nûco pod-
nikli a do 15. ledna 1964 podali zprávu. Tady se plánovaná stavba zase na ãas zastavila. AÏ v ãervnu
1965 bylo oznámeno na ãlenské schÛzi, Ïe se stavba zapoãne.  Jako dobr˘ organizátor se zde opût pro-
jevuje p. Koláãek, jednatel jednoty. Zavedl záznamy stavby, zaji‰Èoval pracovní síly a materiál. Zapoãalo
se s hrubou stavbou. Práce ‰ly pomalu, protoÏe poãet pracovních sil závisel na dobrovolnosti obãanÛ i ãle-
nÛ jednoty. Stavba se protáhla do dal‰ích let. Na ãlenské schÛzi 18. bfiezna 1966 zaznûlo upozornûní ze
strany MNV, Ïe pokud stavba nebude postupovat podle plánu a nedodrÏí se termíny, hrozí ztráta finan-
cování stavby. Pfiíli‰ se v‰ak nedafiilo. Nedostatek pracovních sil a nakonec i materiálu donutil v˘bor, aby
stavbu zazimoval. Do té doby bylo na stavbû odpracováno 1 875 hodin. Bylo rovnûÏ rozhodnuto o dal-
‰ím termínu dokonãení, a to 30. kvûtnu 1967.

Na schÛzi v˘boru 6. bfiezna 1967 se snaÏil jednatel p. Koláãek oÏivit zájem o dokonãení stavby zbroj-
nice s nabídkou, Ïe v jarních mûsících vûnuje na stavbu v‰echen svÛj voln˘ ãas, bude v‰ak potfiebovat
pomocníky. BohuÏel se nena‰li. Dne 16. srpna 1967 se p. Koláãek opût dovolává pomoci v˘boru a po
roztrÏce se vzdává funkce jednatele. Celé akce se ujímá pfiedseda MNV p. Tomãík, kter˘ svolává obãa-
ny na pomoc.

Pfiichází rok 1968. Chaotická a vyhrocená politická situace vede ke scelení ran v místní poÏární jedno-
tû. Nastává obrat k neb˘valému zlep‰ení. Stavba zbrojnice oÏila a stavební práce poskoãily dopfiedu. V ãer-
venci se pracovalo jiÏ jen na venkovních úpravách. BlíÏil se den, kdy bude zbrojnice otevfiena – 22. fiíjen
1968. Tento slavnostní den byla celá obec na nohou. Za úãasti mnoha funkcionáfiÛ z okresu, z JZD i MNV
byla budova otevfiena. Bylo na ní odpracováno 3 300 hodin a hodnota díla byla stanovena na 150 000 Kã.
Stavba této zbrojnice trvala celkem 3 roky. Koneãnû mûli hasiãi v Klokoãí kde sloÏit hlavu.

Nyní nastala uÏ radostnûj‰í práce. V˘stroj mûla své místo, technika rovnûÏ. Mohl se zkrátka rozbûh-
nout bûÏn˘ Ïivot hasiãské jednoty. Zaãalo se opût cviãit a jezdit na cviãení v okolí. PoÏární druÏstvo se zú-
ãastnilo meziokrskové soutûÏe v Lipníku nad Beãvou, kde získalo pûkné 4. místo ze 14 druÏstev. Zúãast-
nili jsme se i aplikaãních cviãení v Radíkovû a Milenovû. I kultura si pfii‰la na své. Tradiãní plesy a zábavy
se staly pravideln˘mi akcemi pofiádan˘mi hasiãi. V roce 1969 se odehrála je‰tû jedna v˘znamná událost,
která stojí za pfiipomenutí. Byla to náv‰tûva delegace ‰v˘carsk˘ch hasiãÛ ze Îenevy. Tato náv‰tûva byla sr-
deãnû pfiijata ãleny poÏárního sboru i zástupci MNV. Po besedû odjela delegace pod vedením L. Koutné-
ho do Drahotu‰ na slib mlad˘ch poÏárníkÛ. Na tuto akci na‰i star‰í kolegové jistû rádi vzpomínají.

âinnost sboru se zintenzivÀovala i nûkolik následujících let. Zlep‰ovaly se technické i odborné zna-
losti. Jednota se zúãastÀovala mnoha cviãení v okolních obcích. 

Dne 26. bfiezna 1971 byl do na‰í kroniky vepsán slavnostní zápis z náv‰tûvy pfiedsedy ústfiedního v˘-
boru âeského svazu poÏární ochrany plk. dr. Miroslava ¤epiského. Vedle jeho jména najdeme i jména
pfiedsedy OV âSPO Jifiího Doláka, okresního velitele Antonína Malíka a nûkolika na‰ich ãlenÛ, ktefií de-
legaci provázeli.

V roce 1972 byla za pomoci MNV zaji‰tûna pro lep‰í mobilnost poÏární jednotky T805. Vozidlo ne-
bylo v nejlep‰ím stavu, ale péãí na‰ich strojníkÛ a dal‰ích ãlenÛ nám slouÏí vûrnû aÏ doposud.
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Hasičská stříkačka před požární zbrojnicí, 1968

Hasiči na cvičení, 70. léta 20. století
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Roku 1973 probûhla v Brnû mezinárodní soutûÏ poÏárních druÏstev. Za doprovodu náãelníka OV SPO
mjr. Emila Blanafie a L. Koutného nav‰tívila ná‰ poÏární dÛm rakouská rozhodãí komise z této soutûÏe.
Setrvala s námi v druÏné zábavû, kdy se jazykové bariéry lámaly dou‰ky moravské slivovice. Z této akce
je v kronice zápis podepsan˘ cel˘m rakousk˘m „Kamaradenschaftem“.

V roce 1975 jsme se doãkali nového názvu na‰í organizace. UÏ jsme nebyli hasiãské jednoty, ale zá-
kladní organizace âeskoslovenského svazu poÏární ochrany. Cviãení jednotky na‰eho sboru probíhalo
pomûrnû intenzivnû, neboÈ se zúãastnila dvou pohárov˘ch soutûÏí v Opatovicích a V‰echovicích a dvou
aplikaãních cviãení v Milenovû a Slavíãi. Îe se ãlenové ãinili, o tom svûdãí stav tachometru na poÏárním
autû. Najezdili 555 km a projeli 180 l benzínu.

Roku 1976 se doãteme poprvé o ãinnosti Mlad˘ch poÏárníkÛ pod vedením Bohumíra Dvorského
a ZdeÀka Koláãka. Mladí poÏárníci se zúãastnili branného závodu v Su‰icích a zapojili se do hry Plamen.
V lednu uskuteãnili dva lyÏafiské zájezdy na Uhfiínov.

Sedmdesát˘ sedm˘ rok byl zajímav˘ tím, Ïe na‰e motorová stfiíkaãka a T805 dostaly ãerven˘ kabát.
Koneãnû vypadaly, Ïe patfií poÏárníkÛm. S obûma stroji jsme se zúãastnili poplachového cviãení v Mile-
novû, uspofiádaného k pfiíleÏitosti otevfiení milenovské poÏární zbrojnice.   

Roky 1978 aÏ 1980 lze charakterizovat jako období razantního nástupu mládeÏe. Pod vedením ve-
doucího p. Dvorského se mládeÏ rozrostla na dva kolektivy: „Mladé poÏárníky“ (MP) a „Dorost“. Zú-
ãastÀovali se mnoha soutûÏí, soustfiedûní a v˘cvikÛ a vozili nám domÛ vyznamenání za dobré v˘sledky.
Zvlá‰tû dÛleÏité bylo, Ïe mládeÏ na‰la vyuÏití svého volného ãasu. V této dobû byla totiÏ zru‰ena místní
jednotfiídní ‰kola a v‰echny dûti zaãaly chodit do ‰koly v Drahotu‰ích. Zápisy v kronice velmi peãlivû za-
chytily v‰echny akce, kter˘ch se mládeÏ zúãastnila. Nelze je zde v‰echny uvádût, musel bych opsat ce-
lé stránky kroniky.

Hasičský dorost v 80. letech 20. století
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V roce 1980 zpracoval v‰echny historické záznamy na‰eho sboru Leopold Koutn˘, kronikáfi OV SPO.
Dlouhá léta nebyla kronika vedena a mnoho podrobností z poãátku na‰eho sboru bylo nenávratnû ztra-
ceno. Pan Koutn˘ se ujal mravenãí práce, aby z rÛzn˘ch útrÏkÛ zápisÛ ze schÛzí a z ústního podání za-
choval pro nás odkaz na‰ich pfiedchÛdcÛ. Je‰tû tfii roky pak vedl zápisy v kronice, aÏ ji v roce 1983 pfiedal
definitivnû v˘boru na‰eho sboru, aby se postaral o nového kronikáfie. Právû v této dobû kulminovala ãin-
nost na‰ich mládeÏnick˘ch kolektivÛ. Obrovské mnoÏství práce, kterou odvádûl vedoucí mládeÏe p. Dvor-
sk˘, zÛstávalo bez patfiiãné podpory v˘boru základní organizace. Bylo tfieba zaji‰Èovat materiální, finanã-
ní i organizaãní pomoc pfii pfiípravû mládeÏnick˘ch kolektivÛ, ale Ïádosti o pomoc zÛstávaly vesmûs
nevysly‰ené. Pfiesto se oba kolektivy zúãastnily hry Plamen 83, kde se umístily s dobr˘m v˘sledkem.

Poslední kapkou, kterou pohár trpûlivosti pfietekl, bylo vydání nového poÏárního zákona, kter˘ prak-
ticky znemoÏnil pouÏívání poÏárního vozidla pro pfiepravu mládeÏe na srazy. P. Dvorsk˘ rezignoval na
funkci vedoucího mládeÏe. I kdyÏ ho zastoupil nov˘ vedoucí Franti‰ek Vrána, ãinnost kolektivu MP se
vzkfiísit nepodafiilo.

Po rozpadu Dorostu i MP nastal dal‰í problém. Jak bylo jiÏ fieãeno, p. Koutn˘ pfiedal kroniku v˘boru,
aby si sám urãil kronikáfie. Tfii roky zÛstala kronika leÏet ladem, dlouho se nemohl najít ãlovûk, kter˘ by
byl ochoten pokraãovat v psaní. Nakonec padla volba na Oldfiicha ·najdárka ml. Ten provedl zpûtn˘ zá-
pis do kroniky, ve kterém zachytil alespoÀ základní události.

Dal‰í zápisy z kroniky zhodnotím jen telegraficky. V roce 1987 jsme se doãkali nové motorové stfií-
kaãky PPS 12 a byla dokonãena oprava sálu v místním pohostinství. Obojí bylo dÛleÏité, protoÏe v˘kon-
nûj‰í stfiíkaãku jsme potfiebovali ke cviãení a po dobu odstávky sálu jsme nemohli pofiádat na‰e tradiãní
akce – poÏárnick˘ ples a konãiny. Rok 1988 nebyl hodnocen ve zprávû z VâS pfiíli‰ dobfie. Upadala mo-
rálka úãasti na schÛzích i na akcích.

Rok 1989 zaãal psát novou kapitolu na‰ich novodob˘ch dûjin. Sv˘m historick˘m v˘tahem jsem vám
v‰em chtûl pfiipomenout doby dávné i ménû dávné, hasiãe a poÏárníky, ktefií vykonali v minulosti mno-
ho pro my‰lenku spoleãné ochrany majetku pfied poÏáry. Nebylo m˘m úmyslem kritizovat nebo chválit.
Provedl jsem shrnutí dÛleÏit˘ch faktÛ a událostí, které nás za ‰edesátiletou historii provázely. Za to, Ïe
jsem vám mohl historii pfiiblíÏit, vdûãíme hlavnû panu Josefu Jemelkovi, kter˘ shromaÏìoval zápisy o ãin-
nosti hasiãÛ s pfiáním, Ïe jednou bude zaloÏena hasiãská kronika. Za svého Ïivota se toho bohuÏel ne-
doÏil. Kronika by mûla b˘t na‰ím svûdomím. âasem se zapomíná na neshody, které nás provázejí na‰ím
Ïivotem, a zÛstávají jen vzpomínky a zápisy v kronice.

Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ v letech 1990–2006
Franti‰ek Jake‰

V roce 1990 probûhla zmûna názvu, Svaz poÏární ochrany se zmûnil na Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ.
Pfiedsedou sboru byl Pavel Hynãica, jednatelem Jaromír Folt˘nek, pokladníkem Miroslav Vanûk, velitelem
Franti‰ek Vrána, preventistou Josef Folt˘nek, strojníkem Jaroslav ·krobálek a vzdûlavatelem Petr Vrána.

Jarní mûsíce kaÏdého roku byly vÏdy vyhrazeny provádûní preventivních prohlídek a sbûru Ïelezné-
ho ‰rotu v obci. KaÏd˘ rok v‰ak zaãíná pravideln˘m pofiádáním hasiãského plesu; ukonãení plesové se-
zóny je dáno vodûním medvûda, pofiádáním konãinové zábavy a dûtského karnevalu. Tradiãní prÛvod
masek v ãele s medvûdem, se zastávkou u kaÏdého domu, oznamuje konec plesové sezóny a zaãátek
masopustu a je pofiádán pravidelnû kaÏd˘ rok. Nûkteré masky jsou tradiãní, jiné se pfiizpÛsobují dobû
a fantazii jednotliv˘ch úãastníkÛ. PrÛvod zaãíná a konãí v hostinci, nûkdy musí b˘t medvûd vymûnûn
pro naprosté vyãerpání. Polední pfiestávka s bohat˘m obãerstvením je vÏdy u paní Pavli‰tíkové. Zaãátek
kvûtna je vyhrazen svátku v‰ech hasiãÛ, oslavû na‰eho patrona sv. Floriána, v kostele v Drahotu‰ích ne-
bo na Host˘nû.

Hasiãsk˘ sbor v Klokoãí oslavil 50 let svého trvání slavnostní schÛzí s poho‰tûním 30. srpna 1992
v sále hospody U Jarky v Klokoãí. I kdyÏ byl dÛvod k oslavû, hasiãi ani obec nemûli dobr˘ pocit z poÏá-
ru v Klokoãí ve dvofie dne 10. srpna 1992, kde kromû druÏstevního majetku shofielo bydlení manÏelÛm
Malíkov˘m, paní Marii ·vidrnochové a jejímu synu Antonínovi.
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KaÏd˘ rok hasiãi odpracují stovky hodin pfii údrÏbû hasiãské zbrojnice a v ní uloÏené techniky (mo-
torová stfiíkaãka, auto T805). Zbrojnice byla postavena na místû b˘valé váhy a dokonãena v roce 1968.
Dal‰í stovky hodin odpracují hasiãi pro potfieby a zvelebování obce, na údrÏbû a ãi‰tûní poÏární nádrÏe,
kterou v parném létû vyuÏívají k osvûÏení a koupání nejenom na‰e dûti a mládeÏ. Je ‰koda, kdyÏ nûkte-
fií náv‰tûvníci pfii noãním koupání se chovají hluãnû a jsou pfiíãinou stíÏností obyvatel sousedních domÛ.

âinnost, na kterou se aktivní hasiãi tû‰í, jsou soutûÏe a cviãení, které napomáhají tomu, aby byli vÏdy
pfiipraveni k zásahu:
1990 – 1. kolo soutûÏe v Radíkovû
1991 – 1. kolo soutûÏe v Radíkovû, Ol‰ovci, Drahotu‰ích

– aplikaãní cviãení v HrabÛvce
1992 – 1. kolo soutûÏe v Radíkovû, Ol‰ovci, Drahotu‰ích

– aplikaãní cviãení ve Stfiedolesí
1993 – 1. kolo soutûÏe v Radíkovû a Ol‰ovci
1994 – 1. kolo soutûÏe v Radíkovû, pohárová soutûÏ Radíkov, Drahotu‰e

– aplikaãní cviãení v Radíkovû
1995 – 1. kolo soutûÏe v Ol‰ovci, Drahotu‰ích

– aplikaãní cviãení ve Stfiedolesí
1996 – 1. kolo soutûÏe v Radíkovû, 3. místo v okrsku

– soutûÏ v Drahotu‰ích o pohár VaK servisu, 23. místo
1997 – 1. kolo soutûÏe v Radíkovû

– aplikaãní cviãení v HrabÛvce
1998 – 1. kolo soutûÏe v Radíkovû
1999 – 1. kolo soutûÏe v Radíkovû
2000 – 1. kolo soutûÏe v Radíkovû

– námûtové cviãení ve Slavíãi
2001 – 1. kolo soutûÏe v Radíkovû

– aplikaãní cviãení ve Velké
– soutûÏ v poÏárním útoku ve Velké a Drahotu‰ích, Velká cena okresu Pfierov

2002 – 1. kolo soutûÏe v Radíkovû
– aplikaãní cviãení v HrabÛvce – oslava v˘roãí zaloÏení sboru
– aplikaãní cviãení v Drahotu‰ích – oslava 120 let zaloÏení sboru
– aplikaãní cviãení v Klokoãí – oslava 60 let zaloÏení sboru

2003 – 1. kolo soutûÏe v Radíkovû
– soutûÏ nultého roãníku soutûÏe „Ústecká pfiilba“

2004 – 1. kolo soutûÏe v Radíkovû
2005 – 1. kolo soutûÏe v Ol‰ovci

– soutûÏ v poÏárním útoku v Drahotu‰ích
2006 – 1. kolo soutûÏe v Radíkovû

– soutûÏ v poÏárním útoku v Drahotu‰ích
Po dlouh˘ch letech, kdy na‰i hasiãi pouze cviãili, nastaly i chvíle, kdy bylo v‰em horko a museli do-

opravdy zasáhnout.
1992 – pomoc pfii lesním poÏáru mezi Milenovem a HrabÛvkou, kdy bylo zniãeno asi 7 ha lesa (Dne

10. bfiezna 1992 se v katastru obce HrabÛvka roz‰ífiil oheÀ pfii vypalování trávy vlivem silného
vûtru. K ha‰ení rozsáhlého lesního poÏáru za sloÏit˘ch povûtrnostních podmínek pfiizval velitel
zásahu i Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ na‰í obce. Za úãinnou pomoc pfii zdolávání tohoto poÏáru
podûkoval na‰im hasiãÛm dopisem pfiednosta okresního úfiadu ing. Josef Pl‰ek.)

– poÏár ve dvofie – Malíkovi a ·vidrnochovi, pravdûpodobnû od drátÛ elektrického vedení, pod-
porovan˘ rovnûÏ siln˘m vûtrem

1993 – pomoc pfii poÏáru domu v Drahotu‰ích – Raku‰anovi
– poÏár kravína v Drahotu‰ích

1994 – poÏár u WimmerÛ (ã. p. 14) – pravdûpodobnû od vadného komína
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– poÏár stodoly u HumplíkÛ (ã. p. 27) – zaloÏen úmyslnû
– poÏár ve dvofie – Koláãkovi (ã. p. 29) – zaloÏen úmyslnû
– poÏár v Drahotu‰ích
– poÏár v Milenovû

1996 – poÏár u ·krobálkÛ (ã. p. 2) – zaloÏen úmyslnû
– poÏár v areálu ZD v Klokoãí – ocelokolna, zaloÏen úmyslnû

1997 – pomoc pfii záplavách – stûhování opravny a prodejny TV Josefa Tomãíka v Hranicích
2002 – pomoc pfii záplavách v âechách
2003 – poÏár stfiechy hospody pfied dûtsk˘m karnevalem – vadn˘ komín
2006 – ãerpání vody ze zaplaven˘ch domÛ po prÛtrÏi mraãen a velkém krupobití, kdyÏ byl zaplaven

stfied obce, následnû ãistûní zaplaven˘ch studní. Zaplaveno bylo 10 domÛ, nejhor‰í na tom by-
li Dvor‰tí (ã. p. 33), Vinklárkovi (ã. p. 4) a Jahnovi (ã. p. 36). Velkou pomoc poskytli hasiãi z Hra-
bÛvky.

Pro dûti pofiádají hasiãi zaãátkem ãervence Den dûtí se zábavn˘mi soutûÏemi a podveãerní zápas ve
fotbale svobodní versus Ïenatí, kter˘ konãí leckdy i zranûním v zápalu boje. Den je vÏdy ukonãen tábo-
rákem s obãerstvením. Dospûlí jezdí na zájezdy, které jsou pofiádány spoleãnû s obecním úfiadem a kdy
po náv‰tûvû rÛzn˘ch pamûtihodností je zájezd ukonãen náv‰tûvou sklípku a ochutnávkou vína. Tyto zá-
jezdy jsou odmûnou za práci pro obec a spolek.

Nyní má sbor 30 ãlenÛ, 16 ãlenÛ má zásahová jednotka. Souãasn˘ v˘bor pracuje v tomto sloÏení: sta-
rosta Pavel Hynãica, velitel Libor Vinklárek, zástupce velitele Franti‰ek Vrána, pokladník Bohumír Dvor-
sk˘, jednatel Ing. Vítûzslav Humplík, preventista a vzdûlavatel Petr Vrána, strojník Jaroslav ·krobálek.

V˘znamn˘ den byl pro nás 30. záfií 2006, kdy bylo pfii slavnostním Ïehnání obecním symbolÛm po-
Ïehnáno i praporu Sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ obce.

âesk˘ ãerven˘ kfiíÏ v obci Klokoãí
Anna Koláãková

V obci existovaly organizace, kde byli vût‰inou organizováni muÏi. Îeny se chtûly realizovat a po-
máhat rovnûÏ obãanÛm v tom, co umí, co je potfiebné a co je baví. Proto se na schÛzi Národní fronty
dne 19. února 1953  usneslo18 Ïen, Ïe utvofií vlastní organizaci – byla nazvána V˘bor Ïen. Její ãinnost
se v‰ak rozvinula aÏ po roce. Po zdravotnické pfiedná‰ce, která se konala 12. fiíjna 1954, byl ustaven v˘-
bor, kter˘ pfiednesl program ãinnosti této organizace.
Byly to konkrétní úkoly:
– pomoc v zemûdûlství pfii ‰piãkov˘ch pracích;
– úklid v obci – hlavnû na jafie, a to v parku, na návsi, v ãekárnû a pfied vlastními domy;
– pofiádání oslav MDÎ, nadílky Dûdy Mráze, rÛzn˘ch besídek pro dûti, pomoc pfii plesech, honech a ji-

n˘ch oslavách s úklidem sálu ãi peãení dobrot, s prodejem bufetu, vafiením gulá‰e apod.
Dne 3. prosince 1959 byla tûmito Ïenami zaloÏena místní skupina âeskoslovenského ãerveného kfií-

Ïe. Pfiedsedkyní se stala Franti‰ka Vinklerová, místopfiedsedkyní Jaru‰ka âásteãková, jednatelkou byla
Jarmila Stryková. Svou ãinnost rozvíjely ãlenky hlavnû s posláním âerveného kfiíÏe – poskytováním zdra-
votních úkonÛ a pomoci potfiebn˘m. KaÏdoroãnû se pro obãany pofiádaly pfiedná‰ky odborn˘m lékafiem,
na dané zdravotnické téma. Provádûl se nábor dobrovoln˘ch sester a na‰e organizace vÏdy zajistila po-
tfiebn˘ poãet Ïen, které se zúãastÀovaly ‰kolení pro poskytování kvalitní první pomoci pfii úrazech, po-
moci star‰ím a nemocn˘m lidem, pouÏívání lékÛ a zdravotnického materiálu. V‰e bylo ukonãeno závû-
reãnou zkou‰kou. Tento kádr se bûhem let obmûÀoval a znovu pro‰koloval. Zdravotnice byly vybaveny
pfiíslu‰nou uniformou âerveného kfiíÏe – bíl˘m plá‰tûm, ãepeãkem, páskou se znakem âerveného kfiíÏe
a bra‰nou se zdravotnick˘m materiálem. Bra‰ny a lékárniãky se obmûÀovaly, doplÀovaly se obvazy a lé-
ky první pomoci. DoplÀování lékárniãek provádûly dobrovolnice. Nejdfiíve tím byla povûfiena Milada
Vinklerová, pozdûji Svatava Heryánová. V obci byly domy s první pomocí oznaãeny tabulkami s ãerve-
n˘m kfiíÏem a vybaveny lékárniãkou, tak jako pracovní prostory – kravín, vepfiín atd.
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Na‰e dobrovolnice se úãastnily jak akcí
v obci, tak i mimo ni, podle vyÏádání pofia-
datelÛ, a to pfii soutûÏích poÏárníkÛ, pfii spor-
tovních akcích, prÛvodech apod. Pfii nedo-
statku profesionálních zdravotnic byly
pfiizvány ku pomoci pro‰kolené sestry – 
napfi. jako dozor pfii oãkování dûtí nebo po-
moc pfiestárl˘m obãanÛm-pacientÛm v nû-
kter˘ch úkonech i v nemocnici.

Dal‰í ãinností bylo získávání dárcÛ krve
pro zdravotnické úãely. V na‰í obci se utvo-
fiil stabilní kádr dárcÛ jak z fiad Ïen – ãlenek
âSâK, tak hlavnû muÏÛ. K odbûrÛm na
transfuzní stanici nemocnice v Hranicích
chodili dárci z Klokoãí kolektivnû – podle po-
kynÛ této stanice byli vût‰inou sváÏeni z nû-
kter˘ch obcí autobusy. Dárcovství bylo nej-
dfiíve placeno, pozdûji bylo poskytováno
zdarma. Nûktefií dárci s nedostatkovou krev-
ní skupinou byli podle potfieb transfuzní sta-
nice zváni nûkolikrát roãnû, poãet dárcÛ se
pohyboval od 10 do 15 dárcÛ, nûkdy i více.
Nejménû jednou roãnû byli na ãlenskou
schÛzi pozváni dárci, ktefií dosáhli více od-
bûrÛ – 6, 10, 20, 40 a 60, a okresní v˘bor
âSâK jim pfiedal Janského plaketu, nebo
ãestné uznání.

Byla i nadále udrÏována ãistota a pofiádek v obci, konaly se brigády vÏdy na jafie a podle potfieb bû-
hem vegetaãního období. âekárna obce byla pravidelnû podle rozdûleného harmonogramu uklízena ãlen-
kami âSâK a kaÏdoroãnû vybílena.

âlenky se rovnûÏ zapojovaly do kulturních a spoleãensk˘ch akcí. Bez Ïen se neobe‰el Ïádn˘ ples,
oslava ãi ukonãení honu. Automaticky se Ïeny zapojily – uklízel se sál pfied a po akci, peklo se cukroví
do bufetu, nebo se vafiil gulá‰. 

KaÏdoroãnû ãlenky prodávaly v obci losy âSâK, v˘tûÏek byl pak ãástí pfiíjmu organizace, ãástí pro so-
ciálnû slab‰í a potfiebné. âlenská základna byla stabilizovaná, vût‰ina Ïen byla organizována a úãastnila se
dûní v této organizaci. V roce 1981 mûla 43 ãlenÛ, v roce 1989 mûla 49 ãlenÛ, z toho 2 muÏe. V˘bor
âSâK, pozdûji jen ââK, mûl v ãele pfiedsedu, místopfiedsedu, jednatele a pokladníka. Voleni byli ãlenskou
základnou. Za celé období existence tohoto Ïenského spolku dovedl v˘bor nûkdy více, nûkdy ménû in-
spirovat ãleny k této potfiebné ãinnosti. Za v‰ím bylo nutné vidût mnoho hodin dobrovolné práce. Tahou-
nem v˘boru po celé období byl pokladník Franti‰ek Hynãica, dále ve vedení organizace pracovaly jako
pfiedsedkynû Franti‰ka Vinklerová, Anna Koláãková a pak Jaroslava Fi‰erová.

Asi do roku 1990 se dafiilo plnit ve‰keré úkoly jak ãlenské základnû, tak i v˘boru. Útlum ãinnosti na-
stal odchodem star‰ích Ïen a nároãnûj‰ím zamûstnáním Ïen, které dojíÏdûly za prací. V zemûdûlství
a hlavnû v obci bylo zamûstnáno minimum Ïen, které tvofiily ãlenskou základnu. Mlad˘ch a ochotn˘ch
lidí vûnovat se této práci bylo ãím dál ménû. Dárci krve byli nadále zváni transfuzní stanicí podle potfieb
jednotlivû a v rÛzn˘ch obdobích roku.

V˘bor se snaÏil rozvíjet je‰tû ãinnost do roku 1993, kdy ode‰li nûktefií ãlenové v˘boru a kdy zemfiel
pokladník F. Hynãica. Na základû Ïádosti zb˘vajících nûkolika ãlenÛ byla místní skupina u okresního âer-
veného kfiíÏe zru‰ena.

Dlouholetý člen ČČK František Hynčica
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Kultura a spolky v obci Klokoãí od 60. let 20. století
Anna Koláãková

Na‰i obãané se scházeli a bavili vÏdy, av‰ak hlavnû v zimní období, kdy nebyla práce na poli a veãe-
ry byly dlouhé. K tomu úãelu slouÏila místní hospoda s pfiilehl˘m sálem. Men‰í akce se pofiádaly v míst-
ní ‰kole, v letním období pak na hfii‰ti. Pan uãitel se sv˘mi Ïáky spoluvytváfiel kulturu v obci, zaji‰Èoval
vystoupení dûtí pfii nejrÛznûj‰ích pfiíleÏitostech. Tím zároveÀ prezentoval svoji práci a to, ãemu jsou schop-
ni Ïáci se nauãit. Motivoval je ke spoleãné práci s dospûl˘mi v rámci kulturního dûní. Spolky pak podle
sv˘ch moÏností a ‰ikovnosti jednotliv˘ch ãlenÛ bavily obec.

Nej‰ir‰í ãlenskou základnu v obci mûl âeskoslovensk˘ svaz poÏární ochrany, pozdûji Sbor dob-
rovoln˘ch hasiãÛ. Kromû své zásluÏné a základní ãinnosti – b˘t vÏdy pfiipraven pomoci obãanovi v pfií-
padû poÏáru – vykonával i zábavnou ãinnost. Hasiãi pofiádali plesy, konãinové zábavy a hlavní a dlou-
holetou atrakci pro dûti i dospûlé – vodûní medvûda. Pro dûti pak dûtsk˘ ma‰karní ples, dûtsk˘ den se
soutûÏemi a veãer pro dospûlé s posezením u táboráku i sportovní akce – zápasy v kopané svobodní ob-
ãané versus Ïenáãi. Bez tûchto dobrovolníkÛ, aÈ uÏ mlad˘ch ãi star‰ích, zku‰en˘ch a zapálen˘ch pro vûc,
by nebyla kultura v obci tak v‰estranná. ·iroká  základna hasiãÛ a zapojení do ve‰keré ãinnosti spojova-
lo obec a utuÏovalo dobré vztahy, coÏ je dosud.

Obec spolu se ‰kolou doplÀovala toto kulturního dûní dal‰ími akcemi. Bylo zavedeno vítání obãánkÛ
na obecním úfiadû starostou obce za úãasti rodiãÛ, pfiíbuzn˘ch a zamûstnavatelÛ rodiãÛ. Dûti pod vede-
ním paní uãitelky Grauerové, slavnostnû a jednotnû obleãené, pfiednesly pásmo básniãek maminkám,
zazpívaly, zatancovaly. Obfiad dolaìoval hudební doprovod bratrÛ Thielov˘ch a pana Keclíka z Drahotu‰
nebo dûtí z hudební ‰koly v Hranicích, pozdûji z Drahotu‰.  Pro tyto úãely byl vhodn˘ sál zemûdûlské-
ho druÏstva – po zru‰ení objektu pak i sál místního pohostinství, kde se scházela i nejbliÏ‰í rodina víta-
ného dítûte.

Vítání občánků v 80. letech 20. století. Zleva: Pavel Částečka (starosta), Anna Koláčková, bratři Thielovi
a p. Keclík
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Tuto ãinnosti vykonávala kulturní komise pfii obecním úfiadû s povûfien˘m ãlenem zastupitelstva
obce. Svátek matek (pozdûji umûle vytvofiené oslavy Mezinárodního dne Ïen 8. bfiezna) byl vÏdy hojnû
nav‰tûvován maminkami, babiãkami i ostatními obãany. Konal se druhou nedûli v kvûtnu v sále místní-
ho pohostinství. Byl vÏdy motivován podûkováním dûtí maminkám za v˘chovu. Obec zakoupila pro ma-
minky kytiãky, poskytla poho‰tûní. Dûti pod vedením uãitele – pozdûji nûkoho z fiad kulturní komise
(kdyÏ byla zru‰ena místní ‰kola) nebo s v˘pomocí z hudební ‰koly nebo ‰kol z Milenova, HrabÛvky a Dra-
hotu‰ – pfiedvedly svÛj program sloÏen˘ z básniãek, písniãek, taneãkÛ nebo divadelních scének ãi hu-
debních produkcí. Nejhezãí byly ty nejmen‰í dûti, kde rodiãe odpustili nûjak˘ ten zádrhel.

V zimním období se kaÏdoroãnû konaly v sále besedy s dÛchodci s programem a poho‰tûním. Kromû
na‰ich dûtí byly pfiizvány i okolní hudební soubory. Úãelem bylo pobavit star‰í a rovnûÏ podûkovat za ce-
loÏivotní práci (jak v kultufie, tak i v práci pro obec). V souãasné dobû, kdy vládne „papuãová kultura“
posezení u televize, byl tento druh kultury zru‰en pro slabou úãast dÛchodcÛ. ·koda – snad nová gene-
race jej obnoví tfieba jinou formou – napfiíklad posezením u knihy v místní knihovnû, ãajov˘m veãerem
apod. Vhodné prostfiedí se nabízí v b˘valé ‰kole – nyní obecním úfiadû.

Ustálil se zvyk osobního blahopfiání jubilantÛm (u pfiíleÏitosti 70, 80 a 90 let nebo zlat˘ch svateb)
spolu s pfiedáním dárku od zástupcÛ obce (ãlenové zastupitelstva) a s úãastí dûtí s básniãkou. Podle pfiá-
ní jubilanta jsme i vyhrávali rozhlasem ãi psali blahopfiání do místních novin. VÏdyÈ ãtvrtina obyvatel b˘-
vají dÛchodci!

Obec zaji‰Èovala i smuteãní fieãníky, aby pfiedali osobnû kondolenci rodinû nebo promluvili pfii civil-
ním ãi církevním obfiadu. Pozdûji se pfii obfiadech pfiímo ve smuteãní síni nebo na místním hfibitovû upus-
tilo od zvyku „rozlouãení s obcí“ (u kfiíÏe pfied b˘valou ‰kolou).

Místní rozhlas slouÏil nejen pro informaci obãanÛm o úfiedních zprávách, ale i o v‰ech kulturních ak-
cích obce, vyhrávalo se na pfiáním, gratulovalo. Vysílalo se novoroãní blahopfiání obãanÛm se statistikou
celoroãní ãinnosti kulturní komise, v˘ãtem narozen˘ch dûtí, zemfiel˘ch obãanÛ, svateb, pohybu osob
v obci. Informace byly zvefiejÀovány na nástûnkách obce s jednotliv˘mi akcemi a pfiíslu‰nou fotodoku-
mentací. Zhruba pfied 5 lety se ujalo nové „setkání pod vánoãním stromem“ v Klokoãí u poÏární zbroj-
nice – na ·tûdr˘ den odpoledne. Vyhrává zde vánoãní koledy kapela pana Czorky z Drahotu‰ (obsazení
4–5 muzikantÛ). Zde si obãané osobnû popfiejí a setkají se u vánoãního stromu se sv˘mi sousedy. Zazpí-
vají si koledy a u prostfieného stolu s vánoãním cukrovím a hofiícími svíãkami si mohou povykládat, pfii
zimní nepohodû se i obãerstvit kalí‰kem národního moku – slivovice. Strom je kaÏdoroãnû pfies vánoã-
ní svátky barevnû osvûtlen a vytváfií vánoãní pohodu.

V roce 1977, kdy v obci byly v‰echny organizace sdruÏeny v tzv. Národní frontû (kromû povinn˘ch
organizací KSâ, âSM, SâSP  a nepovinn˘ch âeského ãerveného kfiíÏe a Sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ),
vznikl také Sbor pro obãanské záleÏitosti (SPOZ) pfii MNV Klokoãí, kter˘ mûl 5 ãlenÛ, pozdûji se
rozrostl na 8 ãlenÛ. Sbor se obmûÀoval, nûktefií se odstûhovali, noví zase pfii‰li. Vykonával na základû
rozhodnutí zastupitelstva kulturní ãinnost za obec (mimo ãinnost Sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ). Tento
sbor pod vedením Anny Koláãkové mûl tyto ãleny: L. Humplíková, F. Vinklerová, M. Dvorská, M. Vrá-
nová (provdaná Frydrychová), F. Hynãica, O. Pecník a L. Kuãmerãík. Svoji ãinnost zdokumentoval v kro-
nice sboru, kde kaÏdoroãní akce pofiádané pro obãany byly podchyceny nejen slovnû, ale i fotografiemi.
Do roku 1996 vedla kroniku paní Koláãková, dlouholet˘m fotografem sboru byl Franti‰ek Jake‰. Po ro-
ce 1996, kdy paní Koláãková byla zvolena starostkou, se sbor rozpadl a vytvofiila se jen kulturní komise
z ãlenÛ zastupitelstva obce – po dvû volební období stál v ãele komise Milan Vinkler. Kroniku pak dále
psala a pí‰e dosud ·árka Vránová. Kniha SPOZ je vedena spolu s kronikou obce a obû tvofií dokumen-
tárnû a statisticky ucelen˘ obraz kaÏdého roku obce. K dne‰nímu dni je to jiÏ v pofiadí tfietí kniha s ob-
razovou dokumentací. V leto‰ním roce je opût vypracován harmonogram akcí obce, a to jak vítání dûtí,
oslava Svátku matek, náv‰tûva jubilantÛ, zaji‰tûní smuteãního fieãníka, novoroãní pfiání a setkání pod vá-
noãním stromem.

Paní Anna Koláãková, která je v souãasné dobû místostarostkou a povûfienou ãlenkou zastupitelstva
pro kulturu v obci, se snaÏí s dobrovoln˘mi spolupracovníky a ãleny zastupitelstva obce zaji‰Èovat dob-
rou pohodu pro obãany a pomoc nejen v radostech, ale i v starostech.
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Svaz mládeÏe v obci 
Helena KlvaÀová – Miroslav Vanûk

PfiestoÏe byl Socialistick˘ svaz mládeÏe organizací s v˘razn˘m ideov˘m podtextem, v malé obci Klo-
koãí byl v˘znamnou souãástí vefiejného Ïivota.  Po rozpadu âSM v roce 1968  byla zaloÏena v roce 1971
základní organizace SSM. Mezi zakládající ãleny patfiili: Vladimír Otáhal, Ludmila Dreiseitlová, Jan âás-
teãka, Marie Vránová, Ludmila ·ubová, Jifiina ·ubová, Marcela Dolníková, Jarka Vinklerová, Dana Otá-
halová. âleny svazácké organizace v prÛbûhu let bylo i nûkolik mládeÏníkÛ z Drahotu‰. NeÏ do‰lo ke
zru‰ení ZD· v Klokoãí,  pracovala v obci i PO SSM, pion˘rskou vedoucí v té dobû byla Dana Otáhalová
a pozdûji Dana ·najdárková. Po zru‰ení ZD· pfie‰el pion˘rsk˘ oddíl pod ZD· Drahotu‰e a dûti v obci se
organizovaly v Mlad˘ch poÏárnících, které vedli nejprve Jifií Pop a Jan Malík a pozdûji Bohumil Dvorsk˘,
Franti‰ek Vrána a Vûra Dvorská. Po roce 1989 se SSM transformoval do Svazu mlad˘ch a ãinnost této
organizace v obci se postupnû  vytratila.

Ve své klubovnû, nejprve na b˘valém MNV a pozdûji, po zru‰ení ZD· v budovû b˘valé ‰koly, rozví-
jeli klubovní ãinnost. Mezi kaÏdoroãnû pravidelnû pfiipravované akce patfiily:
Kulturní akce
• rozhlasové relace k rÛzn˘m v˘roãím
• besedy s dÛchodci
• tradiãní vodûní medvûda (ve spolupráci s hasiãi)
• dûtsk˘ karneval
• kulturní program oslav Mezinárodního dne Ïen

Sbor pro občanské záležitosti v 80. letech 20. století. Zleva: Anna Koláčková, Františka Vinklerová, Ludmila
Humplíková, Marie Dvorská
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• besedy nad knihou
• náv‰tûva kina a divadla
• spoleãná  náv‰tûva letního kina
• náv‰tûvy taneãních zábav nejen

v blízkém okolí
• schÛzky v klubovnû,  klubové ve-

ãery pro mladé v klubovnû
• diskotéky
• lampionov˘ prÛvod zakonãen˘ tá-

borákem (u pfiíleÏitosti oslav kon-
ce 2. svûtové války)

• mikulá‰ská nadílka
• spoleãná oslava silvestra a Nového

roku
Sportovní akce
• zimní brann˘ závod
• pro nejmen‰í Dûtsk˘ den zakon-

ãen˘ táborákem
• sportovní odpoledne pro star‰í

o prázdninách
• pravidelné mûfiení sil fotbalov˘ch

celkÛ: svobodní proti Ïenat˘m
• nûkolik volejbalov˘ch utkání
• turistické vycházky do okolí (v˘let

na Helf‰t˘n)
• zájezdy na kryt˘ bazén do Pfierova
• turnaje v ping-pongu
Brigády
• úãast na brigádách v akci „Z“ 
• pfii v˘stavbû kanalizace
• pfii v˘stavbû chodníkÛ 
• pfii v˘stavbû poÏární nádrÏe
• pfii pfiestavbû klubovny
• úãast na brigádách pofiádan˘ch 

obcí
• starost o hfii‰tû
• zkrá‰lení obce, parku a okolí 

poÏární nádrÏe
• brigády ÏÀové, pfii sklizni ovoce,

sena, slámy

Funkci pfiedsedy ZO SSM postup-
nû vykonávali:
1970–197x Vladimír Otáhal
197x–1978 Marta Glosová
1978–1980 Oldfiich ·najdárek 
1980–1981 Jaromír Fot˘nek
1981–1985 Miroslav Vanûk
1985–1986 Vûra Dvorská
1986–1987 Milan Tich˘
1987–199x Libor Vinklárek

Divadelní scénka, sehraná svazáky v sále místního hostince u příle-
žitosti oslav MDŽ, 1977

Svazácká brigáda při úpravách hřiště na začátku 90. let 20. století.
V pozadí dům č. p. 2
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Obecní knihovna po roce 1990 
Martina ·najdárková

Knihovna v obci Klokoãí existuje od roku 1919. V roce 1990 do
knihovny chodilo 28 ãtenáfiÛ. Hlavní ãást tvofiili dût‰tí ãtenáfii a zby-
tek dospûlí. VypÛjãilo se 1 050 kusÛ knih. V prÛbûhu nûkolika dal‰ích
let poãet ãtenáfiÛ i v˘pÛjãek klesal. ZÛstali pfieváÏnû dospûlí ãtenáfii.
V roce 1993 byla zároveÀ s obecním úfiadem knihovna pfiestûhována
do zrekonstruované budovy b˘valé ‰koly, do místnosti b˘valého ‰kol-
ního kabinetu. Od roku 2000 zaãal poãet v˘pÛjãek opût stoupat a pfii-
bylo i ãtenáfiÛ. KaÏd˘m rokem je jich okolo 20–25. PÛjãuje se pfie-
váÏnû beletrie pro dospûlé, dûtské dobrodruÏné knihy a encyklopedie. 

Od roku 1990 do roku 2007 se vystfiídali v knihovnû 3 knihov-
níci. Od roku 1987 do roku 1993 Lenka Vinklerová. Od roku 1993
do roku 1998 Renata Vinklerová. Od roku 1998 je v knihovnû sou-
ãasná knihovnice Martina ·najdárková.

V roce 2001 byly do knihovny pofiízeny z dotace Programu pro
obnovu venkova, o kterou poÏádal Mikroregion Podlesí pro v‰echny
ãlenské obce, 2 poãítaãe s pfiipojením na internet, scanner a tiskár-
na. ZároveÀ s poãítaãi byly dodány 2 poãítaãové stoly. Postupem ãa-
su v‰ak zaãaly b˘t prostory knihovny nedostaãující, a tak byla kni-
hovna v únoru 2006 pfiestûhována do vedlej‰í místnosti b˘valé tfiídy,
kde do té doby sídlil obecní úfiad. Ten byl pfiestûhován na místo kni-
hovny s tím, Ïe ãást prostoru nynûj‰í knihovny nadále slouÏí jako za-

Tradiční fotbalové utkání ženatých proti svobodným, 1980. Zleva: Miroslav Vaněk, Pavel Šuba, Rostislav Wei-
gel, Vít Částečka, Pavel Humplík, Jaroslav Polák, Jaroslav Jemelka, Bohumil Dvorský; rozhodčí František Peš-
ke z Prahy

Razítka knihovny z různých obdo-
bí
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sedací místnost. Po rekonstrukci prostor obecního úfiadu byly obû místnosti vymalovány. Na podzim ro-
ku 2006 se zde uskuteãnila v˘stava fotografií – T˘den v Ïivotû Hranicka. Nyní jsou v knihovnû umístû-
ny prapory obce a Sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ.

V kniÏním fondu je cca 2 200 knih. KaÏdého pÛl roku probíhá cirkulace, kdy dochází k v˘mûnû pfii-
bliÏnû 200 knih s ostatními knihovnami. Z kaÏdé cirkulace zÛstane v na‰í knihovnû asi 10 knih, takÏe
jejich poãet v knihovním fondu neustále roste.

Myslivost v obci
Franti‰ek Jake‰

První zmínka o právu honby je uvedena roku 1859, kdy bylo toto právo propachtováno za 1 zl. 50 kr.
Stalo se tak na základû fií‰ského zákona o myslivosti ã. 154, kter˘ vydal v Olomouci 7. bfiezna 1849 cí-
safi Franti‰ek Josef I.

Rozloha katastru obce  v roce 1920 je uvádûna 370,31 ha, z toho 272,82 ha orné pÛdy, luk 54,590 ha,
pastvin 12,01 ha, zahrad 6,35 ha a ostatní plochy 24,54 ha. Na této v˘mûfie byla provádûna myslivecká
ãinnost. Po vzniku âeskoslovenska v roce 1918 byla zaloÏena jednotná myslivecká organizace – âes-
koslovenská myslivecká jednota. V Klokoãí fungovalo stfielecké sdruÏení ve sloÏení: Jan Vinkler, Jan âí-
hal a Franti‰ek Jake‰, jak dokládá pozvánka na první ples ze dne 8. ledna 1927, nebo zmínka o zdafiilém
stfieleckém plese ze dne 12. ledna 1936, z jehoÏ v˘tûÏku vûnovali stfielci J. Vinkler a F. Jake‰ 30 Kã obec-
ní knihovnû. Dne 7. listopadu 1936 byla honitba obce Klokoãí vydraÏena  Janu Vinklerovi za obnos
790 Kã.

JelikoÏ v katastru obce nejsou Ïádné lesy, byla pfiedmûtem lovu pfieváÏnû zvûfi drobná – zajíc, králík,
koroptev a baÏant; ze spárkaté zvûfie to bylo srnãí. Záznamy o celkov˘ch poãtech stfielené zvûfie se ne-

Razítka knihovny z různých období

Pozvánka na ples střeleckého sdružení, 1927 (SOkA Přerov, Archiv obce Klokočí, inv. č. 1)
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dochovaly, stavy drobné zvûfie byly ale o hodnû vy‰‰í, neÏ je tomu dnes. Hony na drobnou zvûfi byly po-
fiádány ãasto kaÏdou nedûli – samozfiejmû v zákonem povolené dobû lovu.

Hony se konaly i v prÛbûhu 2. svûtové války. Dne 17. prosince 1944 probíhal kolov˘ hon,  po‰koze-
n˘ bombardér odhazoval bomby nedaleko úãastníkÛ honu a ti mysleli, Ïe jsou objektem útoku.

Nov˘ zákon o myslivosti ã. 225/1947 Sb. s platností od 1. ledna 1948 prosazuje aspekt hospodáfisk˘
i kulturní. Právo myslivosti je nadále vázáno na vlastnictví pozemku. Honitba v katastru obce Klokoãí
byla v roce 1948 pronajata J. Vinklerovi za 1 500 Kãs. V kronice je zmínka o pofiádání kolového honu
na zajíce v prosinci 1948 s v˘sledkem 48 baÏantÛ a 78 zajícÛ, v prosinci 1949 s v˘sledkem 80 stfiele-
n˘ch zajícÛ. Po honu byla vÏdy druÏná zábava s hudbou v sále místního pohostinství.

Od roku 1951 byli vylouãeni z pronájmu jednotlivci, uzavírat nájemní smlouvy mohly jenom tzv. Li-
dové myslivecké spoleãnosti. Mysliveckou spoleãnost v Klokoãí tvofiilo 7–10 ãlenÛ. V této dobû byly ãas-
to odebírány zbranû tûm myslivcÛm, ktefií hospodafiili na pÛdû a nesplnili stanovené dodávky. 

V roce 1962 nastala zmûna. Vydáním zákona o myslivosti ã. 23/1962 Sb. se  odlouãil v˘kon práva
myslivosti od vlastnictví honebních pozemkÛ a byla stanovena nejmen‰í v˘mûra honitby na 500 ha. Pfii
zaloÏení Mysliveckého sdruÏení Milenov do‰lo ke slouãení honebních pozemkÛ katastrálního území ob-
cí Klokoãí, Milenov a HrabÛvka, byly respektovány pfiirozené hranice honitby – potoky, cesty, Ïeleznice.
Honitba mûla v˘mûru 1 100  ha. Nájemné ãinilo pro katastr obce Klokoãí 300 Kãs, poãet ãlenÛ kolísal
okolo 25. Pro své potfieby vystavûlo sdruÏení chatu, která byla dokonãena v roce 1963 a nachází se na
okraji lesa mezi Milenovem a HrabÛvkou.

Toto fungovalo aÏ do konce roku 1980. Dne 5. ledna 1981 bylo na spoleãné schÛzi zaloÏeno – na
pfiíkaz okresních orgánÛ – Myslivecké sdruÏení Podlesí Drahotu‰e o v˘mûfie 3 200 ha, kdy do‰lo ke slou-
ãení katastrÛ obcí Drahotu‰e, Klokoãí, Milenov, Radíkov, Uhfiínov, Velká, Ol‰ovec a Lhotka. Hranice tak-
to vytvofieného sdruÏení byla stanovena okresními orgány, ale nûkteré pÛvodní katastry byly tehdy roz-
dûleny do více sdruÏení. Na poãátku mûlo sdruÏení 75 ãlenÛ, nájemné bylo stanoveno 2 555 Kãs. Vût‰inou
bylo toto nájemné odpracováno formou brigád pro ZD Podlesí Drahotu‰e nebo ZD StfiíteÏ. Vztahy mezi
nûkter˘mi myslivci v umûle vytvofieném celku nebyly vÏdy ideální, pfiesto byla ãinnost rozmanitá. KaÏ-
d˘ si musel splnit urãité povinnosti, tj. brigády pro ZD, zaji‰Èování krmiva na zimní období, v˘sadbu
stromkÛ v lese, pfiikrmování zvûfie v zimním období, úãast na akcích, jako byly stfielby, myslivecké dny,
poslední leãe, zkou‰ky v norování na umûlé nofie na Kunzovû, odchov baÏantÛ atd. 

V roce 1992, tedy po deseti letech, probûhlo rozdûlení do témûfi pÛvodních sdruÏení, a to Drahotu‰e,
Milenov, Radíkov a Velká. Podle zákona ã. 270/92 Sb. byla vytvofiena honební spoleãenstva, která sdruÏují
majitele pozemkÛ, a tato spoleãenstva pronajímají honitbu mysliveck˘m subjektÛm. V pfiípadû katastru Klo-
koãí je to Honební spoleãenství Podsedek Milenov, kde jsou je‰tû slouãeny pozemky katastru Milenov, Hra-
bÛvka a ãást katastru Uhfiínova. Honební spoleãenstvo pronajímá honitbu o v˘mûfie 1 236 ha Myslivecké-
mu sdruÏení Podsedek Milenov za ãástku 10 Kã/ha, tj. 12 360 Kã. Honitba je ohraniãena Ïeleznicí, potokem
Îabník, silnicí do Uhfiínova, lesní cestou a Lukaveck˘m potokem k hradu Kunzov, silnicí pfies HrabÛvku
a po naváÏkové cestû kamenolomu k vojensk˘m objektÛm „prachárna“, dále po mezi tvofiící hranici ka-
tastru mezi Klokoãím a Velkou k remízce a Ïeleznici. âást pozemkÛ katastru Klokoãí je v Honebním spo-
leãenství Drahotu‰e. Jedná se o pozemky od Ïeleznice okolo potoka Îabníka k fiece Beãvû.

Pro potfieby myslivecké byli vÏdy chováni lovecky upotfiebitelní psi – ohafii, pointfii apod. Pro tlume-
ní dravcÛ byl u p. Vinklera chován v˘r, kter˘ se vyuÏíval k lovu na v˘rovkách v dobách, kdy byl lov drav-
cÛ tímto zpÛsobem povolen. Myslivci se starali o nalezená mláìata – v kronice je zmínka o ochoãené
srnce na zahradû u VinklerÛ. Pokud bylo vyseãeno baÏantí nebo koroptví hnízdo, byla vajíãka podstrãe-
na slepici – kvoãnû a odrostlá kufiata byla vypu‰tûna zpût do revíru. V 70. a 80. letech byly vypou‰tûny
baÏantí slepice, nebo byla odchovávána baÏantí kufiata. Tato ãinnost byla v 90. letech utlumena násled-
kem zmûnûn˘ch ekonomick˘ch podmínek. Pro oÏivení zajeãí zvûfie bylo po povodních v roce 1997 vy-
pu‰tûno 20 ks zajícÛ do honitby, v roce 2004 bylo pro oÏivení koroptví vypu‰tûno 10 párÛ koroptví. 

V dobû strádání myslivci pfiikrmují zvûfi – v krmelcích a zásypech najdou zvífiata vÏdy nûco dobrého.
V kronice je zmiÀována krutá zima roku 1929, kdy koroptve aÏ na dvory pfiilétaly. 

Stavy zvûfie se mûnily podle poãasí – mokré roky, tuhá zima s vysokou v˘‰kou snûhu. Nejvût‰í vliv na
stavy zvûfie v‰ak mûlo hospodafiení na pozemcích, kdyÏ byly ru‰eny meze a remízky, roz‰ífiilo se pouÏí-
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vání chemick˘ch preparátÛ na
ochranu rostlin a zv˘‰ila se pojez-
dová rychlost a ‰ífie zábûru zemû-
dûlsk˘ch strojÛ. Stavy koroptví kles-
ly v polovinû 50. let tak, Ïe se tyto
pfiestaly lovit. Stavy zajícÛ klesly
v polovinû 70. let na desetinu pÛ-
vodního stavu – na hlavním honû
17. listopadu 1977 bylo stfieleno jen
13 zajícÛ, kdyÏ v pfiedchozích letech
to bylo 80–100 ks. Tyto stavy se ne-
zv˘‰ily, ani kdyÏ se zajíci nûkolik let
nestfiíleli vÛbec. Zv˘‰ily se stavy srn-
ãí zvûfie a stavy zvûfie ãerné, která se
více pfiizpÛsobila zmûnûn˘m pod-
mínkám. Kmenov˘ stav srnãí zvûfie
je nyní 72 ks, u zajíce je to 80 ks.
Ostatní zvûfi není normována. V sou-
ãasné dobû se stfiílí okolo 30 ks zvû-
fie srnãí, v roce 2004 bylo stfieleno
46 ks zvûfie ãerné, v roce 2005 by-
lo stfieleno 36 ks zvûfie ãerné. Zajíc
a baÏant se nestfiílí pro nízk˘ kme-
nov˘ stav. Pro tlumení parazitÛ se
pfiedkládá srnãímu medikovaná
smûs. Pravidelnû je provádûna vak-
cinace li‰ek proti vzteklinû – dfiíve
byly návnady rozná‰eny myslivci,
dnes se vakcinace provádí pomocí
vrtulníku.

Tradiãnû jsou po ukonãení hlavní-
ho honu pofiádány zábavy – posled-
ní leãe nebo myslivecké plesy. Po
zniãení sálu v Milenovû, kter˘ vy-
hofiel v roce 1979 po mysliveckém

plese, byly tyto akce pofiádány v Klokoãí nebo v HrabÛvce a vÏdy hojnû nav‰tûvovány.
Myslivci jsou pfiedev‰ím lidé, ktefií mají rádi pfiírodu a Ïivou zvûfi v ní, proto se o ni starají, jak nejlé-

pe dovedou.

Celostátní a mezinárodní úspûchy klokoãsk˘ch sportovcÛ
Hana Kohoutová – Martina ·najdárková

V roce 1992 se pfii Základní ‰kole Drahotu‰e otevfiel krouÏek juda. Za dobu jeho pÛsobnosti pro‰lo
tatami mnoho obãanÛ Klokoãí. Mezi úspû‰né bojovníky a ãleny oddílu patfiili: Jifií Hradil, Josef Heryán,
Tomá‰ Vrána, Hana Heryánová, Miroslav Sedlák, Jifií a Petr Folt˘nkovi, Petra VaÀková a Radek Vrána. Tfii
z nich dosáhli v˘znamn˘ch úspûchÛ.

Josef Heryán (ãlen oddílu od roku 1992)
1995 – pÛsobil v reprezentaci MEZ Mohelnice
1996 – stal se judistou roku
1997 – evropsk˘ turnaj ve Francii – 2. místo

Jaromír Humplík se svým úlovkem roku 1972
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– Mistrovství âR – 1. místo
2007 – Mistrovství Ministerstva vnitra âR – 2. místo (reprezentant ministerstva vnitra)

Hana Heryánová (ãlenka oddílu od roku 1994)
1997 – Bohemia cup – 1. místo

– Mezinárodní evropská soutûÏ v Holandsku – 2. místo
1998 – Mistrovství âR juniorek – 1. místo

– Mistrovství âR Ïen – 3. místo
2000 – mistrynû Moravy
2006 – Mistrovství âR – 5. místo
2007 – Mistrovství âR, druÏstvo Ïen – 1. místo

Tomá‰ Vrána (ãlen oddílu od roku 1993)
1997 – Polsko, Zakopane – 1. místo

– Francie, PafiíÏ – 3. místo
1998 – Nûmecko, Frankfurt – 1. místo
1999 – Mistrovství âR – 2. místo

– Polsko, Gliwice – 1. místo
2000 – Mistrovství âR – 3. místo

– Rakousko, Gratz – 1. místo
– Rakousko, Zeltweg – 2. místo
– Polsko, Gliwice – 3. místo
– Polsko, Opole – 2. místo
– Holadsko, Geleen – 1. místo

2001 – Mistrovství âR – 3. místo
– Rakousko, Gratz – 1. místo
– Nûmecko, Frankfurt – 1. místo

2002 – Nûmecko, Frankfurt – 1. místo (dorostenci), 3. místo (muÏi)

V roce 2001 se klokoãská rodaãka Martina ·najdárková zaãala intenzivnû vûnovat jízdû na hor-
ském kole. V tomtéÏ roce se zúãastnila prvního závodu Oderská Ml˘nice v KlokoãÛvku u Oder. Do ro-
ku 2004 startovala pfiibliÏnû na ãtyfiech závodech roãnû. Pfiednost dává del‰ím maratónÛm nad 80 km,
nejlépe v horské krajinû. Úãastní se také triatlonÛ a na podzim terénního duatlonu Helf Double Cross na
Helf‰t˘nû.  Od roku 2005 závodí ve zhruba devíti soutûÏích za rok v kategorii Ïeny – hobby.
Nejvût‰í úspûchy:
2002 – Author ·ela marathon na Helf‰t˘nû – 3. místo
2004 – Dubnick˘ maratón Slovensko – 3. místo

– Helf Double Cross – 1. místo
– Extrémní závod ‰tafet Casio Bobr Cup – 2. místo

2005 – Drásal – 3. místo 
– Off-road triatlon Homo Hardcoreus Bystfiiãka – 1. místo
– Helf Double Cross – 1. místo
– Cannondale Rallye Sudety – 2. místo
– Ma‰tale  – 2. místo
– Velosérie – 4. místo
– Dubnick˘ maratón Slovensko – 3. místo

2006 – Cannondale Rallye Sudety – 3. místo
– Dubnick˘ maratón Slovensko – 1. místo
– Silesia maratón Opava – 1. místo
– Moravsk˘ bike maratón – 2. místo
– Velosérie – 6. místo
– âesk˘ pohár – 11. místo v Ïebfiíãku
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Pamûtihodnosti

Kulturní a architektonické památky
Helena Kováfiová

Vesnici, jako tradiãní lidské sídlo, charakterizuje její poloha v krajinû, síÈ cest a vûnec zelenû, v tom-
to pfiípadû zahrady, louky a pole, které ji obklopují. I kdyÏ rostla a vyvíjela se po staletí, uchovala si ty-
pickou vazbu na krajinu. Proto také soudob˘ venkovsk˘ dÛm by mûl pfiispívat k zachování charakteris-
tického rázu vesnice a uchovávat tak staleté dûdictví pfiedkÛ, které mÛÏe b˘t snadno a nenávratnû
znehodnoceno. 

Není pfiíli‰ pravdûpodobné, Ïe by se uspofiádání domÛ v prÛbûhu staletí v˘raznû mûnilo. Proto lze fií-
ci, Ïe obec mûla pravideln˘ ulicov˘ pÛdorys a byla zaloÏena na svaÏujících se bfiezích vodního zdroje
(místního potoka zvaného Klokotsk˘ nebo také Klokoãsk˘, jindy Dfievûnka). Zahrady a pole se tedy táh-
ly dozadu za obytná a hospodáfiská stavení. Místo pÛvodní zástavby ohraniãují pravdûpodobnû souãas-
né domy ã. p. 28 a 15 na pravém bfiehu potoka, ã. p. 9 a b˘val˘ pansk˘ dvÛr (ã. p. 29) na jeho levém
bfiehu. Náves tvofiila bahnitá pÛda v údolí klikatícího se potoka. PÛdorys obce se zaãal mûnit aÏ mnohem
pozdûji. V urbáfii z roku 1684 je uvádûn podruh, kter˘ má byt vystavûn˘ na obecní baÏinaté louce, prav-
dûpodobnû u potoka. Dal‰í zmínka o domcích na rustikální pÛdû u potoka je z roku 1756. PÛdorys ob-
ce se tím na stranû od HrabÛvky uzavfiel. Druhá strana smûrem k Drahotu‰ím zÛstala nezastavûná aÏ do
20. století. Potok zde protéká rovinou a pozemky b˘valy ãasto zalité vodou. Místo dne‰ní hlavní silnice
tudy vedla pouze pû‰ina pfies mokré louky. Hlavní komunikace probíhala aÏ do poãátku 20. století za
humny usedlostí na levém bfiehu potoka od HrabÛvky k Drahotu‰ím. Druhou moÏností, jak se dostat do
Drahotu‰, bylo vyjít v˘honem (dne‰ní tzv. Ulice) na cestu od Milenova, která se za „Podevsím“ napojo-
vala na cestu ode dvora. Komunikaãní síÈ se zásadnû mûnila dvakrát. Poprvé pfii stavbû Ïeleznice po ro-
ce 1844, kdy se zmûnila trasa hlavního spojení obce s Drahotu‰emi. Podruhé v roce 1908, kdy byla vy-
stavûna okresní silnice od HrabÛvky pfies Podevsí. 

Na zaãátku 17. století bylo v Klokoãí 22 usedlostí a pansk˘ dvÛr, na konci 18. století existovalo v ob-
ci 30 ãísel popisn˘ch. Dominantu bezesporu tvofiil komplex obytn˘ch a hospodáfisk˘ch budov panského
dvora. V 19. století vzniklo v Klokoãí 9 domÛ, z toho 2 vystavûla Severní dráha. Do 1. svûtové války pfii-
byla v obci dal‰í dvû popisná ãísla, z toho jedno byla nová ‰kolní budova, a naopak dva domy byly zbou-
rány kvÛli stavbû nové okresní silnice. Vût‰í stavební ruch nastal aÏ ve 20. a 30. letech 20. století, kdy
byl mimo jiné otevfien nov˘ hostinec se sálem. Za 2. svûtové války byla stavební ãinnost utlumena. Cha-
rakteristická urbanistická struktura zástavby zemûdûlsk˘mi usedlostmi byla naru‰ována rozvojem v˘-
stavby v období po roce 1945, kdy do‰lo k v˘razné zmûnû domÛ, které se stávají ãistû obytn˘mi. Socia-
lizace zemûdûlství vnesla do struktury obce nové mûfiítko, neodpovídající pfiirozenému mûfiítku ve
venkovském prostoru. V roce 1947 byl zbourán místní chudobinec ã. p. 30, kter˘ byl ve velmi ‰patném
stavu. Ihned bylo zapoãato se stavbou nové obecní budovy. KvÛli rÛzn˘m prÛtahÛm, zpÛsoben˘m také
„fiehtáním socialistického úfiedního ‰imla“, byla stavba dokonãena a slavnostnû pfiedána do uÏívání aÏ
v roce 1954. VûÏiãka zbudovaná pro zavû‰ení obecního zvonku vyãlenila domek z okolní zástavby.

Vy‰‰í poãet novostaveb v obci je evidován od poloviny 70. let 20. století. Pokud je známo, poãet oby-
vatel v prÛbûhu staletí sice kolísal, ale kromû období tfiicetileté války, kdy v˘raznû poklesl, nezazname-
nal v˘raznûj‰í zlomy. V posledních letech má obec zvy‰ující se poãet domÛ, ale mírnû klesající poãet tr-
vale bydlícího obyvatelstva.

V souãasnosti je urbanistická struktura obce v zásadû vybudována a stabilizována. Zástavba obce Klo-
koãí je charakteristická voln˘m fiazením objektÛ podél silnic a ostatních místních komunikací bez jasné-
ho vymezení centrálního prostoru návsi. Za jakési tûÏi‰tû nahrazující náves je moÏné povaÏovat prostor
v okolí stávající zastávky autobusu, hospody, poÏární nádrÏe a hasiãské zbrojnice. Star‰í obytná struktu-
ra je tvofiena kombinací fiadové (obytné domkafiské objekty) a volnû stojící (zemûdûlské usedlosti a grun-
ty s dvorním hospodáfisk˘m traktem) formy zastavûní. Zástavba pováleãného období (hlavnû v jiÏní ãás-
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ti obce) je z vût‰í ãásti tvofiena volnû stojícími rodinn˘mi domy mûstského typu. PÛvodní zástavbu lze
charakterizovat jako typicky venkovskou, souãasná forma zástavby se spí‰e pfiiblíÏila mûstskému typu ro-
dinného bydlení.

Stávající urbanistick˘ v˘raz je pfieváÏnû v pÛvodní struktufie pfiedstavován volnou zástavbou a fiaze-
ním jednotliv˘ch objektÛ (gruntÛ) kolem návesního prostoru a dále domkafiskou zástavbou kolem cent-
rálního prostoru návsi. Novûj‰í v˘stavba (hlavnû po roce 1945) je jiÏ spí‰e pfiímûstská s izolovan˘mi do-
my bez v˘razn˘ch hospodáfisk˘ch ãástí. Zástavba je pfieváÏnû jednopodlaÏní se sedlov˘mi stfiechami,
jejichÏ hfieben je ve valné vût‰inû rovnobûÏn˘ s pfiilehlou komunikací. V obci je jeden bytov˘ dÛm o dvou
podlaÏích s valbovou stfiechou.  Prostorovou dominantou místního v˘znamu je vûÏ poÏární zbrojnice.
Z mûfiítka stávající urbanistické struktury se vydûlují obû stfiediska zemûdûlského druÏstva. Zemûdûlské
stfiedisko v západní ãásti obce se sv˘mi ãtyfimi vûÏemi skladovacích sil je závadnou dominantou ‰ir‰ího
v˘znamu, která je umocnûna umístûním stavby na vyv˘‰eném místû. 

V zastavûném území obce Klokoãí se nenachází Ïádná kulturní památka zafiazená do seznamu ne-
movit˘ch kulturních památek. V obci Klokoãí je nûkolik objektÛ architektonicky, v˘tvarnû nebo histo-
ricky cenn˘ch, které rovnûÏ zasluhují odpovídající ochranu. Jedná se napfi. o ãtyfii kamenné kfiíÏe a bu-
dovu dne‰ního obecního úfiadu (dfiíve ‰kola) z roku 1911. Jednou z nejstar‰ích budov v obci je b˘val˘
pansk˘ dvÛr, kter˘ má ãtvercové uzavfiené uspofiádání. Za zmínku stojí krásné vnitfiní klenby, na kter˘ch
se bohuÏel podepsal zub ãasu. Za pozornost stojí i nûkteré obytné domy, napfi. ã. p. 30 (b˘val˘ obecní
úfiad) a nûkteré b˘valé grunty, u nichÏ lze i po pfiestavbách a úpravách vysledovat pÛvodní dispozice stav-
by. U ã. p. 3 (b˘valé fojtství), ã. p. 2 (rodi‰tû Viktora Martina ·losara) a ã. p. 1 mÛÏeme dokonce srovnat
souãasn˘ stav se vzhledem v polovinû 19. století. Na památku sedmi muÏÛ z obce, padl˘ch za první svû-
tové války, byla v roce 1928 zasazena ve vestibulu ‰koly pamûtní deska.

KfiíÏe

V souãasné dobû se v obci Klokoãí nachází ãtyfii kfiíÏe. Tfii z nich jsou kamenné, jeden má kamenn˘
podstavec s Ïelezn˘m krucifixem. Není pfiesnû známo, kdy byl v obci postaven první kfiíÏ. V polovinû
18. století (kolem roku 1752) existovaly v obci podle hlá‰ení drahotu‰ského faráfie 3 kfiíÏe. V mapû prv-
ního vojenského mapování (1764–1768, 1780–1783) jsou zaznaãeny  celkem ãtyfii kfiíÏe: u b˘valého
panského dvora (cesta do Drahotu‰), u kfiiÏovatky cesty na Milenov, u kfiiÏovatek polních cest na „Po-
devsí“ a v poli u cesty na Drahotu‰e. Podle prvních seznamÛ kfiíÏÛ farnosti Drahotu‰e z první poloviny
19. století stávaly v obci pouze dva dfievûné kfiíÏe (u b˘valého panského dvora a u cesty na Milenov).
Dal‰í dva kfiíÏe nejsou jiÏ nikde zmiÀovány a nebyly zakresleny ani pfii druhém vojenském mapování
(1836–1852). 

Problematick˘ je údaj z roku 1827, kdy obec Klokoãí nechala vystavût dfievûn˘ krucifix s plechovou
malovanou tabulí a plechov˘m obloukem, za kter˘ podle obecních úãtÛ vydala 57 zl. 30 kr. V dokumentu
totiÏ není specifikováno, kde nov˘ kfiíÏ stával. 

�
První podrobná zpráva o kfiíÏi v Klokoãí je z roku 1808, kdy pfii‰lo do Klokoãí k novû vystavenému

kfiíÏi u panského dvora procesí z farního kostela v Drahotu‰ích za „pohodln˘“ dé‰È. Stalo se tak 7. ãerv-
na na tfietí svátek svatodu‰ní. Drahotu‰sk˘ faráfi Jan Rösner posvûtil kfiíÏ a procesí se vrátilo do Draho-
tu‰. KfiíÏ byl vystaven nákladem obce a zaslouÏil se o nûj také ‰afáfi místního panského dvora Václav ·ind-
ler. Byl patrnû dfievûn˘ s plechovou podobiznou Krista a stával v místû, kde pÛvodní hlavní komunikace,
spojující obec Klokoãí s Drahotu‰emi, pokraãuje za humny usedlostí a mífií k sousední HrabÛvce. KfiíÏ
byl umístûn na kfiiÏovatce s cestou na Velkou. Na mapách druhého vojenského mapování je v tûchto mís-
tech zaznaãen kamenn˘ kfiíÏ, vÛbec nejstar‰í svého druhu v obci.

V roce 1864 zde byl vztyãen nov˘ kamenn˘ kfiíÏ. Arcibiskupská konzistofi Olomouc dala povolení  vy-
svûtit jej 3. listopadu 1864 (svûtil drahotu‰sk˘ faráfi Jan Rada). Tento kfiíÏ „u dvora“ byl zniãen vichfiicí
(jinde uvedeno, Ïe byl rozbit bleskem) v roce 1940.

Obec se proto obrátila na Franti‰ka Koláãka (ã. p. 29), jehoÏ otec Metodûj Koláãek ze Slavíãe nechal
zhotovit kamenn˘ kfiíÏ, kter˘ nebyl nikdy vztyãen a dlouho (minimálnû od roku 1916, kdy Metodûj Ko-
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láãek zemfiel) leÏel u polní cesty ze Slavíãe do Milenova. Franti‰ek Koláãek souhlasil s pfiemístûním kfií-
Ïe do Klokoãí pfied svou usedlost. V obci proto probûhla sbírka iniciovaná kaplanem Josefem Brhelem na
opravu a vztyãení kfiíÏe. Z celkové ãástky 4 000 K zbylo po zaplacení v˘dajÛ 900 K na udrÏovací kapitál
kfiíÏe. Opravu provedl Franti‰ek Hendrych, sochafi z Hranic, kter˘ si 24. ãervence 1941 úãtoval 3 100 K
za opracování polního kfiíÏe ze za‰ovského pískovce, vysekání nápisu, bronzového Krista, dovoz a po-
stavení (poslední splátka 29. ledna 1942). Tûlíãko Krista dodala Hana Hradilová (Modlitební kníÏky –
Devotion) z Hranic (úãet na 130 K ze dne 2. záfií 1941). Generální vikáfi Arcibiskupské konzistofie Olo-
mouc Franti‰ek Dokoupil povolil svûcení tohoto nového kfiíÏe jiÏ 5. záfií 1945. Slavnostní vysvûcení v‰ak
probûhlo teprve 27. kvûtna 1947 o tfietí hodinû odpolední. Svûtící faráfi drahotu‰sk˘ Josef Brhel k tomu
dodává, Ïe za války nebyly vefiejné církevní slavnosti povolovány pod záminkou nebezpeãí zneuÏití k ne-
Ïádoucím manifestacím. Po válce zase obec tak jako jiné trpûla „závistí, nenávistí, podezfiíváním z ko-
laborantství “. Vysvûcení bylo velk˘m církevním svátkem za úãasti dvou knûÏí, ‰kolní mládeÏe, místních
obãanÛ i obyvatel okolních obcí. PrÛvod vy‰el od kfiíÏe u ‰koly za zpûvu s doprovodem hudby. Kázání
u novû svûceného kfiíÏe mûl kooperátor Franti‰ek Adamec. Po vysvûcení zpíval kostelní sbor a následo-
vala recitace tfií básní ke cti svatého kfiíÏe. Básnû sloÏila Gertruda Vránová (ã. p. 1) a pfiednesly je Lud-
mila Vránová (Ïákynû mû‰Èanské ‰koly), AneÏka Vágnerová a Bohuslava Koláãková (studentky reálného
gymnázia). Poté zaznûla opût píseÀ v doprovodu hudby. Následovaly modlitby ke cti pûti ran Krista Pá-
na a uctívání kfiíÏe políbením. Slavnost byla zakonãena hostinou u pana Vinklera (ã. p. 3).

�
KfiíÏ u cesty na Milenov, kter˘ stojí na pÛvodní kfiiÏovatce cest z Klokoãí a vozové cesty z Milenova

do Drahotu‰, se stal dûji‰tûm dÛleÏité události v roce 1813. Tehdy u nûj byl pochován polsk˘ vojensk˘

Svěcení kříže u bývalého panského dvora v roce 1947
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zbûh, zastfielen˘ na roli Pavla Váni. Pohfieb vedl duchovní pfiíslu‰ného regimentu a zúãastnilo se ho mnoÏ-
ství lidu z Drahotu‰, Hranic a okolních vesnic. 

Je moÏné, Ïe k tomuto kfiíÏi se vztahuje zpráva o novém dfievûném krucifixu s plechovou podobiz-
nou Krista, kter˘ obec nechala vystavût roku 1827. 

V roce 1868 zde obec vystavûla nov˘ dfievûn˘ kfiíÏ s Ïeleznou podobiznou Krista. Dochoval se revers,
v nûmÏ se obec zavazuje udrÏovat kfiíÏ v dobrém stavu. Existenci kfiíÏe dosvûdãuje také zápis v Knize
sezení obecního v˘boru Klokoãí k roku 1874, kdy je u zprávy o draÏbû „na obecní trávníky pfii cestách
leÏící“ uvedeno pod ãíslem 8: „Hraneãník od kfiíÏe od milenovskej strany aÏ po DuchoÀu díl zpachto-
val Jan Luke‰.“

Dne‰ní kamenn˘ kfiíÏ zde byl vystavûn na náklady Marie VáÀové (ã. p. 27) v roce 1897. Vysvûcen byl
28. ãervence 1898 drahotu‰sk˘m faráfiem Franti‰kem Hynkem. V roce 1990 jej po‰kodila lípa, která se
pfii boufice zlomila a spadla na kfiíÏ. Na konci devadesát˘ch let 20. století jej na své náklady opravila obec.

�
Není jasné, kdy byl postaven první kfiíÏ u cesty od HrabÛvky. Pfii druhém vojenském mapování

(1836–1852) byl jiÏ zakreslen. Existenci dfievûného kfiíÏe v roce 1876 opût dosvûdãuje zápis v Knize se-
zení. Pod ãíslem 3 u zprávy o draÏbû na „obecní trávníky pfii cestách leÏící“ se uvádí: „Padûlãena z hra-
neãníkom u kfiíÏe zpachtoval Franc Hudek.“ KfiíÏ nebyl zaji‰tûn zachovávacím reversem, coÏ znamená,
Ïe nikdo nemûl oficiálnû povinnost se o nûj starat. Pfiesto se rozhodla obec Klokoãí poté, co byl pfievrá-
cen vichfiicí, vystavût na tomto místû nov˘ kfiíÏ. Podle tehdej‰ích pravidel se obec musela reversem za-
vázat k udrÏování kfiíÏe v dobrém stavu, popfiípadû vystavûní nového na tomtéÏ místû. Drahotu‰sk˘ fa-
ráfi Ïádal o povolení vysvûtit nov˘ kfiíÏ arcibiskupskou konzistofi v Olomouci dopisem z 20. fiíjna 1882:

„Obec Klokoãí nechala z vlastního popudu na vlastní pÛdû vystavût, v místû, kde roky stával dfievû-
n˘ kfiíÏ, kter˘ nebyl zaji‰tûn „zachovávacím“ reversem a kter˘ byl pfievrácen vichfiicí, nov˘ kfiíÏ, jehoÏ
sokel (podstavec) je z pískovce a vlastní kfiíÏ z litiny s pozlacenou figurou Krista.

PfiiloÏen˘ revers zavazuje jmenovanou obec skrze její úfiednû potvrzené zákonné pfiedstavenstvo,
aby udrÏovala tento kfiíÏ na vûãné ãasy v dobrém stavu, v nutn˘ch pfiípadech jej renovovala nebo také
nechala postavil nov˘.

Na základû této náleÏité Ïádosti zastupitelstva této obce o církevní vysvûcení tohoto kfiíÏe, prosí nej-
poníÏenûji  podepsan˘ o milostivé povolení, aby buì on sám nebo jím byl povûfien kaplan p. Pavel Cha-
lupa k tomu, aby smûl zmiÀovan˘ kfiíÏ církevnû posvûtit ku pfiíleÏitosti v Klokoãí se konajících kfiesÈan-
sk˘ch nauãení, jakoÏ také pfii této pfiíleÏitosti smûl posvûtit malé kfiíÏe a obrázky.“

Podle zápisu v Knize sezení  obecního v˘boru Klokoãí byl kfiíÏ vysvûcen 1. ãervence 1883, a to za
starosty A. Barto‰e.

Na konci osmdesát˘ch let 20. století byl kfiíÏ vyvrácen a pfielomen. Îelezn˘ krucifix se ztratil. Na kon-
ci devadesát˘ch let byl kfiíÏ znovu vztyãen, jeho podstavec je ov‰em znaãnû po‰kozen. Pískovec byl vy-
staven nepfiízniv˘m povûtrnostním vlivÛm, a proto je nápis zcela neãiteln˘ a jednotlivé vrstvy kamene
se jiÏ odlupují. Na podstavec byl umístûn nov˘ Ïelezn˘ krucifix, kter˘ dodal drahotu‰sk˘ faráfi.

�
Nejmlad‰ím kfiíÏem je kamenn˘ kfiíÏ pfied budovou b˘valé ‰koly. Tento kfiíÏ nemûl Ïádné pfiedchÛd-

ce, protoÏe v tûchto místech vedla jen pû‰ina pfies mokré louky zaplavované klokoãsk˘m potokem. Pro-
tokolem z 21. srpna 1911 dal obecní v˘bor v Klokoãí povolení manÏelÛm Popov˘m  postavit nov˘ kfiíÏ
u nové ‰kolní budovy na parcele ãíslo 552, která se nacházela u nové okresní silnice vystavûné v roce
1908. ManÏelé Popovi souãasnû Ïádali obecní v˘bor, zda by nemohl pfievzít náklady na opravu kfiíÏe po
jeho postavení, aby nemuseli skládat zálohu – udrÏovací kapitál kfiíÏe. Obecní v˘bor pak jednohlasnû
schválil pfievzetí udrÏovacího závazku a vystavil písemn˘ revers. Na konci devadesát˘ch let 20. století
po‰kodili kfiíÏ vandalové a obec jej nechala opravit na vlastní náklady.

Zvonice a zvonek

Zvonûní vyz˘valo obyvatele obce k modlitbû (poledne, klekání atd.), oznamovalo smutné události ja-
ko nûãí smrt nebo poÏár. Dfievûná zvonice, kde byl zavû‰en obecní zvon, stála v Klokoãí patrnû jiÏ v dru-
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hé polovinû 18. století. Roku 1751 totiÏ vstoupil na Moravû v platnost poÏární fiád, podle nûhoÏ se po-
plach ve v‰ech vesnicích vyhla‰oval zvonûním. Podle popisu olomoucké diecéze, kter˘ vznikl kolem ro-
ku 1752, mûla kaÏdá obec v drahotu‰ské farnosti svÛj vlastní zvon. Nafiízení Marie Terezie tedy vstou-
pilo v platnost a mÛÏeme pfiedpokládat, Ïe ke zvonku si Klokoã‰tí pofiídili také zvoniãku. Stávala na návsi
patrnû na nûkterém z obecních pozemkÛ. BohuÏel nevíme, kde pfiesnû a jak vypadala. 

Z obecních úãtÛ se dovídáme, Ïe obecní zvoník (není uvedeno jeho jméno) dostával kaÏdoroãnû plat.
Uvádí se, Ïe zvonil k modlitbû nebo klekání. V roce 1819 dostal 3 zl. 53 kr., následujícího roku 4 zl.,
v roce 1821 to byly 4 zl. 30 kr. Roku 1823 byl plat zvoníka vymûfien na 5 zl., následujícího roku na 4 zl.,
v roce 1825 na 3 zl. 30 kr., roku 1827 na 1 zl. 30 kr., roku 1829 a 1831 na 3 zl. 30 kr. V letech 1822,
1826 a 1828 poloÏka v úãtech chybí. Roku 1823 obec koupila nov˘ provaz k obecnímu zvonku za 18 kr.
a roku 1831 nechala vystavût novou zvonici za 25 zl., vãetnû v˘dajÛ za dfievo a desky. 

Za 1. svûtové války dne 24. fiíjna 1917 probûhla rekvizice obecních zvonÛ, vãetnû toho klokoãského.
Pfiípadn˘ obsah stfiíbra v nich byl vyplácen, zvonovina byla tehdy pouÏívána na odlévání kanonÛ. Po vál-
ce vûnovala obci nov˘ zvon paní Kainarová na pamûÈ svého zemfielého manÏela. Drahotu‰sk˘ faráfi Fran-
ti‰ek Pfiikryl Ïádal listem z 21. bfiezna 1919 arcibiskupskou konzistofi v Olomouci o povolení poÏehnat to-
muto novému Ïeleznému dvacetikilogramovému zvonku, jak ho o to prosili Klokoã‰tí. Zvon slavnostnû
posvûtil zmínûn˘ duchovní 4. dubna 1919 ve 3 hodiny odpoledne u zvonice, kam byl poté zavû‰en. 

Ve dvacát˘ch a tfiicát˘ch letech 20. století byl zvonek umístûn na budovû místního chudobince
(ã. p. 30) a zvonilo se jím poledne a klekání. Provaz ke zvonûní byl vyveden vnû budovy, smûrem k sou-
sednímu domu ã. p. 5. Dlouhá desetiletí b˘val obecním poslem, zvoníkem a ponocn˘m Franti‰ek Horák
(ã. p. 34 – pozdûji zbouráno), kter˘ v roce 1947 ode‰el na odpoãinek. 

Zvonkem se také dávalo znamení ke dvouminutovému tichu pfii vzpomínce na padlé. Stalo se tak na Bí-
lou sobotu v letech 1932–1934, kdy po poledním zazvonûní v‰echna práce v obci na dvû minuty ustala.

Za 2. svûtové války, v roce 1942, probûhlo opût rekvírování zvonÛ. V ãervenci 1945 se jednalo o je-
jich navrácení. Zvony z Lhotky, Velké a Milenova byly ve skladi‰ti ministerstva prÛmyslu. Zvony z Dra-
hotu‰, Slavíãe, HrabÛvky a Radíkova byly jiÏ odeslány do Hamburku a jednalo se o jejich navrácení. O klo-
koãském zvonku není v záznamech zmínka patrnû proto, Ïe nebyl ze zvonoviny, ale Ïelezn˘.

Dne 2. ãervence 1947 byl obecní domek ã. p. 30 zbourán a obecní zvoniãka pfiemístûna do protûj‰ího
svahu. Se stavbou nového domku bylo sice zapoãato ihned, ale práce provázely rÛzné obtíÏe a zastfie‰ová-
ní probûhlo teprve na konci roku 1950. V dubnu 1952 vystavûl tesafisk˘ vedoucí Franti‰ek Vanûk s pomo-

cí místní tesafiÛ na domku víÏku pro zavû‰ení zvonu. Dokon-
ãovací práce na interiéru se táhly aÏ do podzimu 1954.
Slavnostní odevzdání domku pro potfieby místního národního
v˘boru probûhlo 7. listopadu 1954. 

Od roku 1948 byl obecním poslem, zvoníkem a ponocn˘m
ustanoven Ludvík ·rom z ã. p. 5. Tato funkce existovala v ob-
ci aÏ do roku 1959, kdy byl do provozu uveden obecní roz-
hlas. Ustalo pravidelné zvonûní poledne a klekání. V roce 1968
byla v obci slavnostnû otevfiena budova hasiãské zbrojnice. V je-
jí vûÏi byla umístûna siréna, kterou se vyhla‰uje poplach na-
místo zvonûní. Jedin˘m vyuÏitím obecního zvonku tak bylo
vyzvánûní v pfiípadû úmrtí v obci. Je‰tû v osmdesát˘ch letech
20. století zvonili za zemfielé ·romovi z ã. p. 5, poté Vinklár-
kovi z ã. p. 4. 

V polovinû devadesát˘ch let 20. století obec dÛm ã. p. 30
prodala. Noví majitelé souhlasili s tím, Ïe zvon zde bude do-
ãasnû ponechán. Teprve v létû roku 1998 obec za pomoci
místního Sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ postavila novou dfievû-
nou zvoniãku, která má podobu rozeklaného kmene se stfií‰-
kou, a zvon pfiemístila. Po pfiemístûní zvonice na pozemek
pfied ã. p. 1 a 2 se zvonûní za zemfielé ujali Vránovi z ã. p. 1.Zvonička v zimě 2005/2006
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V˘znamné stromy
Romana ·najdárková

Setkáváme se s nimi na návsích, v parcích, v zámeck˘ch zahradách, pfii star˘ch cestách, na bfiezích
potokÛ a rybníkÛ… âasto jsou místními pamûtníky, o ãemÏ svûdãí nezfiídka sakrální prvky, napfiíklad
v podobû boÏích muk, kapliãek, kfiíÏkÛ nebo jen odpoãinkov˘ch laviãek. Mnohdy jsou také v˘znamn˘m
orientaãním místem, které rozdûluje cesty, jsou místem srazÛ, v minulosti snad i bitev. Jindy plní kul-
turní funkci rodového stromu u chalupy ãi statku, jsou místem, kde se dfiíve trávily letní veãery, pfie-
m˘‰lelo o budoucí úrodû nebo „pouze“ vzpomínalo na lep‰í ãasy. Velik˘ strom u chalupy také bránil v po-
stupu moÏného poÏáru, mezi poli zase znaãil hranice. 

Zmínûná kulturnûhistorická vazba stromÛ ke krajinû ãi k vesnickému místu v‰ak není jedin˘m dÛ-
vodem, proã se k nim obracíme. Staré stromy jsou také v˘znamn˘m ekologick˘m a biologick˘m prvkem.
VÏdy vypadají majestátnû, starobyle, pozoruhodnû a neztrácí svoji architektonickou jedineãnost a neopa-
kovatelnost. 

Jasan ztepil˘ (Fraxinus excelsior)
V obci se nacházejí tfii statné stromy tohoto druhu. Dva jasany, asi 125 let staré, se nacházejí pfied bu-

dovou obecního úfiadu a jakoby stfieÏí pfiíjezdovou cestu od Drahotu‰. Rostou na parcelách ã. 552/1
a 552/2. Tfietí jasan se nachází
na parcele ã. 50/5, v b˘valém
panském dvofie. Jeho stáfií se od-
haduje na 85 let.

Lípa srdãitá (Tilia cordata)
Lípa je povaÏována za národ-

ní strom. Jedná se o stromy stat-
né, urostlé, vysoké aÏ 30 m, zná-
mé sv˘mi léãiv˘mi schopnostmi.
Snad i proto byly v Klokoãí hoj-
nû vysazovány. 

V obci jich bylo vysazeno na
dvû desítky, nûkteré z nich v‰ak
byly jiÏ pokáceny nebo spadly pfii
boufikách. Nacházejí se v zahra-
dách domÛ ã. p. 2,  8 (asi 125
let) a ã. p. 20 (asi 135 let), na
rozhraní zahrad ã. p. 3 a 6 (asi
125 let), pfied domem ã. p. 4, za
zahradami domÛ ã. p. 24 a 15,
u silnice vedoucí z HrabÛvky (asi
115 let) a jako  „Masarykova
alej“ lip u silnice vedoucí od Mi-
lenova. Popud k vysazení této li-
pové aleje dal správce místní ‰ko-
ly JóÏa Harna  na slavnostní
schÛzi obecního zastupitelstva,
konané 7. bfiezna 1930 u pfiíle-
Ïitosti 80. narozenin prezidenta
republiky T. G. Masaryka. Dle
usnesení mûla b˘t nazvána Alej
presidenta Masaryka. Lípa (cca 115 let) u vjezdu do obce od Hrabůvky v roce 2006
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Dub letní (Quercus robur)
Dub letní je symbolem síly, dlou-

hovûkosti a odolnosti. V obci se na-
cházejí asi 4 exempláfie tohoto dru-
hu, ale je pravdûpodobné, Ïe jich
zde bylo vysazeno více. Dva stromy
rostou za zahradami na rozhraní do-
mÛ ã. p. 23 a 24. Dal‰í dub byl vy-
sazen asi pfied 115 lety na rozhraní
zahrad ã. p. 20 a 21. V zahradû do-
mu ã. p. 15 je dub asi 145 let star˘.

Smrk ztepil˘ (Picea abies)
Tento okrasn˘ strom je souãástí

skupinov˘ch v˘sadeb, které se podí-
lejí na tvorbû vefiejné zelenû v obci.
V˘znamná je solitera smrku, vysa-
zeného u autobusové zastávky.

Topol ãern˘ 
(Populus nigra „Italica“)

Topol ãern˘ je ‰tíhl˘, krátkovûk˘
strom. V obci je vysazen ve formû
krátké aleje za pansk˘m dvorem a za
hfii‰tûm kolem posklizÀové linky.

Ofie‰ák královsk˘ 
(Juglans regia)

Ofie‰ák je mohutn˘ strom dorÛ-
stající v˘‰ky aÏ 45 m. VyuÏívá se
v potravináfiství, léãitelství, barvífi-
ství, kosmetice a na dfievo. 

Stromy tohoto druhu tvofií domi-
nantu nejedné zahrady. Velmi v˘-
znamná je skupinová v˘sadba na tfii
desítky vzrostl˘ch ofie‰ákÛ u sever-
ního okraje zastavûného území.

Javor babyka (Acer campestre)
V˘sadbu asi patnáctilet˘ch babyk nalezneme podél hlavní komunikace. Tato v˘sadba se prozatím pfií-

li‰ neprojevuje, ale v budoucnu mÛÏe tvofiit v˘znamn˘ a dominantní prvek zelenû v obci.  

Bfiíza bûlokorá (Betula pendula)
Bfiíza je v obci vysazována pouze okrajovû. Vzhledem k nenároãnosti se nachází na místech se zhor-

‰en˘mi stanovi‰tními podmínkami.

Dub (cca 145 let) v zahradě domu č. p. 15 v roce 2006
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Osobnosti

Viktor Martin ·losar 
Jifií Lapáãek

K nejv˘znamnûj‰ím klokoãsk˘m rodákÛm patfií Martin ·losar
(v nûmeck˘ch textech ve tvaru Schlossar), kter˘ pocházel z rodu do-
loÏeného v obci na ã. p. 2 jiÏ od roku 1682. V roce 1792 pfievzal An-
tonín ·losar statek ã. p. 2 po svém otci Janovi, o rok pozdûji, 20. led-
na, mûl svatbu s Barborou, dcerou Martina âernockého z ã. p. 28,
ve farním kostele sv. Vavfiince v Drahotu‰ích. Dne 28. fiíjna 1793 se
jim narodil první syn jménem Martin Karel, kter˘ nejprve nav‰tûvo-
val ‰kolu v Drahotu‰ích a roku 1804 byl poslán do Lipníku, kde na-
v‰tûvoval se zdarem tfii tfiídy triviální ‰koly. V roce 1807 pfie‰el do
KromûfiíÏe na gymnázium, na kterém vyuãovali profesofii z piaristic-
kého fiádu. Do roku 1812 pilnû studoval gramatické a humanitní obo-
ry, aby kvÛli velké nouzi otce, kter˘ musel Ïivit ‰est synÛ, byl osvo-
bozen od placení ‰kolného. Po absolvování gymnázia studoval v letech
1813–1814 filozofii na lyceu v Olomouci, a protoÏe tehdy dosáhl
20 let, Ïádal, aby byl pfiijat do klá‰tera benediktinÛ v Rajhradû.

První zmínky o rajhradském klá‰tefie jsou obsaÏeny ve stfiedovû-
k˘ch falzech z let 1045–1048, podle nichÏ byl zakladatelem nej-
star‰ího benediktinského klá‰tera na Moravû kníÏe Bfietislav. Pfiedstavení klá‰tera, pfievofii a probo‰ti, za-
sedali od roku 1540 na zemském snûmu mezi preláty, od roku 1687 uÏívali pontifikálií. Klá‰ter se zúãastnil
od svého poãátku horlivû kolonizaãní ãinnosti a získal znaãn˘ pozemkov˘ majetek. Dle listiny z roku
1169 daroval olomouck˘ údûln˘ kníÏe Fridrich se souhlasem svého otce krále Vladislava, na prosby pous-
tevníka Jurika a za zprostfiedkování své manÏelky AlÏbûty rajhradskému klá‰teru místo, které se jmeno-
valo Hranice. V pfiípadû listiny jde o falzum, které vzniklo zfiejmû na zaãátku 13. století, tedy v dobû, kdy
byl rajhradsk˘ klá‰ter ve sporu o hranick˘ újezd s premonstrátsk˘m klá‰terem Hradisko u Olomouce,
kter˘ nakonec pfied rokem 1209 Hranice získal. 

Husitské války rajhradskému klá‰teru celkem neublíÏily, av‰ak velké ‰kody mu pfiinesly boje za Jifií-
ho z Podûbrad, kdy se Rajhrad stal dÛleÏit˘m vojensk˘m bodem. Úpadek klá‰tera pokraãoval i v 16. sto-
letí a byl tak znaãn˘, Ïe se brnûn‰tí jezuité dokonce pokou‰eli o zabrání celého klá‰tera. Také tfiicetiletá
válka klá‰ter tûÏce po‰kodila, a proto bylo moÏno pfiistoupit aÏ v roce 1721 k jeho pfiestavbû. Pro hos-
podáfiské dûjiny Moravy má v˘znam osoba probo‰ta Otmara Konráda (1764–1812), kter˘ jako jeden
z prvních provedl v roce 1785 v Ostrovaãicích raabisaci a kter˘ zaloÏil dvû nové kolonie na panstvích
klá‰tera. V˘znam klá‰tera pro hospodáfiské a kulturní dûjiny je znaãn˘, v klá‰tefie byl kladen napfi. dÛraz
na dûjepisné práce v duchu benediktinské tradice, jak o tom svûdãí dlouhá fiada jmen, z nichÏ nejv˘-
znamnûj‰ími jsou ¤ehofi Voln˘ a Beda Dudík. 

V roce 1813 byl klá‰ter navÏdy zbaven císafiem Franti‰kem I. své závislosti na matefiském klá‰tefie
v Bfievnovû, a to pfiedev‰ím péãí pfievora P. Jifiího Sázavského a jeho schopností vyjednávat, a získal prá-
vo volby opata. Moudr˘m rozhledem a spofiivostí prvního zvoleného opata Augustina Kocha byly zace-
leny z vût‰í ãásti dfiíve utrpûné rány a nastal poslední rozmach rajhradského klá‰tera.

Guberniálním dekretem z 11. listopadu 1813 byl Martinu ·losarovi dovolen vstup do benediktin-
ského fiádu a dopisem olomouckého arcibiskupa byl propu‰tûn z olomoucké diecéze. ¤eholní odûv zís-
kal z rukou opata Augustina 1. listopadu 1814 a obdrÏel fieholní jméno Viktor. Pod vedením P. Cyrilla
pro‰el bûhem roku noviciátem, takÏe jiÏ po zkou‰kách 28. fiíjna 1815 po nûkolika málo dnech byl po-
slán na teologická studia v Olomouci a potom v Brnû. Jeho profesory v letech 1816–1819 byli Sonder-
mann, Povondra, Schiller, Gold, Wiesner a dal‰í. 

Josef Zelený: Viktor Martin Šlosar,
1852 (foto J. Lapáček)
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Dne 1. fiíjna 1817 sloÏil pfied opatem Augustinem fieholní slib a po roce pfiijal tonzuru. Po absolvo-
vání teologick˘ch studií byl 5. záfií 1819 vysvûcen na knûze brnûnsk˘m biskupem v kostele sv. Michala
v Brnû a slavil primice v Drahotu‰ích. Poté byl ustanoven kooperátorem kostela v Rajhradû, roku 1820
administrátorem farnosti ·lapanice a zde se zdrÏoval více neÏ mûsíc. Navrátil se do klá‰tera 2. listopadu
1820 a stal se novicmistrem, po roce, 11. listopadu 1821, byl ustanoven sekretáfiem opata a archiváfiem.
Po pût let zastával svûfiené úfiady a potom 4. prosince 1828, po smrti P. Carola, byl P. Victor uveden na
jeho místo správce kuchynû. Dne 24. listopadu 1831 skonal opat Augustinus v brnûnské rezidenci, po-
té co stál v ãele klá‰tera 18 let a 8 mûsícÛ. Po jeho smrti byl zvolen Viktor Martin ·losar proti v‰em oãe-
káváním v nové volbû, opatskou benedikci pfiijal jako druh˘ rajhradsk˘ opat 16. záfií 1832 od nového br-
nûnského biskupa Franti‰ka Gindla.

Ve svém úfiadu se vyznaãoval neúnavnou snahou po vlastním zdokonalení a zdokonalení jemu svû-
fien˘ch osob. Usiloval o zavedení disciplíny prostfiednictvím ãasu pfiimûfien˘ch statut. Mûl také pfied oãi-
ma pozemsky nutné vûci a vûdu, takÏe zdokonalil v˘znamnû nejen zemûdûlství a vylep‰il nebo novû zfií-
dil hospodáfiské budovy, ale obnovil a zkrá‰lil pût kostelÛ a novû postavil klá‰terní trakt. PoloÏil základ
k vzácné a pro své moravské unikáty vyhledávané sbírce nerostÛ, a to tím, Ïe koupil roku 1839 za
1 000 zl. tehdy proslulou kolekci sbûratele Hru‰ky z Brna. Ve 40. letech 19. století zaãal s budováním
sbírky mincí, pro niÏ za 200 zl. koupil cennûj‰í kusy (také fiecké a fiímské) z kolekce ¤ehofie Volného
a Antonína Boãka. Obdobnû zãásti pofiídil a ãásteãnû podnítil sbírku ulit a obrazÛ. Nechal vyloÏit chod-
by v horním patfie klá‰tera kamenn˘mi deskami (dolní obyãejn˘mi kamenn˘mi kostkami), pofiídil kos-
telní stfiíbro, mezi jin˘m cenné me‰ní nádoby a jiné kostelní náfiadí za 7 000 zl. 

Sám v roce 1840 uspofiádal klá‰terní archiv a napsal k nûmu katalog. S ohledem na dal‰í rozvoj kni-
hovny navázal plodné styky s Augsburgem, pokraãoval v budování lístkového autorského katalogu zalo-
Ïeného knihovníkem Richtrem a zaloÏil katalog knihovny na prelatufie. Do knihovních fondÛ pfiibyla Kra-
lická bible ‰estidílka a vzácn˘ rukopis z roku 1424 s nûmeck˘mi pfieklady olomouckého biskupa Jana ze
Stfiedy. Za ·losara nav‰tívil knihovnu roku 1837 Franti‰ek Palack˘, kter˘ si prohlédl i archiv, o rok po-
zdûji byl v knihovnû hostem Pavel Josef ·afafiík. 

V roce 1845 vysvûtil ·losar obnoven˘ mariánsk˘ kostel na posvátném Host˘nû, kter˘ byl postaven
z trosek zásluhou rajhradsk˘ch benediktinÛ. Za jeho pÛsobení se 21. fiíjna 1848, krátce pfied obleÏením
Vídnû císafisk˘mi jednotkami, v klá‰tefie konala osmidenní oslava 800. v˘roãí zaloÏení klá‰tera, pfiiãemÏ
procesí chodila kaÏdodennû bez jak˘chkoliv ru‰iv˘ch momentÛ. V fiíjnu 1849 se v klá‰terním kostele ko-
nala první velká misie redemptoristÛ na Moravû.

Projevoval velkorysou pohostinnost podle regulí a neomezoval ji vÛãi chud˘m ani v letech 1848
a 1849, kdyÏ se pfiíjmy krátily na základû zru‰ení desátkÛ a jin˘ch dávek a také na základû v˘dajÛ spo-
jen˘ch s regulací potoka ·varcavy. Stal se patronem rajhradského rodáka Josefa Zeleného (1824–1886),
kter˘ s jeho podporou v letech 1836–1841 studoval brnûnskou normální ‰kolu, která plnila funkci stfied-
ní ‰koly, se zamûfiením nejen na nûmãinu a ãe‰tinu, ale také na vûdy technické, tedy i kreslení. RovnûÏ
pod jeho patronací se uãil u brnûnského akademického malífie Matûje ·Èastného a od roku 1845 nav‰tû-
voval malífiskou akademii ve Vídni. Josef Zelen˘ je autorem portrétu opata Viktora ·losara z roku 1852,
kter˘ je k vidûní v prelatufie rajhradského klá‰tera. 

Z popudu opata ·losara namaloval Tadeá‰ Millian v roce 1844 obraz, na nûmÏ zachytil ãást Klokoãí
s opatov˘m rodn˘m domem. Millian se narodil 3. fiíjna 1794 v Polné, roku 1814 zaãal pracovat jako kan-
celista u Krajského úfiadu pfierovského kraje v Hranicích. Jako malífi-autodidakt udrÏoval kontakty
s J. H. A. Galla‰em, od figurální malby pfie‰el ve 40. let 19. století ke krajinomalbû, za niÏ byl ve své do-
bû cenûn. Millianovy kontakty s Rajhradem se datují od té doby, kdy si zde jeho nejstar‰í syn Adolf na-
‰el svoji manÏelku, dceru tamního hostinského Vincence Rabenovského. Millian znal dobfie vztahy Hra-
nic k rajhradskému klá‰teru, vidûl i oba obrazy zakladatele mûsta Hranic, rajhradského mnicha Jurika,
umístûné v rajhradském klá‰tefie, kde se dnes také nachází obraz Klokoãí. 

Vedle jin˘ch funkcí byl ·losar jmenován zemsk˘m prelátem moravského markrabství a zastával úfiad
správce Moravsko-slezského ústavu hluchonûm˘ch. V roce své smrti (1854) pÛsobil spolu s brnûnsk˘m
biskupem jako spoluvizitátor augustiniánsk˘ch klá‰terÛ v âechách, na Moravû a v Krakovû. 

Viktor Martin ·losar zemfiel 16. srpna 1854 a byl pochován v kostele sv. Tomá‰e v Brnû.
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Jan Lesák
Jifií Lapáãek

Ve ‰kolní kronice zapsal její správce pfii líãení událostí ‰kolního ro-
ku 1913/1914 také tyto fiádky: „Leto‰ního roku zemfiel moÏno fiíci
zakladatel a strÛjce novû postavené zdej‰í ‰koly p. Jan Lesák, b˘v.
zdej‰í starosta, pfiedseda silniãního v˘boru okresu hranického a ãel-
n˘ funkcionáfi mnoha úfiadÛ. BohuÏel nedoãkal se ovoce své úsilné
práce o zdej‰í ‰kolu, ba je‰tû zneuznání za svého odstoupení pro
svou nemoc z úfiadÛ. Památku a uznání teprve budoucí pokolení oce-
ní. Je‰tû za Ïivota pamatoval na ‰kolu darem 10 K na knihovnu, kte-
ré jeho paní chotí úãelu svému odevzdány.“

Kdo byl onen ãlovûk, kter˘ vyvolal takov˘ soud? Pocházel z ro-
diny dûdiãn˘ch rychtáfiÛ LesákÛ, narodil se 16. kvûtna 1856 v Klo-
koãí na ã. p. 3. Otec Jan, narozen˘ v roce 1829, byl synem posled-
ního dûdiãného rychtáfie v Klokoãí pfied rokem 1848 téhoÏ jména.
Matka Veronika pocházela ze Slezska, narodila se roku 1833 v Louã-
kách, severozápadnû od Nového Jiãína. Do Klokoãí se pfiivdala roku
1855. Jan Lesák mûl mlad‰ího bratra Franti‰ka, kter˘ se narodil o tfii
roky pozdûji. 

Jan Lesák nav‰tûvoval v letech 1862–1868 obecnou ‰kolu v Dra-
hotu‰ích, v ãervenci 1868 ‰kolní docházku zde ukonãil. Byl velmi dobr˘m Ïákem, ve ãtení, psaní, poãí-
tání a náboÏenství byl známkován jako velmi dobr˘. Ve ‰kolním roce 1868/1869 nav‰tûvoval 1. tfiídu
podreálky v Lipníku nad Beãvou, na které vyuãovali ãlenové piaristického fiádu pfiedmûty náboÏenství,
nûmãina, ãe‰tina, zemûpis a dûjepis, aritmetika, geometrie, pfiírodní dûjiny, pfiírodopis, krasopis. Mlad˘
student dostával opût známky v˘born˘ nebo chvalitebn˘, celkovû byl hodnocen jako vynikající – emi-
nens. Také bratr Franti‰ek nav‰tûvoval lipnickou podreálku o dva roky pozdûji. 

Jakého vzdûlání Jan Lesák nakonec dosáhl, pfiesnû nevíme. Dne 8. kvûtna 1876 byl odveden k 3. plu-
ku Erzherzog Karl a po absolvování vojenské sluÏby zaãal pracovat na statku svého otce. V roce 1893 se
oÏenil s Ludmilou (narozena roku 1873), kterou si pfiivedl z téhoÏ kraje, odkud pocházela jeho matka,
z Dobe‰ova. Po roce se jim narodila dcera Ludmila. Nûkdy v této dobû také pfievzal statek po svém otci,
zaãal na nûm samostatnû hospodafiit a dá se fiíci, Ïe úspû‰nû. Dle sãítání v roce 1869 se chovaly pfii hos-
podáfiství 4 konû, 3 hfiíbata, 6 krav, 4 telata, v roce 1900 to bylo 1 hfiíbû, 2 kobyly, 1 b˘k, 4 krávy, 5 pod-
svinãat, 10 slepic, 1 husa.

Rodinné zázemí, hmotné zaji‰tûní, ale zcela urãitû také pfiirozená inteligence a dosaÏené vzdûlání pfii-
spûly k tomu, Ïe od roku 1894 aÏ do svého onemocnûní zastával v obci po pût volebních období funkci
starosty. Pokraãoval tak v rodinné tradici, neboÈ jeho otec byl starostou v letech 1864–1867, 1873–1876
a pak je‰tû v letech 1885–1891. 

ZároveÀ byl od roku 1901 správcem kontribuãenské záloÏny, kde hned po nástupu do funkce musel
fie‰it problémy s dluhem svého pfiedchÛdce. O dva roky pozdûji, v boufilivém roce 1903, kdy na hranic-
ké radnici zvítûzila po del‰ím úsilí ãeská vût‰ina v ãele s Franti‰kem ·romotou, se stal pfiedsedou okres-
ního silniãního v˘boru. K Lesákov˘m zásluhám bezesporu patfií v˘stavba silnice z HrabÛvky do Klokoãí,
kolaudovaná v ãervnu 1910. Poté, co se Drahotu‰e rozhodly postavit novou ‰kolu a chtûly po Klokoãí
velkou penûÏní ãástku jako ãásteãnou úhradu, ujal se starosta Lesák vyjednávání s kompetentními úfia-
dy ve vûci povolení samostatné ‰koly v obci. Vûc to nebyla jednoduchá, neboÈ obec nemûla ani 40 dûtí
‰kolou povinn˘ch a nebyla alespoÀ 1 km vzdálena od Drahotu‰. Nakonec do‰lo povolení a mohlo se za-
ãít stavût.

MÛÏeme jen spekulovat, zda snad psychické a tûlesné vypûtí pfiispûlo k tomu, Ïe v lednu roku 1911
byl Jan Lesák stiÏen mrtvicí a od té doby upoután na lÛÏko. Nevidûl dostavûnou ‰kolu, nemohl se zú-
ãastnit jejího slavnostního otevfiení 22. fiíjna 1911.

Jan Lesák (reprodukce z knihy Pa-
mátník českých starostů na Mora-
vě. Brno, 1909, s. 62.)
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V pátek 5. prosince 1913 Jan Lesák zemfiel, k poslednímu odpoãinku jej doprovodili zástupci a funk-
cionáfii úfiadÛ, spolkÛ, korporací a veliké mnoÏství lidu, coÏ v‰e svûdãilo podle dopisovatele do novin Hla-
sy z Pobeãví o oblibû, jaké se zemfiel˘ za Ïivota tû‰il.

Snad nebude od vûci uvést nûkteré údaje z pozÛstalostního fiízení. K aktivÛm dle inventáfie patfiilo
jmûní nemovité, pfiedstavované polovinou domu ã. p. 40 s pozemky. Budova, leÏící pfii odboãce silnice
od drahotu‰ského nádraÏí do Klokoãí na zaãátku vesnice, byl pfiízemní rodinn˘ dÛm, postaven˘ novû
z pálen˘ch cihel v roce 1912, obsahující mimo pfiízemí s rákosov˘m stropem a cementov˘mi dlaÏdiãka-
mi dvû svûtnice – jednu s dvûma, jednu s jedním vût‰ím oknem s rákosov˘mi stropy, deskovou podla-
hou, kachlov˘mi kamny, pak kuchyÀ s dvûma okny vedoucími do dvora, s rákosov˘m stropem, dfievû-
nou podlahou, a mimo to je‰tû jednu svûtniãku o jednom oknû do dvora, rovnûÏ s rákosov˘m stropem
a deskovou podlahou. Stodola na nádvofií mûla mlat a jeden pfiístodÛlek, k ní se fiadil chlév s klenut˘m
stropem na traverzách a cementov˘m spodkem. PÛda byla vydláÏdûná cementov˘mi dlaÏdiãkami. Na
dvofie stála pumpa k ãerpání vody.

Znalci Jan Vagner a Jan Popp udûlali následující odhad:
polovice stavení ã. 40 v odhadní cenû 4 000 K;
pozemky p. ã. 554 ve v˘mûfie 1 jitro 510 ãtvereãních sáhÛ, polovina 330 K;
pozemek p. ã. 555 louka o v˘mûfie 161 ãtvereãních sáhÛ, polovina 25 K;
pozemek p. ã. 597 louka o v˘mûfie, polovina 2 K 50 hal.;
pozemek p. ã. 648 ve v˘mûfie 1235 ãtvereãních sáhÛ, polovina 250 K;
pozemek p. ã. 651 role ve v˘mûfie 396 ãtvereãních sáhÛ, polovina 70 K;
pozemek p. ã. 731 role ve v˘mûfie 1 jitro 96 ãtvereãních sáhÛ, polovina 280 K.

Jako pfiíslu‰enství k nemovitostem patfiily dvû krávy, odhadnuté polovicí 300 K. Celkem pfiedstavo-
vala aktiva 5 257 K 50 hal.

Čestné uznání J. Lesákovi, 1904
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K pasivÛm patfiily nemocenské v˘lohy císafiskému radovi Dr. S. Kurfürstovi v Hranicích na léãení dle
úãtu z 3. ledna 1914 ve v˘‰i 170 K,  Dr. P. Nazerovi, obvodnímu lékafii v Hranicích, na léãení dle úãtu
z 22. ledna 1912 ve v˘‰i 160 K 82 hal., Dr. Smetánkovi v Hranicích na léãení dle úãtu z 1. ledna 1914
ve v˘‰i 700 K, Dr. Pozdílkovi, zubnímu lékafii v Hranicích, dle úãtu 5. prosince 1913 ve v˘‰i 20 K, lé-
kárníku 187 K 68 hal. a dal‰ích celkem 2 243 K 50 hal. Po odeãtení pasiv zÛstávalo 3 014 K.

Ve‰kerou pozÛstalost se v‰emi právy a bfiemeny obdrÏela vdova Ludmila Lesáková se závazkem hra-
dit pozÛstalostní poplatky, uhradit pozÛstalostní dluhy a vyplatit nezletilé dcefii Ludmile Lesákové obnos
3 014 K na ãtyfiprocentní úroky, pûtiprocentními úroky z úrokÛ a vedlej‰ími závazky do v˘‰e 200 K na
celé jmenované nemovitosti.

Josef Jemelka
Helena Kováfiová 

Narodil se 20. bfiezna 1900 v Klokoãí v rodinû rolníka, jako prvorozen˘ syn Viléma a Josefy Jemel-
kov˘ch. Mûl bratra Inocence a sestru Marii. Otec pocházel ze Slavíãe a do Klokoãí se pfiiÏenil v roce 1899
na b˘val˘ ãtvrtlánov˘ grunt Vincence Onderky.

Nav‰tûvoval obecnou ‰kolu v Drahotu‰ích, kde na nûj velmi zapÛsobila osobnost tfiídního uãitele âeÀ-
ka Maráka, kter˘ jej vyuãoval v letech 1911–1914. V letech 1917–1918 studoval na hospodáfiské ‰ko-
le v Hranicích, kde se setkal s v˘raznou osobností fieditele Bure‰e. Po otci pfievzal 22. srpna 1933 hos-
podafiení na usedlosti ã. p. 8.

Aktivnû se zapojil do vefiejné správy obecních záleÏitostí i do kulturní a osvûtové ãinnosti. V roce 1919
byl zakládajícím ãlenem spolku Omladina (Republikánsk˘ dorost), jehoÏ nejvût‰ím poãinem bylo zfiíze-

Dům u kříže (č. p. 41) – stav v roce 1968. Budovu postavila rodina starosty Jana Lesáka. Později zde bydlela
jeho dcera Ludmila, provdaná Vlkovská, jejíž muž zahynul jako četnický strážmistr v roce 1919 při výkonu
povolání. Syn František se stal učitelem a v letech 1940–1944 byl vězněn v koncentračním táboře (SOkA Pře-
rov)
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ní knihovny v Klokoãí v fiíjnu téhoÏ roku. Josef Jemelka byl zvolen knihovníkem a tuto funkci vzornû,
svûdomitû a s láskou vykonával více neÏ padesát let, od roku 1919 do roku 1969. Za svou práci pro mi-
lovanou knihovnu obdrÏel fiadu ãestn˘ch uznání. Za války ukr˘val „libri prohibiti“ pfied Nûmci. V roce
1959 se knihovna a její správce doãkali ãestného uznání od tehdej‰ího krajského národního v˘boru i od
ministerstva ‰kolství a kultury. 

Poprvé kandidoval J. Jemelka v obecních volbách roku 1927 za Republikánskou stranu zemûdûlské-
ho a malorolnické lidu. Po volbách roku 1931 se stal ãlenem obecní rady. Vykonával funkci starosty v ne-
lehkém období závûru 2. svûtové války v letech 1944–1945. Po znovuustavení politické strany národ-
nûsocialistické v Klokoãí v ãervnu 1945 se stal jejím dÛvûrníkem a pozdûji ji zastupoval v obnoveném
místním národním v˘boru. Ve volbách roku 1946 byl zvolen zástupcem této strany v obecní radû. V le-
tech 1947–1948 vykonával funkci pfiedsedy místního národního v˘boru, po únorov˘ch událostech roku
1948 se stal ãlenem místního akãního v˘boru Národní fronty za stranu národnûsocialistickou. Od 1. bfiez-
na 1948 kvÛli nemoci (ischias) nemohl vykonávat funkci pfiedsedy MNV. Do místního akãního v˘boru
NF se vrátil v druhé polovinû roku 1948, kdy nahradil Bohumíra Drbala. Od srpna 1949 opût pracoval
v místním národním v˘boru za národní socialisty a v letech 1954–1957 byl znovu pfiedsedou místního
národního v˘boru.

Kromû komunální politiky se organizaãnû zapojil do spolkového Ïivota obce. V roce 1935 pracoval
jako zapisovatel spolku Místní Domovina domkafiÛ a malorolníkÛ v Klokoãí. Byl jedním z iniciátorÛ za-
loÏení Sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ v obci a jeho dlouholet˘m aktivním ãlenem. Za 2. svûtové války byl
ãlenem honebního v˘boru. V padesát˘ch letech se stal ãlenem Svazu ãeskoslovensko-sovûtského pfiátel-
ství. Toto sdruÏení v‰ak nevyvíjelo intenzivnûj‰í ãinnost – formální ãlenství bylo nutností, aby dostal pod-
poru na ãinnost knihovny. V˘znamnûj‰í je jeho pováleãná práce jako „bratra hasiãe“.

Na poli kulturní a osvûtové ãinnosti vykonal mnoho jako knihovník, ale také jako ãlen místní osvû-
tové komise. Ve ‰kolním roce 1926/1927 pomáhal se stavbou prvního stálého jevi‰tû v sále novû otev-
fieného hostince. Ve vÛbec prvním divadelním pfiedstavení „Zelení hájové“, sehraném ochotníky z Klo-

Vyznamenání dlouholetého knihovníka J. Jemelky v roce 1959
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koãí pod reÏijním dohledem nového správce ‰koly JóÏi Harny, ztvárnil hlavní roli nadlesního ·morance.
V roce 1931 byl jednatelem místní osvûtové komise. Po odchodu fiídícího uãitele JóÏi Harny na odpoãi-
nek spolupracoval s nov˘m správcem ‰koly Josefem Novákem.

Ani poté, co se stal dÛchodcem jednotného zemûdûlského druÏstva, nerezignoval na aktivní kultur-
ní práci v obci. Nadále byl vzorn˘m knihovníkem a pÛsobil také jako zpravodaj ochrany pfiírody a pa-
mátek. Díky jeho dochované korespondenci s okresním konzervátorem Antonínem Frelem se podafiilo
objevit unikátní obraz Klokoãí z roku 1844 od T. Milliana, o kterém v obci ani v literatufie nebyla zmín-
ka. âást své sbírky fotografií a písemností, t˘kajících se obce, pfiedal archivu a jsou dnes uloÏeny ve Stát-
ním okresním archivu v Pfierovû-Henãlovû. Dochovaly se také jeho vzpomínky na práci knihovníka a ha-
siãe, které jsou pfieti‰tûny v této publikaci.

Josef Jemelka se oÏenil 2. záfií 1933 s Îofií Nádeníãkovou z Podhofií. V manÏelství se narodily dvû
dcery, Danu‰e Jemelková, provdaná ·najdárková, a Oldfii‰ka Jemelková, provdaná Pe‰ková. Josef Jemel-
ka zemfiel 10. fiíjna 1975 a je uloÏen k poslednímu odpoãinku  na hfibitovû v Drahotu‰ích.

JóÏa Harna
Helena Kováfiová

Osobou, která bezpochyby v˘raznû ovlivnila dûjiny obce, byl
správce místní ‰koly z let 1926–1940 Josef Harna. Narodil se 26. úno-
ra 1885 v Hlinsku v rodinû chalupníka. Mûl tfii bratry. Studia nada-
ného a bystrého nejstar‰ího syna rodiãe povolili aÏ na naléhání str˘-
ce pana Richtra z Lipníku. Po maturitû na Zemské vy‰‰í reálce
v Lipníku nad Beãvou (1903) a studiu na Státním uãitelském ústavu
v Pfiíbofie (zkou‰ka dospûlosti 1904) pÛsobil jako zatímní uãitel na
‰kolách v Daskabátû a Jezernici. V roce 1906 vykonal v Pfiíbofie zkou‰-
ku uãitelské zpÛsobilosti a byl pfiidûlen jako definitivní uãitel na dvoj-
tfiídní ‰kolu do Velké, kde také získal domovské právo. Na zaãátku
srpna 1914 byl mobilizován a osm mûsícÛ bojoval na rakouské fron-
tû. Dne 21. ãervence 1916 pfie‰el do ruského zajetí, kde v bfieznu
1918 vstoupil do ãeskoslovensk˘ch legií. Do vlasti se vrátil pfies Suez-
sk˘ kanál a Terst v fiíjnu roku 1920. Na konci fiíjna byl propu‰tûn z vo-
jenské sluÏby a na zaãátku prosince 1920 obdrÏel dekret na své pÛ-
vodní místo uãitele ve Velké. Od 1. záfií 1924 byl JóÏa Harna
jmenován zatímním správcem dvojtfiídní obecné ‰koly ve Velké mís-
to nemocného Huberta Karlíãka. 

V roce 1926 se pfiihlásil na konkurz vypsan˘ na uprázdnûné místo definitivního správce jednotfiídní
‰koly v Klokoãí, kam byl prezentován dekretem zemské ‰kolní rady z 9. ãervence 1926. Pfiedávací pro-
tokol na ‰kolní budovu, její inventáfi a zafiízení sepsali zatímní a nov˘ správce dne 1. srpna 1926. 

JóÏa Harna z dne‰ního pohledu vykonal pro obec Klokoãí mnoho dobrého. Nepohodl se v‰ak po svém
pfiíchodu s ãástí rodiãÛ a také vût‰ina jeho b˘val˘ch ÏákÛ na nûj nevzpomíná v dobrém. V ãem tkví ten-
to zjevn˘ rozpor? Pfiíãin patrnû bylo nûkolik a jejich v˘sledkem je rozporupln˘ obraz osoby dodnes do-
chovan˘ v povûdomí obce. JóÏa Harna se snaÏil své názory, aÈ uÏ politické, kulturní, pedagogické nebo
hygienické, prosazovat v praxi razantnû, a pokud byl pfiesvûdãen o nezbytnosti nov˘ch opatfiení, pak
i dost nekompromisnû. Obec Klokoãí mûla v té dobû stále v˘raznû zemûdûlsk˘ charakter s pfievahou ka-
tolického obyvatelstva, tedy opaãné politické i náboÏenské orientace neÏ nov˘ uãitel. Harna nastoupil na
místo po dlouholetém správci ‰koly Antonínu Ka‰parovi, kterému velkou ãást Ïivotních sil vzala první
svûtová válka. Proto se napfiíklad o stavbû nového dfievníku u ‰koly jednalo jiÏ patnáct let a v dobû 
skliznû cukrovky a brambor mûly dûti vysokou absenci. Na stavu vûcí mnoho nezmûnil ani zatímní správ-
ce Franti‰ek Gregor, kter˘ v obci pÛsobil velmi krátce. JóÏa Harna v‰ak ihned po protokolárním pfievze-
tí ‰koly pfiistoupil k nutn˘m adaptacím a opravám, které musely b˘t provedeny je‰tû pfied jeho pfiistûho-

Josef Harna kolem roku 1931 
(SOkA Přerov)
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váním. Byla zakoupena nová tabule, nov˘ korpus pumpy, postaven dlouho odkládan˘ nov˘ dfievník, pro-
vedena v˘malba tfiídy a chodby, natfieny lavice atd. V˘malbu bytu provedl nov˘ správce ‰koly na své ná-
klady a finanãnû pfiispûl také na v˘malbu kabinetu, protoÏe uznal, Ïe obec má dost starostí s uhrazením
sv˘ch dluhÛ. Kromû toho se postaral i o zvelební zahrady a její údrÏbu. Razance, s jakou Harna úpravy
prosadil, budila sice respekt, na druhou stranu tyto zv˘‰ené náklady v malé obci, která mûla dluhy je‰tû
z váleãn˘ch let a za provedení elektrifikace, nenalezly zpoãátku pochopení a obyvatele utrácení penûz
rozhnûvalo. Podle Harnov˘ch slov ze ‰kolní kroniky v‰ak pozdûji obãané uznali nutnost proveden˘ch
oprav. 

Do obce se Harna pfiistûhoval aÏ 17. srpna 1926. JóÏa Harna zÛstal po cel˘ Ïivot svobodn˘ a v dobû
pfiíchodu do Klokoãí mu domácnost vedla Marie Karlíãková, vdova po fiídícím uãiteli z Velké. Paní Ma-
rie se za Huberta Karlíãka provdala v dobû, kdy se jako vdovec staral o dvû dûti (Miroslava a Jarmilu).
V jejich manÏelství se narodili synové Hubert a Zdenûk. Podle vzpomínek netefie JóÏi Harny, paní Anny
Marty Skopalíkové z Hlinska, prosil Hubert Karlíãek na smrtelné posteli Harnu, aby se o jeho Ïenu a ãty-
fii dûti postaral a neopou‰tûl je. V klokoãské ‰kolní kronice je Harna nazval svou rodinou. SouÏití svo-
bodného Harny v jednom bytû s vdovou a jejími dûtmi urãitû nevyvolalo ve v˘raznû náboÏensky zalo-
Ïené obci dobr˘ dojem a mohlo b˘t jednou ze skryt˘ch pfiíãin nevraÏivosti místních vÛãi osobû nového
správce ‰koly a zdrojem pomluv. Také reference, které Klokoã‰tí mûli od sousedÛ z Velké, v nich nebu-
dily velké nad‰ení z pfiidûleného uãitele.

NejzávaÏnûj‰ím konfliktem byl spor o moÏnost modlení ÏákÛ pfied, bûhem a po vyuãování, kter˘ se
rozhofiel na podzim roku 1926. Jeho pozadí bylo v‰ak v˘raznû politické. Harna byl pfiíslu‰níkem Repub-
likánské strany zemûdûlského a malorolnického lidu (bûÏnû téÏ agrárníci), ale v obci mûla pfievahu âes-
koslovenská strana lidová, která zastupovala pfiedev‰ím katolíky. Chybu udûlaly obû strany a snahy Okres-
ního ‰kolního v˘boru v Hranicích o smírné narovnání ztroskotávaly. Uãitel se v‰ak bûhem nûkolika mûsícÛ
aktivnû zapojil do v‰ech oblastí vefiejného Ïivota obce a postupnû se sblíÏil s velkou ãástí místních oby-
vatel. Definitivnû byl spor urovnán aÏ na jafie roku 1928, kdy Harna povolil dûtem modlení pfied a po vy-
uãování. Klokoã‰tí pak stíÏnost jako bezpfiedmûtnou odvolali.

Harna jako kronikáfi zapsal prÛbûh sporu do ‰kolní i obecní kroniky. BohuÏel nemohl v tomto pfiípa-
dû zÛstat nestrann˘m zapisovatelem a nûkteré údaje mírnû zkreslil. Tak napfiíklad pí‰e, Ïe si na nûj do-
posud nikdo nestûÏoval. Dochovala se v‰ak Ïaloba hostinského z Velké Antonína Urbána kvÛli uráÏce na
cti z ãervna 1921, jejíÏ projednávání bylo záhy zastaveno. V roce 1923 musel Okresní ‰kolní v˘bor v Hra-
nicích fie‰it stíÏnost Franti‰ka Slavíka z Velké, jehoÏ dcera Natálie vypovûdûla, Ïe se uãitel Harna chová
ve ‰kole nemravnû a Ïe ji bije. Harna ve své v˘povûdi obvinûní oznaãil za v˘tvor patologické mysli dûv-
ãete a objasnil skuteãn˘ prÛbûh vût‰iny jí uveden˘ch pfiíhod. Dívka patrnû mûla velmi bujnou fantazii
a vkládala do svého vyprávûní také to, co sl˘chala od matky, která byla porodní asistentkou. Pfiiznal ta-
ké, Ïe tuto Ïaãku nemá v lásce, ale údajnû jí to nedával znát. O ãem v‰ak Harna mlãel, bylo uÏívání tû-
lesn˘ch trestÛ. PfiestoÏe bylo tehdy bûÏné, stalo se hlavním dÛvodem, proã ani klokoã‰tí pamûtníci ne-
vzpomínají na svého b˘valého uãitele v dobrém. Otec Ïákynû Slavíkové trval na svém udání. Nûktefií
sousedi z Velké mu pr˘ fiekli, Ïe si jejich dûti na pana uãitele Harnu také stûÏovaly, ale nebyli ochotni
proti nûmu svûdãit a nedovolili by to ani sv˘m dûtem. Podle otce má mít dítû pfied uãitelem váÏnost, a tu
jeho dcera pfied Harnou nemûla, protoÏe není ve ‰kole nestrann˘. Jedny dûti bije a s druh˘mi se mazlí.
Okresní ‰kolní v˘bor vyhovûl pfiání Franti‰ka Slavíka, aby jeho dcera byla pfiefiazena do ‰koly v Hrani-
cích, a ten svou stíÏnost odvolal.

Harna také do ‰kolní kroniky v roce 1927 zapsal, Ïe okresní ‰kolní v˘bor neshledal na jednání uãite-
le nic nezákonného, odloÏil stíÏnost Klokoãsk˘ch ad acta a z ministerstva nepfii‰la Ïádná odpovûì. Po-
mûry ve ‰kole, místní ‰kolní radû i obci se postupnû stabilizovaly. V bfieznu 1927 ‰kolu vizitoval okresní
‰kolní inspektor a byl s v˘sledky vyuãování i s adaptacemi proveden˘mi v budovû ‰koly a v jejím okolí
spokojen. Ov‰em zemská ‰kolní rada v roce 1928 nafiídila je‰tû dal‰í ‰etfiení a celá záleÏitost byla uza-
vfiena aÏ v kvûtnu 1928.

Ke smífiení nového správce ‰koly s obcí Klokoãí nejvût‰í mûrou pfiispûla jeho angaÏovanost v kultur-
ním Ïivotû. Harna pfii‰el do obce v dobû velmi pfiíhodné pro rozvoj osvûtové ãinnosti. V roce 1926 byla
zprovoznûna novostavba místního hostince se sálem. V obci existovala místní osvûtová komise, ale prak-
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ticky nevyvíjela Ïádné aktivity. JóÏa Harna záhy po svém pfiíchodu zaãal v místní osvûtové komisi pra-
covat a oÏivil její ãinnost mnoha nov˘mi podnûty. Mezi jeho nejv˘raznûj‰í poãiny patfií zaloÏení ochot-
nického divadla v Klokoãí. Spolufinancoval zfiízení prvního stálého jevi‰tû a reÏíroval v roce 1927 vÛbec
první dramatická pfiedstavení v obci. Dne 13. bfiezna 1927 místní osvûtová komise zahrála veselohru Ze-
lení hájové (autor J. F. Karas), 17. dubna Jedenácté pfiikázání (F. ·amberk), 25. záfií  pfiedstavení Zázraã-
n˘ panák (Jos. SkruÏn˘) a 26. prosince Proã bychom se netû‰ili (F. Oliva). Divadlo vzbudilo velkou po-
zornost i v okolních obcích a úãast byla veliká. V˘nos uhradil ãást dluhu za jevi‰tû.  Harna byl v roce
1928 zvolen pfiedsedou místní osvûtové komise. Dal‰í divadelní hry sehrané Místní osvûtovou komisí
v Klokoãí: Julinãiny vdavky (8. dubna 1928, Ferd. Oliva), V ãerváncích svobody (21. fiíjna 1928, F. Oli-
va), Soucit (24. bfiezna 1929, Sokol–TÛma), Bílá my‰ka (22. prosince 1929), Dûda ·tráchal jede k p. pre-
sidentovi (9. bfiezna 1930, Milo‰ Vesel˘), To za Rakouska nebylo… (28. fiíjna 1931, Rajská–Smolíková),
Z manÏelského ráje (24. dubna 1932, Ferd. Oliva), Má matiãka chudá byla (18. prosince 1932, Fr. La‰-
ka–Balej),  Rodinná vojna (16. duben 1933, ·amberk), Není muÏe nad kováfie (28. fiíjna 1934, Fr. Ba-
lej), Îeny vedou (24. kvûtna 1936, Fr. Balej), Filosof od verpánku (4. dubna 1937, B. Rajská–Smolíko-
vá). V˘tûÏek pfiedstavení a dal‰ích akcí byl vûnován klokoãské knihovnû. V bfieznu roku 1936 absolvoval
Harna dramatick˘ kurz v Hranicích, kter˘ vedl O. Stibor z olomouckého divadla.

JiÏ v prvním roce svého pÛsobení v Klokoãí pfiipravoval také Ïákovské divadelní pfiedstavení, ale kvÛ-
li malému poãtu dûtí musel od tohoto zámûru upustit. Teprve 29. dubna a 1. kvûtna roku 1928 pfied-
stavili Ïáci první dûtské divadlo v obci Utopen˘ hastrman (autor Jar. Rudloff). Krásné kost˘my byly vy-
pÛjãeny od firmy ·ustr z Náchoda. V˘pravu a líãení obstaral správce ‰koly sám. âist˘ v˘tûÏek byl
155,60 Kã a bylo z nûj financováno doplÀování uãebních pomÛcek a ‰kolní knihovny. 

Ke sblíÏení Harny s místními rodinami pfiispûla zejména oslava Dne matek, kterou v Klokoãí zavedl
a jejíÏ tradici se v souãasnosti podafiilo s úspûchem obnovit. VÛbec poprvé se slavnost v obci konala 8. kvût-
na 1927. Stávalo se, Ïe po oslavû ‰li dojatí úãastníci poloÏit bílé kvûty na hfibitov do Drahotu‰ na hroby
sv˘ch maminek. Ani v tomto pfiípadû v‰ak Harnovy politické názory nenechaly obyvatele chladn˘mi
a v roce 1935, kdy se oslava Dne matek konala t˘den pfied volbami, ji nûkteré maminky z lidové strany
ignorovaly, pfiestoÏe na besídce úãinkovaly jejich dûti. Zde je nutno dodat, Ïe v roce 1935 získala re-
publikánská strana v Klokoãí poprvé pfievahu nad lidovou, a to jak pfii volbách do obou komor parla-
mentu, tak do okresní a zemské samosprávy. Zdá se, Ïe velkou zásluhu na zmûnû politick˘ch pomûrÛ
mûl právû nov˘ správce ‰koly JóÏa Harna.

Harna se podílel také na kaÏdoroãních oslavách 28. fiíjna a 7. bfiezna (narozeniny prezidenta Masa-
ryka, jehoÏ byl velk˘m obdivovatelem), a to nejen organizaãnû. VÏdy si pfiipravil slavnostní fieã nebo pfied-
ná‰ku, s dûtmi secviãil deklamace nebo dramatické a taneãní v˘stupy. Pfii oslavách u pfiíleÏitosti 80. na-
rozenin prezidenta T. G. Masaryka v roce 1930 dirigoval 26 ãlenn˘ smí‰en˘ sbor v sále místního hostince.
Harna vefiejnû pfiedná‰el také v blízk˘ch i vzdálenûj‰ích obcích (Milenov, Slavíã, Drahotu‰e, Skaliãka,
HrabÛvka, StfiíteÏ, Lazníky, Uhfiínov) o prezidentu Masarykovi, legionáfiích, osvobození, v˘chovû a ro-
dinû atd. ¤eãnil také u „Husovy hranice“, u „Tyr‰ova ohnû“ v Drahotu‰ích. Ve ‰kolním roce 1935/1936
mûl zahajovací pfiedná‰ku pfiedvojenského kurzu mládeÏe v Drahotu‰ích a dále pfiedná‰el v rámci pu-
tovní ‰koly pofiádané Okresním osvûtov˘m sborem hranick˘m na téma V˘chova v rodinû, obci a státu na
rÛzn˘ch místech okresu. 

JóÏa Harna se aktivnû zapojil do obecní samosprávy, samozfiejmû za republikánskou stranu. JiÏ v fiíj-
nu 1927 byl zvolen ãlenem klokoãského obecního zastupitelstva. Z jeho iniciativ jmenujme alespoÀ nû-
kolik nadãasov˘ch. Navrhl napfiíklad vysázení ovocn˘ch stromÛ „Na v˘honech“ v roce 1928 u pfiíleÏi-
tosti oslav 10. v˘roãí vzniku samostatné âeskoslovenské republiky, coÏ velice podpofiilo rozvoj pûstování
ovocn˘ch stromÛ v obci. Sám Harna v záfií roku 1930 vystavoval jablka a hru‰ky na v˘stavû ovoce, kvû-
tin a vazaãsk˘ch prací v sokolovnû v Hranicích a obdrÏel cenu a pochvaln˘ diplom. V roce 1930 inicio-
val u pfiíleÏitosti prezidentov˘ch 80. narozenin vysázení lipové aleje v „Ulici“ (dfiíve „V˘hon“) a navrhl
nazvat ji „Alejí presidenta Masaryka“. V roce 1938 se místní ‰kolní rada obrátila na návrh uãitele na obec-
ní zastupitelstvo, aby dalo mládeÏi vhodné místo pro hfii‰tû. BohuÏel tehdy v‰e ztroskotalo na neochotû
rolníka Hajdy odprodat obci své pozemky. Kromû dûtského hfii‰tû byl dal‰ím snem JóÏi Harny upraven˘
parãík na návsi místo více ãi ménû udrÏovan˘ch oplocen˘ch soukrom˘ch pozemkÛ a vefiejné koupali‰tû
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Na brodku. Prosazoval také odvodnûní pozemkÛ, coÏ se hned nerealizovalo kvÛli nezájmu jednotliv˘ch
majitelÛ pozemkÛ.

Kromû pravidelného obnovování fondu uãebních pomÛcek a doplÀování Ïákovské a uãitelské kni-
hovny zavedl JóÏa Harna v Klokoãí nûkolik novinek. ZaloÏil ve ‰kole Dorost âeskoslovenského ãerve-
ného kfiíÏe. Zaãal s dûtmi chodit na vlastivûdné a tûlov˘chovné vycházky do okolí, aÏ do Teplic nad Beã-
vou. Pokud to dovolilo poãasí a finance, jezdil s dûtmi na ‰kolní v˘lety. Pro Ïákovskou ãítárnu ve tfiídû,
kterou zfiídil, pfiedplácel nûkolik dûtsk˘ch ãasopisÛ. Byl také aktivním ãlenem pedagogick˘ch organizací
a dále se vzdûlával. Podílel se také na pfiípravû nov˘ch uãebn˘ch osnov v rámci tzv. ãinné ‰koly.

âasto nelze pfiesnû rozli‰it, kde byly hranice jednotliv˘ch oblastí jeho ãinnosti, jako je tomu v pfiípa-
dû secviãení selské svatby s klokoãskou omladinou pro manifestaãní sjezd republikánského dorostu, kte-
r˘ se konal 22. ãervna 1930 v Drahotu‰ích. V ãervenci 1930 prodûlal automobilov˘ kurz a sloÏil zkou‰-
ku k samostatnému fiízení automobilÛ s motory v˘bu‰n˘mi. V srpnu 1931 si Harna koupil automobil,
star‰í Pragu Piccolo, a za budovou ‰koly si postavil dfievûnou garáÏ. Byl delegátem úfiedníkÛ a uãitelÛ na
sjezdu republikánské strany v Praze ve dnech 30.–31. ledna 1936. Úãastnil se v legionáfiské uniformû
Masarykova pohfibu a podrobnou zprávu o své náv‰tûvû zapsal také do ‰kolní kroniky. Harna byl ãlenem
Sokola, úãastnil se nûkolika v‰esokolsk˘ch sletÛ a v dubnu roku 1937 branného srazu sokolstva spolu
s klokoãsk˘mi dûtmi, které cviãily v Sokole v Drahotu‰ích. O nedûlích a svátcích v kvûtnu 1934 absol-
voval jako legionáfi vojensk˘ kurz v Hranicích v rámci republikov˘ch dnÛ brannosti. Ve ‰kolním roce
1935/1936 nav‰tûvoval vojensk˘ kurz, aby poznal nejnovûj‰í vojenskou techniku a organizaci armády.
V dubnu a ãervenci 1936 hovofiil v Klokoãí na valn˘ch hromadách o protiletecké obranû, krytech, ply-
nové masce a zatemÀování. KdyÏ v roce 1938 zapisoval do ‰kolní kroniky informace o ãásteãné mobili-
zaci, u tehdy propagovan˘ch hesel „Obrana na‰ich hranic“ a „V‰ichni do houfu“ si posteskl: „Jen není-li
jiÏ trochu pozdû?!“.

V roce 1940, ve vûku 55 let, získal Harna nárok na pln˘ dÛchod. Na jeho místo byl vypsán konkurz
a Místní ‰kolní rada v Klokoãí zaslala okresnímu ‰kolnímu v˘boru své vyjádfiení k jednomu z kandidátÛ
– slavíãskému uãiteli Stanislavu Skládalovi. V listû je Harnovo pÛsobení v obci hodnoceno velmi pozi-
tivnû. Podle pfiedstavitelÛ obce a místní ‰kolní rady (nutno podotknout, Ïe v‰ichni byli pfiíslu‰níky re-
publikánské strany) Harna ‰kolu povznesl a Ïáci byli pod jeho vedením jedni z nejlep‰ích. Vysoce cenili
také jeho mimo‰kolní ãinnost, která pozdvihla kulturu v obci. Naproti tomu mûli zprávy od sv˘ch dûtí,
které nav‰tûvovaly mû‰Èanskou ‰kolu v Drahotu‰ích, Ïe Ïáci ze Slavíãe v prvním roãníku dohání to, co
je mûl nauãit fiídící Skládal, kter˘ nyní usiloval o místo v Klokoãí, na obecné ‰kole. Také samotní Slavíã‰tí
si na pana uãitele stûÏovali. Klokoã‰tí proto dÛraznû protestovali proti hrozícímu úpadku pomûrÛ ve ‰ko-
le i obci. Nakonec byl do Klokoãí prezentován Josef Novák, uãitel z Podhofií, kter˘ v Klokoãí pÛsobil aÏ
do roku 1960. Navázal také na tradici Harnovy mimo‰kolní ãinnosti tak, jak mu to dovolovala stávající
politická situace.

Harna se v záfií 1940 odstûhoval i s druÏkou a jejími dûtmi do Drahotu‰, kde si postavili domek
ã. p. 371. Kontakt s Klokoãsk˘mi neztratil a obãas chodil na náv‰tûvu. Dne 13. února 1945 byl zatãen,
pfiedveden na pfierovskou poboãku Sicherheitspolizei v Brnû a uvûznûn. Do vefiejného Ïivota se ãásteã-
nû vrátil po roce 1945. JóÏa Harna zemfiel 27. prosince 1965 v Drahotu‰ích. Na pomníku mûl pod fo-
tografií vytesán svÛj podpis. V souãasnosti jsou jiÏ hrob i domek prodány a pomník neexistuje.

Podle vzpomínek Harnovy netefie byl „vzorn˘, poctiv˘, akurátní kantor ze staré ‰koly “. Jak jiÏ bylo
uvedeno v˘‰e, okresní ‰kolní v˘bor hodnotil jeho ãinnost jako vzornou a pfiíkladnou. Také pfiedstavitelé
Klokoãí vyzdvihovali jeho pÛsobení v obci. Vzpomínky pamûtníkÛ, b˘val˘ch Harnov˘ch ÏákÛ z Kloko-
ãí, jsou v‰ak vesmûs silnû negativní. Projevoval velmi málo pochopení pro Ïáky se slab˘m prospûchem
a ãasto pouÏíval nepfiimûfiené tûlesné tresty. Jedna z nadan˘ch Ïaãek, která sama nemûla s Harnou Ïád-
né problémy, vzpomíná na smutnou událost, kdy uãitel natrhnul jednomu chlapci s hor‰ím prospûchem
ucho. Jin˘ z pamûtníkÛ zase vzpomíná, jak jeho ménû nadan˘ bratr byl velmi ãasto bit a po ‰kole. Jeden
uzavfien˘ a málomluvn˘ Ïák b˘val ãasto po ‰kole a uãitel si na nûj chodil stûÏovat matce, která ale vÏdy
odpovídala, Ïe tímto zpÛsobem u chlapce úspûchu nedosáhne. Vyãítal také nûkter˘m rodiãÛm, Ïe se ne-
starají dostateãnû o hygienické podmínky a návyky sv˘ch ratolestí. V tomto smûru jaksi pfiedbûhl svou
dobu, protoÏe snil o éfie, kdy v kaÏdé domácnosti bude koupelna s tekoucí vodou. Dále sedlákÛm zazlí-
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val, Ïe málo dbají o vzhled obce. Estetické vnímání se bûhem doby
mûní a v dobû hospodáfiské krize tfiicát˘ch let 20. století nemohl na-
jít pochopení u v‰ech rolníkÛ, kter˘m jednotlivé pozemky patfiily. Har-
nu patrnû dráÏdily názory a Ïivotní styl nûkter˘ch místních sedlákÛ,
coÏ nedokázal ve svém chování zcela potlaãit. SvÛj podíl na tom ur-
ãitû mûly spory z prvních mûsícÛ jeho práce v Klokoãí. 

Osobnost svûtaznalého, vzdûlaného uãitele s vyhranûn˘mi názo-
ry, kter˘ se angaÏoval v politice, kultufie a osvûtû, se stfietla s odli‰nû
politicky a náboÏensky orientovan˘m duchem malé vísky Klokoãí,
která v té dobû byla znaãnû zadluÏena a kde se rolníci museli v prv-
ní fiadû starat o chod sv˘ch hospodáfiství. Dokázal v‰ak mnohé své
pfiedstavy prosadit a jejich prospû‰nost nakonec uznalo i okolí. Po-
mohl obci napfiíklad s umofiením dluhÛ. Neoddiskutovateln˘m pfií-
nosem jsou jeho zápisy v obecní a ‰kolní kronice. Ve srovnání s pfied-
chozími roky jsou velmi podrobné a obsahují mnoho dÛleÏit˘ch
informací ze Ïivota samotné vesnice. JóÏa Harna je také autorem sta-
tû o Klokoãí do publikace Soudní okres hranick˘ – v˘voj v letech
1900 aÏ 1935, kterou v roce 1936 vydal Okresní hospodáfisk˘ spo-
lek hranick˘. Bezpochyby byl muÏem, kter˘ se v˘znamnû zaslouÏil o rozvoj obce Klokoãí.

Josef Harna, řídící učitel ve výsluž-
bě (archiv rodiny Skopalíkovy
z Hlinska)

Park na návsi v roce 2005
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RÛzné

Vzpomínky dlouholetého knihovníka 
Josefa Jemelky z roku 1967

âasto zalétám ve vzpomínkách na rok 1919 v obci Klokoãí. Obec je malá, klidná, ale na jafie 1919
zaãalo b˘t mezi obãany nûjak ru‰no. Po ãase se v‰e vyjasnilo – blíÏily se volby do obecního v˘boru, lidé
mûli mnoho starostí, kdo bude ãlenem obecního v˘boru, radním a starostou.

My mladí jsme tomu jaksi zprvopoãátku moc nerozumûli, Ïádn˘ si nás nev‰ímal. Nebylo nikoho, kdo
by nás mladé lidi zafiadil do proudu dûní. Uãitel zdej‰í ‰koly byl stár a znechucen Ïivotem, válkou a úmr-
tím syna, a druh˘ syn byl v zajetí v Itálii.

Mládí má vÏdy své ideály, a tak jsme se pozdûji poãali scházeti v té malé hospÛdce u Luke‰Û a tam ãas-
to debatovali, co podnikneme. ZaloÏili jsme svÛj spolek Republikov˘ dorost. Politika nás nûjak nezajíma-
la, ale chtûli jsme b˘t uÏiteãní a nûco udûlat, zaloÏit. A tak jsme jednou pfii své schÛzi se dohodli, Ïe v ob-
ci není knihovny, takÏe ji zaloÏíme a uvedeme v Ïivot. Byl to velmi odváÏn˘ ãin, bez pomoci zvenãí.

Provedli jsme sbírku knih po vesnici, která vynesla 72 svazky a 85 Kã. Zaãátek se zdá b˘t slu‰n˘, ale
jak dále? Kde umístit knihy, skfiínû, vûci? Vhodné místnosti pro pÛjãování scházely, byly to je‰tû znaãné
starosti. Neházeli jsme flintu do Ïita, jak se to ãasto stává. V létû jsme uspofiádali na zahradû „V˘let“ spo-
jen˘ s tancem a veãer jsme ‰li s lampionov˘m prÛvodem do Drahotu‰, kde se v pivovafie odb˘vala ta-
neãní zábava. âist˘ zisk 120 Kã byl vûnován pro knihovnu. Zakoupili jsme star‰í skfiíÀ a místnost nám
povolil nov˘ obecní v˘bor ve ‰kole na chodbû. SkfiíÀ jsme upravili pro knihy, které jsme také oãíslovali
a zapsali do seznamÛ, a v‰e pfiipravili pro pÛjãování. Knihovníkem byl zvolen Josef Jemelka, takÏe jsme
1. fiíjnem 1919 poãali pÛjãovati. Na ‰kolní budovu povûsili jsme tabuli: „Obecní knihovna Pokrok“ pÛj-
ãuje knihy kaÏdou nedûli odp. 1–2 hod.

Nûkolik nedûl v˘pÛjãek bylo ménû, ale pozdûji bylo to lep‰í, takÏe do konce roku bylo pÛjãeno 195
knih. Zaãátek tedy dosti slibn˘, ale také zklamání, kdyÏ zaãal v hlavách nûkter˘ch ãlenÛ v˘boru stra‰iti
nápis „Pokrok“. A tak se stalo, Ïe tato tabule byla sejmuta a nafiízeno i z razítka nápis Pokrok vyfiezati.
Zaãíná i novinov˘ boj, Ïe mládeÏ se kazí atd. Nu, kaÏd˘ zaãátek jest tûÏk˘, v‰e se vydrÏelo, i to, Ïe pÛj-
ãování na chodbû ve ‰kole bylo v zimû dosti obtíÏné, nebylo ani stolu, a k tomu za oknem teplomûr uka-
zoval 16 stupÀÛ mrazu. VydrÏelo se nûkdy i dvû hodiny, neboÈ pfiib˘valo nov˘ch knih i ãtenáfiÛ.

Îivot v obci se pomalu upravil, uklidnil, pozdûji byl v obci postaven nov˘ hostinec, pfiichází nov˘ fií-
dící uãitel JóÏa Harna z Velké, získává mládeÏ i star‰í obãany, jeho zásluhou se buduje nové jevi‰tû, hra-
jí se divadla a Ïivot kulturní se pomalu rozvíjí. Osvûtová komise pod vedením fiídícího uãitele JóÏi Har-
ny udûlala velmi mnoho, z v˘tûÏkÛ divadel, plesÛ a v˘letÛ byly zakoupeny nové skfiínû pro knihovnu,
knih pfiib˘valo, i v˘pÛjãek.

Knihovna od roku 1925 zaãíná se slibnû vyvíjet, také jí bylo udûleno dvakráte ministerstvem ‰kolství
300 Kã na zakoupení knih. Obecní v˘bor zv˘‰il pfiíspûvek ze 120 na 240 Kã, pro rozkol obãanÛ bylo to
nûkolikráte zmûnûno. V roce 1939 odchází uãitel JóÏa Harna na odpoãinek do Drahotu‰, a také chmu-
ry 2. svûtové války se zaãínají uskuteãÀovati hrozivûji. Pfiichází nov˘ fiídící uãitel Josef Novák, pln˘m elá-
nem zaãal pracovati se zdej‰í mládeÏí, coÏ se opravdu dafiilo, pofiádal ochotnická divadla ve zdej‰í obci,
i zájezd do Podhofií a jinam, aÏ pfii‰el zákaz v‰eho. Místní knihovna byla pozdûji nûkolikráte revidována,
knihy zabaveny a ze zru‰ené ãásti i mnoho knih schováno. Nu, protektorát byla doba útisku, strachu,
starosti, ale i jiskra nadûje na lep‰í ãasy byla.

Koneãnû pfii‰la doba dlouho oãekávaného míru, mnoho mlad˘ch se vrací z totálního nasazení v Nû-
mecku a roztáãí se zemûdûlská v˘roba na plné obrátky. Také místní národní v˘bor a obãané váÏnû uva-
Ïují o postavení domu pro kanceláfie MNV a knihovnu. Bylo tfieba vykonati velmi mnoho pfiíprav a prá-
ce pro uskuteãnûní této stavby. AÏ spoleãn˘m úsilím jednotlivcÛ, ãlenÛ MNV a obãanÛ se dílo dafií, takÏe
v roce 1954 se otvírá budova MNV a v tuto dobu se stûhuje knihovna po tfiiceti pûti letech ze ‰kolní
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chodby do pûkné a útulné místnosti MNV. V krátké dobû, kdy pfiíspûvky MNV na zakoupení nov˘ch knih
byly zv˘‰eny, se poãalo více ãísti, ãtenáfiÛ a v˘pÛjãek pfiib˘valo, rovnûÏ také agenda byla upravena dle
pfiíslu‰n˘ch státních norem, a tím se knihovna dostává roku 1957 do krajské soutûÏe Budujeme vzornou
knihovnu, kde získává diplom za svou práci. V roce 1959 jest navrÏena do celostátní soutûÏe Minister-
stva ‰kolství a kultury v Praze – Budujeme vzornou lidovou knihovnu, i v této soutûÏi získává diplom za
svou práci.

Jako odmûnu tvofiivé práce knihovny zakoupil Místní národní v˘bor v Klokoãí nové úhledné regály.
Knihy byly rozdûleny do tematick˘ch skupin, zabaleny, na hfibetech napsáno jméno knihy a spisovatele
a rozdûleny dle abecedy.  V‰echna tato práce byla vykonána za pomoci okresní lidové knihovny (fiedi-
telka paní Jesenská) a Josefa Nováka, fiídícího uãitele v Klokoãí. Opût jest tato knihovna navrÏena do ce-
lostátní ministerské soutûÏe, a to na Zlat˘ ‰tít za budování vzorné lidové knihovny. Roku 1962 po velmi
kritické prohlídce v‰ech pfiíslu‰n˘ch soutûÏních kritérií jest knihovna odmûnûna ãestn˘m diplomem Bu-
dujeme vzornou knihovnu a ·títem, kter˘ jest na budovû vyvû‰en.

Jest tfieba na daném pracovi‰ti státi pevnû a odhodlanû, tfiebaÏe se nûkdy nedafií tak, jak bychom si
pfiáli. Já stále myslím na svého zesnulého tfiídního uãitele âeÀka Maráka, kter˘ mne v letech 1911–1914
uãil na pûtitfiídní ‰kole v Drahotu‰ích. RovnûÏ v letech 1917–1918, kdy chodil jsem do hospodáfiské ‰ko-
ly v Hranicích, vychovával nás fieditel Bure‰ pro práci a spoleãensk˘ pokrok. Z tûchto dvou sv˘ch po-
krokov˘ch uãitelÛ jsem si v tu dobu vzal pfiíklad a zÛstal jsem po více jak 48 rokÛ vûren knihovnû, kde
pracuji s láskou a úspûchem. A nikdy jsem neãekal nûjakou finanãní odmûnu. AÏ vyjdete ‰kolu, pracuj-
te, ãtûte z knih vÏdy tak, abyste byli v lidské spoleãnosti uÏiteãni!

Beseda v knihovně – vlevo knihovník J. Jemelka, 60. léta 20. století
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Jak to bylo 
– vzpomínky rodaãky Jarmily Strykové, rozené Bekové

Uãitelé
¤ídící uãitel pan Josef Harna uãil v Klokoãí. Úãastnil se v‰eho dûní v obci, psal kroniku a vím, Ïe byl

aktivní hlavnû v kultufie obce. Bydlel ve ‰kole v Klokoãí, ã. p. 40, byl svobodn˘. Mûl hospodyni, která
o nûj peãovala aÏ do smrti. U ÏákÛ ve ‰kole nebyl oblíben pro tûlesné tresty.

¤ídící uãitel pan Josef Novák bydlel se svou rodinou rovnûÏ ve ‰kole obce v ã. p. 40 a uãil tamtéÏ. Po-
kraãoval v zápisech kroniky obce a snaÏil se o pomoc v obci po stránce kultury, ale byla zlá doba. Nûm-
ci v‰echno cenzurovali a zakazovali. TûÏko se mu podafiilo udrÏet malou divadelní skupinu. Po nûm se
divadla ujal Franti‰ek Vlkovsk˘ z Klokoãí, ale také se mu moc nedafiilo.

VyÏití mládeÏe a sport
MládeÏ se bavila, jak to ‰lo. V zimû se bruslilo za starou ‰trekou, pozdûji si star‰í mládeÏ udûlala klu-

zi‰tû na zahradû pana My‰ky v Drahotu‰ích. Hrával se i hokej, Drahotu‰e proti Hranicím. V létû se hrál
volejbal na návsi (dnes je tam obecní park). KaÏd˘ veãer po práci se mládeÏ scházela a byla legrace. V ne-
dûli – to b˘valy náv‰tûvy na nedalekém Kunzovû. Z Klokoãí to nebylo daleko. Byla tam (je i dodnes) hos-
pÛdka „Na t˘ louce zelen˘“, která byla hlavnû v létû v˘letním místem pro mladé, rodiny s dûtmi i star-
‰í. A v krásné pfiírodû a lese! KdyÏ bylo v létû velmi teplo a volná chvíle, trávili je mladí i star‰í na Rybáfiích.
Bylo zde krásné koupání – Beãva byla ãistá a místy hluboká. U ãtyfi dubÛ byl pfiírodní bazén.

LyÏovat a sáÀkovat se chodilo na Brtné. Ti star‰í lyÏovali na Vincáku, to je kopec za Milenovem (dnes
je zalesnûn˘ – tenkrát byl hol˘). Îádn˘ vlek, takÏe taková lyÏovaãka dala zabrat.

Pokud Nûmci nezakázali Sokol, cviãilo se v tûlocviãnû ve ‰kole v Drahotu‰ích. Cviãitelky byly Anna
Malinová a Micka Poppová.

Kultura
Knihovna pana Josefa Jemelky – to byla jeho chlouba! KaÏdou nedûli se pÛjãovaly knihy.
Na jafie se vodil medvûd – to byla také pûkná legrace – a pochovávala se basa. Morenu jsme chodili

topit na Brtné do potoka. O velikonocích se klapalo. Zvony byly v ¤ímû, tak nastoupily dûti. A dûlaly to
rády, s velk˘m elánem. Musely v‰ak vstávat o pÛl ‰esté hodinû.

KaÏd˘ rok se na sv. Annu sjíÏdûli rodáci. PouÈ se konala v nedalek˘ch Drahotu‰ích, kde jsme patfiili
k farnosti, probíhala i v té smutné dobû války. AÏ po ní  byly povoleny zábavy. Tanãilo se ve dvou hos-
podách v Drahou‰ích,  a to uÏ byly veselej‰í doby.

Hodnû legrace se uÏilo pfii vafiení povidel v jednotliv˘ch domech v obci. Pan Alois ·krobálek mûl har-
moniku. Zpívalo se, nûkdy i tanãilo

V‰eobecnû
Hasiãi se zúãastÀovali pokud moÏno ve‰kerého dûní. Dlouho nemûli svÛj stánek, aÏ v roce 1968 si

jej svépomocí postavili. Hlavnû se cviãili proti poÏárÛm. Vzpomínám na mladé pfii budování poÏární ná-
drÏe v obci Klokoãí – nyní u parku obce (dfiíve hfii‰tû a okolí potoka).

Váleãná doba, to jsou to smutné vzpomínky. Mladí museli na práci do ¤í‰e – Vratislav Novák z Klo-
koãí, kter˘ se po válce vrátil, a Bfietislav Jake‰ – taky se vrátil, ale mûl podlomené zdraví a zemfiel v hra-
nické nemocnici.

Obec byla vesmûs katolická. Do kostela se chodilo do Drahotu‰. Páter Václav se nevrátil z koncentraã-
ního tábora. âeskoslovensk˘ faráfi Franti‰ek Sedláãek se po válce vrátil a uãil nás náboÏenství v Klokoãí.

V obci Klokoãí se zvonilo na malou zvoniãku tfiikrát dennû. KdyÏ nûkdo zemfiel, zvonek doprovázel
prÛvod se zemfiel˘m z obce aÏ ke kfiíÏi u ‰koly, kde bylo poslední rozlouãením s obãanem obce.

Klokoãí mûlo i svého bubeníka (nejprve pana Horáka, po nûm pana ·roma, pak pana Ha‰u). Chodil
kaÏd˘ s bubnem a ãetl, co se má udûlat a v‰echny noviny pro obãany. VÏdycky mûl kolem sebe klubko
dûtí, které ho doprovázely.
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¤emeslníkÛ nebylo moc, ale  ti, co byli, umûli v‰echno. Kováfi pan Josef Luke‰ a pan Jaroslav ·kro-
bálek umûli v‰echno ze dfieva – dûlali sáÀky a hlavnû lyÏe a hrábû, ale dokázali spravit i nábytek. Pan
âásteãka byl malífi pokojÛ v obci.

Název obce Klokoãí (ale ne po babiãce!)
Za humny v plotû rostly kefie, kter˘ mûly zelené bobule a byly mûkké. KdyÏ se otrhaly, musely se hned

propíchnout, navléci na drátek a pak useknout. Suché rÛÏence byly tvrdé jako ofiech. Nûkteré byly ãer-
né barvy, nûkteré ãervenohnûdé. Jako dûti ze ‰koly nás tam, na místo v˘skytu, zavedl pan uãitel Harna
a fiekl nám, jak vznikl název na‰í obce – od klokoãového kefie, dfiíve hojnû se zde vyskytujícího. Vzpo-
mínám si, asi kolem roku 1960 pfiijela do obce komise památkáfiÛ z Olomouce. Spolu s panem Hynãi-
cou jsme je zavedli na místo, kde je‰tû kefie rostly. Bylo to hlavnû v plotû VágnerÛ, VaÀkÛ a OherÛ. Vza-
li si vzorky a odjeli – víc jsme je nevidûli. U plotu se pásly ovce a kozy, takÏe ty to zlikvidovaly. Ale je
pravda, Ïe nic nevydrÏí vûãnû. Latinsk˘ název tohoto kefie neznám, jen ve vesnici se mu fiíkalo „klokoã“.

Vojensk˘ sklad za Klokoãím – Prachárna
Byla stfieÏena vojskem, patfiila pod vojenskou akademii v Hranicích. Velitelem byl pan ·míd. Za války

se tam vystfiídali Nûmci, po válce byl opût obsazen na‰imi vojáky, pak i Rusy po roce 1968 a v souãasné
dobû jsem sly‰ela, Ïe  je objekt armádou zru‰en a nejsou zde ani vojáci ani zamûstnanci, objekt pustne.

Projev Josefa Jemelky k otevfiení hasiãárny v roce 1968
VáÏení poÏárníci, spoluobãané

a hosté!
Tradiãní heslo poÏárníkÛ zní:

K Bohu oslavû – bliÏnímu ku pomo-
ci! Tam, kde síla se napfie, tam se svût
hne!

Se‰li jsme se dnes, abychom otev-
fieli ná‰ nov˘ poÏární dÛm a pfii tom
zavzpomínali na doby utrpení na‰e-
ho národa, osobní, kulturní a hospo-
dáfiské nejistoty, kdy cel˘ svût bojoval
o svou svobodu, uchovat to nejdraÏ-
‰í, to je Ïivot, zdraví proti zhoubné-
mu nepfiíteli – válce a ohni. 

U nás v obci dfiíve nebylo vÛbec
poÏárníkÛ, jen obãas se ozval hlas za-
loÏit poÏárníky, jindy zase Ïe není
tfieba, u nás hofiet nebude. PoÏárníky
máme v Drahotu‰ích, ochrání nás,
v‰ak vody máme dost! Byla to slova
utû‰ující, ale byla správná? Byl rok
1942 a válka nab˘vala své moci
a hrÛzy, mnoÏily se pfiesuny nepfiá-
telsk˘ch vojsk a vznikaly ãasté poÏá-
ry. V té dobû jsem byl pfiítomen na
jedné schÛzi poÏární za obec Kloko-
ãí a poÏádal jsem pfiedsednictvo
v Hranicích o moÏnost zaloÏení po-
ÏárníkÛ v Klokoãí. ObdrÏel jsem pfií-
slib, a tak se také stalo. Stavba hasičské zbrojnice v místech, kde stávala obecní váha
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Pfii‰el dnes jiÏ zesnul˘ bratr Hartl z T˘na (v hasiãské kronice uvedeno ze Lhoty u Lipníku – pozn. ed.)
a s ním je‰tû dva, jejichÏ jména ãasem vymizela z pamûti. Zde v hostinci, ve vedlej‰í místnosti se‰li se
na‰i obãané, mlad‰í i star‰í, aby vyslechli pfiedná‰ku bratra Hartla o úkolech a povinnostech poÏárníkÛ
v souãasné dobû. Po jeho pfiedná‰ce se rozvinula ru‰ná debata a po pfieãtení stanov byl jednohlasnû sbor
poÏárníkÛ zaloÏen. Obãané se pfiihlásili dobrovolnû za ãleny. Poté bylo pfiistoupeno k volbû ãinovníkÛ.
Zvoleni byli tito obãané: Jan Vinkler (pfiedseda), Franti‰ek ·míd (jednatel), Josef Stanûk (pokladník), Jo-
sef Jemelka (náãelník) a zdravotní sestry Ludmila Vlkovská a Îofie Drbalová, dnes Pavli‰tíková (rodina
Drbalov˘ch pfiijala pozdûji jméno Dvor‰tí – pozn. ed.). Pozdûji byl zvolen v˘bor.

Práce a odpovûdnosti bylo více jak dost. K tomu Ïádn˘ch prostfiedkÛ k zakoupení nejnutnûj‰ích vû-
cí,  prostfiedkÛ pro ochranu bliÏního v pfiípadû ohnû nebylo. Místní kováfi Josef Luke‰ udûlal háky, druzí
opût zhotovili plácaãky proti jiskrám a potfiebné Ïebfie a po vykonané sbírce po vesnici byly zakoupeny
dvû malé ruãní stfiíkaãky do dÏberÛ, lopaty, krumpáãe aj. Na více hasicích prostfiedkÛ ke koupi nebylo.

Válka zufiila dále s vût‰í silou a nebezpeãí ohnû bylo stále vût‰í, ãastûj‰í nálety a bombardování a pfie-
suny nepfiátelsk˘ch vojsk, mezi obãany nastává panika. Zaji‰Èovali jsme kryty, sklepy s oznaãením na ven-
kovní zdi domÛ v pfiípadû náletÛ apod. Cviãení muÏÛ se provádûlo jen v prevenci, pro pfiípad ohnû ne-
bo nahodilého bombardování. RovnûÏ i sestry mûli jsme obeznámeny se zásahy v pfiípadû zranûní. Cviãné
poplachy byly hlá‰eny vÏdy místím zvonkem, a to trhav˘m zvonûním. Úãast na cviãeních byla jak ve
dne, tak i v noci úmûrná. âas ‰el dále v na‰ich starostech, jak udrÏet jednotu pfii Ïivotû pfii tak velk˘ch
nedostatcích ve v˘zbroji, kdy jsme mûli nûkolik pfiileb, seker, provazÛ a nûkolik dÏberÛ na vodu. Finanãní
hotovost, kterou jsme vlastnili, nebylo moÏné pouÏít na zakoupení potfiebného inventáfie, neb jej neby-
lo ani ke koupi.

Slavnostní průvod k otevření hasičské zbrojnice v roce 1968
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Pfii‰el rok osvobození 1945
a konec války. Úspory, které
jsme mûli, staly se pozdûji ne-
platn˘mi. Co teì a jak dál? Si-
tuace byla zlá a jak se lidovû fií-
ká – zahodit flintu do Ïita,
sednout na pfiíkopu a pískat na
kfiivák, to se nám nelíbilo. Tak
jsme se v na‰em sboru zaãali ra-
dit, jak dále, a jednotnû jsme se
usnesli, Ïe poÏádáme o pfiídûl
nûjaké stfiíkaãky. Po dlouhém
chození po rÛzn˘ch úfiadech by-
la nám v roce 1951 pfiidûlena
v dobrém stavu ruãní stfiíkaãka
ve stáfií asi 50 aÏ 60 let z Hra-
bÛvky. Byli jsme s ní na popla-
chu v Drahotu‰ích i jinde v oko-
lí. VÏdy na‰i poÏárníci pod
vedením bratra Jake‰e mûli ús-
pûch. Pozdûji nároãnost stoupa-
la ãím dále tím více, a to jak ve
v˘cviku, tak i na poÏární tech-
niku. Pfiistoupilo nûkolik mla-
d˘ch statn˘ch muÏÛ a ti touÏili
po moderní motorové stfiíkaãce
a mûli opravdov˘ elán do nové
poÏární práce. Nastala zase no-
vá starost, a to znamenalo zno-
vu bojovat, nové Ïádosti,  písem-
né i osobní urgence. Po tomto úsilí se za pomoci pfiedsedy MNV v Klokoãí Josefa Jemelky a dal‰ích ãlenÛ
MNV podafiilo v roce 1954 (v hasiãské kronice 1953, nûkteré jiné prameny uvádûjí i rok 1952 – pozn.
ed.) získat motorovou stfiíkaãku, která byla po generální opravû. Ale radost netrvala dlouho, protoÏe se
po nûjakém ãase objevily nedostatky. Nátûr stfiíkaãky opadal a agregát pfiestal slouÏit svému úãelu. Tak
následovala zase nová starost se zakoupením nového stroje a souãasnû i s postavením nové, úãelové po-
Ïární budovy.

Kulturní ãinnost na‰í poÏární jednotky byla dobrá – kaÏd˘m rokem je pofiádán ples, kter˘ b˘vá hojnû
nav‰tûvován,  tradiãnû rovnûÏ pofiádáme i vodûní medvûda. Pfiíslu‰níci poÏární jednotky se zúãastÀují
rÛzn˘ch poÏárních cviãení a soutûÏí. Stejnû se zúãastÀují pfiíslu‰n˘ch spolkov˘ch schÛzí.

To je asi tak ve struãnosti od historie k souãasnosti na‰eho poÏárního sboru v Klokoãí. Sv˘m proje-
vem jsem se snaÏil ve zkratce vám podat zprávu jako nejstar‰í poÏárník a zakládající ãlen sboru. Dnes jiÏ
pfii‰li do poÏárního sboru noví – mladí lidé, ktefií s velk˘m budovatelsk˘m elánem si vytyãili úkoly, kte-
ré zdárnû plní. Já jsem ode‰el do ústraní jako dÛchodce JZD. My‰lence poÏární zÛstávám vûren a po-
kraãuji dále jako místní knihovník, zpravodaj ochrany pfiírody a památek. Mám jedno pfiání k vám, mla-
d˘m poÏárníkÛm. Tam, kde vá‰ dûd ãi otec stál, — tam va‰i syni státi budou! 

Zakládající členové hasičů František Šmíd a Josef Jemelka při slavnosti
v roce 1968. V pozadí autobusová zastávka a grunt č. p. 26, který byl
roku 1968 zbořen a na jeho místě vystavěn jediný bytový dům v obci
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Soupis doloÏen˘ch poÏárÛ v obci
Oldfiich ·najdárek

V˘ãet poÏárÛ, které postihly na‰i obec, je v˘ãtem utrpení a ‰kod na majetku na‰ich obãanÛ. Z histo-
rie je nám známo, Ïe v roce 1516 byli v obci 4 pohofielí, kter˘m byla odpu‰tûna bernû. Nejstar‰í poÏár,
k nûmuÏ se dochovaly podrobnûj‰í informace v pramenech, se stal 23. kvûtna 1773 o druhé hodinû po
pÛlnoci, kdy vyhofiela usedlost fojta Jana Kainara (ã. p. 3). Pfiíãina nebyla zaznamenána, ale víme, Ïe by-
la zniãena svûtnice i komory. Îádost o finanãní nebo materiální podporu byla v‰ak vrchností zamítnuta.

Dal‰ím doloÏen˘m poÏárem byl poÏár v roce 1876. Nejlépe ho vystihují slova v hasiãské kronice: „Byl
podzim 1876, nûkolik dní pfied svat˘m Václavem. Lidé mûli na polích plno práce, sklízely se brambo-
ry, sily se ozimy. Pojednou se ozval z obecní zvoniãky zvonek, kter˘ ohla‰oval poÏár. Na ãtyfiech used-
lostech vedle sebe – Jifií DuchoÀ ã. p. 6, Jan R˘par ã. p. 7, âenûk Onderka ã. p. 8 a Franti‰ek Hudek
ã. p. 9 – shofiely stfiechy, protoÏe byly kryty tehdy velmi roz‰ífien˘mi do‰ky. Hasiãi v obci ani ‰irokého
okolí nebyli, a tak se hasilo vodou z vûder a puten, které se podávaly fietûzovitû od potoka a studní. Ze
stavení zÛstaly jen zdi. Dobytek, konû, prasata byly na zahradách a dvorech. Po‰kození v‰ak nezÛstali
bez pomoci. Tehdy je‰tû platila sousedská v˘pomoc. Sousedi dováÏeli krmení pro dobytek a konû, vo-
zily se trámy a bfiidlice. Tesafii zhotovili nové krovy a do císafisk˘ch hodÛ v fiíjnu byly z vût‰í ãásti  za-
stfie‰eny. Jak k poÏárÛm do‰lo? V ãísle 3 ve v˘mûnku fojtství Jana Lesáka smaÏila na roÏni pod otevfie-
n˘m komínem v˘mûnkáfika Vûra Lesáková maso a holoubata. Zvlá‰tní náhodou vznítily se saze v komínû,
které byly siln˘m vûtrem zaneseny na stfiechu Jifiího Duchonû a pak postupnû chytily dal‰í stfiechy.“

Dne 15. srpna 1888  blesk zapálil grunt ã. p. 15 pana Vágnera a chytilo i stavení ã. p. 16 pana
Vilímka.

V roce 1911 udefiil blesk do komína u Franti‰ka Masafiíka (ã. p. 29, pansk˘ dvÛr). Komín byl po‰ko-
zen, ale poÏáru se podafiilo zabránit.

V roce 1927 chytila stfiecha stavení Antonína Koutného ã. p. 25. ProtoÏe byly do‰ky rychle sházeny,
nedo‰lo k poÏáru gruntu. PoÏár byl lokalizován tfiemi sousedními sbory z Drahotu‰, Milenova a Hra-
bÛvky. Pfii ha‰ení byla vyãerpána voda ze tfiech studní. 

Dne 10. fiíjna 1928 vznikl poÏár v domû Antonína Drbala, ã. p. 33. Podrobnosti nebyly zji‰tûny, ale
z ústního podání jsme se dozvûdûli, Ïe poÏár vznikl pravdûpodobnû od elektrického motoru ãi kabelu
pfii mlácení obilí. V‰ude bylo plno slámy a plev a poÏár se rychle ‰ífiil. Záchranné práce byly ztíÏeny stís-
nûností hospodáfisk˘ch  objektÛ, a proto se nepodafiilo zachránit z chlévÛ prasata. Vznikl i poplach, Ïe
uhofiela paní Libosvárová, která v dobû poÏáru pracovala v pfiístodÛlku, ale poplach se posléze ukázal ja-
ko plan˘. Pfii poÏáru shofiely v‰echny hospodáfiské objekty. Pfii likvidaci pomáhaly okolní sbory. Tento po-
Ïár ukázal na potfiebu vodní nádrÏe v obci. O stavbû bylo rozhodnuto je‰tû v roce 1928, a to na obecní
zahradû vedle domku ã. p. 43 (7 × 4 × 2,5 m). Zastupitelstvo pro tyto úãely vyãlenilo 2 000 Kã. 

Následující dlouhá léta jsme pfieÏili bez poÏárÛ, kromû shofiení nûkolika udíren. AÏ v roce 1989 byl
úmyslnû zaloÏen poÏár osobního auta znaãky Mercedes Benz. VÛz shofiel na obecní cestû mezi Vágne-
rov˘m (ã. p. 15) a Vimmerov˘m (ã. p. 14).

Dne 10. srpna 1992 hofielo v ãásti obce zvané „dvÛr“ u Malíkov˘ch, ·vidrnochov˘ch i na ãásti ob-
jektu, kterou tehdy uÏívalo ZD Drahotu‰e na chov prasat. Dále se oheÀ pfienesl na dÛm pana Koláãka,
kde byl záhy uha‰en bez vût‰ích ‰kod. Vzápûtí ale vy‰lehly plameny na stfie‰e vedlej‰í stodoly. Stfiecha
byla natolik po‰kozena, Ïe musela b˘t strÏena. PoÏár vznikl pravdûpodobnû od drátÛ elektrického ve-
dení, podporovan˘ byl rovnûÏ siln˘m vûtrem. Na jeho likvidaci se podílela témûfi celá obec.

Dne 5. února 1994 v podveãer vznikl poÏár u WimmerÛ (ã. p. 14)  od vadného komína. Komín byl
obloÏen  hofilav˘m materiálem, od nedovfien˘ch komínov˘ch dvífiek se vzÀal a od nûj celá stfiecha. Ce-
lou noc hasiãi uklízeli spáleni‰tû a provádûli dozor nad poÏáfii‰tûm.

Dne 21. srpna 1994 kolem 1 hodiny v noci zpozorovali nûktefií obãané, ktefií se zdrÏeli v hospodû
U Jarky, Ïe se za hospodou zaãíná objevovat hust˘ d˘m. Pfiíãinou byl zaãínající poÏár Koláãkova gruntu
(ã. p. 29). NeÏ byli zalarmováni hasiãi  a neÏ byly nataÏeny hasiãské hadice z poÏární nádrÏe k hofiícímu
domu, byl poÏár jiÏ tak roz‰ífien, Ïe nezbylo neÏ hlídat okolí, aby nedo‰lo k pfienesení ohnû na blízké ro-
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dinné domky Masafiíkov˘ch a Martinkov˘ch. Stfiecha lehla kompletnû popelem. Po pro‰etfiení pfiíãiny po-
Ïáru bylo konstatováno vy‰etfiovateli, Ïe byl zaloÏen úmyslnû. 

Dne 2. záfií 1994 se v pozdních veãerních hodinách rozeznûla siréna na hasiãské zbrojnici. KaÏd˘, kdo
se vydal na pomoc, byl vystaven údûsnému pohledu. Na zahradû manÏelÛ Humplíkov˘ch (ã. p. 27) ho-
fiela stodola, která byla plná stavebního materiálu, fieziva a hospodáfisk˘ch strojÛ. Z poÏáfii‰tû vyletovaly
kusy hofiící slámy ãi sena a létaly do vzdálenosti desítek metrÛ. V‰ichni mûli obavy, aby to nezpÛsobilo dal-
‰í poÏár. Po zahájení ha‰ení zaãal rozpálen˘ stavební materiál praskat s ohlu‰ujícím rámusem a bylo ne-
bezpeãné se k poÏáru pfiibliÏovat. Zásah se proto orientoval hlavnû na ochranu okolních objektÛ a majet-
ku v blízkosti poÏáru. Stodola s uskladnûn˘m materiálem lehla totálnû popelem. Tento poÏár byl druh˘m
z nûkolika, které byly v na‰í obci zaloÏeny úmyslnû, coÏ zatím nikdo nevûdûl. Vzhledem k tomu, Ïe oba
poÏáry následovaly v rozmezí nûkolika dnÛ po sobû, vzbuzovalo to u obãanÛ obavy, kdo bude pfií‰tû na
fiadû. V noci se hlídkovalo za humny a nejhor‰í záÏitek pro kaÏdého hlídkujícího byl, kdyÏ natrefil na sou-
seda, kter˘ z uveden˘ch pfiíãin hlídal také svÛj majetek, a teì ani jeden nevûdûl, jestli nepotkal Ïháfie. I po-
licie hlídkovala nûkolik víkendÛ v noci kolem obce, ale v˘sledek se nedostavil. Îháfi byl na svobodû.

Dne 22. února 1996 se v noci opût rozhoukala siréna. Byl tfieskut˘ mráz a technika jen s obtíÏemi
vyjíÏdûla z garáÏe zbrojnice k poÏáru u ·krobálkÛ (ã. p. 2). Hor‰í problém v‰ak nastal, kdyÏ jsme chtûli
ponofiit hadice do hasiãské nádrÏe. Sekání sekerou do ledu nemûlo Ïádn˘ efekt; nastoupil Josef Folt˘nek
s motorovou pilou a obfiezal otvor pro sání vody. Led v‰ak drÏel dále. Teprve nûkolik úderÛ palicí vyra-
zilo obfiezan˘ otvor a mohlo se zaãít hasit. PoÏár  uÏ zasáhl celou stfiechu nad hospodáfisk˘mi budovami
a hasiãÛm nezb˘valo neÏ chránit stfiechu nad obytn˘mi místnostmi, aÈ alespoÀ tyto zÛstanou zachová-
ny. Mráz a voda udûlaly s technikou i s namoãen˘mi hasiãi divy. V‰ichni  byli obaleni ledem a jen s nej-
vût‰ími obtíÏemi dokonãovali ha‰ení poÏáru, bezprostfiednû po zásahu se museli pfievléci do suchého
odûvu a pak pfii‰la na fiadu technika. Hasiãská nádrÏ byla témûfi vyãerpána, ale led na ní se nepropadl.
Jeho síla dosahovala kolem 50 cm. Vy‰etfiování vzniku poÏáru potvrdilo úmyslné zapálení.

Dne 27. dubna 1996 pfii‰la na fiadu ocelokolna Zemûdûlského druÏstva Drahotu‰e, plná slámy. Ze slá-
my a seníku nezbylo témûfi nic. Pfiíãina poÏáru po vy‰etfiování byla stanovena jako úmyslné zapálení.
Tímto poÏárem skonãila série poÏárÛ v obci Klokoãí, které byly zaloÏeny úmyslnû. Îháfi – obãan Kloko-
ãí – byl obvinûn a potrestán. Obvinûn˘ se odvolával, mûnil v˘povûdi  a snaÏil se vyhnout trestu. JelikoÏ
nejsou k dispozici bliÏ‰í údaje o tom, jak˘ trest byl nakonec stanoven, mÛÏeme jen spekulovat. Je v‰ak
jisté, Ïe v obci se jiÏ nezdrÏuje.

Koncem února 2003 pfied dûtsk˘m karnevalem se od rozpáleného komína vzÀala stfiecha v hospodû
U Jarky. Po rychlém zásahu na‰ich hasiãÛ, ktefií pfiipravovali dûtsk˘ karneval, byl poÏár uha‰en hasicími
pfiístroji a nûkolika vûdry vody. Profesionální hasiãi vyjeli k poÏáru dvûma vozidly taky, bohuÏel jedno
skonãilo na kruhovém objezdu v Hranicích, kde se stalo úãastníkem dopravní nehody, na‰tûstí bez vût-
‰ích následkÛ.

Heraldické symboly obce
Oldfiich ·najdárek

Dne 30. záfií 2006 slavností Ïehnání vlajce a znaku vyvrcholilo témûfi tfiíleté úsilí zastupitelstva obce
Klokoãí vytvofiit heraldické symboly obce. Zámûrem zastupitelstva bylo vytvofiení jednoduchého a pfii-
tom v˘stiÏného symbolu, ze kterého lze vyãíst historické poselství, oslovující i souãasníky. ¤eãí poãíta-
ãové generace: chtûli jsme vytvofiit ikonu, za kterou lze vidût historii na‰í obce s osudy mnoha generací
na‰ich obãanÛ.

Dne 14. ledna 2004 bylo rozhodnuto o vyãlenûní finanãních prostfiedkÛ na vypracování grafick˘ch
návrhÛ. Bylo osloveno nûkolik odborníkÛ na heraldiku a z jejich nabídek byl vybrán Miroslav J. V. Pav-
lÛ, kter˘ na základû dal‰ího povûfiení zastupitelstva obce zpracoval ãtyfii návrhy znaku a vlajky. Tyto ná-
vrhy byly zvefiejnûny na úfiední desce obecního úfiadu a na základû ohlasu obãanÛ byl vybrán a zastupi-
telstvem obce 1. záfií 2004 schválen znak a vlajka s bíl˘m beránkem v modrém kruhu se ãtyfimi tlapat˘mi
kfiíÏky na Ïlutém podkladu.
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Návrh znaku a vlajky vychází z historick˘ch pramenÛ o vzniku a pojmenování obce Klokoãí. Na‰e
obec pravdûpodobnû vdûãí za své jméno dnes témûfi zapomenutému klokoãovému kefii, z jehoÏ su‰e-
n˘ch plodÛ se dûlaly rÛÏence. V peãetním poli staré obecní peãeti obce Klokoãí je zobrazeno mluvící zna-
mení v podobû tfií klokoãov˘ch kefiÛ. Toto mluvící znamení v podobû rÛÏence z klokoãí bylo vyuÏito
i v návrhu nov˘ch obecních symbolÛ. 

Vesniãka Klokoãí mûla a dosud má v˘raznû zemûdûlsk˘ charakter. V minulosti se zde chovalo hodnû do-
bytka, pfiedev‰ím ovcí. Ve 30. letech 19. století uvádûjí historické prameny, Ïe na katastru obce to bylo na
tisíc kusÛ ovcí. Odtud se vzala figura beránka, umístûná do modrého kruhu pfiipomínajícího kdysi v˘znamn˘
chov ovcí. âtyfii tlapaté kfiíÏky pfiipomínají 4 památné kfiíÏe stfieÏící pfiístupové cesty do obce. Modrá barva
kruhu uprostfied ‰títu i listu praporu symbolizuje blízkou fieku Beãvu, kde se stáda ovcí napájela.

Schválením grafického návrhu práce na symbolech neskonãila. Po schválení znaku a vlajky zpraco-
val heraldik PavlÛ podklady pro schválení v Parlamentu âeské republiky. Po více jak pÛl roce bylo roz-
hodnutím ã. 52 pfiedsedy Poslanecké snûmovny ze dne 25. bfiezna 2005 udûleno obci Klokoãí právo po-
uÏívat znak a prapor.

Pro dal‰í postup realizace bylo nutno vybrat z mnoha nabídek zhotovitele znaku a praporu, vãetnû
dal‰ího inventáfie potfiebného k zaji‰tûní dÛstojného pouÏívání na‰ich obecních symbolÛ. Vybrána byla
firma Alerion, s. r. o., z Bystfiice nad Pern‰tejnem, která, jak mÛÏeme v‰ichni zhodnotit, vykonala svou
práci dobfie.

Slavnost Ïehnání vlajce a znaku obce Klokoãí byla v˘jimeãnou akcí v Ïivotû na‰í obce a byla v˘znamná
i pro na‰e hasiãe. Zastupitelstvo obce pfii návrzích obecních symbolÛ totiÏ rozhodlo, Ïe  nechá zhotovit
i hasiãskou vlajku, jako podûkování za jejich práci.

Starosta obce pfiedal hasiãÛm vlajku na slavnosti Ïehnání obecním symbolÛm se slovy:
,,Bratfii hasiãi! Pfiijmûte tuto vlajku jako podûkování zastupitelstva obce Klokoãí za Va‰i nezi‰tnou po-

moc pfii v‰ech mimofiádn˘ch událostech, které jsou nedílnou souãástí na‰eho Ïivota, i za Va‰i dal‰í prá-
ci pro blaho obce. PouÏívejte ji dle vlastního uváÏení pfii slavnostních pfiíleÏitostech Va‰eho sboru, ne-
boÈ je to symbol Va‰í pracovitosti i odvahy. Buìte na ni hrdí. Na vlajce je na jedné stranû  znázornûn
znak Sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ, v jehoÏ stfiedu je znak obce Klokoãí. Na druhé stranû vlajky je zobra-
zen patron hasiãÛ, svat˘ Florian, kolem nûhoÏ je nápis: Bohu ke cti, bliÏnímu ku pomoci! Toto heslo
nechÈ je motorem pro Va‰i odpovûdnou práci, kterou pro nás, obãany Klokoãí, vykonáváte.“

Vlajka obce Klokoãí i vlajka Sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ jsou uloÏeny v místní knihovnû na obecním
úfiadû a jsou pfiístupny kaÏdému, kdo cítí potfiebu pfiipomenout si slavnostní chvíle svûcení ãi pob˘t chví-
li v jejich majestátní pfiítomnosti.

âarovn˘ klokoã
Helena Kováfiová

Jméno vsi Klokoãí má pÛvod v praslovanském základu „klok“, „klokot“, zvuku patfiícímu klokotání
a klapání. Existují dvû varianty, proã obec získala právû tento název. Vût‰inou se uvádí odvození od ke-
fie klokoãe zpefieného (Staphylea pinnata L.), z hromadného podstatného jména (kolektiva) klokoãí, to
je mnoho klokoãov˘ch kefiÛ. Své botanické jméno získal kefi díky klapavému a hrkavému zvuku zral˘ch
semen klokoãe zpefieného v tobolce. Témûfi vÏdy se ze stáfií vesnic s názvem Klokoã a podobnû usuzo-
valo na pÛvodnost v˘skytu kefie.

V nedávné dobû se objevila teorie, Ïe oblasti nejsou místem pÛvodního v˘skytu kefie. Klimatické po-
mûry obcí Klokoã, Klokoãí, Klokoãov apod. vyluãují rÛst této teplomilné dfieviny (nad 51° s. ‰.) bez lid-
ské péãe, klokoãe nesou  stopy v˘sadby nebo zplanûní. Obce a místa byly patrnû pojmenovány podle klo-
kotavého, zurãícího zvuku místního potoka. V na‰em pfiípadû se naz˘val Klokoãsk˘ nebo Klokotsk˘,
v novûj‰ích pramenech Dfievûnka, a na jeho svaÏit˘ch bfiezích byly vystavûny domy pÛvodního osídlení.
Ani odborníci v‰ak u nûkter˘ch místních jmen nevyluãují urãité spojení s rostlinou klokoã. Ta se na úze-
mí na‰í republiky zaãala pûstovat nejdfiíve po roce 1226 nebo 1232. Tehdy se do ãesk˘ch zemí s domi-
nikánsk˘m mni‰sk˘m fiádem roz‰ífiilo uÏívání klokoãov˘ch rÛÏencÛ, které pro ‰ir‰í vrstvy nahrazovaly
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nedostupné rÛÏence jantarové, sklenûné nebo perlové. Jejich kult pochází z roku 1208 od Dominika
de Gusmán a pfies dominikánsk˘ fiád se dostal do katolického ritu, aãkoli má ve své podstatû pÛvod da-
leko na v˘chodû, v mimokfiesÈanském prostfiedí. 

Podle vzpomínek pamûtníkÛ rostly klokoãové kefie hojnû ve tfiicát˘ch letech 20. století za humny
v plotech, hlavnû za ã. p. 14 aÏ 16. Dfieviny se za zahradami vyskytovaly je‰tû kolem roku 1960. Po-
stupnû je zlikvidovaly kozy a ovce, které se zde pásly. V souãasné dobû najdeme kefi v obci Klokoãí v pfied-
zahrádce domu ã. p. 8, kam jej vysadil majitel – dlouholet˘ starosta Oldfiich ·najdárek.

Klokoãové kefie se ve volné pfiírodû vyskytují v pfiírodních rezervacích u Hranic, jsou v‰ak v této ob-
lasti povaÏovány odborníky za nepÛvodní a do pfiírody zavleãené, protoÏe rostou v odli‰ném lesním spo-
leãenství neÏ v ostatních lokalitách (jiÏní Morava, jiÏní Evropa). V pfiírodních podmínkách se klokoã mi-
mo pûstební zásahy vyskytuje v˘hradnû jako souãást kefiového podrostu dubov˘ch lesÛ (stínomilná
rostlina). Polohy nad 250 m n. m. v âechách i na Moravû pfiirozen˘ v˘skyt této dfieviny bez pfiiãinûní
lidské ruky a mnohde i bez její trvalé péãe rozhodnû vyluãují.

O zaloÏení vsi se bohuÏel nedochovala Ïádná povûst. Ale mnoho báchorek se vztahovalo k samot-
nému kefii klokoã, jehoÏ tfii snítky se objevily jako mluvící znamení na peãeti obce z roku 1766. Obec ji
uÏívala je‰tû v první polovinû 19. století. RÛÏenec ze semen klokoãe je souãástí dne‰ních obecních sym-
bolÛ (znak a prapor), které byly obci udûleny v roce 2005.

Pozitivní ãarovnou moc pr˘ mûlo dfievo, kofien, listí, plody i semena klokoãe. DÛvodem zvlá‰tního
postavení klokoãe v kultufie a zvycích mÛÏe b˘t jeho pfiíslu‰nost k malé ãeledi klokoãovit˘ch, zahrnují-
cí uÏ jen dva dal‰í dva v˘chodoasijské rody. Není pfiíbuzn˘ s Ïádnou z domácích dfievin. 

Klokoã je pomûrnû nenápadn˘, 2–4 m vysok˘ kefi, jehoÏ listy trochu pfiipomínají bez ãern˘. Zaãíná
kvést ve stáfií pûti aÏ deseti let, rozkvétá v kvûtnu. Jeho drobné zvonkovité bílé nebo narÛÏovûlé medo-
nosné kvûty visí v hroznech dolÛ. Plody jsou nepravidelnû vejãitû podlouhlé tobolky vzniklé srÛstem
dvou aÏ tfií plodních obalÛ, zelenoÏluté aÏ nahnûdlé barvy. Semena v nich – klokoãí – jsou asi 1 cm vel-
ké „ofií‰ky“ (botanicky). V tobolce b˘vá jedno, nûkdy dvû a vzácnû i tfii semena. Dozrávají od zaãátku zá-
fií do poloviny fiíjna a v tobolce jemnû chfiestí. Semena mají soudeãkovitû vejãit˘ tvar, svûtle hnûdû ka‰-
tanovou nebo kávovou barvu a zvlá‰tní lesk. Nûmecké pojmenování „Pimpernuss“ a anglické „bladdernut“
znamenají mûch˘fikovit˘ ofiech. V nûmãinû se vyskytuje také zvukomalebné „Klappernuss“ (chrastící,
klapající ofiech). Na britsk˘ch ostrovech získal lidové jméno „St. Anthony’s nut“ (ofií‰ek sv. Antonína).
Na rÛzn˘ch místech Evropy je doloÏeno jeho pouÏívání pfii pohansk˘ch rituálech, pozdûji pfii kfiesÈan-
sk˘ch náboÏensk˘ch obfiadech, ãasto propojen˘ch s lidov˘mi zvyky, které navázaly na pÛvodní rituály –
pouÏíval se napfiíklad pfii svûcení polí.

Písemné záznamy o pûstování klokoãe jsou ze 17. století, ale znám byl jistû i dfiíve. Klokoã se pûsto-
val mimo jiné pro v˘borné fiezbáfiské dfievo. Vyrábûly se z nûj kostelní a domácí kfiíÏe i kfiíÏky a ozdoby
na krk. Semena se dodnes vyuÏívají k dekoraãním úãelÛm. Jsou velmi tvrdá a po provrtání se z nich dû-
lají rÛÏence (naz˘vané také klokoãí), v souãasnosti spí‰e náramky, náhrdelníky apod.

S klokoãem je spjata fiada lidov˘ch povûr a léãitelsk˘ch zásahÛ. HospodyÀky si nechávaly na Kvûtnou
nedûli svûtit proutky klokoãe, a tûmi pak pfied Velikonocemi vyhánûly hmyz ze stavení. Svûcené prout-
ky pomáhaly také proti vodníkovi. Klokoãková hÛl zase chránila pfied ufiknutím a nadpfiirozen˘mi by-
tostmi a zkracovala rovnûÏ vzdálenosti. Kdo ji nosil, toho nohy nebolely a blesk do nûho neuhodil.

Kouzelnou moc mûly i plody klokoãe sbírané 29. záfií. Kdo je nosil, tomu pfiiná‰ely ‰tûstí, ochraÀo-
valy pfied nemocí, rozmnoÏovaly majetek a zaji‰Èovaly vûrnost partnera. Prá‰ek ze su‰en˘ch klokoãko-
v˘ch jader pr˘ chránil pfied morem. Bylo nutné jíst ráno a veãer topinky s olejem, sypané tímto prá‰kem,
a zapíjet octem. V pfiípadû, Ïe jiÏ hlízy nebo prysk˘fie vyrazily, topinka se usu‰ila a postiÏené místo se sy-
palo a octem polívalo nebo se pfiikládal obklad. Do tfietího dne mûl hnis sám vytéci. Prachem z usu‰e-
n˘ch „mû‰eãkÛ“ (tobolek) klokoãkov˘ch se ráno a veãer mûla vykufiovat svûtnice a místo, kde se spáva-
lo, coÏ chránilo od zlého povûtfií a nakaÏení morem. Souãasnû se v nakaÏeném povûtfií mohlo sníst
neomezenû klokoãkov˘ch jader.

Ovcím se do kor˘tek mûl pfiidávat prá‰ek ze su‰en˘ch klokoãkov˘ch jader a „mûch˘fiíãkÛ“ (tobolek)
smíchan˘ se solí, s prá‰kem ze su‰en˘ch kopfiiv (i s kofienem) a s popelem dubov˘m, lipov˘m, hru‰ko-
v˘m a jabloÀov˘m. Z jara se tak mûlo ãinit tfiikrát, v létû ãtyfiikrát, na podzim pûtkrát a v zimû ‰estkrát.
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Ovce pak mûly b˘t zdrávy a nemûly se nakazit ani v sousedovû nemocném stádu. Pokud se potrava ov-
cím a i jinému dobytku sypala podle receptu, nemohla jim pr˘ Ïádná ãarodûjnice ‰kodit a ani krávám
odejmout mléko. Hovûzímu a ovãímu dobytku, kterému se mûla dávat do prázdn˘ch ÏlabÛ smûs z prá‰-
ku su‰eného klokoãkového listí, otrub a soli, nemohly u‰kodit Ïádné ãáry. Dobytku se také dával nápoj
z vafieného klokoãkového kofiene a listí se solí. Od velké Ïluãi dobytka pomáhalo, kdyÏ se  smísila mou-
ka, otruby, prá‰ek z chmele, zemûÏluã a klokoãková zrníãka. 

Trochu o‰idn˘ mohl b˘t recept, jak uvidût ãarodûjnici. Klokoãky se mûly nasbírat na hfibitovû na Bílou
sobotu nebo pfied sv. Filipem a Jakubem, pfied v˘chodem slunce dát na hlavu a ãarodûjnice se pak nahá
zjevila na dvofie. Dotyãn˘ ji mohl popadnout. Nechtûla-li, aby na ni povûdûl, co je zaã, musela se vyplatit.

V kvûtomluvû znamená klokoã marnotratnost. Do zahrad na‰ich pfiedkÛ se dostal z pfiírody jako pohled-
n˘, odu‰evnûl˘ kefi, kter˘ bylo dobré mít po ruce. Spolu s plan˘mi ‰efiíky, jasmíny, star˘mi odrÛdami rÛÏí (sto-
lístka, galská) b˘val klokoã okrasou pfiedzahrádek. Dnes je ale ve vesnick˘ch zahradách témûfi neznám˘.

O beranech, ovcích, vodû a klokoãkovém kefii
(apokryf)

Marta Konífiová

Na hradû Drahotu‰i od odpoledne chodili v‰ichni po ‰piãkách. Rozneslo se totiÏ rychle, Ïe pan Bohu‰
z Tfieblovic – kter˘ se teì po svém hradu psal z Drahotu‰ – je po jistém jednání jaksi nenaloÏen. Niko-
mu se nechtûlo b˘t obûtním beránkem jeho nevlídné nálady.

Paní Îofka, Ïena roz‰afná, se aÏ do veãefie zdrÏela jakékoliv naráÏky na manÏelovo mrzoutství. Vû-
dûla, Ïe je lep‰í ponechat nenáladu drahotu‰ského pána jemu samému. Ov‰em stejnû tak dobfie vûdûla,
Ïe není dobré nechat ho v takovém rozpoloÏení aÏ do tmy. Pak by to byla ona, kdo by byl po celou noc
nejblíÏ jemu a jeho hnûvu.

KdyÏ tedy bylo po veãefii a pán z Drahotu‰ zÛstal sedût u stolu mraãe se na pohár pfied sebou, roz-
hodla se prolomit mlãení.

„Dnes,“ pravila lehce, „zdá se b˘t ponûkud zamraãeno.“
„Nesmysl,“ zavrãel její manÏel. „Cel˘ den je bez mráãku a kazu...“ Zmlkl, stfielil po manÏelce po-

hledem a pak zabodl oãi zpût do stolu pfied sebou.
„MoÏná,“ zamruãel neochotnû, „Ïe se opravdu... trochu zatáhlo.“
Paní opatrnû pokraãovala. „Vyãasí se brzy? âi snad máme oãekávat,“ zaváhala, „boufii?“
Bohu‰ z Drahotu‰ se zakabonil tak, aÏ v paní zatrnulo, Ïe blesky a hromy zaãnou lítat hned.
„KdyÏ to chce‰ vûdût,“ zaburácel zniãehonic její manÏel, „tak já ti to povím. ¤eknu ti to, abys vûdû-

la, kde to Ïijeme a jaké berany tu máme!“ Uhodil pûstí do stolu, pohár poskoãil a paní se z leknutí po-
kfiiÏovala. Skoro jako kdyÏ pfii boufice uhodí skuteãn˘ blesk, napadlo ji.

Bohu‰ popadl pohár, ale nenapil se a znovu ho fiíznû postavil na stÛl. Temná rána Îofce pfiipomnûla
hrom následující blesk.

„Postavil jsem tenhle hrad,“ fiekl Bohu‰ popuzenû. „A teì chci z téhle pohraniãní divoãiny udûlat nor-
mální krajinu, kde by na‰i synové mohli – kde by chtûli vychovávat zase svoje dûti. To znamená trochu
to tu zvelebit. Zalidnit. Osídlit.“

Pohlédl pfies stÛl na svou paní. Ta pfiik˘vla.
„Jak ví‰, tady nedaleko je pár stavení. Stavení,“ odfrkl si posmû‰nû. „Spí‰ jen pfiístfie‰ky pro ovce neÏ

pofiádné bydlení pro jejich majitele. KdyÏ uÏ tu ale takov˘ zárodek osídlení je, tak jsem si fiekl, Ïe z toho
udûlám ves. AÈ ti chlapi od ovcí pfiivedou pár dal‰ích lidí, postaví se dvû tfii nová stavení, dostanou nûja-
kou tu v˘hodu do zaãátku a bude to. Rychlé a úãelné fie‰ení.“

Ruka na poháru se sevfiela.
„Abych jim to je‰tû víc osladil,“ vyráÏel ze sebe se vzrÛstající zlostí, „abych jim ukázal, Ïe jsem vlíd-

n˘ pán a mûl povzbuzující pfiíklad pro budoucí vesniãany, tak – “ pohár znovu udefiil do stolu, „tak jsem
jim fiekl, Ïe si tu ves mÛÏou pojmenovat sami!“ Vrhl na manÏelku rozdivoãen˘ pohled.



� 193 �

Klokoãí          Dûjiny a pfiítomnost obce

„A?“ ‰pitla paní.
„No to je právû ono!“ zafival Bohu‰. Paní uÏasle vykulila oãi.
„Ví‰, co ti... ti berani jedni... vybrali za jméno?“ dotazoval se zufiivû její manÏel.
„Nûjaké neslu‰... nevhodné?“ nadhodila paní.
„Nevhodné,“ zarÏál hradní pán. „To by mi nevadilo. JenomÏe ty hlavy skopové si vymyslely, Ïe pr˘

se bude jejich ves jmenovat podle toho nejdÛleÏitûj‰ího, co tam mají!“
„Ovãáry?“
„Cha! Úplnû vedle! To bych pochopil, Ïe jim nejvíc záleÏí na ovcích, kdyÏ je to jejich Ïivobytí. Je-

nomÏe oni ne. Oni se rozhodli vybrat jméno ne podle ovcí samotn˘ch, ale podle toho, co je tu pro ovce
nejdÛleÏitûj‰í. Pfiiznávám,“ pfiipustil Bohu‰ mírnûj‰ím hlasem, ale mrak z jeho obliãeje nemizel, „Ïe jsem
se tûmi slovy zfiejmû dal trochu zmást. Pfiedpokládal jsem, Ïe vyberou jiné jméno. Sama pfiece ví‰, co je
tu nejvzácnûj‰í.“

Paní se omluvnû pousmála. „Z ovcí znám jen vlnu, kterou pfiedu. Co ovcím prospívá, to neznám.“
„Zná‰, tohle zná‰. MÛÏeme na to b˘t i trochu py‰ní, protoÏe nikde jinde v okolí to neroste. A nûco

z toho pouÏívá‰ dennû. Vlastnû ne, tvÛj je jin˘. Ale tvoje sluÏebnice takov˘ rÛÏenec urãitû mají.“
„Klokoãkov˘ kefi?“ zvolala paní s pfiekvapením. „Vím, Ïe klokoãková hÛl ochrání pfied ufiknutím. Ne-

vûdûla jsem, Ïe pomáhá i ovcím.“
„HÛl zrovna ne. Ovcím se dává listí a klokoãkové jádro, aby jim ãáry neu‰kodily, aby byly zdravé, sil-

né a dlouho Ïily. Je to pro ovãáky poklad, nedivím se, Ïe se usadili tady, kde roste. Dokonce si jeden kefi
vysadili uprostfied vesnice, tedy,“ o‰il se, „uprostfied toho, co bude vesnicí, kdyÏ... aÏ... Zkrátka jsem si
myslel, Ïe vyberou jméno po klokoãkovém kefii. Nebyl bych proti, pojmenování by to bylo vzne‰ené
a úctyhodné.“

„JenÏe oni vybrali nûco jiného.“
„Pfiesnû tak. Pr˘ to nejdÛleÏitûj‰í.“ Posupnû se zasmál. „Potok! Chtûjí vesnici pojmenovat podle po-

toka. Taková obyãejná vûc! ¤íkám jim: Chtûli jste jméno po tom nejdÛleÏitûj‰ím, a co jiného by to moh-
lo b˘t neÏ klokoãkov˘ kefi, kter˘ jinde neroste? JenÏe oni si postavili hlavu, berani jedni. Berani to jsou,
nic jiného. Pfiedstav si, co mi na to fiekli.“

Prudce se pfii tûch slovech naklonil dopfiedu, takÏe to vypadalo, jako by je s odporem vyplivl: „Kefi je
to pr˘ vzácn˘, ale k ãemu klokoãky, kdyÏ bez vody ovce chcípnou?“

„Ach,“ vyklouzlo paní. Lehce se zachvûla pfii pfiedstavû, co po tûch slovech asi následovalo. Není di-
vu, Ïe se od té chvíle její manÏel mraãí jako sedm ãertÛ.

„Jak se ten potok jmenuje?“ zeptala se odhodlanû.
„CoÏe?“ Bohu‰ se zdál tou otázkou trochu zaskoãen˘. „Jak˘ potok?“
„No ten, podle kterého se ta vesnice bude jmenovat.“
„Jo tak – ale ne, to sis ‰patnû vyloÏila. Oni nechtûjí dát vesnici jméno potoka. Jim záleÏí pfiímo na té

vodû. Îe je tak pûkná a ãistá. A bystrá.“
„TakÏe Bystfiice?“
Bohu‰ zavrtûl hlavou. „Zase vedle. ProtoÏe jim se líbí hlavnû to, jak tam ta voda pûknû skáãe pfies ka-

meny, jak tam klokotá. Klo-ko-tá. UÏ rozumí‰?“
„Ano. Ne. Tedy...“ paní se zmátla a zajíkla se. „VÏdyÈ... AÈ se to vezme podle kefie nebo podle vody,

nakonec z toho bude stejné jméno, ne? Potom na tom vlastnû nezáleÏí. Tak proã – ?“
„ZáleÏí,“ nasupil se Bohu‰. „Já chci, aby se ves jmenovala podle klokoãkového kefie.“
Paní rázem pochopila. Tak tady je zakopán ten ovãáck˘ pes! Svého muÏe znala opravdu dobfie a jeho

tvrdohlavost stejnû tak. Beran, pomyslela si. Má to dokonce stvrzené i v rodovém erbu. Dva beraní ro-
hy, to mluví samo za sebe. Beran je to, a narazil na stejné berany.

„Ty jsi jim ov‰em slíbil...“ zaãala.
„Slíbil, a co,“ skoãil jí do fieãi. „Já jsem tady pán a oni mûli ukázat, Ïe to uznávají. A ustoupit,“ dodal

umínûnû. „Potok! Klokotání! Pchá,“ máchl znechucenû rukou.
Îofka uÏ dávno zjistila, Ïe naráÏet do umanuté beraní hlavy nemá smysl, jen se je‰tû víc zatvrdí. Za-

mífiila proto k cíli oklikou.
„A nejsi vlastnû rád, Ïe to jsou takoví berani?“
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„Rád?“ Znûlo to dost nevûfiícnû.
„Tohle je opravdu je‰tû divok˘ kus zemû. Tady pfieÏijí jen ti silní. Nejsi rád, Ïe má‰ tak vytrvalé pod-

dané?“
„To tedy nejsem. Nejsou vytrvalí. Jsou paliãatí.“
„HouÏevnatí,“ opravila ho paní.
„Svéhlaví,“ stál si na svém. „Takoví mi budou jenom vzdorovat.“
„Tak si je omotej kolem prstu. ZavaÏ si je. UkaÏ jim, Ïe jsi vlídn˘ pán, tak jak jsi to pÛvodnû chtûl.

A Ïe jsi velk˘ pán. Jen velk˘ pán si mÛÏe dovolit velkorysost. Nech je, aÈ si zvolí jméno podle vody. AÏ
pak na tebe s nûãím pfiijdou, mÛÏe‰ jim to klidnû odmítnout, protoÏe tû nebudou moci nafiknout z ne-
oblomnosti. NavÏdy bude‰ mít dÛkaz, Ïe jsi byl vstfiícn˘, kdyÏ volili jméno své vesnice.“

Bohu‰ odstrãil pohár, zaloÏil si ruce na prsou a svra‰til oboãí. Paní to povaÏovala za dobré znamení.
Neokfiikl ji, dokonce naslouchá.

„Ostatnû, pokraãovala vemlouvavû, „proã bys jim teì nemohl k˘vnout na tu klokotající vodu a poz-
dûji pak nerozhlásil, Ïe je to pojmenováno podle klokoãkového kefie?“

„Oni by fiekli, Ïe to není pravda a Ïe je to podle vody.“
Beran, povzdechla si v duchu paní. Tak neústupnû chce jít jen tou svojí cestou, Ïe si nev‰imne ste-

ziãky poblíÏ. „Kdo by se jich na to ptal?“ namítla. „A i kdyby, kdo by jim to vûfiil? Písemnû to mít nebu-
dou. Ty jsi tu pán a tvoje slovo víc platí.“

Bohu‰ cosi nesrozumitelného zahuãel. Paní vyãkávala.
„Ráno,“ fiekl pak hradní pán zamy‰lenû, „moudfiej‰í veãera. Zítra je taky den. Do zítfika jim tfieba do-

jde, Ïe si moc troufali a Ïe by mûli pánovi spí‰ vyhovût. KdyÏ aspoÀ naznaãí, Ïe ustupují, Ïe – Ïe vûdí,
kde je jejich místo, tak proã pak neb˘t velkomysln˘? AÈ si tu svoji vodu mají. KoneckoncÛ jsem jim to
slíbil, a ‰lechtic za sv˘m slovem stojí. A stejnû pak mÛÏu rozhlásit...“ slova se pomalu vytratila.

Paní pohlédla z okna na slunce, které uÏ zaãalo zapadat, a pocítila úlevu. Boufiková mraãna se zdála
b˘t zaÏehnána. AlespoÀ do zítfika.

Je veliká ‰koda, Ïe nebylo zaznamenáno, co se druhého dne odehrálo, Ïe nevíme, co kdo fiekl, co
kdo odpovûdûl, a kdo nakonec ustoupil. Jen jedno víme. Od toho dne ona ves nese jméno Klokoãí.

Rozvodněný potok v květnu 2006 na Podevsí
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Pfiílohy
Pfiedstavitelé obce (do roku 1848) 

a obecní samosprávy (po roce 1848)
Fojt neboli rychtáfi
(Zprostfiedkovatel vrchnostenské moci a správy –
staral se o smlouvy, pozÛstalostní a poruãenské zá-
leÏitosti, vybíral kontribuãenské a urbariální dávky,
pfiedával rozkazy od vrchnosti, informoval ve vû-
cech politick˘ch, správních, vojensk˘ch apod.)
?
1516 Martin
?
1569 ·imek KunátÛ
?
pfied 1647 – po 1657 Martin ·tûpánek (kolem ro-
ku 1650 se zákupní fojt zmûnil na dûdiãného)
? – 1663 Jan Vajda
1663 – po 1667 Jakub Novák
? – 1675 Jura Va‰inka
1676–1687 Jakub Kainar 
1687 – po 1697 Václav Úlehla
pfied 1702 – 1724 Jifií Kainar
1724–1737 Martin R˘par
1737–1777 Jan Kainar
1777–1789 Tomá‰ Kainar
1790–1820 Martin R˘par
1820–1848 Jan Lesák 

Bauermeistr (také burgmistr, pudmistr,
budmistr)
(Volen˘ pfiedstavitel obce na urãité období, potvr-
zovan˘ vrchností ve svém úfiadu.)
?
1516 kon‰el ·tûpán
?
1789–1795 Martin Morch
1796 Jakub Skaliãka
1797 mlad‰í „burmistr“ Jan Va‰inka
1798 Martin Morch 
1799–1801 Karel Hosta‰a
?
1810–1812 Jan VáÀa
?
1820–1828 Martin R˘par
1828–1832 Franti‰ek VáÀa
?

Starostové a pfiedsedové MNV v Klokoãí
?
1861–1864 Antonín Barto‰ 
1864–1867 Jan Lesák 
1867–1870 Antonín Barto‰ 
1870–1873 Antonín Barto‰ 
1873–1876 Jan Lesák
1876–1879 Antonín Barto‰ 
1879–1882 Antonín Barto‰
1882–1885 Antonín Barto‰
1885–1888 Jan Lesák
1888–1891 Jan Lesák
1891–1894 Franti‰ek Humplík
1894–1897 Jan Lesák 
1897–1900 Jan Lesák
1900–1903 Jan Lesák
1903–1906 Jan Lesák
1909–1911 Jan Lesák
1911–1912 Jan Vágner
1912–1919 Jan Vágner
1919–1923 Jan Popp
1923–1927 Jan Vinkler
1927–1931 Augustin Vinkler
1931–1936 Jan Vinkler
1936–1943 Antonín Koutn˘
1944–1945 Josef Jemelka
1945 Antonín Koutn˘, Josef Novák
1946–1947 Antonín ·vidrnoch
1947–1948 Josef Jemelka
1948–1949 Antonín Koutn˘
1949–1950 Antonín ·vidrnoch
1950–1954 Jan Malík
1954–1957 Josef Jemelka
1957–1960 Josef Tomãík
1960–1964 Franti‰ek Ha‰a
1964–1971 Josef Tomãík
1971–1976 Josef Tomãík
1976–1986 Pavel âásteãka
1986–1990 Pavel âásteãka
1990–1994 Oldfiich ·najdárek
1994–1998 Anna Koláãková
1998–2002 Anna Koláãková
2002–2006 Oldfiich ·najdárek
2006–         Oldfiich ·najdárek
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1911–1912 Richard Trãka (zatímní správce)
1912–1925 Antonín Ka‰par
1925–1926 Franti‰ek Gregor (zatímní správce)
1926–1940 Josef Harna

1940–1960 Josef Novák
1960–1962 Anna ·tûpánová
1962–1978 Dagmar Grauerová

¤ídící uãitelé a fieditelé ‰koly v Klokoãí

Pfiehled poãtu osedl˘ch

domkáfii
fojt sedláci sedláci sedláci na pod-

rok osedl˘ch celo- pÛl- 3/8 ãtvrt- chalup- danské poustek
celkem dvofiák láník láníci lánu láníci níci pÛdû celkem

1516 23 (18+4 ? 1 ? ? ? ? – ?
pohofielí (není 
+ fojt) uveden)

1530 23 1 ? 11 2 3 6 – 5
(není (pfiipojeny

uveden) k soused-
ním used-
lostem)

1569 24 1 1 12 – 4 6 – 0
1636 22 – 1 10 – 4 7 – 0
1647 11 1 ? – ? ? – ?
1649 3 (bez – 1 2 (?) – ? ? – ?

lhotníkÛ)
1650 7 (vãetnû 1 4 – 1 1 – 15

lhotníkÛ)
1655 10 – 1 7 (3 osedlí a 4 lhotníci) 2 – 12
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domkáfii
fojt sedláci sedláci sedláci na pod-

rok osedl˘ch celo- pÛl- 3/8 ãtvrt- chalup- danské poustek
celkem dvofiák láník láníci lánu láníci níci pÛdû celkem

1656 ? – 1 8 osedl˘ch sedlákÛ (nepoãítali – 6 + ?
se)

1657 17 – 1 6 – 3 7 – 5
1660 ? – 1 10 – 4 ? – ?
1661 22 – 1 14 sedlákÛ 2 osedlí – 0

(7 osedl˘ch + 7 lhotníkÛ) +5 lhotníkÛ
1662 21 – 1 10 – 4 5 osedl˘ch – 1

+1 lhotník
1663 22 – 1 10 – 4 7 – 0
1667 16 – 1 3 osedlí – 2 6 – 5

+4 lhotníci osedlí osedl˘ch 
1675 22 – 1 10 – 4 7 – 0
1684 22 + 1 – 1 10 – 4 7 1 podruh 0
1756 22 + 6 – 1 10 – 4 7 6 (z toho 0

2 obecní 
domy)

Pfiehled poãtu obyvatel a domÛ

rok obyvatel domÛ
1752 187 (151 pfiijímajících svátost oltáfiní, 25 aÏ 29

36 nepfiijímajících)
1772 196 (145 pfiijímajících svátost oltáfiní, 29

51 nepfiijímajících)
1797 201 (107 Ïen + 94 muÏÛ) 30 (v nich 46 bytÛ)
1807 224 (119 Ïen + 105 muÏÛ) = 49 rodin 30
1816 193 (104 Ïen + 89 muÏÛ) 30 (v nich 47 bytÛ)
1823 222 (113 Ïen + 109 muÏÛ) 30
1834 268 33
1844 236 (129 Ïen + 107 muÏÛ) 34 domÛ s 57 nájemníky 
1869 225 (126 Ïen + 99 muÏÛ) 36
1880 218 38
1890 255 38
1900 244 39
1910 247 36
1921 246 (118 Ïen + 128 muÏÛ) 39 (v nich 56 bytÛ)
1930 264 (135 Ïen + 129 muÏÛ) 47
1950 232 (17 doãasnû nepfiítomn˘ch) 54
1961 246 56
1970 244 54
1980 261 62 (58 obydlen˘ch, v nich 68 bytÛ)
1991 250 (123 Ïen a 127 muÏÛ) 65 (z toho 3 neobydlené)
2001 246 (117 Ïen + 129 muÏÛ) 72 (64 obydlen˘ch s 81 byty 

+ 8 neobydlen˘ch s 8 byty)
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Srovnání urbariálních platÛ obce Klokoãí

rok celkem penûz slepic vajec ovsa
1520–1530 23 kop 35 gr. 1 d. 56 ks = 56 gr. 280 ks ?
1569 24 zl. 28 kr. 2 d. 56 ks 280 ks 42 mûfiic
1636 54 zl. 45 kr. 3 d. 49 ks 255 ks 37,5 mûfiic

= 2 zl. 27 kr. = 42 kr. 3 d.
1649 11 zl. 27 kr. 5 d. 6 ks 30 ks 5 mûfiic 

(z pÛvodních (z pÛvodních (z pÛvodních (z pÛvodních 
52 zl. 5 kr. 6 d.) 49 ks) 255 ks) 37,5 mûfiice)

1655 30 zl. 48 kr. 18 ks 90 ks 17 mûfiic
1663 41 zl. 18 kr. 1 d. 49 ks 255 ks 37,5 mûfiic

+ za pastvinu
1684 68 zl. 45 kr. 3 d. 49 ks 255 ks 37,5 mûfiic

= 5 zl. 43 kr. = 1 zl. 25 kr.
1750 68 zl. 45 kr. 49 ks 255 ks 37,5 mûfiic

= 5 zl. 43 kr. = 1 zl. 25 kr.
1819 69 zl. 46 kr. 2 d. 5 zl. 43 kr. 1 zl. 25 kr. 50 mûfiic
1848 74 zl. 26 kr. 49 ks 255 ks 50 mûfiic

= 5 zl. 43 kr. = 1 zl. 25 kr.

Stavy domácích zvífiat v obci 
(do roku 1848 bez panského dvora)

hovûzí 
rok dobytek prasata konû ovce kozy úly slepice husy kachny
1649 8 5 5 6 (ovce + kozy)
1770 39 31 30 111
1807 138 46 562
1816 86 44 646
1819 78 39 720
1820 81 39 470
1821 69 45 695
1823 75 44 650
1844 50 40
1848 53 19 41
1857 60 29 60 0 0

(z toho 10 (z toho 1 (z toho 1 
ve dvofie) ve dvofie) ve dvofie)

1869 129 0 49 0 0 23
(z toho 6 
ve dvofie)

1880 155 33 43 0 1 10
(z toho 8 (z toho 5 (z toho 3 
ve dvofie) ve dvofie) ve dvofie)

1890 205 55 37 0 9 17
(z toho 65 (z toho 2 
ve dvofie) ve dvofie)



� 199 �

Klokoãí          Dûjiny a pfiítomnost obce

hovûzí 
rok dobytek prasata konû ovce kozy úly slepice husy kachny
1900 226 45 35 0 5 0 552 63 6

(z toho 64 (z toho 20 
ve dvofie) ve dvofie)

1910 216 73 31 0 8 9 626 45 3
(z toho 46 (z toho 20 
ve dvofie ve dvofie)
vãetnû 

4 buvolÛ)
1935 122 19 1 57 ? 

plemen- plemen- plemen- plemen- (v obci 2 
n˘ch n˘ch ná n˘ch vãelafii)
krav prasnic klisna koz + ?
+ ? + ? + ?

Stavy domácích zvífiat a pozemkÛ u panského dvora

slepice kachny husy  krÛty 
hovûzí (bez (bez (bez (bez v˘mûra v˘nos 

rok dobytek prasata konû ovce kufiat) kachÀat) housat) krÛÈat) polí luk
1621 38 38 195
1647 41 400
1655 40 0 0 145 15 5 7 7 oseto 82 fÛr 

287 mûfiic sena 
4 achtle + 7 fÛr 

otavy
1684 0 22 10 8 5 340 77

(z toho 2 (z toho 2 (z toho 2 (z toho 1 mûfiic fÛr sena
kohouti) kaãefii) housefii) krocan) a otavy

1744 35 5 16 6 6 5 318 mûfiic
1806 49 539 340 mûfiic

6 achtle
1813 24 4 10 na 189 jiter

housata 1535 ãtv. sáhÛ
+ 10 

na pefií 
a maso

1880 8 5 3 0
nájem- nájem- nájem-
nick˘ch nick˘ch niãtí

1890 64 2 0 0 134 jiter 
(62 volÛ nájem- 144 ãtv. sáhÛ
k tahu nická (pronajato 

+2 krávy) cukrovaru)
+1 kráva 
nájem-
nická
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slepice kachny husy  krÛty 
hovûzí (bez (bez (bez (bez v˘mûra v˘nos 

rok dobytek prasata konû ovce kufiat) kachÀat) housat) krÛÈat) polí luk
1900 64   0 0 0 20 0 0 0 134 jiter  

(z toho 144 ãtv. sáhÛ
62 volÛ (pronajato 
k tahu cukrovaru)

+ 2 krávy)
1910 46 0 0 0 20 0 0 0 76,5582 ha

(42 volÛ (pronajato 
a 4 buvoli cukrovaru)

k tahu + 2,1958 ha
a k Ïíru) (louky v Milenovû)

+ 9,2079 ha
(pronajaté 

Dolní pastvisko)

Rozloha pozemkÛ v katastru obce Klokoãí
vodní

rok pole zahrady louky pastviny lesy zastavûno plocha ostatní celkem
1749 485 11 [59 fÛr] 24 521 mûfiic

mûfiic mûfiic mûfiic 6 achtle
4 achtle 4 achtle 6 achtle – bez dominikálu 

(z toho a luk
8 mûfiic (cca 
obecní) 114,788 ha)

1756 554 16 [69 16 2 588 mûfiic 
mûfiic mûfiic a 3/4 mûfiic mûfiice 6,5 achtle

5 1 1/2 fÛry] (obecní) – bez dominikálu
achtle achtle a luk (cca 

129,542 ha)
1775 570 mûfiic [69 570 mûfiic  

6 achtle a 3/4 6 achtle
fÛry] – bez dominikálu 

a luk (cca 
125,568 ha)

1786 453 83 jiter  22 jiter 417 jiter 
jiter 1448 a 2/6 ãtv. sáhu 875 915 2/3 
402 ãtv. sáhÛ ãtv. sáhu 

ãtv. sáhÛ (vrchnos- – bez dominikálu 
tenské (cca 240,1627 ha;

pronajaté 559 jiter
obci) 1100 1/3 ãtv. sáhu

– vãetnû dominikálu
= dvÛr a pastvina

(cca 322,0346 ha)
1807 377 8 35 37 458 jiter

jiter jiter jiter jiter 1107 ãtv. sáhÛ 
117 1457 1097 36 (cca 263,8567 ha)

ãtv. sáhÛ ãtv. sáhÛ ãtv. sáhÛ ãtv. sáhÛ



� 201 �

Klokoãí          Dûjiny a pfiítomnost obce

vodní
rok pole zahrady louky pastviny lesy zastavûno plocha ostatní celkem
1817 453 jiter 46 jiter 38 jiter 538 jiter 444 a 3/6

1127 538 378 ãtv. sáhu 
a 2/6 a 4/6 a 4/6 (cca 309,75235 ha)

ãtv. sáhu ãtv. sáhu ãtv. sáhu
1820 [roãní  [roãní [roãní 536 jiter 

v˘nos: v˘nos: v˘nos: 1249 a 4/6 ãtv. sáhu 
3278 zl. 123 zl. 45 zl. (cca 308,8618 ha)
4 2/4 kr.] 25 1/4 kr.] 59 kr.]

1830 3 jitra 
1234 ãtv. 
sáhÛ (cca 
2,0967 ha)

1848 487 jiter 12 jiter 33 jiter 78 jiter 3 jitra  614 jiter 
1183 257 289 1289 96 1514 ãtv. sáhÛ 

ãtv. sáhÛ ãtv. sáhÛ ãtv. sáhÛ ãtv. sáhÛ ãtv. sáhÛ (cca 353,7630 ha)
1854 3 jitra 644 jiter 

1309 ãtv. 416 ãtv. sáhÛ
sáhÛ (cca (cca 370,7468 ha)

2,1192 ha)
1920 272,82 6,35 54,59 12,01 24,54 370,31 ha

ha ha ha ha ha
1986 296 19,4 8,5 6,3 1 4,3 cca 3 31 370 ha

ha ha ha ha ha ha ha ha
2004 291,8845 18,7393 20,3026 ha 1,0983 5,5351 2,8213 24,7963 366,1611 ha 

ha ha trval˘ch travních ha ha ha ha (z toho celkem 
orné pÛdy zahrad porostÛ 331,9101 

+ 0,9837 zemûdûlské pÛdy)
ha

ovocn˘ch
sadÛ

Zlaté a diamantové svatby místních obãanÛ
1971 – 50 let spoleãného Ïivota Gertruda a Franti‰ek Vránovi ã. p. 1
1971 – 50 let spoleãného Ïivota Anna a Antonín Koutní ã. p. 25
1980 – 50 let spoleãného Ïivota Îofie a Inocenc âásteãkovi ã. p. 50
1981 – 50 let spoleãného Ïivota Hedvika a Franti‰ek Koláãkovi ã. p. 29
1981 – 50 let spoleãného Ïivota Marie a Bohumír Malíkovi ã. p. 44
1982 – 50 let spoleãného Ïivota BoÏena a Franti‰ek Klumparovi ã. p. 18
1982 – 50 let spoleãného Ïivota Marie a Adolf Vinklárkovi ã. p. 4
1984 – 50 let spoleãného Ïivota Îofie a Josef Luke‰ovi ã. p. 31
1988 – 50 let spoleãného Ïivota Jarmila a Franti‰ek Luke‰ovi ã. p. 39
1990 – 50 let spoleãného Ïivota Marie a Otakar Malíkovi ã. p. 56
1996 – 65 let spoleãného Ïivota Marie a Bohumír Malíkovi ã. p. 44
2000 – 60 let spoleãného Ïivota Marie a Otakar Malíkovi ã. p. 56
2003 – 50 let spoleãného Ïivota Jaru‰ka a Jan âásteãkovi ã. p. 32
2003 – 50 let spoleãného Ïivota Ludmila a Lubomír ·ubovi ã. p.16
2005 – 50 let spoleãného Ïivota Danu‰e a Oldfiich ·najdárkovi ã. p. 8
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cca 1520–1530 Registra louãná
a kopaninná
Mike‰ ·prÀa pÛl lánu [ã. p. 28] + platí z pusté za-

hrady
Matú‰ Nohavka pÛl lánu [ã. p. 27]
Martin Polák pÛl lánu [ã. p. 26]
Martin Kordula pÛl lánu [ã. p. 25]
Jura Horáãek pÛl lánu [ã. p. 24] + platí z pusté za-

hrady
Matú‰ Chor˘ pÛl lánu [ã. p. 23]
Martin Poláãek zahrada [ã. p. 22]
Stanûk zahrada [ã. p. 21]
Jíra Tûhyl ãtvrt lánu [ã. p. 20]
Jakub HromádkÛ ãtvrt lánu [ã. p. 19]
Pavel Pivn˘ zahrada [ã. p. 17 nebo ã. p. 18]
Jan Bílek zahrada [ã. p. 18 nebo ã. p. 17]
Mach Matu‰Û zahrada [ã. p. 16]
Matûj JankÛ ãtvrt lánu [ã. p. 15] + platí z pusté za-

hrady
Anka Budkova zahrada [ã. p. 9] + platí z pusté za-

hrady
Jakub Holasa tfii osminy lánu (=pÛl ãtfiiãtvrtilánu)

[ã. p. 8]
Mikulaj Polák pÛl lánu [ã. p. 7]
Jan LuÏe pÛl lánu [ã. p. 6]
Barto‰ JakubkÛ pÛl lánu [ã. p. 2]
Jifiík JuráÀ pÛl lánu [ã. p. 1]
Martin Polák tfii osminy lánu (=pÛl ãtfiiãtvrtilánu)

[pozdûji pozemky panského dvora ã. p. 29]
Va‰ek PoláãkÛ pÛl lánu [pozdûji pozemky panské-

ho dvora ã. p. 29] + platí z pusté zahrady
Hromádka dvofiák ze dvora [pozdûji pfiemûnûno na

pansk˘ dvÛr ã. p. 29]
Suma osedl˘ch i s dvofiákem 23, fojt není uveden.

1569 Urbáfi
Jan Vala [ã. p. 28] + platí z panské [stará poustka

v jeho zahradû]
Jan Radlica [ã. p. 27] zmínka o Radlicovi je‰tû roku

1595
Jan Skaliãka [ã. p. 26]
·imek Klivar [ã. p. 25]
Va‰ek Sporej‰ [ã. p. 24] + platí z panské [stará poust-

ka v jeho zahradû]
Vítek Housenka [ã. p. 23]
Jan Janeck˘ [ã. p. 22]
Melichar Janda [ã. p. 21]
Jan Spanielek [ã. p. 20] roku 1595 Matûj ·panûl˘

Jíra Hlavenka [ã. p. 19] 1588 svatba Matûje Hla-
venkova s Just˘nou

Jíra Bílej [ã. p. 17 nebo ã. p. 18]
¤ehofi MikulejkÛ [ã. p. 18 nebo ã. p. 17]
Matûj Holásek [ã. p. 16]
Jan Janec [ã. p. 15] + platí z panské [stará poustka

v jeho zahradû]
·imek BartoÀÛ [ã. p. 9] – plat za poustku v zahra-

dû zahrnut do gruntovního poplatku
Jirá starého fojta [ã. p. 8]
Matûj MikulejkÛ [ã. p. 7]
Matou‰ starého fojta [ã. p. 6]
·imek KunatÛ fojt zákupní [ã. p. 3]
Matú‰ BartoÀÛ [ã. p. 2]
·imek Sovack˘ [ã. p. 1]
·tûpán Hromádka dvorsk˘  [pozdûji pfiemûnûno na

pansk˘ dvÛr ã. p. 29] 
Jan Va‰kÛ [pozdûji pozemky panského dvora

ã. p. 29]
Va‰ek Polá‰kÛ [pozdûji pozemky panského dvora ã.

p. 29] + plat ze zahrady
Suma usedl˘ch i s fojtem a dvofiákem zákupním 24.

1650 Seznam po‰kozen˘ch boufikou
Matias Vincek [ã. p. 24]
Jan Oãadil [asi ã. p. 23]
Václav Va‰ina [ã. p. 20]
Jifií Novák [ã. p. 15] zmiÀován jiÏ roku 1647
Václav Jurka [asi ã. p. 9]
Martin richtáfi [ã. p. 3] zmiÀován jiÏ roku 1647
Jifií ·pira [ã. p. 2] syn neboÏtíka Jifiíka ·piry, v roce

1647 vlastnila Katefiina ·pirová
Pansk˘ dvÛr [ã. p. 29]
Roku 1647 Ïilo v Klokoãí 11 osedl˘ch, v roce 1649

zde byli jen 3 osedlí, roku 1651 napoãítáno 7
osedl˘ch.

1657 První lánsk˘ rejstfiík
Sedlák celoláník
Martin ·tûpánek [ã. p. 3]
PÛlláníci
Jan Novák [ã. p. 27]
Václav Hradil [ã. p. 26]
Mates Vincek [ã. p. 24]
Martin ·ejda [ã. p. 23]
Ondra Sedlák [ã. p. 15] syn Jury Sedláka z Mileno-

va, roku 1653 se oÏenil s dcerou neboÏtíka Jur-
ky Nováka

Jíra ·pira [ã. p. 2]

Pfiehled drÏitelÛ domÛ



� 203 �

Klokoãí          Dûjiny a pfiítomnost obce

âtvrtláníci
Václav Va‰inka syn Václava Va‰inky [ã. p. 20]
Mates Navrátil [ã. p. 19]
Martin Vrtil [ã. p. 25]
Chalupníci
Václav âern˘ [ã. p. 22]
Václav Gamba [ã. p. 21]
Ondra Jambor [ã. p. 17]
Mates ·panûl [ã. p. 18]
Mates JaneãkÛ [ã. p. 14]
Hanu‰ Bartek [ã. p. 16]
Václav Dvofiák [ã. p. 9]
Pusté
poustka Jifiího Nevrly [ã. p. 6] pÛlláník
poustka Matesa Mikulíka [ã. p. 7] pÛlláník
poustka Jifiího Nevrly [ã. p. 28] pÛlláník
poustka Matesa Kubici [ã. p. 1] pÛlláník
poustka Mikulá‰e Macháãka [ã. p. 8] ãtvrtláník

1663 Urbáfi
Jakub Jacha [ã. p. 28] + platí z panské [stará poust-

ka v jeho zahradû]
Jan Novák [ã. p. 27]
Václav Hradil [ã. p. 26]
Dobiá‰ âedlmon [ã. p. 25]
Matú‰ Vincek [ã. p. 24] + platí z panské [stará

poustka v jeho zahradû]
Jíra Vili‰ [ã. p. 23]
Pavel Knop z chalupy [ã. p. 22]
Jakub Heger z chalupy [ã. p. 21]
Jíra Va‰inka [ã. p. 20]
Michal Dluho‰ [ã. p. 19]
Pavel Král z chalupy [ã. p. 17 nebo ã. p. 18]
Michal ·rom z chalupy [ã. p. 18 nebo ã. p. 17]
Jan Fijala z chalupy [ã. p. 16]
Ondra Sedlák [ã. p. 15] + platí z panské [stará poust-

ka v jeho zahradû]
Václav Krejãí z chalupy (pÛvodnû Pavel Stanûk)

[ã. p. 9] – plat za poustku v zahradû zahrnut do
gruntovního poplatku

Ondra Stfiítezsk˘ [ã. p. 8]
Jakub StrÏínek [ã. p. 7]
Grigar Dreslar [ã. p. 6]
Jakub Novák fojt [ã. p. 3] je‰tû 21. 1. 1663 byl foj-

tem Jan Vajda, kter˘ Ïenil syna
Jíra ·pira [ã. p. 2]
Jíra ·neidl [ã. p. 1]
Pavel âernock˘ z chalupy [novû osazeno vÛãi ur-

báfii z roku 1569, ã. p. 14]
Celkem osedl˘ch 22 – 1 fojt, 14 sedlákÛ, 7 cha-

lupníkÛ.

1667 Konskripce 
âtvrtláník (30 mûfiic)
Jakub Novák [ã. p. 3] lhotník
Zahradníci (9–13 mûfiic)
Václav Hradil [ã. p.26] osedl˘
Jura Vili‰ [ã. p. 23] osedl˘
Jura Va‰inka [ã. p. 20] osedl˘
Ondra Sedlák [ã. p. 15] osedl˘
Jakub Jacha [ã. p. 28] lhotník
Jakub StrÏínek [ã. p. 7] lhotník
Jifií Drechsler [ã. p. 6] lhotník
Jifií Schneidl [ã. p. 1] lhotník
poustka – Jan Novák ode‰el pfied ãtvrt rokem [ã. p. 27] 
poustka – Mates Vincek ode‰el pfied 4 mûsíci

[ã. p. 24]
poustka – Tobiá‰ âedlmon zemfiel pfied 8 t˘dny

[ã. p. 25]
poustka – Ondra Stfiítezsk˘ ode‰el pfied 10 t˘dny

[ã. p. 8]
poustka – Jifií ·pira ode‰el pfied 3 roky [ã. p. 2] po-

dle matriky zemfiel v roce 1665 v 50 letech
Chalupníci
Jan Fiala [ã. p. 16] osedl˘
Václav Schneider [Krejãí] [ã. p. 9] osedl˘
Pavel Knopf [ã. p. 22] osedl˘, podle matriky zem-

fiel v roce 1672 v 58 letech
Jakub Höger [ã. p. 21] osedl˘
Michael Dlouh˘ [ã. p. 19] osedl˘, podle matriky

zemfiel v roce 1669
Pavel König [Král] [ã. p. 17] osedl˘
Michael ·rom [ã. p. 18] osedl˘

1675 Druh˘ lánsk˘ rejstfiík 

Sedlák celoláník
Jakub Kainar [ã. p. 3]
PÛlláníci
Jifií Hlavinka [ã. p. 27]
Jifií Va‰inka [ã. p. 26]
Václav Koneãn˘ [ã. p. 24]
Jifií Vili‰ [ã. p. 23]
Ondra Sedlák [ã. p. 15]
Jakub Kuchafi [ã. p. 2]
âtvrtláníci
Hanu‰ [Jan] Pospí‰il [ã. p. 20]
Melichar Valenta [ã. p. 19] roku 1669 se oÏenil

s vdovou po Michalu Dlouhém
Hanu‰ [Jan] R˘par [ã. p. 25]
Chalupníci
Jifií Letoch [ã. p. 22]
Martin Kulík [ã. p. 21]



� 204 �

Klokoãí          Dûjiny a pfiítomnost obce

Pavel Král [ã. p. 17]
Michl ·rom [ã. p. 18]
Mates Chytil [ã. p. 14] roku 1668 byl svûdkem na

svatbû
Andrys Bartek [ã. p. 16]
Václav Dvofiák [ã. p. 9] roku 1673 Ïenil syna
Od roku 1657 novû osazení
Gregar Dreslar (pfievzal poustku Jifiího Nevrly)

[ã. p. 6] pÛlláník
Jakub StrÏínek (pfievzal poustku Matesa Mikulíka)

[ã. p. 7] pÛlláník
Jakub Jacha (pfievzal poustku Jifiího Nevrly)

[ã. p. 28] pÛlláník
Hanu‰ [Jan] Brosman (pfievzal poustku Matesa Ku-

bici) [ã. p. 1] pÛlláník
Ondra Stfiítezsk˘ (pfievzal poustku Mikulá‰e Ma-

cháãka) [ã. p. 8] ãtvrtláník, roku 1672 Ïenil sy-
na Václava

1678 Pfiehled kontribuce
sedláci
Jakub Jacha [ã. p. 28]
Melichar Valenta [ã. p. 27]
Jura Va‰inka [ã. p. 26]
Václav Erdlt [ã. p. 24]
Jura Vili‰ [ã. p. 23]
Ondra Sedlák [ã. p. 15]
Jakub StrÏínek [ã. p. 7]
Greg Drechsler [ã. p. 6]
Jakub Kainar [ã. p. 3]
Jakub Kuchafi [ã. p. 2]
Jan R˘par [ã. p. 1]
zahradníci 
Jan Brustman [ã. p. 25]
Jan Pospí‰il [ã. p. 20]
Jifií ·losar [ã. p. 19] syn Grigara ·losara z Hefimanic,

do Klokoãí se pfiiÏenil jiÏ v roce 1672, kdy si vzal
Sabinu, dceru Jifiíka ·midly

Ondra Stfiítesk˘ [ã. p. 8]
chalupníci 
Jifií Lejto‰ [ã. p. 22]
Jan Kunert [ã. p. 21]
Pavel Král [ã. p. 17]
Jan Vagner [ã. p. 18]
Martin Král [ã. p. 16]
Martin Schnejd [ã. p. 14]
Václav Krejãí [ã. p. 9]

1684 Urbáfi
Jakub Jacha pÛlláník [ã. p. 28] + platí z poustky

v zahradû

Jan Koneãn˘ pÛlláník [ã. p. 27]
Jura Va‰inka pÛlláník [ã. p. 26]
Jan Brustman ãtvrtláník [ã. p. 25]
Tomá‰ Edelth pÛlláník [ã. p. 24] + platí z poustky

v zahradû
Jan Vili‰ pÛlláník [ã. p. 23]
Václav Král chalupník [ã. p. 22]
Mikolá‰ Velick˘ chalupník [ã. p. 21]
Jan Pospí‰il ãtvrtláník [ã. p. 20]
Václav Kuchafi ãtvrtláník [ã. p. 19]
Pavel Voln˘ chalupník [ã. p. 17]
Jan Vagner chalupník [ã. p. 18]
Michl Seibert chalupník [ã. p. 16]
Ondra Sedlák pÛlláník [ã. p. 15] – plat za poustku

v zahradû zahrnut do gruntovního poplatku
Martin Dvofiák chalupník [ã. p. 9] + plat ze zahrady
Kristián Stigner chalupník [ã. p. 14]
Jan Vanke ãtvrtláník [ã. p. 8]
Jakub StrÏínek pÛlláník [ã. p. 7]
Mates Dresler pÛlláník [ã. p. 6]
Jakub Kainar celoláník dûdiãn˘ rychtáfi [ã. p. 3]
Jura ·losar pÛlláník [ã. p. 2]
Jan R˘par pÛlláník [ã. p. 1]
Matûj Hraneck˘ podruh [ã. p. 4 nebo 5] roku 1671

byl druÏbou na svatbû v Drahotu‰ích
Pansk˘ dvÛr [ã. p. 29]
Celkem usedl˘ch 22 a 1 podruh.

2. pol. 80. let 17. st. Gruntovnice
Jakub Jacha pfievzal pust˘ grunt roku 1660

[ã. p. 28]
Jan Koneãn˘ koupil grunt po Melicharu Valentovi

roku 1685 [ã. p. 27]
Jura Va‰inka koupil grunt od Václava Hradila roku

1672 [ã. p. 26]
Jan Brustman pfievzal grunt od Jan Tepira roku

1678 [ã. p. 25]
Tomá‰ Edelth pfievzal grunt po svém otci Václavu

Edeltinovi roku 1682 [ã. p. 24]
Jan Vili‰ pfievzal grunt po svém otci Jifiím Vili‰ovi

roku 1682 [ã. p. 23]
Václav Král koupil chalupu od Jan Vankeho roku

1683 [ã. p. 22]
Mikolá‰ Velick˘ koupil chalupu od Jana Koneãné-

ho roku 1682 [ã. p. 21] 
Jan Pospí‰il koupil grunt od Jury Va‰inky roku 1670

[ã. p. 20]
Václav Kuchafi pfievzal grunt od Jury ·losara roku

1681 [ã. p. 19]
Pavel Voln˘ koupil chalupu od Seydebergena roku

1682 [ã. p. 17]
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Jan Vagner koupil chalupu od vdovy roku 1680
[ã. p. 18]

Michl Seiberth koupil chalupu od Jana Kuchafie ro-
ku 1684 [ã. p. 16]

Ondra Sedlák pfievzal grunt od svého otce také
Ondry Sedláka roku 1683 [ã. p. 15]

Kristián Stigner koupil chalupu od Martina Dvofiá-
ka roku 1682 [ã. p. 14]

Martin Dvofiák pfievzal chalupu po svém otci Vác-
lavu Dvofiákovi roku 1684 [ã. p. 9]

Jan Vanke koupil grunt od Václava Onderky roku
1683 [ã. p. 8]

Jakub StrÏínek pfievzal grunt po Jifiím StrÏínkovi ro-
ku 1662 [ã. p. 7]

Mates Dresler pfievzal grunt po svém otci Grigaru
Dreslerovi roku 1683 [ã. p. 6]

Jakub Kainar koupil dûdiãnou rychtu od Jury Va-
‰inky [ã. p. 3]

Jura ·losar pfievzal grunt od Václava Kuchafie roku
1682 [ã. p. 2]

Jan R˘par pfievzal grunt od Jana Brustmana roku
1678 [ã. p. 1]

1712 Gruntovnice
Jifií Jacha grunt ujal po otci [ã. p. 28]
Jan Koneãn˘ pfiiÏenil se na grunt k dcefii neboÏtíka

Michala ·roma [ã. p. 27]
Jan Va‰inka ujal grunt po otci [ã. p. 26]
Andrys Kováfi pfiiÏenil se na ‰tvrÈ k vdovû po Janu

Brustmanovi [ã. p. 25]
Jan Koneãn˘ ujal grunt po otci [ã. p. 24]
Jan Vili‰ ujal grunt po otci [ã. p. 23]
Tomá‰ Vanûk ujal chalupu od Jifiího âecha [ã. p. 22]
Martin Klivar chalupu koupil od Dobiá‰e Kelnara

[ã. p. 21]
Jan Pospí‰il ujal ‰tvrÈ od Jury Va‰inky [ã. p. 20]
Tomá‰ Jach ‰tvrÈ koupil od Václava Kuchafie [ã. p. 19]
Jifií Smolka chalupu ujal od Matûje Pospí‰ila [ã. p. 18]
Jan ·midla pfiiÏenil se do chalupy Pavla Volného

[ã. p. 17]
Pavel Mikulík chalupu ujal od Petra Mynáfie

[ã. p. 16]
Ondra Sedlák grunt ujal od otce [ã. p. 15]
Matûj ·indler chalupu ujal od Jakuba Ulehly

[ã. p. 14]
Jifií Dvofiák chalupu ujal od otce [ã. p. 9]
Martin Vanûk ‰tvrÈ ujal od otce [ã. p. 8]
David StrÏínek gruntu ujal od otce [ã. p. 7]
Jifií Dresler grunt ujal od otce [ã. p. 6]
Jifií Kainar fojtství ujal od otãíma Václava Úlehly

[ã. p. 3]

Jura ·losar grunt ujal od otce [ã. p. 2]
Bedfiich R˘par grunt ujal od otce [ã. p. 1]

1730 Gruntovnice
Martin Jacha grunt pfievzal  od svého otce roku

1716 [ã. p. 28]
Jan Horák pfiiÏenil se na grunt Jana Koneãného ro-

ku 1723 [ã. p. 27]
Jan Va‰inka [ã. p. 26]
Jan Jacha pfiiÏenil se na grunt Andrysa Kováfia ro-

ku 1723 [ã. p. 25]
Jan Koneãn˘ [ã. p. 24]
Jan Vili‰ [ã. p. 23]
Tomá‰ Vanûk [ã. p. 22]
Martin Klivar [ã. p. 21]
Jan Michálek pfievzal ‰tvrÈ po neboÏtíku Janu Po-

spí‰ilovi roku 1723 [ã. p. 20]
Tomá‰ Jacha [ã. p. 19]
Tomá‰ Hutka roku 1730 koupil chalupu od Jana

Hejného, kter˘ ji koupil roku 1727 od Jakuba
Smolky, syna Jifiího Smolky [ã. p. 18]

Jan ·midla [ã. p. 17]
Jan Mikulík pfievzal chalupu po svém otci roku

1723 [ã. p. 16]
Martin Melichar koupil grunt od Jakuba Krato-

chvíla, kter˘ jej ujal po Ondrovi Sedlákovi
[ã. p. 15] 

Václav R˘par koupil chalupu od Matûje ·indlera ro-
ku 1723 [ã. p. 14]

Jan Dvofiák pfievzal chalupu od otce roku 1730
[ã. p. 9]

Tomá‰ Skaliãka se pfiiÏenil k vdovû po Martinu VaÀ-
kovi roku 1717 [ã. p. 8]

Jan StrÏínek pfievzal grunt po svém otci roku 1725
[ã. p. 7]

Jura Dresler [ã. p. 6]
Martin R˘par roku 1724 oÏenil se s dcerou Jury

Kainara Annou a na 14 let pfievzal správu fojtství
[ã. p. 3]

Jura ·losar pfievzal grunt po otci Jurovi roku 1729
[ã. p. 2]

Bedfiich R˘par [ã. p. 1]

1756 Tereziánsk˘ katastr
Tfiiãtvrtiláník
Jan Kainar pfievzal fojtství od ‰vagra Martina R˘pa-

ra roku 1737 [ã. p. 3]
PÛlláníci
Jan Jacha si pfiipsal grunt po otci roku 1744 [ã. p. 28]
Anto‰ Horák pfievzal grunt od otce roku 1754

[ã. p. 27]
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Tomá‰ Va‰inka ujal grunt od otce Jana roku 1740
[ã. p. 26]

Václav Koneãn˘ grunt ujal od otce Jana roku 1738
[ã. p. 24]

vdova Vili‰ová (Anto‰ Vili‰ grunt pfievzal od otce
roku 1741) [ã. p. 23]

Jakub Morch koupil roku 1737 grunt Antona Kai-
nara, kter˘ jej roku 1733 koupil od Tomá‰e Hut-
ky a ten jej získal roku 1731[ã. p. 15] 

Tomá‰ Dresler pfievzal grunt od otce roku 1745
[ã. p. 6]

Jan StrÏínek [ã. p. 7]
Jura ·losar [ã. p. 2]
Jura R˘par ujal grunt roku 1736 od Jakuba Dresle-

ra, kter˘ roku 1731 pfievzal správu od Bedfiicha
R˘para [ã. p. 1]

âtvrtláníci
Martin R˘par ukupil grunt od Jana Jachy roku 1735

[ã. p. 25]
Jan Michálek [ã. p. 20]
Jifiík Jacha pfievzal ‰tvrÈ od otce roku 1735 [ã. p. 19]
Václav Skaliãka pfievzal ‰tvrÈ po svém otci roku

1745 [ã. p. 8]
Zahradníci
Jifií Vanûk chalupu pfievzal od otce roku 1744

[ã. p. 22]
Jifiík Král chalupu koupil od Martina Klivara roku

1745 [ã. p. 21]
Josef R˘par pfievzal  roku 1748 chalupu od otce An-

drysa R˘para, kter˘ ji koupil roku 1736 od Jaku-
ba âásteãky a ten ji roku 1731 koupil od Tomá-
‰e Hutky [ã. p. 18]

Matûj ·midla pfievzal od otce roku 1735 [ã. p. 17]
Matûj R˘par pfievzal roku 1748 chalupu od tchána

Jana Hejného, kter˘ ji koupil roku 1723 po Janu
Mikulíkovi [ã. p. 16]

Josef ·midla se oÏenil s dcerou Václava R˘para
a pfievzal chalupu roku 1745 [ã. p. 14]

Martin Jacha se oÏenil s vdovou po Janu Dvofiáko-
vi roku 1742 [ã. p. 9]

Domkáfii na poddanské pÛdû
Tomá‰ R˘par koupil domek od svého tchána Jifiího

Koláfie roku 1750 [ã. p. 13]
Josef Novák koupil domek od Ignáce Hradila roku

1754 [ã. p. 12] 
Tomá‰ Klivar domek koupil od Jana R˘para

[ã. p. 11] 
Josef Baigar domek pfievzal od otce Andrysa (obec-

ní past˘fi), kter˘ domek vyÏenil s vdovou po Vác-
lavu Vili‰ovi [ã. p. 10]

Kristian StrÏínek obecní pastou‰ka [ã. p. 5 nebo 4]

vdova Michálková obecní pastou‰ka [ã. p. 4 nebo 5]
Samostatn˘ domek pro v˘minek
Jan Kainar [pfii ã. p. 3]
Tomá‰ Dresler [pfii ã. p. 6]
Tomá‰ Va‰inka [pfii ã. p. 26]
Anto‰ Horák [pfii ã. p. 27]
Václav Koneãn˘ [pfii ã. p. 24]
Podruh na vrchnostenské pÛdû
Martin Zabeãka [pansk˘ dvÛr ã. p. 29]

1775 Urbariální fasse
ã. p. 1 – R˘par Jura
ã. p. 2 – ·losar Jan ujal od svého otce roku 1762
ã. p. 3 – Kainar Jan
ã. p. 4 – obecní pastou‰ka
ã. p. 5 – obecní pastou‰ka 
ã. p. 6 – DuchoÀ Jura koupil grunt od Tomá‰e

Dreslera roku 1771
ã. p. 7 – StrÏínek Anton pfievzal grunt po otci ro-

ku 1770
ã. p. 8 – Vítek Franti‰ek se pfiiÏenil k vdovû po

Václavu Skaliãkovi roku 1760
ã. p. 9 – MacháÀa Josef odkoupil chalupu od

Martin Jachy roku 1768
ã. p. 10 – Baigar Josef
ã. p. 11 – R˘parová Anna, vdova po Tomá‰i R˘pa-

rovi koupila domek roku 1772
ã. p. 12 – Novák Josef 
ã. p. 13 – R˘par Tomá‰ pfievzal domek od svého ot-

ce Tomá‰e roku 1757
ã. p. 14 – R˘par Anton
ã. p. 15 – Morch Martin pfievzal grunt roku 1766

od Jifiíka VaÀka, kter˘ doãasnû spravoval
od roku 1759 po neboÏtíku Jakubu Mor-
chovi 

ã. p. 16 – VáÀa Anton (v gruntovnici je jako maji-
tel uveden Jakub Gala‰, kter˘ pfievzal
chalupu od tchána Matûje R˘para roku
1773)

ã. p. 17 – ·midla Josef koupil chalupu roku 1773
od Martina âernotského a ten ji odkou-
pil po neboÏtíku Matûji ·midlovi roku
1766 

ã. p. 18 – R˘par Josef
ã. p. 19 – Jacha Martin pfievzal ‰tvrÈ od otce roku

1758
ã. p. 20 – Michálková vdova (Josef Michálek ujal

‰tvrÈ po otci roku 1762)
ã. p. 21 – Král Jifiík (pfievzal od otce roku 1773)
ã. p. 22 – VaÀková Rozina vdova 
ã. p. 23 – Vili‰ Jifií pfievzal grunt po otci roku 1759
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ã. p. 24 – Horák Lorenc [Vavfiín] koupil grunt roku
1763 od Josefa Pospí‰ila (ten se roku
1758 pfiiÏenil na grunt Václava Koneã-
ného)

ã. p. 25 – R˘par Anton pfievzal grunt od otce roku
1759

ã. p. 26 – Va‰inka Jan sedlák (pfievzal od otce roku
1773)

ã. p. 27 – Klumpar Jan odkoupil roku 1768 grunt
od Antona Horáka (ten jej získal po otci
roku 1754)

ã. p. 28 – âernotsk˘ Martin roku 1773 koupil
grunt od Matûje Zydka a ten jej roku
1764 koupil od Jana Jachy 

ã. p. 29 – kníÏe Ditrich‰tejn (pansk˘ dvÛr)

1786  Josefínsk˘ katastr
ã. p. 1 – R˘par Jakub sedlák (pfievzal od otce ro-

ku 1776)
ã. p. 2 – ·losar Jan sedlák (zemfiel roku 1806)
ã. p. 3 – Kainar Tomá‰ fojt (pfievzal od svého ot-

ce roku 1777)
ã. p. 4 – obecní pastírÀa
ã. p. 5 – obecní pastírÀa
ã. p. 6 – DuchoÀ Jifií sedlák
ã. p. 7 – StrÏínek Anton sedlák
ã. p. 8 – Skaliãka Jakub sedlák (pfievzal ãtvrtgrunt

od svého otãíma roku 1780)
ã. p. 9 – MachaÀa Josef chalupník
ã. p. 10 – Baigar Josef chalupník
ã. p. 11 – Dokupil Josef chlaupník (koupil od tch˘-

nû Anny R˘parové roku 1775)
ã. p. 12 – Novák Josef chalupník (dûdictví po otci

Josefovi podosáhl roku 1783)
ã. p. 13 – R˘par Václav chalupník (pfievzal od otce

po roce 1784)
ã. p. 14 – R˘par Anton chalupník
ã. p. 15 – Morch Martin sedlák
ã. p. 16 – VáÀa Pavel chalupník (koupil roku 1784

od Jakuba Gala‰e, kter˘ ji pfievzal od
tchána Matûje R˘para roku 1773)

ã. p. 17 – ·midla Josef chalupník
ã. p. 18 – R˘par Jakub chalupník (pfievzal po bra-

trovi Martinovi, kter˘ byl na vojnû a ni-
kdo o nûm del‰í dobu nesly‰el) 

ã. p. 19 – Jacha Martin chalupník
ã. p. 20 – Michálek Jan chalupník (pfievzal od ot-

ce roku 1777)
ã. p. 21 – Král Václav chalupník (pfievzal od otce,

kter˘ zde zÛstal na v˘mûnku aÏ do roku
1792, kdy zemfiel)

ã. p. 22 – Vanûk Pavel chalupník (pfievzal od otce)
ã. p. 23 – Jemelka Jakub sedlák (koupil grunt roku

1782 od Jifiíka Vili‰e)
ã. p. 24 – Horák Lorenz [Vavfiín] sedlák
ã. p. 25 – R˘par Anton sedlák
ã. p. 26 – Va‰inka Jan sedlák
ã. p. 27 – VáÀa Anton sedlák (koupil toku 1781)
ã. p. 28 – âernock˘ Martin sedlák 
ã. p. 29 – kníÏe Ditrich‰tejn (Klokoãsk˘ dvÛr)
ã. p. 30 – obec Klokocská

1802 Gruntovnice
ã. p. 1 – Vrána Jan oÏenil se s dcerou Jakuba R˘-

para Marianou a roku 1796 pfievzali
grunt

ã. p. 2 – ·losar Anton pfievzal od svého otce roku
1792

ã. p. 3 – R˘par Martin se roku 1790 oÏenil s An-
nou, vdovou po rychtáfii Tomá‰i Kaina-
rovi

ã. p. 4 – Michálek Pavel roku 1791 koupil cha-
lupu od Pavla R˘para, kter˘ ji téhoÏ ro-
ku koupil od Jifiího Valucha, kter˘ místo
koupil od obce Klokoãí na konci 80. let
18. století

ã. p. 5 – obecní pastou‰ka
ã. p. 6 – DuchoÀ Jifií pfievzal grunt po otci Jifiím

DuchoÀovi roku 1795
ã. p. 7 – StrÏínek Josef pfievzal grunt od otce ro-

ku 1797
ã. p. 8 – R˘par Anton koupil grunt od Jakuba Ska-

liãky roku 1798
ã. p. 9 – R˘par Martin pfievzal chalupu od svého

tchána Josefa MacháÀa pfied rokem
1796

ã. p. 10 – R˘par Pavel roku 1791 koupil chalupu od
Matesa Baigara, kter˘ ji zdûdil po otci

ã. p. 11 – Dokoupil Havel zdûdil chalupu po otci 
ã. p. 12 – Va‰inka Jifií koupil chalupu roku 1787
ã. p. 13 – R˘par Václav
ã. p. 14 – Vanûk Pavel (manÏelka Katefiina) koupil

chalupu od Antona R˘para roku 1799
ã. p. 15 – VáÀa Jan oÏenil se s dcerou Martina

Morcha a pfievzal grunt roku 1797
ã. p. 16 – VáÀa Pavel
ã. p. 17 – ·midla Josef
ã. p. 18 – R˘par Jakub
ã. p. 19 – Jacha Martin pfievzal ‰tvrÈ od otce Mar-

tina Jachy roku 1795
ã. p. 20 – Paliãka ·tûpán koupil ‰tvrÈ od Jana Mi-

chálka roku 1802
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ã. p. 21 – Král Václav
ã. p. 22 – Va‰inka Jan chalupu koupil od Pavla VaÀ-

ka roku 1798
ã. p. 23 – Jemelka Jakub
ã. p. 24 – Hosta‰a Karel roku 1790 se oÏenil s vdo-

vou po Franti‰ku Horákovi, synovi Vav-
fiína Horáka

ã. p. 25 – R˘par Vavfiín [Lorenc] pfievzal grunt od
otce roku 1792

ã. p. 26 – Va‰inka Matûj pfievzal grunt od otce ro-
ku 1792

ã. p. 27 – VáÀa Franti‰ek pfievzal grunt od otce ro-
ku 1792

ã. p. 28 – âernock˘ Martin pfievzal grunt od otce
ã. p. 29 – majitel kníÏe Ditrich‰tejn
ã. p. 30 – majitel obec Klokoãí

1819 Poznamenání urbariálních
povinností
ã. p. 1 – Vrána Jan
ã. p. 2 – ·losar Anton
ã. p. 3 – R˘par Martin (zemfiel 27. 2. 1820, vdo-

va Katefiina zemfiela ve vûku 72 let v ro-
ce 1844 na ã. p. 1)

ã. p. 4 – Vilímek Fabián pfievzal chalupu od tchá-
na Pavla Michálka roku 1802

ã. p. 5 – Fedroviã Felix chalupu pro obecní past˘-
fie odkoupil roku 1812 Jakub Novák, ro-
ku 1814 chalupu pfievzala jeho dcera
Mariana, provdaná Men‰íková, a téhoÏ
roku ji prodala manÏelÛm Felixovi a Ma-
rianû Fedroviãov˘m

ã. p. 6 – DuchoÀ Jifiík
ã. p. 7 – R˘par Martin koupil grunt roku 1810 od

Jana Pospûcha, kter˘ jej koupil roku
1809 od Josefa StrÏínka

ã. p. 8 – R˘par Martin pfievzal grunt od otce ro-
ku 1810

ã. p. 9 – Zábransk˘ Jakub chalupu koupil roku
1810

ã. p. 10 – R˘parová Mariana obdrÏela chalupu
v dûdickém fiízení po otci, kter˘ zemfiel
roku 1815

ã. p. 11 – Dokoupilová Magdalena
ã. p. 12 – Va‰inka Jifiík
ã. p. 13 – Král Jan z Milenova se roku 1806 nebo

1807 oÏenil se s Katefiinou, vdovou po
Pavlu VaÀkovi z ã. p. 14, a protoÏe cha-
lupu zdûdil syn Josef Vanûk, koupili Jan
a Katefiina Královi roku 1813 chalupu

ã. p. 13 po Václavu R˘parovi ve vefiejné
licitaci pozÛstalosti

ã. p. 14 – Vanûk Josef po nabytí plnoletosti roku
1816 pfievzal dûdictví po otci Pavlovi,
kter˘ zemfiel roku 1806

ã. p. 15 – VáÀa Jan
ã. p. 16 – VáÀa Pavel
ã. p. 17 – Vilímek Anton (oÏenil se s dcerou Jose-

fa ·midly roku 1804)
ã. p. 18 – Tfietina Karel (oÏenil se s dcerou Jakuba

R˘para Marianou roku 1809)
ã. p. 19 – Frais Jan (roku 1806 se oÏenil s dcerou

Martina Jachy a roku 1814 pfievzali
usedlost)

ã. p. 20 – Hapala Josef – není uveden v pozemko-
vé knize; roku 1807 se oÏenil s Veroni-
kou, vdovou po ·tûpánu Poliãkovi

ã. p. 21 – Král Jan (chalupu pfievzal od otce roku
1804, kter˘ zde zÛstal na v˘mûnku aÏ
do roku 1822, kdy zemfiel)

ã. p. 22 – Va‰inka Jan (roku 1805 chalupu pfievzal
od otce Jana Va‰inky)

ã. p. 23 – Jemelka Martin (pfievzal grunt od otce
roku 1810)

ã. p. 24 – Horák Fabián (roku 1811 grunt pfievzal
od otãíma Karla Hosta‰i)

ã. p. 25 – R˘par Vavfiín [Lorenc] 
ã. p. 26 – Va‰inka Matûj
ã. p. 27 – VáÀa Franti‰ek
ã. p. 28 – âernock˘ Martin
ã. p. 29 – majitel kníÏe Ditrich‰tejn (pansk˘ dvÛr)
ã. p. 30 – majitel obec Klokoãí

1830 Indikaãní skica
ã. p. 1 – Vrána Jan sedlák
ã. p. 2 – ·losar Fabián sedlák (pfievzal grunt po ot-

ci roku 1826)
ã. p. 3 – Lesák Jan dûdiãn˘ rychtáfi (roku 1817 se

oÏenil s Johanou, dcerou Martina R˘para)
ã. p. 4 – Vilímek Fabián chalupník
ã. p. 5 – Fedroviã Jifií chalupník
ã. p. 6 – DuchoÀ Jifií sedlák
ã. p. 7 – R˘par Martin sedlák
ã. p. 8 – R˘par Martin sedlák
ã. p. 9 – Zábransk˘ Jakub chalupník
ã. p. 10 – âepica Jakub chalupník (oÏenil se s Ma-

rianou R˘parovou roku 1820)
ã. p. 11 – Mikel Jan chalupník (není uveden

v gruntovnici)
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ã. p. 12 – Va‰inka Valentin chalupník (pfievzal od
otce roku 1823, vlastnictví zaneseno do
pozemkové knihy roku 1832)

ã. p. 13 – Libosvár Josef chalupník (koupil od Jana
Krále a do pozemkové knihy bylo vlast-
nictví zapsáno roku 1832)

ã. p. 14 – Vanûk Josef chalupník
ã. p. 15 – VáÀa Jan sedlák
ã. p. 16 – VáÀa Jakub chalupník (pfievzal od otce,

kter˘ zde zÛstal na v˘mûnku aÏ do roku
1837, kdy zemfiel)

ã. p. 17 – Vilímek Franti‰ek chalupník
ã. p. 18 – Tfietina Karel chalupník
ã. p. 19 – Frais Franti‰ek ãtvrtsedlák (pfievzal od ot-

ce roku 1827)
ã. p. 20 – Pop Franti‰ek sedlák (koupil od bratra

Pavla, kter˘ se oÏenil s AneÏkou Paliã-
kovou, dcerou ·tûpána Paliãky)

ã. p. 21 – Král Jan chalupník (chalupu pfievzal od
otce Jana Krále roku 1837)

ã. p. 22 – Va‰inka Jan chalupník
ã. p. 23 – Jemelka Martin sedlák
ã. p. 24 – Horák Fabián sedlák
ã. p. 25 – R˘par Jan sedlák (pfievzal od otce roku

1819)
ã. p. 26 – Va‰inka Martin sedlák
ã. p. 27 – VáÀa Franti‰ek sedlák
ã. p. 28 – âernock˘ Martin sedlák
ã. p. 29 – majitel kníÏe Ditrich‰tejn (pansk˘ dvÛr)
ã. p. 30 – majitel obec Klokoãí (v roce 1837 obec-

ní past˘fi  Jakub ·midla)
ã. p. 31 – Morch Franti‰ek chalupník (pozemek

pro stavbu koupil od obce roku 1827;
pocházel z ã. p. 15)

ã. p. 32 – ·losafi Franti‰ek chalupník (pozemek pro
stavbu koupil od obce roku 1827; po-
cházel z ã. p. 2)

ã. p. 33 – Jemelka Valentin chalupník (pozemek
pro stavbu koupil od obce roku 1827;
pocházel z ã. p. 23)

1844 Soupis du‰í
ã. p. 1 – Vrána Martin sedlák, manÏelka AneÏka

(grunt pfievzali od otce Ïenicha roku
1831)

ã. p. 2 – ·losar Fabián sedlák, manÏelka Franti‰-
ka
Hosta‰a Martin, manÏelka Marie

ã. p. 3 – Lesák Jan rychtáfi, manÏelka Johana
ã. p. 4 – Valenta Lorenz, manÏelka Mariana (po-

lovinu chalupy pfievzali po otci nevûsty

roku 1841, druhou polovinou odkoupi-
li od sestry manÏelky AneÏky Vilímkové
roku 1844)

ã. p. 5 – ·rom Jakub, manÏelka Rozálie (roku
1842 chalupu pfievzal po otci nevûsty
·tûpánu DuchoÀovi, a ten ji koupil od
Jifiího a Rozálie Fedroviãov˘ch roku
1830)
Fedroviã Filip v˘mûnkáfi, manÏelka Bar-
bora

ã. p. 6 – DuchoÀ Jan sedlák, manÏelka Magdale-
na (grunt pfievzali roku 1832)

ã. p. 7 – R˘par Franti‰ek sedlák, manÏelka Mari-
ana (grunt po otci Ïenicha pfievzali roku
1832) R˘par Martin v˘mûnkáfi, manÏel-
ka Katefiina 

ã. p. 8 – Onderka Bernard, manÏelka Viktorie
(grunt pfievzali roku 1841 po otci ne-
vûsty)
R˘parová Rozálie v˘mûnkáfika

ã. p. 9 – Zabransk˘ ·tûpán, manÏelka AneÏka
ã. p. 10 – âepica Jakub zedník, manÏelka Mariana

zemfiela, druhá manÏelka Anna
ã. p. 11 – StrÏinek Jan, manÏelka Katefiina (koupi-

li chalupu roku 1835)
ã. p. 12 – Va‰inka Valentin, manÏelka Rozálie 
ã. p. 13 – Libosvár Josef zedník, manÏelka AneÏka

Král Jan v˘mûnkáfi
ã. p. 14 – Vanûk Josef tesafi, manÏelka Mariana

·midl Ferdinand kravák
ã. p. 15 – VáÀa Jan

Vágner Anton vdovec (roku 1830 se
oÏenil s dcerou Jana VáÀi Rozálií –
grunt jí otec pfiipsal roku 1826)

ã. p. 16 – VáÀa Jakub krejãí, manÏelka Veronika
ã. p. 17 – Vilímek Franti‰ek, manÏelka Katefiina

Vilímek Anton v˘mûnkáfi, manÏelka
Mariana

ã. p. 18 – Tfietina Karel, manÏelka Mariana
Tfietina ·tûpán *1821, manÏelka Fran-
ti‰ka

ã. p. 19 – Frais Franti‰ek sedlák, manÏelka Fran-
ti‰ka
Sedláãek Josef v˘mûnkáfi, manÏelka
Mariana
Macháãek Franti‰ek krejãí, manÏelka
Johana

ã. p. 20 – Pop Franti‰ek, manÏelka Magdalena
Hapala Josef v˘mûnkáfi, manÏelka Vero-
nika
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ã. p. 21 – Král Jan, manÏelka Rozálie
Králová Mariana v˘mûnkáfika

ã. p. 22 – Va‰inka Jan, manÏelka Mariana
Jan Va‰inka zemfiel a do chalupy se pfii-
Ïenil Martin Baigar (manÏelka Franti‰-
ka), Mariana Va‰inková zde zÛstala na
v˘mûnku. Syn Josef Va‰inka se jiÏ dfiíve
odstûhoval na ã. p. 31.

ã. p. 23 – Jemelka Martin sedlák, manÏelka Ma-
riana
Mlãák Jan nádeník, manÏelka Mariana 

ã. p. 24 – Horák Fabián, manÏelka AneÏka
Hosta‰a Karel v˘mûnkáfi
Horák Jan, manÏelka Barbora

ã. p. 25 – R˘par Jan sedlák, manÏelka Mariana 
ã. p. 26 – Va‰inka Martin sedlák, manÏelka Mag-

dalena
VaÀková Magdalena v˘mûnkáfika

ã. p. 27 – VáÀová AneÏka vdova
VáÀová Rozália sestra

ã. p. 28 – ·rom Martin, Barbora manÏelka
âernocká Veronika v˘mûnkáfika

ã. p. 29 – majitel kníÏe Ditrich‰tejn (pansk˘
dvÛr)
Sehnal Daniel, manÏelka Apolonie
Poloveská Josefa
Pliska Anton sirotek
Zábransk˘ Jan, AneÏka
Pfiikrylíková Rozálie
kolÀa – Nûmeãek Josef pacht˘fi, man-
Ïelka Barbora manÏelka

ã. p. 30 – majitel obec Klokoãí
Batûk Anton obecní past˘fi, manÏelka
Katefiina
Pfiikryl Jan pasák
Batûková Rozálie matka
Coufalová Anna matka

ã. p. 31 – Va‰inka Josef, manÏelka Mariana (maji-
telem chalupy byl Franti‰ek Dvofiák, kte-
r˘ ji koupil v roce 1833, a teprve roku
1863 bylo do gruntovnice podle vyhlá-
‰ení F. Dvofiáka zapsáno vlastnické prá-
vo pro manÏele Va‰inkovy, a protoÏe Jo-
sef Va‰inka zemfiel roku 1857, pfiipadl
majetek vdovû a jejích dûtem)

ã. p. 32 – ·losar Franti‰ek, manÏelka Mariana 
ã. p. 33 – Jemelka Valentin, manÏelka Apolena 
ã. p. 34 – Vavfiík Fabián, manÏelka AneÏka (poze-

mek pro stavbu koupil Fabián Vavfiík od
obce roku 1842)

1857 Sãítání lidu
ã. p. 1 – byt 1 Vrána Franti‰ek *1834, manÏel-

ka Mariana *1837
byt 2 VáÀová AneÏka *1814

ã. p. 2 – byt 1 ·losar Jan *1832 voják císafiské
infanterie, manÏelka AneÏka
*1834 (grunt pfievzali roku 1857)

byt 2 ·losar Fabián *1804, manÏelka
Mariana *1814

ã. p. 3 – byt 1 Lesák Jan *1829, manÏelka Vero-
nika *1838 (pfievzali od rodiãÛ
Ïenicha roku 1855)

byt 2 Lesáková Johana *1793 vdova
ã. p. 4 – byt 1 Vinklárek Anton *1822, manÏel-

ka Franti‰ka *1829 rozená Va-
lentová (oba toho ãasu v Haliãi)
Valentová Mariana *1833,
AneÏka Vilímková *1813

ã. p. 5 – byt 1 ·rom Jakub *1812, manÏelka
Rozálie *1811
Fedroviãová Barbora podnájem-
nice *1780

ã. p. 6 – byt 1 DuchoÀ Franti‰ek *1836, man-
Ïelka Franti‰ka *1834

byt 2 DuchoÀová Magdalena *1808
ã. p. 7 – byt 1 R˘par Franti‰ek *1810, manÏelka

Mariana *1809
ã. p. 8 – byt 1 Onderka Bernard *1815, man-

Ïelka Rozálie *1815
ã. p. 9 – byt 1 Zábransk˘ ·tûpán *1811, man-

Ïelka AneÏka *1808
byt 2 Zábransk˘ Josef *1826

ã. p. 10 – byt 1 Jedliãka Jan *1815, manÏelka
AneÏka *1810

byt 2 âepicová Magdalena *1790 vdova
ã. p. 11 – byt 1 StrÏínek Jan *1797, manÏelka Ka-

tefiina *1812
ã. p. 12 – byt 1 Va‰inka Valentin *1794, manÏel-

ka Rozálie *1798
ã. p. 13 – byt 1 Libosvár Jan *1826, manÏelka

AneÏka *1832
byt 2 Libosvár Josef *1790, manÏelka

Johana *1807
ã. p. 14 – byt 1 Vanûk Josef *1821, manÏelka Ro-

zálie *1821
byt 2 Vanûk Josef *1796, manÏelka Ma-

rie *1795
ã. p. 15 – byt 1 Vágner Jan *1831, manÏelka

AneÏka *1831
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ã. p. 16 – byt 1 VáÀa Martin *1820, manÏelka
Anna *1830

ã. p. 17 – byt 1 Vilímek Franti‰ek *1806, man-
Ïelka Viktorie *1817

ã. p. 18 – byt 1 Tfietina ·tûpán *1821, manÏelka
Franti‰ka *1819

byt 2 Tfietina Franti‰ek *1832
ã. p. 19 – byt 1 Frais Franti‰ek *1808, manÏelka

Franti‰ka *1812
byt 2 Sedláãek Josef *1786, manÏelka

Mariana *1785
ã. p. 20 – byt 1 Pop Franti‰ek *1809, manÏelka

Magdalena *1808
podnájemník Hapala Josef *1789

ã. p. 21 – byt 1 Král Jan *1809, manÏelka Rozá-
lie *1818

byt 2 Králová Mariana *1788
ã. p. 22 – byt 1 Baigar Martin *1821, manÏelka

Franti‰ka *1823
Va‰inková Mariana *1807

ã. p. 23 – byt 1 Jemelka Martin *1788, manÏelka
Mariana *1786

byt 2 Hosta‰a Martin *1814, manÏelka
Mariana *1818
Hosta‰ová Veronika *1802

ã. p. 24 – byt 1 Horák Jan *1814, manÏelka Bar-
bora *1814

byt 2 Horák Fabián *1790
byt 3 Zábransk˘ Jan Josef *1828, man-

Ïelka AneÏka *1820
ã. p. 25 – byt 1 R˘par Josef *1827, manÏelka Jo-

hana *1835
byt 2 R˘par Jan *1799, manÏelka Ma-

riana *1799
ã. p. 26 – byt 1 Barto‰ Anton *1824, manÏelka

Anna *1828
byt 2 Va‰inková Magdalena *1805
byt 3 Macháãek Franti‰ek *1811, man-

Ïelka Johana *1815
ã. p. 27 – majitel Jan VáÀa (*1837)

byt 1 Vágner Anton *1800, manÏelka
AneÏka *1815

ã. p. 28 – majitelka Franti‰ka âernotská (*1833)
byt 1 ·romová Barbora *1811 vdova

ã. p. 29 – majitel Lipnick˘ velkostatek
byt 1 Sehnal Anton *1824, manÏelka

Josefa *1830
byt 2 Mlãáková Mariana *1809

ã. p. 30 – majitel obec Klokoãí
byt 1 Batûková Katefiina *1819
byt 2 ·midla Josef *1823 

ã. p. 31 – byt 1 Va‰inková Mariana *1815
ã. p. 32 – majitel Franti‰ek ·losar (zemfiel, chalu-

pu v roce 1851 zdûdil syn Jakub *1829)
byt 1 ·losarová Mariana *1798

ã. p. 33 – majitel Jemelka Valentin (zemfiel roku
1856, v roce 1858 domek zdûdil syn Karel)
byt 1 Jemelka Franti‰ek *1819

ã. p. 34 – byt 1 Vavfiíková AneÏka *1816
ã. p. 35 – byt 1 Sehnal Josef *1814, manÏelka

Mariana *1816 (kovárna vysta-
vûná na obecní zahradû)

ã. p. 36 – majitel Severní dráha
byt 1 Berger Václav *1826 hlídaã na Ïe-

leznici, manÏelka Anna *1831

1869 Sãítání lidu
ã. p. 1 – Vrána Franti‰ek *1834, manÏelka Marie

*1837
Vránová AneÏka *1814 v˘mûnkáfika
vdova

ã. p. 2 – Lacina Josef *1841, manÏelka Marie
*1850 (roku 1863 zemfiel majitel Jan
·losar a manÏelka AneÏka se roku 1864
provdala za Josefa Lacinu; roku 1868
AneÏka zemfiela a Josef Lacina se oÏenil
s Marií âernochovou) 
·losar Fabián *1804 v˘mûnkáfi, manÏel-
ka Marie *1814
·losar Anton *1844, manÏelka Marie
*1850

ã. p. 3 – Lesák Jan *1829, manÏelka Veronika
*1838

ã. p. 4 – Vinklárek Anton *1822, manÏelka Fran-
ti‰ka *1829
Valentová Marie *1833

ã. p. 5 – ·rom Jakub *1812, manÏelka Rozálie
*1811

ã. p. 6 – DuchoÀ Franti‰ek *1836, manÏelka
Franti‰ka *1834
DuchoÀová Magdalena *1808 v˘mûn-
káfika vdova

ã. p. 7 – R˘par Jan *1836, manÏelka Marie
*1845
R˘parová Marie *1808 v˘mûnkáfika vdova

ã. p. 8 – Onderka Bernard *1815, manÏelka Ro-
zálie *1815

ã. p. 9 – Hudek Franti‰ek *1840, manÏelka
AneÏka *1846
Zábranská AneÏka *1808 nádenice vdova
Zábransk˘ Jifiík *1817, manÏelka Joha-
na *1820
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Zábransk˘ Josef *1826 kamenáfi, man-
Ïelka Franti‰ka *1830
Zábransk˘ Franti‰ek *1828

ã. p. 10 – Jedliãka Jan *1815, manÏelka AneÏka
*1810

ã. p. 11 – StrÏínek Jan *1797, manÏelka Katefiina
*1812

ã. p. 12 – ·váãek Jifií *1829, manÏelka Anna
*1832
Va‰inková Magdalena *1828

ã. p. 13 – Libosvár Jan *1826 zedník, manÏelka
AneÏka *1832
Libosvárová Johana *1807 vdova
Libosvár Franti‰ek *1823, manÏelka
AneÏka *1825
Libosvár Josef *1830, manÏelka AneÏka
*1832
Libosvár Jakub *1838, manÏelka Fran-
ti‰ka *1834

ã. p. 14 – Vanûk Josef *1821 tesafi, manÏelka Ro-
zálie *1821
Vanûk Josef *1796 tesafi v˘mûnkáfi, man-
Ïelka Marie *1793

ã. p. 15 – Vágner Jan *1831, manÏelka AneÏka
*1831
Vágner Anton *1800 v˘mûnkáfi vdovec

ã. p. 16 – VáÀa Martin *1820 krejãí, manÏelka
Anna *1830
Hosta‰ová Marie *1818 vdova
Mlãáková Marie *1804 vdova
Mlãák Valentin *1843, manÏelka Fran-
ti‰ka *1845

ã. p. 17 – Vilímek Franti‰ek *1834, manÏelka Ma-
rie *1841

17a – Vilímek Franti‰ek *1806 zednick˘ po-
mocník, manÏelka Viktorie *1817
Vilímek Josef *1832, manÏelka Marie
*1826

ã. p. 18 – Tfietina ·tûpán *1821 tesafi, manÏelka
Franti‰ka *1819

ã. p. 19 – Frais Jan *1842, manÏelka Franti‰ka
*1850
Frais Franti‰ek *1808 v˘mûnkáfi, man-
Ïelka Franti‰ka *1812

ã. p. 20 – Pop Jan *1838, manÏelka Veronika
*1839
Pop Franti‰ek *1809 v˘mûnkáfi, man-
Ïelka Magdalena *1808
Hapala Josef *1789 v˘mûnkáfi vdovec

ã. p. 21 – Drbal Fabián *1837, manÏelka Franti‰-
ka *1848

Král Jan *1809 v˘mûnkáfi, manÏelka Ro-
zálie *1818
Králová Marie *1788 v˘mûnkáfika

ã. p. 22 – Baigar Martin *1821 tesafi, manÏelka
Franti‰ka *1823
Va‰inková Marie *1807 v˘mûnkáfika
vdova

ã. p. 23 – Vinkler Franti‰ek *1830, manÏelka An-
na *1828

23a – Jemelková Marie *1786 v˘mûnkáfika
vdova

ã. p. 24 – Knop Zachariá‰ *1823, manÏelka Anna
*1825
Horák Fabián *1790 v˘mûnkáfi
Horák Jan *1814 v˘mûnkáfi, manÏelka
Barbora *1814
Horák Josef *1843, manÏelka Marie
*1843

ã. p. 25 – R˘par Josef *1827, manÏelka Nepomu-
ãena *1835
R˘par Jan *1799 v˘mûnkáfi vdovec

ã. p. 26 – Barto‰ Anton *1824, manÏelka Anna
*1828

26a – Va‰inková Magdalena *1805 v˘mûn-
káfika vdova

ã. p. 27 – VáÀa Jan *1837, manÏelka Mariana
*1840
VáÀová Rozálie *1805

ã. p. 28 – Janãík Franti‰ek *1835, manÏelka Fran-
ti‰ka *1835

ã. p. 29 – majitel kníÏe Ditrich‰tejn
Sehnal Anton *1824, manÏelka Josefa
*1830
Macháãková Johana *1818 vdova
Macháãek Josef *1842 krejãovsk˘ po-
mocník, manÏelka Marie *1844
Dobe‰ka Anton *1818, manÏelka Anna
*1817

ã. p. 30 – majitel obec Klokoãí
Batûková Katefiina *1819 vdova

ã. p. 31 – Luke‰ Jan *1839 mistr kováfi, manÏelka
Franti‰ka *1839 (pfievzali od matky ne-
vûsty roku 1863)
Va‰inková Marie *1840 v˘mûnkáfika
Va‰inka Jan *1853 krejãovsk˘ pomocník

ã. p. 32 – âepica Franti‰ek *1830, manÏelka
AneÏka *1838 (domek koupil od Jaku-
ba ·losara roku 1863 a roku 1864 se
oÏenil s AneÏkou Tomeãkovou)
·losar Jakub *1840
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ã. p. 33 – Jemelka Karel *1834, manÏelka Josefa
*1830
Jemelková Franti‰ka *1823

ã. p. 34 – Vavfiík Jan *1836, manÏelka Rozálie
*1844
Vavfiíková AneÏka *1812 v˘mûnkáfika
vdova

ã. p. 35 – Sehnal Josef *1814 mistr kováfi, man-
Ïelka Mariana *1816

ã. p. 36 – majitel Severní dráha
Marek Karel *1818 hlídaã na Ïeleznici,
manÏelka Barbora *1825
Ha‰a Anton *1833 hlídaã na Ïeleznici,
manÏelka Franti‰ka *1842

1880 Sãítání lidu

ã. p. 1 – byt 1 majitel Vrána Franti‰ek *1834,
manÏelka Marie *1837

byt 2 majitelka Vránová AneÏka *1814
v˘mûnkáfika vdova, DuchoÀová
Franti‰ka *1834 spolumajitelka

ã. p. 2 – byt 1 majitel ·krobálek Franti‰ek
*1842, manÏelka Petronila
*1842

byt 2 majitelka ·losarová Marie *1814
v˘mûnkáfika vdova

ã. p. 3 – byt 1 majitel Lesák Jan *1829, manÏel-
ka Veronika *1838

ã. p. 4 – byt 1 majitel Vinklárek Antonín *1820,
manÏelka Franti‰ka *1829

ã. p. 5 – byt 1 majitel ·rom Jan *1847 (mistr
krejãí), manÏelka Franti‰ka *1859

byt 2 majitel ·rom Jakub *1812 v˘-
mûnkáfi, manÏelka Rozálie *1811

ã. p. 6 – byt 1 majitel DuchoÀ Franti‰ek *1836
DuchoÀová Magdalena *1808 v˘-
mûnkáfika vdova

ã. p. 7 – byt 1 majitel R˘par Jan *1835, manÏel-
ka Marie *1845

ã. p. 8 – byt 1 majitel Onderka Vincenc *1844,
manÏelka AneÏka *1854

byt 2 majitel Onderka Bernard *1815 v˘-
mûnkáfi, manÏelka Rozálie *1815

ã. p. 9 – byt 1 majitel Hudek Franti‰ek *1840,
manÏelka AneÏka *1846

ã. p. 10 – byt 1 majitel Veãefia Martin *1841,
manÏelka AneÏka *1847

byt 2 majitel Jedliãka Jan *1815 v˘-
mûnkáfi, manÏelka AneÏka *1815

ã. p. 11 – byt 1 majitel Rychlovsk˘ Franti‰ek
*1841, manÏelka Terezie *1843

ã. p. 12 – byt 1 majitelka ·váãková Anna *1831
vdova
Va‰inková Magdalena *1828 ná-
jemnice (sestra)

ã. p. 13 – byt 1 majitel Libosvár Jan *1826 ze-
dnick˘ pomocník, manÏelka
AneÏka *1833

byt 2 majitelka Libosvárová Johana
*1809 v˘mûnkáfika vdova

ã. p. 14 – byt 1 majitel ·rom Jan *1857, manÏel-
ka Marie *1857

byt 2 majitel Vanûk Josef *1821 tesafi
v˘mûnkáfi, manÏelka Franti‰ek
*1830

ã. p. 15 – byt 1 majitel Vágnerová AneÏka *1831
vdova

byt 2 majitel Vágner Antonín *1801 v˘-
mûnkáfi vdovec

ã. p. 16 – byt 1 majitel Vilímek Martin *1838
mistr krejãí, manÏelka Anna
*1828

byt 2 majitel VáÀa Martin *1820 v˘-
mûnkáfi, manÏelka Anna *1830

ã. p. 17 – byt 1 majitel Vilímek Franti‰ek *1834,
manÏelka Marie *1849

byt 2 majitelka Vilímková Viktorie
*1817 v˘mûnkáfika vdova

ã. p. 18 – byt 1 majitel Vavfiík Jan *1836 tesafi,
manÏelka Rozálie *1844

ã. p. 19 – byt 1 majitel Kainar Franti‰ek *1846,
manÏelka Marie *1846

byt 2 majitel Frais Franti‰ek *1808 v˘-
mûnkáfi, manÏelka Marie *1822

ã. p. 20 – byt 1 majitel Pop Jan *1838, manÏelka
Veronika *1839

ã. p. 21 – byt 1 majitel Drbal Fabián *1837, man-
Ïelka Franti‰ka *1848

ã. p. 22 – byt 1 majitel Baigar Martin *1820 tesafi,
manÏelka Franti‰ka *1821

byt 2 majitelka Va‰inková Marie *1807
v˘mûnkáfika vdova

ã. p. 23 – byt 1 majitel Vinkler Franti‰ek *1828,
manÏelka Anna *1827

ã. p. 24 – byt 1 majitelka Knopová Anna *1825
vdova

ã. p. 25 – byt 1 majitel StrÏínek Jan *1831, man-
Ïelka Franti‰ka *1835

byt 2 majitelka R˘parová Nepomuãena
*1835 v˘mûnkáfika vdova

ã. p. 26 – byt 1 majitel Barto‰ Antonín *1824,
manÏelka Anna *1828
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byt 2 majitelka Va‰inková Magdalena
*1805 v˘mûnkáfika vdova

ã. p. 27 – byt 1 majitel VáÀa Jan *1837, manÏel-
ka Marie *1840

ã. p. 28 – byt 1 majitel Janãík Franti‰ek *1835,
manÏelka Franti‰ka *1836

ã. p. 29 – majitel Lipnick˘ velkostatek
byt 1 Sehnal Antonín *1824, manÏelka

Josefa *1830
byt 2 Dobe‰ka Antonín *1814, man-

Ïelka Franti‰ka *1838
ã. p. 30 – majitel obec Klokoãí

byt 1 StrÏínek Petr *1847 krejãí, man-
Ïelka Marie *1850

byt 2 Matûjíãek Franti‰ek *1852 obec-
ní sluha (ponocn˘), manÏelka
Franti‰ka *1850

ã. p. 31 – byt 1 majitel Luke‰ Jan *1839 mistr ko-
váfi, manÏelka Franti‰ka *1839 

ã. p. 32 – byt 1 majitel âepica Franti‰ek *1830,
manÏelka AneÏka *1841

ã. p. 33 – byt 1 majitel Vilímek Vincenc *1851
obuvník, manÏelka Marie *1853

ã. p. 34 – byt 1 majitel Horák Franti‰ek *1839,
manÏelka Anna *1847

ã. p. 35 – byt 1 majitel Sehnal Franti‰ek *1851,
manÏelka Marie *1853

byt 2 majitelka Sehnalová Marie *1816
v˘mûnkáfika vdova

ã. p. 36 – byt 1 majitel âásteãka Ignác *1843,
manÏelka Aloisie *1848

ã. p. 37 – majitel Severní dráha
byt 1 VojkÛvka Jan *1844 hlídaã na

dráze, manÏelka Johana *1842
ã. p. 38 – majitel Severní dráha

byt 1 Zdráhala Franti‰ek *1841 hlídaã
na dráze, manÏelka Josefa *1845

1890 Sãítání lidu
ã. p. 1 – byt 1 majitel Vrána Franti‰ek *1860,

manÏelka Marie *1862
byt 2 majitel Vrána Franti‰ek *1835 v˘-

mûnkáfi, manÏelka AneÏka *1835
ã. p. 2 – byt 1 majitel ·krobálek Franti‰ek

*1842, manÏelka Petronila *1842
‰vagr Sehnal Franti‰ek *1850
(soudnû rozveden˘)

byt 2 majitelka ·losarová Marie *1814
v˘mûnkáfika vdova

ã. p. 3 – byt 1 majitel Lesák Jan *1829, manÏel-
ka Veronika *1838

ã. p. 4 – byt 1 majitel Vinklárek Antonín *1865,
manÏelka Anna *1869
Vinklárek Antonín *1820 v˘-
mûnkáfi vdovec

ã. p. 5 – byt 1 majitel ·rom Jan *1847 krejãov-
sk˘ pomocník, manÏelka Franti‰-
ka *1858

ã. p. 6 – byt 1 majitel DuchoÀ Franti‰ek *1836
(soudnû rozveden˘)

ã. p. 7 – byt 1 majitelka R˘parová Marie *1845
vdova

ã. p. 8 – byt 1 majitel Onderka Vincenc *1844,
manÏelka AneÏka *1854

ã. p. 9 – byt 1 majitel Hudek Franti‰ek *1842,
manÏelka AneÏka *1845

ã. p. 10 – byt 1 majitel Veãefia Martin *1841,
manÏelka AneÏka *1848

byt 2 majitel Jedliãka Jan *1815 v˘-
mûnkáfi, manÏelka AneÏka *1810

ã. p. 11 – byt 1 majitel Hegar Josef *1856, man-
Ïelka Franti‰ka *1860
matka manÏelky Vítková Marie
*1836 vdova

ã. p. 12 – byt 1 majitelka ·váãková Anna *1831
vdova, sestra Va‰inková Magdale-
na *1827

ã. p. 13 – byt 1 majitel Libosvár Jan *1826 ze-
dník, manÏelka AneÏka *1832

byt 2 majitelka Libosvárová Johana
*1807 v˘mûnkáfika vdova

ã. p. 14 – byt 1 majitel Vanûk Franti‰ek *1855 te-
safisk˘ pomocník, manÏelka AneÏ-
ka *1859

ã. p. 15 – byt 1 majitel Vágner Jan *1857, man-
Ïelka Marie *1863

byt 2 majitelka Vágnerová AneÏka
*1836 v˘mûnkáfika vdova

ã. p. 16 – byt 1 majitel Vilímek Martin *1836,
manÏelka Anna *1852

ã. p. 17 – byt 1 majitel Vilímek Franti‰ek *1835,
manÏelka Marie *1849

byt 2 majitelka Vilímková Franti‰ka
*1847

ã. p. 18 – byt 1 majitel Vavfiík Jan *1836 tesafisk˘
pomocník, manÏelka Rozálie
*1844

ã. p. 19 – byt 1 majitel Kainar Franti‰ek *1846,
manÏelka Marie *1846
Frais Franti‰ek *1808 v˘mûnkáfi
vdovec
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ã. p. 20 – byt 1 majitel Pop Jan *1838, manÏelka
Veronika *1839

ã. p. 21 – byt 1 majitel Drbal Fabián *1837, man-
Ïelka Franti‰ka *1849

ã. p. 22 – byt 1 majitel HoleÀa Franti‰ek *1856
mistr koláfi, manÏelka Josefa
*1855
Va‰inková Marie *1794 v˘mûn-
káfika vdova

byt 2 majitel Baigar Martin *1820 v˘-
mûnkáfi, manÏelka Franti‰ka
*1821

ã. p. 23 – byt 1 majitel Vinkler Vincenc *1860,
manÏelka Marie *1862

byt 2 majitel Vinkler Franti‰ek *1830
v˘mûnkáfi, manÏelka Anna *1828

ã. p. 24 – byt 1 majitel Keclík Franti‰ek *1860,
manÏelka AneÏka *1862

byt 2 majitelka Bartlová Terezie *1821
v˘mûnkáfika

ã. p. 25 – byt 1 majitel StrÏínek Jan *1831 
byt 2 majitelka R˘parová Nepomuãena

*1835 v˘mûnkáfika
ã. p. 26 – byt 1 majitel Hajda Franti‰ek *1856,

manÏelka Franti‰ka *1861
ã. p. 27 – byt 1 majitel Humplík Franti‰ek *1857,

manÏelka Franti‰ka *1860
byt 2 majitelka VáÀová Marie *1831

v˘mûnkáfika vdova
ã. p. 28 – byt 1 majitel Janãík Jan *1864, man-

Ïelka Marie *1866
byt 2 majitelka Janãíková Franti‰ka

*1835 v˘mûnkáfika vdova
ã. p. 29 – majitel Lipnick˘ velkostatek

byt 1 Spaling Jan *1833 správce, man-
Ïelka Anna *1823

byt 2 Pumprla Anton *1849, manÏelka
Franti‰ka *1848

byt 3 Vindík Josef *1855 dráb, manÏel-
ka Marie *1858

byt 4 Mlãák Adalbert *1843, manÏelka
Josefa *1848

byt 5 Îuja Jan *1847, manÏelka Ur‰ula
*1850

byt 6 Brada Ferdinand *1844, manÏel-
ka Veronika *1867

byt 7 Vindík Anton *1855, manÏelka
Antonie *1848

byt 8 Válek Jifií *1859, manÏelka Bar-
bora *1863

byt 9 Macík Tomá‰ *1865; Pagáã ·tûpán
*1863, KlvaÀa Franti‰ek *1871,
Krumpochová Anna *1871

ã. p. 30 – majitel obec Klokoãí
byt 1 StrÏínek Petr *1847 krejãovsk˘

pomocník, manÏelka Marie
*1850

ã. p. 31 – byt 1 majitel Luke‰ Jan *1839 mistr
kováfi, manÏelka Franti‰ka *1838

ã. p. 32 – byt 1 majitel âásteãka Jan *1844 zed-
nick˘ pomocník, manÏelka Anna
*1837

ã. p. 33 – byt 1 majitelka VaÀková Franti‰ka
*1833 vdova

ã. p. 34 – byt 1 majitelka Horáková Anna *1848
vdova

ã. p. 35 – byt 1 majitel Sehnal Franti‰ek *1851,
manÏelka Marie *1853

ã. p. 36 – byt 1 majitel âásteãka Ignác *1843,
manÏelka Aloisie *1847

ã. p. 37 – majitel Severní dráha
byt 1 VojkÛvka Jan *1844 hlídaã na Ïe-

leznici, manÏelka Johana *1842
ã. p. 38 – majitel Severní dráha

byt 1 Zdráhal Franti‰ek *1841 hlídaã
na Ïeleznici, manÏelka Josefa
*1851

1900 Sãítání lidu
ã. p. 1 – byt 1 majitel Vrána Franti‰ek *1860,

manÏelka Marie *1862
byt 2 majitel Vrána Franti‰ek *1835 v˘-

mûnkáfi, manÏelka Jenovéfa *1835
ã. p. 2 – byt 1 majitel ·krobálek Franti‰ek *1842,

manÏelka Petronila *1842
ã. p. 3 – byt 1 majitel Lesák Jan *1856, manÏel-

ka Ludmila *1873
byt 2 majitel Lesák Jan *1829 v˘mûnkáfi,

manÏelka Veronika *1836
ã. p. 4 – byt 1 majitel Vinklárek Antonín *1865,

manÏelka Anna *1869
ã. p. 5 – byt 1 majitel ·rom Jan *1847 krejãí po-

mocník, manÏelka Franti‰ka *
1856

byt 2 majitel Tomeãka Josef *1870 zed-
nick˘ pomocník, manÏelka Marie
*1871

ã. p. 6 – byt 1 majitel DuchoÀ Franti‰ek *1836
ã. p. 7 – byt 1 majitel R˘par Jakub *1867, man-

Ïelka Marie *1865
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byt 2 majitelka R˘parová Marie *1845
vdova

ã. p. 8 – byt 1 majitel Jemelka Vilém *1868,
manÏelka Josefa *1879

byt 2 majitel Onderka âenûk [Vincenc]
*1844 v˘mûnkáfi, manÏelka AneÏ-
ka *1854

ã. p. 9 – byt 1 majitel Hudek Franti‰ek *1842,
manÏelka Marie *1851

ã. p. 10 – byt 1 majitel Veãefia Martin *1841,
manÏelka AneÏka *1849

ã. p. 11 – byt 1 majitel Spáãil Ignác *1840, man-
Ïelka Aloisie *1840

ã. p. 12 – byt 1 majitel Darotík Josef *1868 tesafi-
sk˘ pomocník, manÏelka AneÏka
*1870

ã. p. 13 – byt 1 majitel Libosvár âenûk *1866 ze-
dník dohlíÏitel, manÏelka Franti‰-
ka *1872

ã. p. 14 – byt 1 majitel Vanûk Franti‰ek *1855 te-
safisk˘ pomocník, manÏelka AneÏ-
ka *1859

ã. p. 15 – byt 1 majitel Vágner Jan *1857, man-
Ïelka Marie *1863

ã. p. 16 – byt 1 majitel Ohera âenûk *1873, man-
Ïelka AneÏka *1876

byt 2 majitel Vilímek Martin *1837 v˘-
mûnkáfi, manÏelka Anna *1852 

ã. p. 17 – byt 1 majitel Vilímek Franti‰ek *1835,
manÏelka Marie *1849

ã. p. 18 – byt 1 majitel Vavfiík Jan *1836, manÏel-
ka Rozálie *1843

ã. p. 19 – byt 1 majitel Kainar Franti‰ek *1846,
manÏelka Marie *1846

ã. p. 20 – byt 1 majitel Pop Jan *1838, manÏelka
Veronika *1839

ã. p. 21 – byt 1 majitel Drbal Fabián *1837, man-
Ïelka Franti‰ka *1847

ã. p. 22 – byt 1 majitel HoleÀa Franti‰ek *1856
mistr koláfi, manÏelka Josefa *1855

byt 2 majitelka Baigarová Franti‰ka
*1819 soukromnice vdova

ã. p. 23 – byt 1 majitel Vinkler âenûk [Vincenc]
*1860, manÏelka Marie *1864

ã. p. 24 – byt 1 majitel Keclík Franti‰ek *1860
zednick˘ pomocník, manÏelka
AneÏka *1862

ã. p. 25 – byt 1 majitel StrÏínek Antonín *1875,
matka Franti‰ka *1857 v˘mûnkáfi-
ka

byt 2 majitelka R˘parová Nepomuãena
*1831 v˘mûnkáfika vdova
zeÈ StrÏínek Josef *1864, manÏel-
ka Vincencie

ã. p. 26 – byt 1 majitel Hajda Franti‰ek *1856,
manÏelka Franti‰ka *1868

ã. p. 27 – byt 1 majitel Humplík Franti‰ek *1857,
manÏelka Franti‰ka *1861

byt 2 majitelka VáÀová Marie *1837 v˘-
mûnkáfika vdova

ã. p. 28 – byt 1 majitel Janãík Jan *1864, manÏel-
ka Marie *1866

ã. p. 29 – majitel Lipnick˘ velkostatek
byt 1 Sperling Jan *1833 správce, man-

Ïelka Anna *1820
byt 2 Pumprla Antonín *1849 ‰afáfi,

manÏelka Franti‰ka *1848
byt 3 Kunãa Jan *1854, manÏelka Fran-

ti‰ka *1858
byt 4 Zakapsán Gerick *1870, hospody-

nû Kubínová Barbora *1869
byt 5 Mareãek Jan*1866, manÏelka Jo-

hana *1867
byt 6 Îamboch Josef *1861, manÏelka

Marie *1862
byt 7 Krejãa Josef *1864, manÏelka Ma-

rie *1872
byt 8 Richter Leopold *1884

ã. p. 30 – majitel obec Klokoãí
byt 1 StrÏínek Petr *1847 krejãí po-

mocník, manÏelka Marie *1850
·losarová Vincencie *1836 Ïeb-
raãka

byt 2 Zábranská Franti‰ka *1846 tulaã-
ka vdova

ã. p. 31 – byt 1 majitel Luke‰ Jan *1839, manÏel-
ka Franti‰ka *1838

ã. p. 32 – byt 1 majitel Drbal Jan *1869 tesafisk˘
pomocník a vedlej‰í v˘dûlek jako
mistr obuvník, manÏelka Franti‰ka
*1871

byt 2 majitel âásteãka Jan *1844 ze-
dnick˘ pomocník, manÏelka Anna
*1838

ã. p. 33 – byt 1 majitel Drbal Antonín *1871 te-
safisk˘ pomocník, manÏelka Fran-
ti‰ka *1870

ã. p. 34 – byt 1 majitel Horáková Anna *1848
vdova

ã. p. 35 – byt 1 majitel Sehnal Franti‰ek *1851,
manÏelka Marie *1853
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ã. p. 36 – byt 1 majitel âásteãková Aloisie *1848
vdova

ã. p. 37 – majitel Severní dráha (noclehárna pro
dûlníky)

ã. p. 38 – majitel Severní dráha
byt 1 Zdráhal Franti‰ek *1841 stráÏn˘

na dráze, manÏelka Josefa *1851
ã. p. 39 – byt 1 majitel Luke‰ Franti‰ek *1869,

manÏelka Aloisie *1872 majitelka
obchodu se smí‰en˘ zboÏím

1910 Sãítání lidu
ã. p. 1 – byt 1 majitel Vrána Franti‰ek *1860,

manÏelka Marie *1862
byt 2 majitel Vrána Franti‰ek *1835 v˘-

mûnkáfi, manÏelka Jenovéfa *1835
ã. p. 2 – byt 1 majitel ·krobálek Franti‰ek *1868,

manÏelka Îofie *1881
ã. p. 3 – byt 1 majitel Lesák Jan *1856, manÏel-

ka Ludmila *1873
byt 2 majitelka Lesáková Veronika

*1839 v˘mûnkáfika vdova
ã. p. 4 – byt 1 majitel Vinklárek Antonín *1865

zednick˘ pomocník, manÏelka An-
na *1869

ã. p. 5 – byt 1 majitel ·rom Jan *1847 krejãovsk˘
pomocník, manÏelka Franti‰ka
*1854

byt 2 majitel Tomeãka Josef *1870 ze-
dnick˘ pomocník, manÏelka Marie
*1871

ã. p. 6 – byt 1 majitel DuchoÀ Franti‰ek *1836
vdovec

ã. p. 7 – byt 1 majitel R˘par Jakub *1867, man-
Ïelka Marie *1865

byt 2 majitelka R˘parová Marie *1845
v˘mûnkáfika vdova

ã. p. 8 – byt 1 majitel Jemelka Vilém *1868,
manÏelka Josefa *1879

byt 2 majitel Onderka âenûk *1845 v˘-
mûnkáfi vdovec

ã. p. 9 – byt 1 majitel Hudek Franti‰ek *1845,
manÏelka Marie *1851

ã. p. 10 – byt 1 majitel Veãefia Martin *1841,
manÏelka AneÏka *1849

byt 2 majitel Kainar Jan *1870, manÏel-
ka Julie *1880

ã. p. 11 – ZBOURÁNO
ã. p. 12 – ZBOURÁNO

ã. p. 13 – byt 1 majitel Libosvár âenûk *1866 ze-
dnick˘ pomocník, manÏelka Fran-
ti‰ka *1872

byt 2 majitel Hajda Ferdinand *1875,
manÏelka AneÏka *1870 ‰vadlena

ã. p. 14 – byt 1 majitel Vanûk Franti‰ek *1855 te-
safisk˘ pomocník, manÏelka AneÏ-
ka *1859

ã. p. 15 – byt 1 majitel Vágner Jan *1857, man-
Ïelka Marie *1863
bratr Vágner Josef *1872 sou-
kromník

ã. p. 16 – byt 1 majitel Ohera âenûk *1873, man-
Ïelka AneÏka *1876

byt 2 majitelka Vilímková Anna *1852
v˘mûnkáfika

ã. p. 17 – byt 1 majitel Tomãík Hynek *1881,
manÏelka Vincencie *1876

byt 2 majitelka Vilímková Marie *1850
v˘mûnkáfika vdova

ã. p. 18 – byt 1 majitel Vavfiík Franti‰ek *1876
cestáfi, manÏelka Marie *1878

byt 2 majitelka Vavfiíková Rozálie *1845
v˘mûnkáfika vdova

ã. p. 19 – byt 1 majitel Kainar Josef *1875, man-
Ïelka Marie *1882

byt 2 majitel Kainar Franti‰ek *1846 v˘-
mûnkáfi, manÏelka Marie *1846

ã. p. 20 – byt 1 majitel Pop Jan *1877, manÏelka
Julie *1878

byt 2 majitel Pop Jan *1838 v˘mûnkáfi,
manÏelka Veronika *1839

ã. p. 21 – byt 1 majitel Drbal Alois *1878 tesafisk˘
pomocník, manÏelka Marie *1883

byt 2 majitel Drbal Fabián *1837 v˘-
mûnkáfi, manÏelka Franti‰ka
*1847

ã. p. 22 – byt 1 majitel HoleÀa Franti‰ek *1855,
manÏelka Josefa *1854

ã. p. 23 – byt 1 majitel Vinkler âenûk [Vincenc]
*1860, manÏelka Marie *1863

ã. p. 24 – byt 1 majitelka Keclíková AneÏka *1864
vdova

ã. p. 25 – byt 1 majitel StrÏínek Antonín *1875,
manÏelka Marie *1880

byt 2 majitelka StrÏínková Franti‰ka
*1857 v˘mûnkáfika vdova

ã. p. 26 – byt 1 majitel Hajda Franti‰ek *1856,
manÏelka Franti‰ka *1861

ã. p. 27 – byt 1 majitel Humplík Franti‰ek *1857,
manÏelka Franti‰ka *1861
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ã. p. 28 – byt 1 majitel Janãík Jan *1864, manÏel-
ka Marie *1866

ã. p. 29 – majitel Lipnick˘ velkostatek
byt 1 ·vidrnoch Jan *1866 ‰afáfi, man-

Ïelka Pavlína *1870
byt 2 ·tûpánek Tomá‰ *1845 dráb, man-

Ïelka Emerencina *1855
byt 3 Hnilica Jan *1855, manÏelka An-

na *1859
byt 4 Matefiánka Jan *1850, manÏelka

Katefiina *1850
byt 5 Kozák Jifií *1885, manÏelka Vero-

nika *1887
byt 6 Burdová Marie *1860 vdova
byt 7 ·abe‰ul Tomá‰ *1880, manÏelka

Antonie *1888
byt 8 Va‰inka Franti‰ek *1875, manÏel-

ka Barbora *1871
byt 9 Zaviãák Franti‰ek *1860, manÏel-

ka Anna *1875
byt 10 Masafiík Antonín *1863, manÏel-

ka Cecilie *1877
ã. p. 30 – majitel obec Klokoãí

byt 1 ·losarová Vincencie *1838 Ïeb-
raãka

byt 2 Zábranská Franti‰ka *1875 tulaã-
ka

ã. p. 31 – byt 1 majitel Luke‰ Jan *1839, manÏel-
ka Franti‰ka *1838

ã. p. 32 – byt 1 majitel Drbal Jan *1869 tesafisk˘
pomocník, manÏelka Franti‰ka
*1871

byt 2 majitel âásteãka Jan *1844 v˘-
mûnkáfi vdovec

ã. p. 33 – byt 1 majitel Drbal Antonín *1871 zed-
nick˘ pomocník, manÏelka Fran-
ti‰ka *1870

ã. p. 34 – byt 1 majitelka Horáková Anna *1847
ã. p. 35 – byt 1 majitel âíhal Jan *1875 mistr sto-

lafi, manÏelka Marie *1880
byt 2 majitelka Sehnalová Marie *1853

v˘mûnkáfika vdova
ã. p. 36 – byt 1 majitelka âásteãková Aloisie

*1848 vdova
ã. p. 37 – majitel Severní dráha, noclehárna pro

dûlníky
ã. p. 38 – majitel Severní dráha

byt 1 Mangel Jindfiich *1870 hlídaã na
Ïeleznici, manÏelka Franti‰ka
*1875

ã. p. 39 – byt 1 majitel Luke‰ Franti‰ek *1869,
manÏelka Aloisie *1872 obchod-
nice

1921 Sãítání lidu
ã. p. 1 – majitel Vrána Franti‰ek *1860, manÏel-

ka Marie *1862
ã. p. 2 – majitel ·krobálek Franti‰ek *1868, man-

Ïelka Îofie *1881
ã. p. 3 – byt 1 majitelka Humplíková Marie

*1891 
byt 2 majitel RÛÏiãka Josef *1891 zed-

ník polír, manÏelka Marie *1898
ã. p. 4 – majitel Vinklárek Antonín *1865, man-

Ïelka Anna *1869
ã. p. 5 – majitelka ·romová Franti‰ka *1856 vdo-

va
ã. p. 6 – majitel Jake‰ Franti‰ek *1893, manÏelka

Emilie *1893
prastr˘c manÏelky DuchoÀ Franti‰ek
*1834 spoleãník, vdovec

ã. p. 7 – majitel Pavelka Franti‰ek *1896, man-
Ïelka Marie *1899
R˘par Jakub *1867 v˘mûnkáfi vdovec

ã. p. 8 – majitel Jemelka Vilém *1868, manÏelka
Josefa *1879

ã. p. 9 – majitel âásteãka Jan *1873, manÏelka
Marie *1875

ã. p. 10 – majitel Kainar Jan *1870, manÏelka Ju-
lie *1880
Veãefiová AneÏka *1849 v˘mûnkáfika
vdova

ã. p. 11 – ZBOURÁNO
ã. p. 12 – ZBOURÁNO 
ã. p. 13 – majitel Libosvár Vincenc [âenûk] *1866,

manÏelka Franti‰ka *1872
ã. p. 14 – majitel Vanûk Franti‰ek *1855, manÏel-

ka AneÏka *1859
ã. p. 15 – byt 1 majitel Vágner Franti‰ek *1891,

manÏelka Îofie *1901
str˘c majitele Vágner Josef *1872

byt 2 majitel Vágner Jan *1857 v˘mûn-
káfi, manÏelka Marie *1863

ã. p. 16 – byt 1 majitel Ohera âenûk *1873, man-
Ïelka AneÏka *1876

byt 2 majitelka Vilímková Anna *1852
v˘mûnkáfika

ã. p. 17 – byt 1 majitel Tomãík Hynek *1881,
manÏelka Vincencie *1876

byt 2 majitelka Vilímková Marie *1850
v˘mûnkáfika vdova
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ã. p. 18 – byt 1 majitel Vavfiík Franti‰ek *1876,
manÏelka Marie *1877

byt 2 majitelka Vavfiíková Rozálie *1844
v˘mûnkáfika vdova

ã. p. 19 – majitel Hynãica Franti‰ek (Partutovice
ã. p. 23)
byt 1 nájemník R˘par Franti‰ek *1872

tesafisk˘ pomocník, manÏelka Ma-
rie *1886

byt 2 Kainar Franti‰ek *1846 v˘mûnkáfi
vdovec

ã. p. 20 – majitel Pop Jan *1877, manÏelka Julie
*1878

ã. p. 21 – byt 1 majitel Drbal Alois *1877, man-
Ïelka Marie *1883

byt 2 majitelka Drbalová Franti‰ka
*1848 v˘mûnkáfika vdova

ã. p. 22 – byt 1 majitel Janãík Jan ml. *1887, man-
Ïelka BoÏena *1887

byt 2 majitel HoleÀa Franti‰ek *1855
v˘mûnkáfi, manÏelka Josefa *1854

ã. p. 23 – byt 1 majitel Vinkler Augustin *1891,
manÏelka Marie *1893

byt 2 majitel Vinkler âenûk *1860 v˘-
mûnkáfi, manÏelka Marie *1863

ã. p. 24 – majitel Keclík Jan
byt 1 Bûhalová Marie *1873

ã. p. 25 – byt 1 majitel Mánek Cyril *1888, man-
Ïelka Marie *1882
tchán Stanûk Jan *1850 vdovec

byt 2 majitelka StrÏínková Franti‰ka
*1857 v˘mûnkáfika vdova

ã. p. 26 – majitel Hajda Jan *1887 
Hajda Franti‰ek *1856 v˘mûnkáfi, man-
Ïelka Franti‰ka *1861

ã. p. 27 – majitel Humplík Franti‰ek *1857, man-
Ïelka Franti‰ka *1861

ã. p. 28 – majitel Janãík Jan st. *1864, manÏelka
Marie *1866

ã. p. 29 – majitel Lipnick˘ velkostatek
byt 1 ·vidrnoch Jan *1866 ‰afáfi, man-

Ïelka Pavlína *1877
byt 2 Masafiík Antonín *1863, manÏel-

ka Cecílie *1877
byt 3 Hnilica Jan *1854, manÏelka An-

na *1858
byt 4 ·krla Josef *1878, manÏelka Fran-

ti‰ka *1880
byt 5 Slováãek Franti‰ek *1874, Sanit-

ráková Anastazie *1884 rozlouãe-
ná

byt 6 Hru‰ka Josef *1873, manÏelka
Marie *1872

byt 7 Malík Josef *1861, manÏelka Fran-
ti‰ka *1876

ã. p. 30 – majitel obec Klokoãí
byt 1 Zábranská Franti‰ka *1872

ã. p. 31 – majitelka Luke‰ová Marie *1867 svo-
bodná
matka Luke‰ová Franti‰ka *1832 vdova

ã. p. 32 – majitel Drbal Jan *1869, manÏelka Fran-
ti‰ka *1871

ã. p. 33 – majitel Drbal Antonín *1871, manÏelka
Kristina *1880

ã. p. 34 – majitel Horáková Anna *1847 vdova
ã. p. 35 – majitel âíhal Jan

byt 1 nájemník Matela Josef *1888
stráÏn˘ na Ïeleznici, manÏelka
Matilda *1883

byt 2 není ob˘ván
ã. p. 36 – majitel âásteãka Josef *1881 tesafisk˘

dûlník, manÏelka Franti‰ka *1882
ã. p. 37 – Îelezniãní domek slouÏí jako noclehár-

na pro dûlníky – ob˘ván jen tehdy, pra-
cuje-li se poblíÏ.

ã. p. 38 – StráÏní domek ã. 204 Severní dráhy
byt 1 R˘pal Antonín *1876 stráÏn˘ na

Ïeleznici, manÏelka Aloisie *1879
ã. p. 39 – majitel Luke‰ Franti‰ek *1869 mistr ko-

váfi, manÏelka Marie *1872 hostinská
ã. p. 40 – majitel obec Klokoãí – ‰kola

byt 1 Ka‰par Antonín *1864 uãitel,
manÏelka Anna *1869

ã. p. 41 – byt 1 majitelka Lesáková Ludmila *1873
vdova

byt 2 majitel Hétman (vulgo Machálka)
Josef *1890, manÏelka Franti‰ka
*1887

Pozn. ed.: 
Data narození se u téÏe osoby ve sãítacích operá-
tech z rÛzn˘ch let li‰ila.
Domy ã. p. 7, 10, 11, 12, 26 a 34 byly zbofieny
a ã. p. pozdûji pfiidûlována jin˘m novostavbám.



� 220 �

Klokoãí          Dûjiny a pfiítomnost obce

Slovníãek 
ménû znám˘ch pojmÛ

Achtl – vÏdy 1/8 mûfiice, plo‰ná nebo objemová
míra, 1/8 moravské mûfiice = 275,31 m2 =
0,028 ha

Centn˘fi – jednotka hmotnosti, cca 56 kg (morav-
sk˘) = 100 funtÛ (téÏ liber)

âinÏe – roãní plat, úrok odvádûn˘ vrchnosti jako
majiteli pÛdy, na které rolník sedûl a kterou uÏí-
val, pÛvodnû se naz˘val také plat úroãní nebo
jen úrok, od 17. století ãastûji jako plat gruntov-
ní nebo domovní (vÏdy veden v rubrice tzv. stá-
l˘ch platÛ)

Denár bíl˘ (d.) – do roku 1300 hlavní mûnová jed-
notka, poté drobná mince, vÛãi gro‰i vût‰inou
1 gro‰ = 7 denárÛ, do 19. století zlomek krejca-
ru; viz také zlat˘

Dominikál – panská pÛda, kterou vrchnost obdû-
lávala ve vlastní reÏii, pomocí dvorské ãeledi a ro-
botní prací poddan˘ch

Domkáfi – kategorie vesnického obyvatelstva na ne-
lánové pÛdû, jen s nepatrn˘m mnoÏstvím vlast-
ní pÛdy, s vlastním domem, na dominikálu i rus-
tikálu

Domovní plat – viz ãinÏe
Funt (téÏ libra) – hmotnostní jednotka = cca

0,56 kg (moravsk˘)
Gro‰ bíl˘ (gr.) – mûnová poãetní jednotka, v obdo-

bí 1300–1547 hlavní mûnou, od 16. do 17. sto-
letí uÏívána jako poãetní jednotka tzv. bíl˘ gro‰,
od roku 1573 raÏen jako mince, 30 bíl˘ch gro-
‰Û tvofiilo 1 zlat˘ moravsk˘. V mlad‰ím období
uÏíván také název gre‰le.

Gruntovní plat – viz ãinÏe
Gruntovnice – pozemková kniha jednotliv˘ch ob-

cí, zaznamenávány zmûny v drÏbû jednotliv˘ch
usedlostí, povinnosti vÛãi jednotliv˘m dûdicÛm
apod.

Haléfi – mal˘ peníz – drobná stfiíbrná mince
Hfiivna – hmotnostní jednotka, v gro‰ovém období

od roku 1300 rovnající se 253 g, zde mínûna ja-
ko poãetní jednotka, z tzv. Olomoucké (nûkdy
také tûÏké) hfiivny se razilo 64 praÏsk˘ch gro‰Û,
hfiivna také mohla odpovídat kopû gro‰Û
(= 60 gr.)

Chalupník – kategorie vesnického obyvatelstva na
nelánové pÛdû, jen s nepatrn˘m mnoÏstvím

vlastní pÛdy, s vlastním domem, ãasto na panské
pÛdû (nûkdy ztotoÏÀováni s domkáfii)

Jitro – plo‰ná míra = 1600 sáhÛ ãtvereãních =
5754,6 m2 = 0,5755 ha

Kopa gro‰Û – poãetní jednotka pfiedstavující 60 gro-
‰Û ãesk˘ch, 64 moravsk˘ch, 120 mí‰eÀsk˘ch, od
roku 1637 pfiedstavovala 1 kopa 70 krejcarÛ =
1 zlat˘ a 10 krejcarÛ

Koruna – základní mûnová jednotka od zavedení
korunové mûny v roce 1892 (zkratka K), v plat-
nosti byla do roku 1922 – po vzniku âeskoslo-
venské republiky základní mûnovou jednotkou
ãeskoslovenská koruna (zkratka Kã) do 1939
(resp. 1941) – ãeská protektorátní koruna (zkrat-
ka K) od 15. 3. 1939 (resp. 1941) – v letech
1945–1992 ãeskoslovenská koruna (zkratka Kãs)
– od 1. 1. 1993 ãeská koruna (zkratka Kã)

Krejcar (kr.) – mûnová jednotka v 16.–19. století,
její pomûr vÛãi hlavní minci se mûnil podle její-
ho typu (zlat˘ r˘nsk˘, zlat˘ konvenãní mûny, zla-
t˘ rakouské mûny). Krejcar byl dále dûlen na de-
náry; viz také zlat˘

Lán – základní jednotka pozemkové drÏby bez kon-
stantní velikosti, urãovaná plo‰nû poãtem jiter ne-
bo v duté mífie (mnoÏstvím set˘ch zrnin v korcích)

Libra – viz funt
Mûfiice moravská – plo‰ná míra = 700 sáhÛ ãtve-

reãních moravsk˘ch = 0,22 ha
Mûfiice starobrnûnská shánûná v˘sevková – 1,1482

mûfiice vídeÀské = 70,599 l = ‰lo o v˘mûru, na
niÏ se vysela 1 mûfiice osiva, asi 3/4 centn˘fie =
cca 44 kg

Mûfiice rakouská – jako objemová jednotka vûcí su-
t˘ch (napfi. obilí) = cca 61,5 l; jako plo‰ná míra
= 0,192 ha

Podruh – kategorie vesnického obyvatelstva, která
nemûla vlastní pÛdu, Ïila v podnájmu, pracova-
la vlastníma rukama na cizím

Role – v˘mûra pozemku – asi polovina lánu, uÏí-
váno téÏ jako oznaãení pro pole

Rustikál – pÛda, na které sídlí a kterou obhospo-
dafiuje poddan˘ rolník

Sáh moravsk˘ – plo‰ná míra = 3,596 m2 =
0,0003 ha; nûkdy téÏ délková míra, moravsk˘
177,75 cm a vídeÀsk˘ = 189,65 cm
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Sedlák (rolník) – kategorie ves-
nického obyvatelstva sedícího
na lánové pÛdû, dále se dûlí
podle mnoÏství pÛdy na láníky,
pÛlláníky, ãtvrtláníky – s touto
kategorií je spojena potaÏní ro-
bota, tj. robota s koÀmi: nelá-
noví osedlí konali pû‰í robotu
a byli naz˘vání v rÛzné dobû
rÛzn˘m zpÛsobem – podsedek,
chalupník, zahradník, domkáfi

Urbáfi – soupisy platÛ a povinnos-
tí poddan˘ch vÛãi vrchnosti

Zahradník – mlad‰í kategorie ves-
nického obyvatelstva na nelá-
nové pÛdû (ztotoÏÀováni s pod-
sedky)

Zlat˘ moravsk˘ (zlm.) – mûnová
poãetní jednotka rovnající se 30
bíl˘m gro‰Ûm = 210 bíl˘ch pe-
nûz (denárÛ) = 420 mal˘ch pe-
nûz (haléfiÛ), jeho hodnota se
rovnala 70 krejcarÛm

Zlat˘ r˘nsk˘ (zl.) – zlatá mince,
pozdûji hlavní poãetní jednot-
ka = 30 gro‰Û bíl˘ch = 60 krej-
carÛ

Bývalý grunt Augustina Vinklera č. p. 23 (nahoře) a domek Bohumila Haši č. p. 36 (dole) v roce 1968. V č. p. 23
se narodil Jan Vinkler, který byl v roce 1963 v Litoměřicích vysvěcen na římskokatolického kněze

Urbář z roku 1569 (ZAOpO, Vs Hranice, inv. č. 172)
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Barevná obrazová pfiíloha

Zbytky původního typu vegetace (lužní listnatý les) se dochovaly u řeky Bečvy na Rybářích v těsné blízkosti
nejjižnějšího cípu katastru obce, foto z roku 2007

Klokočí na mapě panství z roku 1799 (ZAOpO, Vs Hranice, inv. č. 4083, mapa č. 5)
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�
Sporná zahrada Šilhanka
(uprostřed) za řekou Bečvou
na mapě z roku 1828 
(ZAOpO, Vs Lipník,
inv. č. 52)

�
Detail sporné pastviny na
mapě Slavíčského a Jezer-
nického rybníka z roku 1802 
(ZAOpO, Vs Hranice,
inv. č. 4082, 
mapa č. 4)
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�
Mapka z obecní kroniky zachy-
cuje obec kolem roku 1900.
Autorem je pravděpodobně uči-
tel A. Kašpar (SOkA Přerov, Ar-
chiv obce Klokočí, inv. č. 1)

�
Zastavěná část katastru obce na tzv. in-
dikační skice z roku 1830 (MZA Brno, D9,
inv. č. 1282, sign. 1010, k. č. 243)
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� Dům č. p. 2 a jeho okolí v roce 2006. Prostor
v místě křížení cest v dolní části fotografie byl do
začátku 90. let 20. století využíván pro zastávky
pojízdné prodejny. V 90. letech 20. století měla
obchod se smíšeným zbožím paní Vladimíra Tom-
číková v č. p. 35

� Obraz rodného domku Viktora Martina Šlosara
(č. p. 2 uprostřed) od Tadeáše Milliana z roku
1844. Vlevo fojtství č. p. 3, vpravo grunt č. p. 1
(foto J. Lapáček)

� Portrét klokočského rodáka, opata Viktora Mar-
tina Šlosara, od Josefa Zeleného z roku 1852 je
vystaven v křížové chodbě rajhradského kláštera
(foto J. Lapáček)

� Lipová alej presidenta Masaryka v místní části
zvané Ulice (dříve Výhon) v roce 2006

� Domy č. p. 3 až č. p. 1 v zimě roku 2005. Před
nimi věž hasičské zbrojnice
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Pohlednice z roku 1907. Nahoře: cesta od Hrabůvky přes neregulovaný potok, vlevo č. p. 31, na kopci č. p. 20.
Dole: hostinec u Lukešů č. p. 39 (soukromá sbírka Břetislava Passingera)
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�
Cesta od Hrabůvky
přes regulované kory-
to potoka kolem
č. p. 31 v roce 2007

�
Dům č. p. 39 a jeho
okolí v roce 2007

�
Pohled na dům č. p. 39
a jeho okolí v roce
2007. V pozadí domy
č. p. 16, 15 a 14.
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Pohlednice vydaná Místní osvětovou komisí v Klokočí roku 1932

Budova Obecního úřadu v Klokočí (dříve školy) v roce 2006
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Náves s autobusovou zastávkou a můstek přes potok v roce 2006

Hostinec U Jarky v roce 2006
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Domy č. p. 18 a 17 (akademická malířka a sochařka Libuše Novotná, 50. léta 20. století)

Domy č. p. 18 a 17 v roce 2007
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Slavnostní předávání dekretu k užívání znaku a praporu obce v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR v roce 2005.
Dekret přijímá od předsedy PSP ČR Lubomíra Zaorálka starosta Oldřich Šnajdárek (vlevo)

Prapor a znak obce, prapor hasičského sboru
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Žehnání heraldickým symbolům obce a nově otevřenému hřišti za budovou obecního úřadu dne 30. září 2006

� Nové hřiště hřiště za Obecním úřadem v Klokočí, 2006

� Klokoč zpeřený (reprodukce z knihy: THOMÉ, Otto Wilhelm. Flora
von Deutschland, Österreich und der Schweiz. Gera, 1885. [zdroj: Wi-
kimedia Commons])
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� Volejbal na starém hřišti mezi č. p. 1 a 50, 
90. léta 20. století

� Průvod masek, tzv. vodění medvěda, před hospodou 
v roce 1999

� Klokočští judisté Tomáš Vrána a Josef Heryán v roce 1994
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�
Stavba nové zvonice
v roce 1998

�
Zchátralý vjezd do
dvora od Hrabůvky
na konci března
2006, kdy kolem
vedla jedna z rych-
lostních zkoušek Va-
lašské rallye

�
Vítání občánků v roce 2007
– slavnostní zápis do kroni-
ky
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Kříž u bývalého dvora

Kříž u cesty na Hrabůvku

Kříž u cesty na Milenov

Kříž před bývalou školou
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�
Setkání občanů u vánočního
stromu 24. prosince 2005

�
Hasiči na startu, apli-
kační cvičení 2003

�
Oslava Dne matek
v roce 2006 v sále
místního hostince


