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KOKORSKÉ NOVINY
ROČNÍK 16 ČÍSLO 1 ÚNOR 2014
OBČASNÍK PRO OBČANY KOKOR A NEJEN PRO NĚ
z prvních dnů února. 8. února už o sobě dával vědět česnek,
narcisy,tulipány a kvetla čemeřice nachová.
A ještě jedna malá omluva do Nelešovic. Pěkné fotografie
z tradiční podzimní jízdy krajinou pořídila a našim novinám
poskytla správně Pavla Zdařilová a nikoliv Petra Zdařilová,
jak mylně uvedly KN XV/6. Fotky byly ale v každém případě
zdařilé. Kš

ÚVODNÍK
Jak už bývá zvykem, první řádky nového čísla Kokorských
novin se rodí se značným předstihem před vlastním vydáním a
tiskem. V tento okamžik jsme tedy ještě uprostřed vánočních
svátků roku 2013 a zrovna si furiantsky říkáme: „Na Štěpána
není pána“. Media nás upozorňují, že tak teplo nebylo ani na
Velikonoce (teploty přes den dosahovaly k 10°C i bez
slunečního svitu), tráva se zelená a krteček dává o sobě vědět,
ale fučí pořádně a jsou místa, kde se lyžuje. Rok 2013 se
rozloučil krásným slunečným 30. prosincem a uplakaným
Silvestrem s hrozbou náledí. Ale to už je ve chvíli, kdy čtete
tyto řádky, jen vzpomínka a pohled do minulého roku.
Dnes se díváme dopředu a ptáme se, jaký bude ten rok
současný, rok 2014 a co přinese obci, spolkům, rodinám a
každému občanu? Z hlediska komunální politiky to bude rok
volební, ale zároveň rok pokračování náročných investičních a
provozních akcí, pokračování vcelku úspěšné činnosti spolků
a všestranných společenských, kulturních a sportovních aktivit
v obci. Snad se podaří připravit i vydání dlouho odkládané
knihy o Kokorách, což ovšem záleží i na vstřícnosti občanů
nejen při shromažďování fotografických a písemných
podkladů, ale také na spolupráci realizačního týmu a jeho
kooperaci.
Dobrou spolupráci (i se sousedními obcemi a spolky)
bychom si přáli i při vydávání našich Kokorských novin,
včetně sestavení vázaného vydání posledních pěti ročníků,
obdobně jako tomu bylo u prvních deseti let. Už by to byl
pořádný svazek o více než 400 stranách. To už by potom po
čase stálo za to zalistovat a zavzpomínat.
Vrátíme li se v tomto odstavci k počasí, připomeneme si
velmi teplý začátek ledna 2014. Teploty se v prvním týdnu
pohybovaly od 5 do 10°C. Tříkrálová zima 6. 1. 2014
vypadala takto: Pěkně, bezvětří, sluníčko, zelená tráva a na
meteostanici redakce v poledne 13°C. Neuvěřitelné. A těch
sedmikrásek. Jen televizní zprávy hovoří o vichru v Přerově.
a stržené střeše v Kojetíně. Leden pak zůstal mimořádně
teplým měsícem až do 22., kdy jsme zaznamenali, jako
pozdrav zimy, první „milimetrový“ poprašek sněhu a pak
teploty i několik stupňů pod nulou. Ale to už 20. ledna měla
být podle církevního kalendáře pověstná a tvrdá fabiánskošebestiánská zima, které se, alespoň podle vyprávění
nejstarších pamětníků, nejvíce obávali tehdy kočující cikáni.
A také skutečně byla, jen o pár dní později. To klesla ranní
teplotka několik dní pod nulu, dokonce jednou na – 13°C a
pod nulou bylo i přes den Ale nijak se nevyznamenala ani
zima „Hromničná“. 2. února 2014 odpoledne bylo plus 2°C a
nemrzlo ani v noci a další den byl krásný a slunečný. Jen ten
skřivánek ne a ne vrznout. Ale časy se mění a lidé a možná i
skřivánci s nimi. Kokorské noviny pořídily několik fotografií
z osluněné obce, na kterých to vypadá opravdu jako na jaře.
To by nebylo nic divného, jenže ty fotografie jsou lednové a

Leden 2014 za pivovarem. Foto redakce.
ZASTUPITELSTVO OBCE KOKORY
Zasedání obecního zastupitelstva, které jsme už v polovině
prosince 2013 pro KN nezachytili, se uskutečnilo jako
závěrečné za rok 2013 a konalo se 11. 12. 2013.
Z řádného zasedání vzniklo následující usnesení.
Zastupitelstvo obce schválilo
- program zasedání zastupitelstva obce
- ověřovatele zápisu p. Karola Drexlera a ing. Dominika
Jurečku a rozpočtové opatření č. 5 a 6
- pravidla rozpočtového provizoria Obce Kokory na dobu od
1.1.2014 do doby schválení rozpočtu na rok 2014
- rozpočtový výhled na rok 2015 – 2016
- souhlas s umístěním stavby rychlostní silnice R55, stavba
5502 Kokory-Přerov na pozemcích ve vlastnictví Obce
Kokory nebo spoluvlastnictví Obec Kokory s Českou
republikou a Brodkem u Přerova – LV 10001, LV 528 v k.ú.
Kokory a LV 100 v k.ú. Luková u Přerova
- smlouvu o zřízení věcného břemene č. IP-12-8012814/1
- smlouvu o zřízení věcného břemene č.
IV -128006720/VB/1, p.č. 374/9 v k.ú. Kokory
- Dodatek č. 001 SMLOUVY O SOP/SOBS číslo :
13_SOBS02_4120671170
- bezúplatný převod parcel č. 1007/1 a 1007/2 v k.ú. Kokory
z veřejného
zájmu
spočívajícího
v umístění
místní
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komunikace, veřejné zeleně a kanalizačních přípojek, které se
fakticky již na pozemcích několik let nacházejí
- Dodatek č. 6 ke smlouvě o závazku veřejné služby č.
2012035-09 uzavřené dne 2.1.2009 včetně dodatku č. 1 mezi
ARRIVA Morava a.s. a Obcí Kokory
- schválilo podání žádosti pro poskytnutí dotace na nákup
tranzitu pro jednotku sboru dobrovolných hasičů Kokory
- stanovy Sdružení obcí Mikroregionu Dolek
- plán prací a kulturních akcí na rok 2014
- harmonogram jednání zastupitelstva obce a rady obce v roce
2014

SLOVO STAROSTKY K PlÁNOVANÍ
Na prosincovém zasedání zastupitelstva byl schválen plán
prací a kulturních akcí pro rok 2014, který je zveřejněn na
webových stránkách obce www.obeckokory.cz . V nejbližší
době musíme uvést do souladu s platnými předpisy dvě
stavby. Jedná se o tzv. „Nový rybník“ u splavu. Tuto stavbu
po dlouhých diskuzích na minulých zasedáních schválilo
zastupitelstvo dne 12.2.2014. Souhlas zastupitelstva je
důležitým podkladem k dořešení stavby tohoto vodního díla, o
jehož zachování jsem intenzivně usilovala. Druhá stavba, která
nás trápí, je přechod pro chodce k poště. Krajský úřad vyzval
obec, aby tuto stavbu uvedla do souladu se závaznými
předpisy. Nový projekt bohužel nezískal souhlasné stanovisko
z dopravní policie, protože je v blízkosti vjezd do rodinného
domu a osvětlení je pouze z jedné strany. Bude potřeba, po
předchozí konzultaci na krajském úřadě, svolat společnou
schůzku s dotčenými orgány, projektantem a snažit se
umístění přechodu obhájit, samozřejmě za dodržení všech
zákonných norem. V současné době zastávají některé orgány
názor, že pokud máme světelný přechod, není třeba o několik
metrů dál mít další přechod. Preferují, aby zodpovědnost za
samotné přecházení přes silnici byla na každém z nás. Já si
osobně myslím, že silnice I/55 v naší obci je natolik
frekventovaná, že si občané z důvodu větší bezpečnosti
zaslouží i druhý přechod zachovat.

Zastupitelstvo obce neschválilo
- úplatný převod parcel č. 1007/1 a 1007/2 v k.ú. Kokory
Starostka obce Hana Zittová
Rozpočtová opatření, čísla smluv a parcel i význam zkratek
je možno dohledat na obecním úřadě, případně nahlížením do
katastru nemovitostí. K dispozici je i příslušný zápis ze
zasedání.
Z výše uvedených materiálů zveřejňují Kokorské noviny
rámcový plán prací pro rok 2014.
PLÁN PRACÍ NA ROK 2014
1. Mateřská škola
- nová vzduchotechnika v kuchyni
- oprava bazénku
2. Základní škola
- oprava topení (termoventily, pokračování v nátěrech)
- provedení izolace stavby proti zemní vlhkosti
- opravy šaten v suterénu ( po zpracování projektu)
3. Opravy budovy obecního úřadu – zpracování projektu na
opravu střechy a fasády, sanace zdiva v knihovně, oprava
knihovny a její rozšíření, bezbariérový přístup,
v projektu zvážit možnost využití půdních prostor ke
společenským účelům
Opravy realizovat po etapách s maximálním využitím
dotačních prostředků
4. Opravy MK- výtluky, cesta ke hřbitovu a povrch mostku u
školy
5. ČOV Kokory – pokračování přípravy dokumentace pro
územní řízení
6. Sportovní areál u starého hřiště – zpracování projektu
k možnosti získání dotací k využití plochy pro rekreační a
odpočinkové aktivity včetně výsadby zeleně v lokalitě
Brambor.
Vybudování
přístřešku
na
dětském
hřišti.
7. Úprava přechodu pro chodce k poště dle platných předpisů
a norem, zpracování projektu
8. Zpracování návrhu nového územního plánu – využítí
možností dotací
9. Oprava veřejného osvětlení, VO na staré hřiště
10. Oprava místního rozhlasu (dle dotačních možností)
11. Oprava autobusové zastávky u Dohnalů
12. Postupná revize stávající kanalizace
13. Zabývat se možnostmi řešení havarijního stavu levé části
pivovaru.

VÝROČNÍ VALNÁ HROMADA HASIČŮ
V sobotu 25.1.2014 v 17 hod. se konala Výroční valná
hromada Moravské hasičské jednoty, hasičského sboru
Kokory. Na zasedání byli přítomni i bratři a sestry z okolních
hasičských sborů. Všechny přítomné přivítal velitel jednotky
bratr Tomáš Jemelka, který zasedání řídil. Starosta hasičského
sboru Jaroslav Lenoch seznámil přítomné s činností sboru za
rok 2013. Další vedoucí družstev Tomáš Horák za soutěžící
družstvo mužů a Josef Mrtvý za družstvo mládeže přednesli
přehled činnosti a výsledků ze soutěží za uplynulé období. Do
sboru byly přijaty dvě nové členky sestra Anna Petrášová a
sestra Marie Štrbíková.
Všechny občany srdečně zveme na akce a soutěže, které
budou v průběhu celého roku. Děkujeme za podporu činnosti
sboru ze strany obce a sponzorů. H.Z.

Jednotlivé body tohoto plánu jsou specifikovány či upřesněny
samostatným článkem starostky obce.

K+M+B 2014 Tentokrát u Uvírů
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Z OBECNÍHO ÚŘADU
SPOLEČENSKÁ KRONIKA
NAROZENÍ DĚTÍ
Dne 23. 1. 2014 se narodila ve sledovaném období jediná
nová občanka Kokor, dívenka Martina Šromotová. Srdečně
ji vítáme mezi nás.

ČARODĚJŮV UČEŇ
Žáci naší školy navštívili ve čtvrtek 6. 2. 2014 brodecké
kino, kde členové divadelního souboru J. K. Tyla zahráli
pohádkový příběh Čarodějův učeň.
Herci předvedli perfektní výkon, nejvíce jsme se nasmáli
kouzelnému pytli. Hra měla nápaditou scénu, bylo úžasně
využito světelných efektů. Zaujala nás i lidová písnička, při
které herci procházeli jevištěm.

VÝZNAMNÁ VÝROČÍ
V období od konce února do konce dubna 2014 oslaví 80 a
více roků následující jubilanti.
21. 3. se dožívá 91 roků paní Jarmila Hnátová
23. 3. oslaví svých 87 roků pan Antonín Klučák
1. 4. oslaví kulatých 80 roků paní Věra Dočkalová
16. 4. se dožívá věku 84 let paní Jarmila Kopečná
26. 4. dovrší kulatých 80 let paní Olga Roháčová
26. 4. dosáhne věku 87 let paní Vlastimila Otčenášková
Především ke kulatým osmdesátinám, ale samozřejmě i ke
všem dalším požehnaným výročím, všem jubilantům přeje
zajména zdraví, klid a pohodu redakce KN i obec Kokory.

Představení se všem moc líbilo, těšíme se na další vystoupení
brodeckých ochotníků v příštím roce.
Zapsala Nikola Chrudinová a Veronika Kubíčková (8.třída)

ÚMRTÍ OBČANŮ
Dne 20. 12. 2013 zemřel pan Drahomír Machala.
Budiž mu země lehkou, nechť odpočívá v pokoji.
POZOR, TRADIČNÍ VÝSTAVA
Obecní úřad Kokory spolu se sociální komisí pořádá dne
13. 4.2014 od 14-18,00 hod. a 14.4.2014 od 8- 16,00 hod. v
zasedací místnosti Obecního úřadu Kokory - Tradiční výstavu
s jarní a velikonoční tématikou. Kdo z občanů má zájem o
vystavení svých rukodělných výrobků, může je donést v pátek
11.4.2014 od 8-15,00 hod. na Obecní úřad Kokory. Občané
jsou na tuto jarní výstavu srdečně zváni.

Beseda k letecké bitvě nad Hanou. Foto archiv školy
LETECKÁ BITVA
V předvánočních dnech roku 2013 si spolu se žáky
nevyšších ročníků kokorské školy připomenul kronikář obce
(ostatně jako každoročně) událost ze závěru II. světové války,
která se přímo dotýká naší obce. Ale už v letošním roce 2014
budou mít tyto vzpomínky daleko větší význam. Letecká bitva
nad Kokorami, nad Hanou a prakticky nad celou Moravou
probíhala v neděli, v pravé poledne, 17. prosince 1944. Bude
to tedy v prosinci přesně 70 let. A to už je nějaké výročí. Na to
se chystáme nejen u nás v Kokorách, ale i historikové v rámci
celého okresu Přerov. Vzpomínky na náš „kokorský
Liberátor“ a jeho posádku, na mrtvé i živé, sahají však také do
sousedních obcí, zejména do Nelešovic, Rokytnice a Brodku,
ale také do Troubek a dalších obcí..
Kš

ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
ZIMNÍ ŠKOLA V PŘÍRODĚ A LYŽAŘSKÝ VÝCVIK
Původní termín byl od 6. 1. do 10. 1. Nepříznivé sněhové
podmínky byly důvodem k jeho změně. Vyjeli jsme až
v neděli 26. ledna do Staré Vsi u Rýmařova. Učili jsme se
lyžovat a také jezdit na snowboardu. Ubytovaní jsme byli na
chatě Relaxa. Když jsme si zrovna neužívali sněhu, trávili
jsme čas v bazéně, sauně. Na večery nám animátoři
připravovali zábavné programy a diskotéky, paní učitelky zase
hry a Cestu za pokladem. Závěr výcviku patřil slalomu, za
jeho absolvování jsme dostali zasloužené odměny. Pobyt na
horách jsme si pořádně užili. Vrátili jsme se odpoledne 30.
ledna a čekaly nás jednodenní pololetní prázdniny.
Venda Procházková, Nikola Chrudinová (8. třída)

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY
Další netradiční zápis do 1. třídy se konal 4. února 2014,
tentokrát s včelkou Májou. Přišlo k němu 26 dětí. Většina
z nich zná dobře prostředí základní školy, protože úzce
spolupracujeme s mateřskou školou. Děti přicházejí do
vyučování, zúčastňují se soutěží - recitačních, pěveckých,
pravidelně procházejí „Zápisem nanečisto“. Třináct dětí
z mateřské školy navštěvuje od října letošního školního roku
kroužek anglického jazyka, jehož výuka probíhá v základní
škole pod vedením paní učitelky Martiny Pešákové. Z 26 dětí
má bydliště v Kokorách 18, v Žeravicích 3, Nelešovicích 2,
Krčmani 1, Čechách 1, Přerově 1. Těší nás, že si kokorskou
školu vybrali i rodiče, jejichž děti navštěvovali mateřskou
školu v Přerově (5).
Marie Kondlerová
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FARNÍ PLES SE VYDAŘIL
5. Farní ples se uskutečnil 25.1.2014 v sokolovně v
Kokorách. Podle počtu účastníků (kterých rok od roku přibývá
– letos 216) bylo vidět, že tento ples si získal nejen stálé, ale i
nové návštěvníky. Bohatá tombola čítající více jak 100 cen,
kvalitní dobré víno a dvě kapely jsou standardní součásti
Farních plesů v Kokorách. První cena v tombole byla letos
LCD televize a putovala ke šťastnému výherci do nedaleké
Lukové. Dále byly v tombole uzeniny, dorty, dárkové balíčky,
kolo, kávovar atd.. Překvapení v podobě scénky „Hodina
náboženství“ nacvičily a přichystaly maminky z naší farnosti.
Samozřejmě nechybělo ani předtančení, které předvedly 4
páry a to jak klasiku, tak modernu. To se velmi líbilo. Příští
Farní ples je naplánován na 17. ledna 2015, ale o tom budeme
čtenáře Kokorských novin určitě informovat. DJ
NOVOROČNÍ PŘÍPITEK SENIORŮ
V neděli 19. ledna 2014 se sešli už tradičně kokorští
senioři, aby si s paní starostkou a samozřejmě i mezi sebou
připili do nového roku. V úvodu vystoupili (v motorestu
Kokoráček) žáci ZŠ a MŠ Kokory s pestrým a pěkným
programem a pak už následovala klasická neformální zábava
s hudbou (oblíbený pan Čechák), s tancem v přiměřené míře a
intenzitě, zpěvem a hlavně s přátelským povídáním o všem
možném. Postřehy účastníků zaznamenala v kratičké
minianketě autorka záznamu Dr. Lö.
Manželé Hana a Štefan Slivkovi: „Je dobré, že si na nás
někdo vzpomene a pozve nás na pěkné odpoledne. Posedíme,
zavzpomínáme, zazpíváme a vždy se nám to líbí.“
Manželé Eva a Zdeněk Havlíkovi: „Chodíme vždy a rádi.
Zima je dlouhá a tak jsme spokojeni, že se dobře pobavíme,
uvidíme známé, zatančíme, zazpíváme. I tentokrát to bylo
pěkné, příště půjdeme zas.“
Bohumila Košťálková (manžel fotografoval a tak neměl
čas.): „Besedy s důchodci před časem chyběly, je dobře, že
v současnosti jsou už tradiční a zavedené. Jen jsem myslela, že
nás bude víc. Člověk příjde na jiné myšlenky a setká se
s lidmi, které třeba už dlouho nepotkal. Dědina totiž bývá
liduprázdná, někdy nepotkáš ani živáčka, někdejší procházky a
korzování, to vše prakticky zaniklo, tak aspoň příjemné
setkání na besedě.

U zápisu bylo plno. Foto archiv školy.
NOVOROČNÍ KONCERT
V sobotu 4. ledna 2014 v podvečerních hodinách pořádala
Obec Kokory v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Kokorách
Novoroční koncert.
Učinkoval pěvecký sbor Vocantes a vokální skupina
Vocantes. Tyto skupiny působí při Základní umělecké škole
Bedřicha Kozánka v Přerově. Sbormistrem a vedoucím
vokální skupiny je pan učitel Michal Sabadáš, na uměleckém
vedení sboru se podílí Stanislav Smoček, který je také
korepetitorem. V podání sboru a vokální skupiny zazněly
adventní písně, vánoční písně, známá i méně známá díla
světových skladatelů staré i soudobé hudby . Sbor zpíval jak
bez doprovodu, tak s klavírním doprovodem ve čtyř až šesti
hlasých aranžmá. Dle velkého aplausu soudím, že se
návštěvníkům koncertu velmi líbila, např. sólová píseň Pie
Jesu od Andrewa Lloyda Webbera v podání mladého zpěváka
souboru. Koncert v prostorách kostela spolu s vánoční
výzdobou působil na všechny přítomné velmi sugestivně. Na
závěr po dlouhém aplausu sbor přidal hudební přídavek.
Dovoluji si říci, že se koncert vydařil , návštěvníci odcházeli
spokojeni.
Obec
Kokory
tímto
děkuje
správci
Římskokatolické farnosti Kokory za možnost uskutečnění
koncertu v prostorách kokorského kostela.
IL
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2014 V KOKORÁCH
JAK DOPADLA A KOMU POMŮŽE?
Již 13. ročník této největší dobrovolnické akce v rámci
celé naší republiky je za námi. Opět se v celé ČR
vykoledovalo více než v předchozích letech. V Kokorách
chodily 4 skupinky koledníků a do pokladniček jim štědří
dárci darovali celkem 23 630,- Kč. V roce 2013 to bylo
23 376,- Kč. Oblastní Charita Přerov vybrala 690 000,- Kč v r.
2013 a 724 000,- Kč v r. 2014. V rámci celé ČR to bylo téměř
83 mil. Kč. Úspěch celé sbírky tedy závisí na aktivitě tisíců
lidí ve všech koutech republiky, často i v obcích o několika
desítkách obyvatel. Výtěžek sbírky je určen na pomoc
nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v
tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí.
Nejméně desetina výnosu sbírky je každoročně určena také na
humanitární pomoc do zahraničí. Všem dárcům patří upřímné
Pán Bůh zaplať.
DJ

Děti vystupují pro seniory. Foto redakce KN
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dovnitř. Také mně řekl, že na opravu hrobky už peníze nemá,
jen na kříž, a že by podle odhadu kameníka rozebrání krytu,
zhotovení věnce a znovupoložení zabroušených terasových
obrubníků (velmi kvalitních ještě z Rak-Uherska) stálo do 20
tisíc Kč. Nakonec mně požádal o vyřízení souhlasu k opravě
kříže i hrobky. Ještě tentýž večer vydala povolení farnost –
jako vlastník. Do konce roku pak i provozovatel hřbitova OÚ
Kokory, jenž projevil ochotu zaplatit opravu hrobky. Bylo
domluveno, že kameník s pomocníky provede renovaci kříže i
hrobky ještě v lednu (pokud mu to počasí umožní).

OPRAVA HROBKY
P.DANIELA DOMINIKA DAJČE
Uprostřed našeho hřbitova vyčnívá nad ostatní pomníky
hlavní hřbitovní kříž. Hned za ním je hrobka kokorského
faráře P.Daniela Dominika Dajče, jehož osobnost podobně
vyčnívá z dlouhé řady duchovních, kteří v naší farnosti
působili. Přišel do Kokor jako padesátiletý v r. 1878, a
zanechal po sobě stopu zřetelně čitelnou dodnes – 105 let po
své smrti. Největší jeho zásluhou bylo, že inicioval postavení
kláštera sester dominikánek (Česká kongregace sester
dominikánek) a při něm zřízení zimní hospodářské školy pro
venkovské dívky. Našel v Kokorách vhodné místo pro stavbu
kláštera i hospodářské školy. Přesvědčil majitele pozemků,
aby je darovali, či levně prodali kongregaci dominikánek
v Olomouci. Přesvědčil představené kongregace, aby do
takového podniku investovali nejen peníze, ale aby jej i
personálně vybavili svými sestrami (literními a praktickými
učitelkami) a převzali nad ním právní odpovědnost. Sám do
stavby kláštera vrhl veškeré své životní úspory a protože ani to
nestačilo, přesvědčil arcibiskupa, aby dominikánkám na
stavbu půjčil. Dajčovu velikost pochopíme, když si zkusíme
představit, že by dnes do naší farnosti přišel kněz, kterého by
napadlo zrovna v Kokorách vybudovat poměrně rozsáhlé
prestižní moderní vzdělávací zařízení. Obstaral by za tím
účelem několikahektarový pozemek, zajistil pedagogický
kolektiv plus další manažerské a technické kádry, vybral a
získal „pro věc“ organizaci, která stavbu zaštítí a z velké části
i zafinancuje a až by tohle všechno osobně zařídil, vyběhal po
úřadech a zorganizoval, nakonec by do toho podniku
investoval veškeré své úspory!! Přiznám se, že se mi nedaří
„si to představit“. Tedy smekám před P.Dajčem a už vůbec se
mně nechce věřit, že tady v Kokorách stihl ještě postavit i
spadlou kostelní věž, znovu zastřešit schodiště na hřbitov,
prodloužit v kostele původně jen lunetová okna (aby bylo více
světla), postavit nově jižní sakristii, přestavět faru, zásadně
upravit terén za ní, (aby deště nesmývaly ornici ze Zákostelek
až dolů do „Panské hospody“),motivovat lidi tak, že rádi
věnovali sochy světců v průčelí kostela, před kostelem, pod
schodištěm i ty v obci, inspirovat dárce k postavení několika
křížů v polích, podporovat místní spolkový život, (kterého se
sám aktivně zúčastnil), podporovat hudbu jak při
bohoslužbách, tak i mimo ně….atd., atd. Slyšela jsem o něm
mnoho historek: jak hluboký a vřelý vztah měl k lidem, i
k těm nejobyčenějším, i když sám byl velmi sečtělý. Vyprávěl
mně je můj otec – Oldřich Zlámal, který je slyšel od svého
staříčka Antonína, jenž byl Dajčův současník. Když si to tak
v hlavě rovnám, napadá mě, že P.Dajč byl světec.

Foto Ing. Růžena Jurečková
Protože byl leden nadmíru teplý, odkryli 30.ledna 2014
kameníci pomocí malého jeřábku hrobku a odvezli kříž
se dvěma popraskanými podstavci do dílny k opravě. Kříž i
korpus Krista jsou vytesány z jediného kusu hořického
pískovce. Korpus je hrubě zvětralý (chybí několik prstů),
podstavce se rozpadly. (Poslední oprava kříže byla provedena
na náklady OÚ Kokory v r. 1994.) Po odkrytí hrobky se
ukázalo, že je vystavěna z režného zdiva z ostropálených
cihel. Její okraje se sesunuly dovnitř a zasypaly rakev vrstvou
cihel a suti, takže nebyla vidět. Boční stěny byly na některých
místech až metr odshora erodované od zasakující vody. Bylo
jasné, že vše bude složitější a nákladnější, než se zdálo. Museli
jsme najít člověka, který jako hrobník má patřičný certifikát
na exhumaci ostatků, zkušenosti s hrobkami a který by zajistil
i znovuvybudování obvodového zdiva hrobky – nejlépe
vylitím betonem s armaturou. Takový muž se našel a v sobotu
8.2.2014 s pomocníky hrobku vyčistil, ostatky P.Dajče
z původní rakve s vložkou z pozinkovaného plechu vyjmul a
po odvozu veškeré suti a narušeného cihelného zdiva, zpět
vložil do hrobky. Následně v pondělí ráno 10.2.2014 byly
ostatky vloženy a pevně uzavřeny do 160 cm dlouhé bílé
rakve, jenž byla dočasně umístěna do farního kostela, vlevo od
oltáře. Po obnovení stěn hrobky a jejich zpevnění nahoře
železobetonovým věncem, by měli kameníci znovu položit
obrubu a sestavit z renovovaných dílů hlavní kříž.

Protože tohle všechno a ještě mnohem víc o něm vím,
mrzelo mě, když jsem na hřbitově míjela jeho hrobku, jejíž
kryt se rok co rok víc a víc propadal dovnitř. Bylo to vloni
před vánocemi, když jsem se u hrobky na chvíli zastavila.
Otvorem mezi kameny bylo poznat, že navzájem drží jen na
kousíčku. Zadívala jsem se na Dajčův dobrácký obličej na
fotce a nahlas povzdechla: „Otče Danieli, prosím Tě, něco
s tím udělej, ať se nestane tragedie. Víš, že pan farář má jiné
zájmy a obec také neví co dřív.“ Přiznám se, že mně z toho
havarijního stavu bylo těžko u srdce. Uběhl asi týden a hned
po vánocích večer 27.12 2013 mně volal jeden člověk,( který
si přeje zůstat v anonymitě), že se rozhodl nechat na své
náklady opravit hlavní kříž u hrobky P.Dajče. Sdělil mně, že
už jeho stav viděl kameník, který nás upozorňuje na vážné
nebezpečí těžkého či dokonce smrtelného úrazu, kdyby na kryt
hrobky vedle kříže vběhlo dítě a kameny se s ním zbortily
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P.Daniel Dajč zemřel 19.3.1909. Pokud vše dobře půjde a
teploty neklesnou výrazně pod nulu, mohly by být jeho
tělesné pozůstatky po 105 letech ve středu 19. 3. 2014 znovu
do téže hrobky s náležitou úctou pohřbeny.
Ing. Růžena Jurečková

zboží. Prý jsou zde pouze dnes a máme tedy jedinečnou šanci.
Byl s nimi těžký boj, odchází až poté, co si koupíme pár cetek,
i když za ¼ původní ceny. Po chvilce se objeví další
domorodec, na rameni opici, v ruce obrovského hroznýše,
v populární igelitové tašce 3 košíky a v každém stočená
kobra! Poprvé v životě se dotýkám hada, domorodec mi
hroznýše položí na ramena a na hlavu posadí košík
s vytřeštěnou kobrou. Já ani nedutám. Po chvilce košík
s kobrou padá z mé hlavy někam do písku a nyní já s
vytřeštěnýma očima cítím, že někde okolo se plazí had. Pro
první den zážitků dost.
To není kobra, ale stejně je to odvaha. Foto archiv autorky.

SRÍ LANKA – OSTROV S VŮNÍ ČAJE
Redakce KN plní svůj slib a přidává (na základě vstřícnosti
autorky) další záznam z cest slečny Zuzany Habáňové,
tentokrát ze Srí Lanky (pro starší Ceylon). Doplňujeme tak
besedu a následný prodej čajů ze závěru roku o autentické
zážitky mladé cestovatelky a kokorské rodačky. Ohlasy
čtenářů na její putování po Indii byly velmi příznivé a tak
věříme, že vás Zuzana zaujme i tentokrát.
Ten malý ostrov ve tvaru slzy, ležící 50 km jižně pod Indií,
mne vždy přitahoval jako magnet. Tak neuvěřitelně barevný
svět. Plantáže čaje, koření, neprodyšná džungle, vodopády,
stáda slonů, při troše štěstí zahlédnete i leopardy, jedovatí
hadi, drahé kameny, rozeklané divoké hory, starobylá
kamenná města, budhistické chrámy, bílé písečné pláže, háje
kokosových palem. Odolali byste? Pokud ne, vítejte na Srí
Lance.
Pár zeměpisných informací: původní název Cejlon se v r.
1972 změnil na Srílanská demokratická socialistická
republika. Hlavním městem je Kotte, předměstí největšího
města Kolomba. Je o něco menší než Česká republika, žije zde
21.500.000 obyvatel, a to převážně Sinhálci (73 %), Tamilové
a muslimové. Hlavním náboženstvím je budhismus (více než
60 %), křesťanství, islám a hinduismus. Domluvíte se zde
sinhálsky, tamilsky a anglicky. Prezidentem může být pouze
Sinhálec vyznávající budhismus. A překvapivě je zde 96%-ní
gramotnost.
Jednoho dne jsem koupila letenky, sbalila oblíbenou krosnu
a spolu se 2-ma parťáky (říkejme jim kluci) v lednu 2013
vyrazila směr Srí Lanka.
Po dlouhém letu s přestupem v Dubaji konečně přistáváme.
Jsme velmi unavení a zatažená obloha na náladě nezlepší.
Procházíme kontrolou, předkládáme potvrzení o zaplacení
„vstupnéhoʺ 20 dolarů (400 Kč), které Srílančané důležitě
nazývají víza. Vycházíme z letiště. Zprava, zleva facka
horkého vzducu a 80%-ní vlhkosti. Okamžitě se na nás sesype
dav neodbytných naháněčů. Po velice slabém dohadování
přijímáme nabídku odvozu do přímořské vesničky Negombo,
kde začíná naše putování po ostrově. Poté, co jsem zažila
v Indii, mě šílená chaotická doprava nechává klidnou. Místní
vozítka tuk-tuky (v Indii rikšové), auta, kola, všichni se
bezhlavě předhání, všichni troubí, volají na sebe, nadávají si,
smějí se. Ti co mají na semaforu zelenou, dávají přednost
červeným. Jízdu v protisměru nikdo neřeší, vozidla se
v poslední minutě minou. Pro Evropana těžko pochopitelný
systém. Místní jej ovšem zvládají bravurně, na našich silnicích
by se jistě nudili. Kluci ani nedutají. Však oni si zvyknou.
Nacházíme příjemný hotýlek v koloniálním stylu. Prostorné
pokoje, kolem postelí obrovské moskytiéry, bez kterých se
v noci těžko vyspíte. Odhazujeme krosny, procházíme
tropickou zahradou a před námi se otevírá nekonečná písečná
pláž lemovaná kokosovými palmami. Na únavu je
zapomenuto. Vlnám Indického oceánu, i když poněkud
bouřivým, se nedá odolat. V dálce kotví katamarány jako ze
starých filmů. Nikde nikdo, jen my tři, hrající si v oceánu jako
malá děcka. Ráj. Najednou si ale všimnu přibíhajících
domorodců. Každý má v ruce několik obrovských igelitových
tašek. Vytvoří kolem nás neprodyšný kruh a hbitě vytahují své

Ráno svěží a odpočatí opouštíme hotel a míříme do
vnitrozemí. V plánu je návštěva sloního sirotčince. Několik
desítek dospělých i dětských sloních sirotků se zde hromadně
3x denně krmí a koupe, je to velká podívaná zejména pro
turisty. Možná omylem, ale spíše takticky, nás tuk-tuk zaveze
na místo, kde sice sloni jsou, ale pouze čtyři. Jeden slon leží
celý den na boku v kalné řece a turisté si jej mohou za peníze
zkusit odrhnout, další tři jsou určeni k jízdě pro turisty.
V rámci úspory času a zřejmě i opotřebení slona nás všechny
tři posadí na nepohodlný sloní hřbet a slon si to s námi pádí po
naučené stezce.

Odpoledne pokračujeme místním autobusem na sever, do
tzv. „Kulturního trojúhelníku“. Přímo uprostřed ostrova se
nachází starobylá kamenná města a nejstarší budhistické
památky. Jízda místním autobusem je zážitek. Dveře se
nezavírají, v oknech místo skel mříže, autobus nacpaný
k prasknutí, lidé vystupují a nastupují za jízdy. Není to žádný
problém, autobus nejede vyšší rychlostí než 30 km/hod.
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Prodavač lístků kasíruje jen málokoho, nás ovšem samozřejmě
nemine. Pozitivní je cena lístku, 50 km nás stojí 5 Kč, a to nás
jistě ještě ošidil. Přijíždíme do 2. největšího města Srí Lanky
do Kandy, kde musíme změnit autobus. To ale není vůbec
jednoduché. Autobusů jsou zde desítky, lidí tisíce a každý nás
posílá z jedné strany na druhou. Vzdáváme to, správný
autobus není možné najít, proto si bereme tuk-tuk do 80 km
vzdáleného města Dambulla. Řidič nás všechny tři i
s obrovskými zavazadly nacpe do svého mikrovozítka a už si
to s námi uhání, má vyděláno na týden. Ubytování nalézáme
okamžitě, kluci vytahují slivovici – prý na desinfekci
organismu, chvíli relaxujeme a pak tvrdě usínáme.
Ráno zjišťuji, že spíme v prostorném bungalovu s terasou v
exotické zeleni. Po snídani vyrážíme k nejzajímavější památce
na ostrově, ke Lví skále – Sigiriyi. Nad okolní krajinou se do
výšky 200 m vypíná působivý geologický útvar připomínající
stolovou horu. Je plný jeskyní a převisů, téměř kolmé stěny se
dají vyjít po točitém schodišti. Vrchol hory tvoří velká plošina
s archeologickým nalezištěm. Shora je fascinující výhled na
divokou krajinu. Ovšem vstupné na horu je v přepočtu 600
Kč. Před pár lety to bylo 200. Srí Lanka se stává velmi
populární turistickou destinací a ceny se rychle zvyšují.
Vracíme se až za tmy, později než jsme předpokládali. Toho
využívá vychytralý řidič a chce víc peněz. Po hádce „ kdo
z koho“, mu dáváme navíc v přepočtu asi 15 Kč a všichni jsme
spokojeni. Večer na terase opět popíjíme slivovici. Náhle
postřehneme nenápadný pohyb. Mladý zaměstnanec jménem
Nihál by také rád slivovici zkusil. Zveme ho, vesele se
bavíme. Po několika skleničkách je však patrné, že pro Nihála
je to přece jen trochu silné pití. S pár karamboly se ztrácí ve
tmě do svého příbytku. Ráno Nihál nevypadá vůbec dobře,
jeho tmavá tvář je značně pobledlá. On i jeho šéf jsou jistě
rádi, že odjíždíme. Zastaví nám autobus a úprkem utíká zpět.
Asi mu opravdu není moc dobře.
Původní plán byl navštívit blízké historické chrámy a skalní
město, nakonec ale odjíždíme do hor a oblasti čajových
plantáží. Doposud bylo příjemné slunečné počasí. Hory jsou
však nevyzpytatelné. Opět jedeme autobusem nacpaným
k prasknutí, dveře dokořán, okna beze skel. Jízda ale není moc
příjemná. Prší, je zima a pod námi propasti několik set metrů
hluboké. Svodidla u cesty samozřejmě žádná nejsou. Po 5-ti
hodinách úmorné jízdy přijíždíme do nejvýše položeného
městečka, ale také nejdeštivějšího místa na Srí Lance, do
Nuwara Eliyia. Krásné divoké hory, čajové plantáže a továrny
na čaj, vše je bohužel ukryto v mlze a zůstane to tak po celou
dobu našeho pobytu. Ubytujeme se v příjemném, ale
chladném hotýlku, roztápíme na pokoji krb a sušíme mokré
věci. Kluci vytahují slivovici, teď spíše na zahřátí. Majitel
hotýlku striktně odmítá, musí prý za rodinou, ale jeho
svobodný bratranec po nás nenápadně pokukuje. Slivovice mu
chutná a zřejmě nedopadne tak špatně jako Nihál. Chystáme
se ke spánku. Na Srí Lance se totiž chodí spát po 8 hodině
večerní, noční život se tu nevede, na horách už vůbec ne. A
zítra v 5 ráno odjíždíme na výlet do národního parku
Hortonovy pláně.
Probouzíme se do zimy, vlhka a obrovské mlhy. My že jsme
v tropech? Dvě hodiny jedeme objednaným džípem 40 km
cestou plnou děr a výmolů, míjíme stáda bílých buvolů a
ohromných jelenů sambar. U vstupu do parku potkáváme
skupinku mladých Čechů z Prahy. Všichni váháme, zda
zaplatit nekřesťanských 30 dolarů (600 Kč). Je taková mlha,
že není vidět více než na 2 m. Řidič nám to rozmlouvá,
samozřejmě, on už má dnes vyděláno. Jsem neústupná, chci jít
dovnitř. Pár metrů za pokladnou mlha náhle mizí. Hortonovy

pláně jsou unikátní plošina ležící ve výšce 2500 m.n.m. Okolí
působí velice pochmurně, jako by ani do tropického ostrova
nepatřila. Cesta je plná bahna a kamení, vypadá jako po
záplavách. Vede neobvykle zajímavou krajinou. Roztroušené
neprostupné lesy, louky s prapodivnými trsy trávy,
rododendrony a divokými ledovými říčkami, okolo se tyčí
tajemné hory. Mlha střídá jasné nebe, déšť střídá slunce.
Plošina je ukončena prudkým 700 m hlubokým srázem,
s příznačným názvem „Konec světa". Pokud sem stihnete dojít
do 10 hodiny ráno, naskytne se vám dech beroucí výhled na
okolní hory. Nás zde bohužel zastihl déšť a mlha, výhled tedy
možná příště. Kluci si neschůdný terén užívají, hlavně ten
mladší mi připomíná Tarzana. Já jsem ale ráda, když je
obtížný výlet za námi a úplně promoční usedáme do džípu.
Předpověď počasí není dobrá, proto se rozhodneme další den
hory opustit. Pojedeme se ohřát k pobřeží.
Ráno svítí sluníčko, je teplo, my však uháníme na jih k moři.
Vzdálenost 200 km zvládá klasicky přeplněný autobus za 6
hodin. Jsme zde jediní bílí turisté, všichni nás pozorují a naše
čeština vyvolává výbuchy smíchu. Projíždíme neuvěřitelnou
krajinou, rozeklané hory porostl čajovníky, sráz střídá sráz, u
cesty obrovský vodopád. Začíná být velké horko, teplota
stoupá vysoko nad 30 °C.. Odpoledne přijíždíme na
jihovýchodní pobřeží do městečka Tangalle.
Na další cestu po Srí |Lance, za zlatým Budhou a s přátelským
řidičem vozítka tuk- tuk se s naší mladou cestovatelkou
vydáme příště. Už se těšíme.
VÍTEJTE V KOKORÁCH - POKRAČOVÁNÍ
V předminulém čísle KN jsme se s paní Drahomírou
Lörinczovou vydali na putování po naší obci. Autorka chtěla
orientovat nové obyvatele v názvech a v historii, ale také v
místopise obce a připomenout to i starousedlíkům.
Výchozím místem pro další cestu po obci a jejím okolí
bude v tomto pokračování Haltýřský rybník se svými malými
souputníky v sousedství, včetně původní studánky. Paní Draha
dále píše:
Od rybníka se vydáme kolem neprovozované „malé vodní
elektrárny“ a „školky dubového porostu“ kolem chat a proti
proudu Olešnice k lesíku Borky, Borka nebo i Borek k další
skupině chat a posléze až k obecnímu lesu Háj a k myslivecké
chatě. Při návratu zpět si všimneme mezi mlýnským náhonem
a tokem Olešnice nového pěkného rybníčka, zatím bez jména
a registrace. Posléze přejdeme u Borků lávku na levý břeh
potoka k velkému zadnímu rybníku, který je už historicky
veden pod názvem Mramor. Použijeme li jméno kopce nad
ním, bývá také označován jako rybník „Pod Bramborem“. Je
to vůbec rybníková oblast. Další současný rybník vznikl
využitím prostor někdejšího přírodního koupaliště, u kterého
stávala chata i hospoda „Bumbálka“ a nad ním se tyčí strmý
ostroh zvaný Hradisko. Úvahy, že se v oblasti zadního rybníka
a v kopci nad ním těžil kdysi mramor, ze kterého je i kokorská
křtitelnice, nejsou doložené. Zato s návrším Hradisko je
spojeno pověstí více. Ty „O kokorské panně“ v Pověstech o
hradech a zámcích a další, předpokládají existenci
středověkého hradu a jsou opravdu jen pouhými pověstmi.
Novodobý výzkum však přece jen potvrdil na vrcholu kopce
osídlení a to navíc mnohem starší (zhruba před dvěma a půl
tisíci lety) z doby Halštadské kultury a to nejdříve v osadě
neopevněné a později i opevněné.
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revitalizace. Naproti je významně a pěkně rekonstruované
zdravotní středisko, které vzniklo přestavbou a dostavbou
historické budovy „staré školy“ z předminulého století. Dále
v obci je to poměrně nová pošta, opravená Hasičská zbrojnice,
v majetku obce, známý hostinec u Dohnalů i obchody. V ulici
po obou stranách hlavní silnice I/55 se střídají staré šedé
fasády s barevnými, opravenými a svítí zde i jedna
novostavba. Dalo by se říci, že hlavní silnice tvoří s říčkou
Olešnicí dvě základní osy na sebe téměř kolmé, které dělí obec
Kokory zhruba na čtyři díly. Ale to už vnímavý občan i
případný návštěvník a turista vypozoruje sám. Velmi pěkně
jsou uvedené postřehy o naší obci patrné na internetu např.
pod heslem „mapy“ i na bilbordech v obci.. Nicméně
procházka za pěkného jarního počasí by byla určitě lepší.
Pokud by vás k ní vybídl i tento článek, bylo by to výborné.
D. Lörinczová.
Kokorský splav pod „Hradiskem“ Foto redakce.
Z bývalého tajemného a kdysi vzorně oploceného lesa
s mohutnými smrky a lavičkami u vody zbyly po privatizaci
jen náletové stromoví a keře. Jediný dub strážce zůstal u
někdejší horní brány, nedaleko renovované Boží muky, kde
les soukromý přechází do lesa obecního. Pod Hradiskem je
situován pevný jezový stupeň obecně nazývaný splav a v této
oblasti (a už je to jisté) se usadili bobři. Zda jde o jednotlivce
či rodinku zatím nevíme.
Polní cesta směřující vzhůru k žeravské silnici nás provede
kolem malého prastarého rybníka, který jediný je napájen
výhradně pramenitou vodou ze spodního vývěru v lokalitě,
kterou jsme jako děti označovali „Poslední skalka“. Kolem
poměrně nových chatek vyjdeme už nad Bramborem na cestu
ke hřbitovu. Celé této polní trati se říká Zákostelka či
Zákostelky. Obejdeme li po této cestě hřbitov, dostaneme se
do části obce zvané „Na kopci“ a pak pod kostelem podél
Centra Dominika, fary a obecního úřadu jsme najednou
uprostřed obce „Na Dědině“.
Dostaneme li se do obce cestou od starého hřiště, dáme se
„Podkopcím“ kolem mateřské a základní školy po levém
břehu Olešnice, až k hlavní silnici. Rondokubistická stylově
čistá škola (kdysi „Újezdní a obvodová měšťanská škola“)
byla postavena v roce 1925 za 6 měsíců – od března do září.
Moderní Mateřská škola vedle ní je podstatně mladší, byla
zbudována v akci „Z“ a uvedena do provozu v roce 1974.

Kolem jarní Olešnice, školy a školky.

STARÝ DOPIS PANÍ ŘEDITELCE
Členka redakční rady KN a někdejší ředitelka Mateřské
školy Kokory, paní Drahomíra Lörinczová, vytěžila ze svých
archivních písemností dopis z března roku 1980 a dala jej
k dispozici redakci. Tehdy jí poslal fotografii dětí z klášterní
mateřské školky v Kokorách z doby někdy kolem roku 1913,
tehdejší žák školky pan Josef Navrátil. Fotografii (pro nás
bohužel) požadoval tehdy vrátit do konce měsíce. Ale i tak
jsme z textu zajímavého a poměrně hodně osobního
průvodního dopisu získali některé cenné poznatky, o které se
chceme podělit zejména se staršími čtenáři, ale i s těmi, kteří
se o život v naší obci v minulosti i dnes, opravdu zajímají.
Pan Josef Navrátil (narozený roku 1909) mimo jiné píše:
Školka se nacházela v Kokorách v klášteře sester
Dominikánek a byla tehdy velkým dobrodiním, protože
málokde na vesnici v tehdejších dobách školka byla. Pisatel
pak vyslovuje pochybnost, že by ještě někdo někoho z dětí na
fotografiidnes poznal (tím si nejsme v redakci zcela jistí –
existuje pár lidí s tzv. historickou pamětí, kteří zejména
rodové rysy na starých fotografiích identifikují se značným
úspěchem) a dále poznamenává: Moji rodiče měli Na kopci
domek čís. 69, teď tam bydlí zase nějací Navrátilovi, ale naši
příbuzní to nejsou. Tatínek byl sedlářem a bylo nás šest
sourozenců. Byla to bída, tatínek ve válce, pole jsme žádné
neměli, maminka nás živila jen tak, že chodila na pole
k sedlákům. My starší děti jsme chodily do lesa na roští a
kozám na trávu. Plakával jsem hladem, maminka pekla
z ječmené mouky placky a vařila brambory, svítilo se
petrolejem. Štěstím pro nás bylo, že v obci žila stará kostelní
žebračka, říkalo se jí „Tonečka baňatá“ a ta co dostala u
sedláků za práci, nebo za hlídání dětí, tak se s maminkou o to
dělila a tak nás vyživily. Na své dětství mám nepěkné
vzpomínky, dva moji sourozenci zemřeli.
Když se tatínek vrátil z války, trochu se naše situace
zlepšila, ale nikdy jsme neměli nazbyt. V Kokorách jsem
vychodil obecnou školu, tu starou, vedle fáry, do měšťanky
jsme chodili do Brodku.
I když jsem se poměrně dobře učil, chtěl jsem být učitelem,
po dovršení 14 let, aniž bych školu dokončil, jsem se vyučil u
otce sedlářem. Být živnostníkem na vesnici bylo tehdy
ponižující zaměstnání. Celý rok se vlastně pracovalo na dluh
(zkráceno), opravené postroje a chomouty jsem roznášel po
práci sedlákům do Čelechovic, Nelešovic, Krčmaně, Žeravic
atd. No a po řepách jsem zase roznášel účty. To teprve jsem si
vyslechl různé poznámky, že sedlák pracuje jen na sedláře,
kováře atd. Cítil jsem se nesmírně ponížen a bylo mi líto otce,

Foto archiv KN.

Dalšími důležitými budovami v obci jsou: budova
Obecního úřadu (historická někdejší panská hospoda jako
součást panského statku). U této budovy se chystá významná
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že je tak závislý. Proto jsem se po vyučení přihlásil
k dobrovolné vojenské službě k dělostřeleckému pluku do
Nitry.
Dále pan Navrátil popisuje těžké vojenské začátky, kde
s ním „vymetli kde co“, ale i zlepšení. Po absolvování školy
byl již ve 22 letech nejmladším rotmistrem v čs. armádě a byl
přeložen do Olomouce. Po obsáhlých a jistě zajímavých
příhodách před válkou i po ní, které pro KN vynecháváme,
skončil znovu v Olomouci, kde ještě v jedenasedmdesáti
letech dosud pracuje (psáno v roce 1980) ve Fakultní
nemocnici.
Dále se svěřuje paní ředitelce, že jednou za rok si zajede do
Kokor (rodina odešla z obce 1927 a žádného příbuzného zde
nemá), projde vesnici, podívá se na hřbitov a svůj rodný
domek. Někoho, s kým by si ještě mohl popovídat, potká
opravdu zřídka a snad proto alespoň píše.
V závěru se vrací ke zmíněné fotografii: „Já jsem ten
krasavec v pořadí čtvrtý s trumpetou v ruce, napravo od
sestřičky. Ten vedle sestry v objetí je Ládiček Dohnalů, co byl
na hospodě v Kokorách, ten z druhé strany je Jojinek
Neplechů, syn řezníka a těch bylo třeba zvláště si považovat.
Ještě dodává, že v dubnu jedou na dovolenou do Basileje
k synovi do Švýcarska, a přikládá další fotografie.
Snad naše čtenáře alespoň něco ze vzpomínek a určitého
vyznání starého pána se vztahem ke Kokorám,zaujalo. Kš

práci zedníků a dalších řemesel doslova a do písmene
„zastřeší“.
Některé stavby a jejich krovy mi ovšem také mohou utéci
doslova pod rukama (stalo se mi to v Hliníku a na Brodecké),
jiné jsem zachytil, počínaje vzpomínkou na tesaře minulosti,
např. na pány tesaře Vrbu a Veselského. Tu novodobou
tesařskou řadu zahájil před léty při výstavbě na Olomoucké
podsaditý pan Stodola se svým typickým plnovousem.
Připomínám ho proto, že se po letech do našeho záznamu, jak
uvidíme z dalšího vyprávění, vrátil.
O tesařích z Hradce nad Moravicí, kteří realizovali klasický
krov na novostavbě Vaňkových na Olomoucké, jsme psali již
v říjnových KN. Zdálo se, že to bude poslední střecha roku
2013. Ale to jsme se pořádně zmýlili. Počasí pozdního
podzimu bylo z hlediska stavebníků rozumné, a tak nám
v obci vyrostly do konce roku další střešní konstrukce
s různými typy krovů. Sledovat jsme mohli spolu s našimi
čtenáři dvě z nich.

Dvě poznámky redakce:
Když se pan Josef Navrátil tehdy svěřil, že už sotva potká
někoho, kdo by si ho pamatoval, hned mi přišla na mysl moje
teta Filoména, rozená Košťálková někdejší sousedka pana
Josefa na Kopci, narozená 1916, tedy o 7 let mladší. Zavolal
jsem jí do penzionu v Brně, kde tráví ve svých požehnaných
98 letech už na lůžku své dny. A jako obvykle mne překvapila
jasnou a kvalifikovanou odpovědí: „Na Pepíka Navrátila se
dobře pamatuji, on byl potom vojákem a rodina z Kokor
odešla, po tom, co jsme se my přestěhovali do nové školy.“ A
sedí to, věřte, nevěřte, „na chlup“.
Fotografií s hrdým osazenstvem kokorské klášterní
mateřské školky existuje mnoho a opakovaně se objevily i
v KN. Připomínáme jednu z nich, o více než 25 let mladší, než
ta popisovaná, zhruba z let na začátku II. světové války. Na ní
jsme zaznamenali (hračky a moderní pomůcky zde byly
samozřejmostí) i jednoho z žáčků, který se ve světě skutečně
proslavil a to pozdějšího dirigenta předních našich i cizích
hudebních těles, pana Vladimíra Válka a s ním samozřejmě
jeho spolužačky z učitelských rodin a celou plejádu vážených
kokorských občanů, kteří se dnes věkem už blíží
k osmdesátce.
Osobně mne mrzí, že takovou fotografii nevlastním, i když
jsem tuto bohulibou instituci – kokorskou klášterní školku (dokonce i s manželkou) zdárně absolvoval v roce 1944.

Nejvíce na očích, téměř uprostřed obce, jsme sledovali boj
s časem při rekonstrukci původní zemědělské usedlosti č.p. 45
na náměstíčku či točně u Matonohového. Zprvu se pro
běžného pozorovatele zdálo, že půjde o nepatrné zvednutí
původní střechy v celé uliční frontě tak, aby vzniklo místo
stávajících půdních prostor v pohodě obyvatelné a rozsáhlé
první patro. Ukázalo se však postupem času, že jde o větší
akci. Celá původní střecha, krytina i celý krov, vše bylo
sneseno, vybudován pozední věnec v délce kolem 100m,
zhotoven a vztyčen klasický krov včetně laťování a nakonec a
vcelku bez promoknutí i moderní krytina z pásů profilovaných
plechů zahraniční severské provenience, střižených přesně na
míru pro již zhotovený krov. Do „zimy“ se to všechno stihlo.
Dokonce i ve dvorní části. Mezi pracovníky se znovu objevil
náš známý mistr tesař pan František Stodola. Dlouhá patrová
fronta tak svými zlepšenými proporcemi zvýšila důstojnost
někdejšího „Švehlova“ náměstí, včetně nové ozdoby,
poměděného kohouta. A pracuje se dál, lednové a únorové
počasí to zatím dovoluje. Foto ze začátku prací - redakce KN

VÝSTAVBA V KOKORÁCH
Velmi rád, se zájmem (možná s profesionální deformací) a
dokonce se zalíbením, sleduji výstavbu rodinných domů v naší
obci. Je to jakási, i když ne stoprocentní, záruka dalšího
rozvoje obce, s vidinou dalších dětí do školky a do školy,
udržení školy, pošty, obchodů, zdravotního střediska a dalších
nezbytných součástí moderní infrastruktury. Z tohoto pohledu
si říkám „houšť a větší kapky“ a ptám se, zda by v tomto
směru nešlo udělat ještě víc.
Zvláště sleduji a popisuji v Kokorských novinách již
několik let, samozřejmě velmi zjednodušeně, práci klasických
specialistů výstavby – tesařů a celých tesařských part, které

Na rozdíl od čp. 45, byla novostavba rodinného domu
v jižním svahu Kazňova nad někdejším mlýnským náhonem
poměrně dobře ukryta před běžnými pozorovateli. Také zde se
dokončení hrubé stavby a vztyčení střešní konstrukce protáhlo
až do astronomické zimy.
Příhradové vazníky nízké valbové střechy spojované
plochými spoji a vytvořené z plnostěnných smrkových prutů,
přivezli až před vánocemi. Na stavbu projel náklad
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zápivovarským vývozem do Kazňova kolem uzlového bodu u
Stehnového tak říkajíc „na chlup“. Na stavbě, přístupné právě
z úvozové cesty, jsme zastihli partu tesařů a montážníků
tentokrát z Velkého Újezda. Také střešní vazníky byly
vyrobeny ve Velkém Újezdě na rodinné pile Koš s. r. o.
S vazníky dopravenými až ke stavbě pracovali pak tesaři J.
Onderka, L.Tomeček a M. Křelka s dalšími pomocníky bez
veškeré mechanizace, pouze s rukama a provazy. Fotoreportér
KN je zachytil těsně před nástupem na vánoční oddych a
s pěkným výhladem na Kokory, který bude, po dokončení
stavby z rozsáhlé terasy, zvláště exkluzivní. Dnes už je stavba
zakryta a stavební práce na dalším novém domě v Kokorách
mohou pokračovat.
S původní rodinnou tradici jiné základní větve dřevařů
Košových z Velkého Újezda se setkal autor také při svém
dřívějším působení na stavební průmyslovce v Lipníku nad
Bečvou.

a doplnil tak další osvědčené cvičební aktivity. Starosta
Sokola Kokory bratr Radek Veselský pak zahájil vlastní
průběh slavnostní schůze a přivítal členy a zejména hosty ze
zastupitelstva obce, spřátelených spolků a sousedních jednot
Luková a Nelešovice, které stály u kolébky Sokola Kokory
právě před 110 lety. S historií kokorského Sokola jen velmi
stručně seznámil přítomné vzdělavatel T. J. bratr A. Košťálek.
Poukázal při tom na podrobnější materiály na informačních
panelech i zejména na překvapení připravené pro účastníky
schůze na balkoně sokolovny.

Medaile ČOS a diplom T. J. Sokol. Foto K. Bluma st.
Další částí programu bylo pak ocenění členů, příznivců a
sponzorů Sokola i házené. Nejvýraznější vyznamenání
„bronzovou medaili České obce sokolské“ předala členka
předsednictva Středomoravské župy Kratochvilovy sestra
Hana Kratochvílová ze Sokola Brodek dlouholeté cvičence,
cvičitelce, pokladní a hospodářce Sokola Kokory sestře
Aničce Markové. Bez její obětavé práce si zasvěcení
spolupracovníci i běžní členové a občané nedovedou činnost
Sokola Kokory po dlouhá léta ani představit a ocenění ve stoje
aplaudovali. Další vyznamenaní (a bylo jich téměř 60)
převzali pak pamětní list ČOS a vkusná čestná uznání
s grafickými motivy J. Jiříkové za dlouholetý přínos Sokolu,
házené i spolkové činnosti v obci. Čestné místo mezi
oceněnými zaujali i významní sponzoři a podporovatelé
činnosti Sokola a házené. K nim se, dnes už samozřejmě,
zařadila i obec Kokory s čelnými funkcionáři a se svým
zastupitelstvem, kterému také náleží upřímný dík.

Před vánocemi 2014. Foto archiv KN.
Osobním rozhovorem i na Facebooku jsme zjistili, že
v Kokorách bylo kolaudováno a zaneseno do katastru
nemovitostí, jako dosud nejvyšší popisné číslo v naší obci,
číslo domu 415. Přes výraznou a určitě chvályhodnou snahu
majitele, zachovat původní číslo popisné 4, a tím i kontinuitu
číslování domů v obci, bylo údajně nutno naplnit nové znění
příslušného zákona. Číslo popisné 4, kdysi původní
zemědělská usedlost Spurných, bylo demolováno, aby
uvolnilo místo novostavbě, a tím prý z obce nenávratně, podle
výkladu onoho zákona, zmizelo. Občane, div se a pozvedni
oči k nebi.
V tomto případě však musíme sebekriticky přiznat, že
dřívější tesařské práce také na této novostavbě u hlavní silnice
nám jaksi unikly. Ostatně, redakce K\N nemůže být všude.
Snad to alespoň pár řádky napravíme později.
Kš

Vyznamenaní, uprostřed starosta T. J.

110 LET SOKOLA KOKORY A 90 LET HÁZENÉ.
Obě významná výročí tělovýchovy a sportu a také spolkové
činnosti v Kokorách připomínali oslavenci a s nimi i Kokorské
noviny již v průběhu celého roku 2013. Házenkáři sportovními
akcemi, Sokol mimo jiné i provedením části nové fasády, ale
také aktivitou a inovacemi při cvičeních.
Společná slavnostní schůze T. J. i oddílu NH se však konala
až po uzávěrce KN v sobotní odpoledne 14. 12. 2014 od 15
hodin. V programu, který byl věnován výhradně oběma
výročím, se nejprve představili nejmladší cvičenci, taneční
kroužek Sokola Kokory, který zahájil svou činnost teprve letos
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Po malém občerstvení přišlo na řadu avizované pozvání na
balkon sokolovny a do vestibulu a klubovny v patře. Zde byla
pro hosty a účastníky schůze připravena velká výstava
vzácných dokumentů, sportovních trofejí a fotografií, velmi
dobře prezentující bohatou činnost Sokola a české či národní
házené za uplynulé minulé století i ze současnosti.
Původní protokolní knihy, diplomy a ocenění, poháry a
zejména na 60 původních i nových panelů černobílých i
barevných fotografií, hosty i členstvo plně zaujalo. Mnozí
prohlíželi velmi dlouho a opakovaně, další se vrátili do sálu,
kde pak probíhala družná a neformální diskuse, zábava a
vzpomínání.

Vzdělavatel Sokola a kronikář obce tlumočí dík výboru T. J
a házené i účastníků všem, kteří se na úspěchu slavnostní
schůze i výstavy jakkoliv podíleli.
A nakonec malá rekapitulace k výročí a k uložení „do
paměti“:
„Tělocvičná jednota Sokol pro Kokory a okolí“ byla
založena 15. 12. 1903. Klub české házené Haná Kokory byl
založen v roce 1923 a od roku 1929 je, s válečnou
přestávkou, oddílem a součástí Sokola Kokory. Kš
NELEŠOVSKÝ KALENDÁŘ
Zelený stojací kalendář do domácnosti zaujal
spolupracovníky redakce KN na začátku února v kokorské
obecní knihovně. Zvláště když se ukázalo, že byl vydán u
našich sousedů v Nelešovicích. Protože jsme usoudili, že jde o
dobrou myšlenku, začali jsme se o věc zajímat a takřka
obratem ruky jsme měli v redakci, díky vstřícnosti pana
starosty Nelešovic, nejen kalendář, ale i další informace. OÚ
Nelešovice zachytil pomocí tohoto týdenního kalendáře nejen
průběh roku 2014, ale na zhruba šedesáti fotografiích i typický
život a současnou podobu obce.
V minulém ročníku to byla jednotlivá čísla popisná. Pro
vydání se podařilo sdružit prostředky obce a sponzorů, takže
při 150 výtiscích byl kalendář distribuován také do každé
domácnosti Nelešovic. Dobrá inspirativní myšlenka.
Fotografie, na každý týden jednu, pořídily Pavla a Erika
Zdařilovy. KN děkují za poskytnutí kalendáře i nápadu. Kš

Výstava připravena. Foto redakce.
Pořadatelé využili rozsáhlé instalace výstavy i v neděli
odpoledne 15. 12. a v pondělí 16. 12. dopoledne, kdy byla
výstava otevřena pro veřejnost a pro II. stupeň základní školy.
Zde byli Sokolové a házenkáři velmi potěšeni, že mohou svou
historickou i současnou činnost ukázat i mladé generaci. Jedna
ze školaček, J. Sprušilová ze 7. třídy byla pak odměněna za
nejlepší odpovědi v anketě o Sokolu a výstavě horentní
symbolickou výhrou 110 Kč, ke 110. výročí. Výstava byla pak
otevřena naposled i po vánočních svátcích 27. 12., kdy ji
navštívil i starosta župy bratr Jaroslav Skopal s doprovodem.

ZAJÍMAVÉ MATERIÁLY ZE ŽERAVIC
Z rodinného archivu získal po svém strýci Karlovi
historické materiály pan Jaroslav Šmíd ze Žeravic a byl tak
laskav a poskytl je i našim novinám. Rádi se o ně podělíme se
čtenáři.
Zažloutlý novinový článek z října roku 1945 je plný
dobrodružství, válečných strádání i vůně dalekých zemí, text
ponecháváme bez úprav.
Mladý muž z Hané zakládá v Indii továrnu.
Jmenoval se Karel Šmíd a byl synem železničáře z Dobrčic
u Přerova. Vyučil se v přerovské Optikotechně optikem a
v roce 1940, když mu bylo 18 let, se rozhodl, jako mladý
český vlastenec uniknout přes Maďarsko do ciziny, aby nabídl
své síly československému zahraničnímu odboji. Tolik
úvodem. V Maďarsku byl půl roku zavřen, ale odvážnému
hochu se podařilo uprchnout přes Balkán do Asie. Po celý rok
sloužil v čs. armádě na Středním východě (J. Š. uvádí, že snad
i v cizinecké legii) a když překvapil svými odbornými
znalostmi ve výrobě a opravách optických přístrojů, byl
přikázán po absolvování těžkých zkoušek k civilní anglické
výrobě v Indii.
V roce 1942 se tam setkal s bývalým ředitelem přerovské
Optikotechny inž. Polákem, který, jakmile se dozvěděl na
konzulátě o Šmídově pobytu v Indii, navštívil mladého
Hanáka a pobyl pět dní v jeho pracovišti, aby později odletěl
do Kanady, kdež zařizoval továrnu pro firmu Baťa.
Karel Šmíd je v současné době v anglických službách a je
dílovedoucím v optické továrně v Dehra Dun v Zadní Indii.
Oženil se tam s Angličankou Gracií N.a jejich hošíček byl
pokřtěn jmény \Karel Zdeněk.
Od 1. prosince 1945 bude Karel Šmíd propuštěn
z vojenských služeb, ale zůstane v Indii, neboť byl pověřen
jedním z nevšedních anglických továrníků, zařízením optické
továrny v Bombayi. Rád by svým rodičům na Hanou poslal
nějakou finanční výpomoc, ale zatím to nebylo možné, ačkoliv

Kluci se školou na výstavě.
Foto redakce.
Některé z fotografií výstavy jistě budou dobře využity i
v připravované knize o naší obci. Zároveň prosíme členy a
příznivce Sokola a házené o případné další dokumenty, které
by mohly být přidány k těm dosavadním a dobře uloženy a
uschovány pro další retrospektivu v budoucnosti.
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československý konzulát v Indii se všemožně snaží nalézti
způsob provedení peněžního převodu.
Z dopisu Karla Šmída, odeslaného 25. října 1945 z Dehra
Dun a došlého v minulých dnech, vyvěrá velká láska k vlasti i
milované domovině, jakož i značný zájem o osudy své
hanácké rodiny. Jako by tušil, že obec Dobrčice byla jednou
z mála, v níž po dlouhé měsíce byli schováni nejen ruští, ale i
naši partyzáni, operující v hanáckém kraji. A pod lesem u
Dobrčic mělo být podle slibu partyzánského velitele majora
Murzina spuštěno padáky s letadel mnoho kulometů a
automatů k vyzbrojení vojenské odbojné skupiny, připravující
vpád Němcům do boku při jejich dubnovém a květnovém
ustupování. –ls. Tolik novinový výstřižek.
J. Šmíd přidal ještě dopis od Karla mamince do Dobrčic
z listopadu 1947, ten zde píše o svém onemocnění malárií,
chtěl by dostat aspoň trochu kmínu, slibuje, že přijede, zdraví
bratra Jaroslava (otec J. Šmída), ostatní sourozence a známé.
Bohužel, maminka už svého syna, ani vnuka, ani anglickou
nevěstu, nikdy nespatřila. Karel Šmíd tropickým podmínkám a
malárii nakonec v Indii podlehl. Zbyl jen dopis a novinový
výstřižek jako památka a snad dobrý pocit, že se Moraváci ve
světě neztratí. Za podklady za redakci KN děkujeme..

HASIČSKÝ BÁL
Dobrovolní hasiči uspořádali v sobotu 11.ledna 2014 již
tradiční hasičský ples. Celá akce se těšila bohaté návštěvnosti
z širokého okolí. K tanci i poslechu hrála skupina
Black&White z Valašského Meziříčí, která se svým prvním
vystoupením v naší obci docela dobře uvedla. Největší ohlas
však mělo amatérské vystoupení členů hasičského sboru pod
vedením Hany Lehocké. Jejich scénka sklidila obrovský
potlesk. Na tomto příkladu vidíme, že vkusně sestavené a
předvedené vystoupení za nulovou cenu předčí drahá
komerční představení. Za to členům děkujeme a budeme se
těšit, že nás příští rok opět něčím zajímavým překvapí. H.Z.

O.S. A CELEBRITY
Pokračujeme s uváděním zajímavých snímků, na kterých se
protagonista našeho seriálu O. Sládeček setkává a fotografuje
se zajímavými osobnostmi. Po panu Babišovi a Heleně
Vondráčkové přidáme postupně významnou osobnost z řad
policie ČR, osobnost ze sportovního světa a kontakty z ciziny.
Jistě je, a samozřejmě taky Oldu,poznáte.

SPORTOVNÍ PLES MALÉ KOPANÉ
Oddíl malé kopané 1.AC Kokoráček vás srdečně zve na
sobotu 15.3. od 20:00 do sálu sokolovny v Kokorách. Pořádá
zde již 6.sportovní ples malé kopané.K tanci a poslechu hraje
kapela NONUS.
Připraveno je předtančení,dobré
jídlo,pivo,alko a nealko.Zajištěna bohatá tombola,vstupné
slosovatelné.Mezi výhrami bude plynový gril,zájezdy,digitální
fotoaparát,let balonem a spousta dalších zajímavých cen.Pro
účastníka plesu je při vstupu připraveno překvapení.
Do redakce zaslal Pavel Poučenský
ZÁJEM O HISTORII A KOKORSKÉ NOVINY
V posledním období se na obec, obecní kroniku i na
Kokorské noviny obrátilo několik občanů, zajímajících se o
historii svých rodin či rodů v návaznosti na historii obce
Kokory. Především paní Y. Ďuranová z Prahy a pan R. Černý
z Brna. Setkání s nimi (stačilo i korespondenční) byla velmi
podnětná a věříme, že přinesou prohloubení dosavadních
znalostí např. o kokorských doktorech a mlynářích, ale také o
prvním konzumu a obchodech v našem městečku v době tzv.
zemského zřízení. Všechno úsilí směřujeme k tomu, abychom
našim čtenářům mohli přinést něco nového a zajímavého.
Snad se to povede už v dubnovém čísle KN. Těm, kteří se
hlásili, samozřejmě děkujeme a věříme, že přijdou i další.
Redakce KN
KOKORSKÉ NOVINY - občasník
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