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KOKORSKÉ NOVINY
ROČNÍK XVI ČÍSLO 5 ŘÍJEN 2014
OBČASNÍK PRO OBČANY KOKOR A NEJEN PRO NĚ
ÚVODNÍK
Představit si, že je dnes (27. 8. 2014) konec října, kdy toto
číslo KN vyjde, je poměrně snadné. Venku to totiž tak vypadá.
Jakoby ani nebyl srpen. Prší, je chladno, klouže to, útočí
plíseň. Samozřejmě, že věříme v pěkné září a slunné babí léto
a budeme to v našem úvodníku a v obsahu KN sledovat, spolu
s celým podzimem, přípravou voleb a se vším, co se u nás
v Kokorách děje. Zachytíme ještě i konec prázdnin, práce
v obci, aktivity sportovců a snad najdeme i něco zajímavého
v nedávné či dávnější minulosti. Samozřejmě i s obrázky, tak
jak jsme si už zvykli. Když za tři týdny, „na Marii“, v psaní
pokračujeme, je to to samé. Byly pěkné dny, ale teď prší a
prší, i když je poměrně teplo. Alespoň houbaři si užívají, ale
co ty slavnosti vinobraní a babího léta, průvody a naškrobené
kroje, tomu déšť neprospívá. Žně se ovšem stihly v pohodě a
chmel v podstatě také. A to je dobře.
A to babí léto na konci první a ve druhé říjnové dekádě
přece jen přišlo.
Hlavním tématem podzimu byly však senátní a zejména
komunální volby. Dlouho, jako by se nic nedělo. Jakési ticho
před bouří. Volební kampaň se vlastně oficiálně soustředila až
na začátek října a byla tak velmi krátká. Ale o tom více uvnitř
listu. Zajímá to ovšem i redakci KN, za jakých podmínek bude
pracovat v dalším období a to je věcí následujících dnů a
týdnů. Stejně to platí i pro obecní kroniku. Právě v tomto čase
se také dokončuje rukopis „Knihy o naší obci KOKORY“,
probíhají korektury, návrhy a volba obrázků, korespondence
mezi obcí a nakladatelem v Brně, aby bylo dodrženo
rozšířených smluvních 144 stran. Příprava byla složitější, než
se původně očekávalo a tak termíny „do hodů“ nebo „do
voleb“ se nepodařilo naplnit a tak si i dnes říkáme do jakého
termínového hesla se s vydáním a případným křtem a
prodejem této obecní prvotiny vejdeme. Více uvnitř listu.
Ani v 16. ročníku Kokorských novin se nám nepodařilo
získat pro rozbor, komentování, nebo alespoň malé glosování
událostí v obci a okolí více dopisovatelů. Nejvíce nás mrzí
malá „novinářská“ aktivita prakticky poloviny zastupitelů a
samozřejmě i ostatních občanů. Dlouholeté svépomocné
vydávání takového periodika, jakým naše noviny jsou, je
náročné a není zadarmo. Větší zájem veřejnosti by nás určitě
povzbudil. Šéfredaktor plně uznává dobře míněnou kritiku, či
lépe doporučení, aby si vychovával mladšího nástupce, ale
opravdu se nedaří. Každý další pomocník by byl upřímně
vítán a formy spolupráce by se určitě našly. Nezkusíte to?
Budete vítáni. K těm pomocným nápadům by určitě patřila
určitá inovace grafické podoby našeho listu, vycházející
z větší znalosti počítačových kouzel a další soudobé techniky,
cesta k barevné variantě tištěné podoby KN apod. Pro
každého dobrovolníka jsou dveře redakce dokořán otevřeny a
doslova i pohoštění zajištěno. Stavte se v redakci (118) na
kávičku či koláč a ptejte se, navrhujte a diskutujte. Kš

I tento papoušek chovatele Rostislava Jemelky se dostal do
připravované knížky o naší obci. Foto rodinný archiv
ZASTUPITELSTVO OBCE KOKORY
Usnesení ze zasedání Zastupitelstva Obce Kokory, které
se konalo dne 17. 9. 2014
Zastupitelstvo obce schválilo:
- program zasedání zastupitelstva obce
- ověřovatele zápisu Annu Gajdošíkovou a Karola Drexlera
- vytvoření letáku s vyjmenováním jednotlivých akcí, které
byly za poslední volební období vybudovány
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 9. 12. 2013, F. R.
Z. agency s.r.o. Brno, navýšení nákladů na vydání publikace
„Kniha o Kokorách“
- složení inventarizační komise: Anna Gajdošíková, Pavel
Poučenský, Karol Drexler a provedení inventarizace k datu 31.
8. 2014
- rozpočtové opatření č. 2
- Smlouvu o zajištění budoucího převzetí zrealizovaných
přeložek – objektů, lávka pro pěší a cyklisty přes R 55 v km
10,01
- Smlouvu o umístění (bezúplatnou) č. SUZB/202/2014 –
oprava přechodu pro chodce přes silnici I/55 v k.ú. Kokory
Zastupitelstvo obce pověřuje:
- finanční výbor k provedení kontroly hospodaření Obce
Kokory a k provedení kontroly hospodaření Základní školy a
Mateřské školy Kokory, p.o. za rok 2014
- kontrolní výbor k provedení kontroly plnění usnesení Rady
obce Kokory a Zastupitelstva obce Kokory za rok 2014
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání mimořádného
zastupitelstva obce ze dne 18. 6. 2014 a 3. 7. 2014
- došlou poštu
- informace z jednání rady obce
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NOVÉ VOLEBNÍ OBDOBÍ 2014 – 2018
Vážení spoluobčané, nejprve bych chtěla touto cestou
poděkovat všem, kteří využili svého práva volit a přišli
k volebním urnám. Svým hlasem jste rozhodli o tom, které
osobnosti budou v nadcházejícím volebním období spravovat
naši obec. Na ustavujícím zasedání zastupitelstva obce před
schválením programu složí zvolení členové zastupitelstva
slib a poté budou dle programu volit starostu,
místostarostu a další členy rady, členy finančního a
kontrolního výboru a dále pokračovat dle programu.
Pravděpodobné datum zasedání bude 5. 11. 2014 v 18.00
hod. v jídelně základní školy. Program bude řádně zveřejněn
na úřední desce. Všichni občané jsou srdečně zváni. Všem
zvoleným členům zastupitelstva blahopřeji a věřím, že všichni
budou aktivně pracovat tak, aby nezklamali důvěru svých
voličů.
Starostka

Z OBECNÍHO ÚŘADU
.
Obecní úřad Kokory pořádá dne 30. 11.2 014 a 01. 12.
2014 tradiční Vánoční výstavu. 30. 11. 2014 bude výstava
otevřena od 13,00 do 17,00 hod. a 1. 12. 2014 od 8,00 do
15,00 hod.
Výstava bude umístěna jako obvykle v zasedacích místnostech
Obecního úřadu Kokory.
Budeme potěšeni, když naši občané předvedou svými výrobky
na této výstavě práci svých šikovných rukou a tradiční i nové
nápady. Určitě je přijdeme pochválit a obdivovat..
UPOZORNĚNÍ
Obecní úřad Kokory opět připomíná občanům, že do 30. 11.
2014 je povinností dle obecně závazné vyhlášky Obce
Kokory, uhradit místní poplatky – svoz odpadu 400,—Kč
na osobu a rok, stočné 176,—Kč na osobu a rok, popř.
poplatek ze psa 80,-- Kč za rok Musíme bohužel
konstatovat, že ne všichni občané tuto lhůtu dodržují.
VOLBY V KOKORÁCH
V době dokončování říjnových Kokorských novin už je po
volbách, probíhá povolební vyjednávání a připravuje se první
řádné zasedání nového zastupitelstva. Abychom však mohli
občany uvést do obrazu (možná i ty, kteří bohužel k volbám
nepřišli) musíme se vrátit na začátek října. To dostávali
potenciální voliči první informace o 4 kokorských volebních
stranách či seskupeních, a později už konkrétní volební lístky
k senátním a zejména komunálním volbám. Objevily se
bilbordy či plakáty, případně další písemnosti pro voliče
s volebními programy i (obrazně řečeno) nějaký ten „volební
guláš“ a setkání s občany.
Vlastní volby proběhly v klidné atmosféře, případná
nervozita se na povrch nedostala. Za pěkného počasí se
v Kokorách dostavilo k volebním urnám 57% oprávněných
voličů, což je více než celostátní průměr (44,5%). Volební
výsledky jsme tentokráte zaznamenali z internetu. Pro přehled
využijeme pro 4 volební strany neoficiální zkratky.(ZOZKZa obec zdravější a krásnější, ZDRO- Za další rozvoj obce,
KDU – ČSL - obecně známá zkratka parlamentní strany,
SOU – Sousedé. 15 mandátů do obecního zastupitelstva bylo
pak rozděleno takto: ZOZK 7, ZDRO 4, KDU-ČSL 2 a SOU
2 mandáty.
Internet uvádí jméno zvoleného kandidáta, jeho věk, název
volební strany a získaný počet hlasů: Zvoleni tedy do
obecního zastupitelstva obce Kokory byli:
Hana Zittová
53
ZOZK
228
JUDr. Ivana Hučínová 50
ZOZK
224
Pavel Poučenský
39
ZOZK
220
Drahomíra Lörinczová
68
ZOZK
212
Ing. Vojtěch Franciška 52
ZOZK
204
Bc. Bohumil Rýc
35
ZOZK
200
Marti Bílý
39
ZOZK
192
Karol Drexler
49
ZDRO
158
Ing. Vladimír Lichnovský 52
ZDRO
154
Anna Gajdošíková
64
ZDRO
147
Mgr. Jana Mederová
34
ZDRO
140
Ing. Zdeněk Děrda
41
KDU-ČSL
115
Ing. Dominik Jurečka
36
KDU-ČSL
115
Ing. Petr Kostiha
50
SOUSEDÉ
98
Ladislav Zapletal
49
SOUSEDÉ
88
Věkový průměr zvoleného zastupitelstva je 47,4 roků.
Volby do senátu. Zde zaznamenáváme jen výsledky 1. kola.
V Kokorách a v celém volebním obvodu Přerov poslali voliči
do druhého kola RNDr. Jitku Seitlovou KDUČSLSZ zhruba

BIOODPAD BUDE MOŽNÉ LIKVIDOVAT DOMA
Na základě splnění všech podmínek bude obci vydáno
rozhodnutí o poskytnutí dotace z Operačního programu
Životní prostředí na akci „Využití biologického odpadu
v Kokorách“. Na základě uzavřených smluv s dodavateli obec
pořídila štěpkovač dřevní hmoty a kompostéry různých
objemů. Tyto budou našim občanům předány na základě
smlouvy o výpůjčce. K umístění na soukromých pozemcích
byl souhlas žadatelů vysloven již na dotaznících z průzkumu
zájmu. Doba udržitelnosti projektu je pět let. Účelem projektu
je nejen snížit množství odkládaného odpadu do společných
nádob na biologický odpad, které jsou rozmístěny v obci, ale
také umožnit každé domácnosti, aby produkt z kompostování
byl využit zpětně na jejich zahradách, ve sklenících a
podobně. Všichni občané a chataři budou mít umožněno
zdarma využití štěpkovače.
Starostka
SPOLEČENSKÁ KRONIKA
NAROZENÍ DĚTÍ
Mezi narozenými se nám v tomto období zapisuje jediný
chlapec a to:
25. září 2014 se narodil náš nový občan Eliáš VAŠICA
Srdečně gratulují a přejí hodně štěstí a zdraví do života OÚ,
redakce KN i ostatní spoluobčané a vítají chlapce mezi nás.
ÚMRTÍ OBČANŮ
V měsíci září a říjnu 2014 nás opustili následující občané:
Dne 4. září zemřel pan Josef Drmola
Dne 4. října zemřel pan Karel Uvíra
Budiž jim země lehkou, nechť odpočívají v pokoji a se
vzpomínkou rodiny a přátel z obce.
VÝZNAMNÁ VÝROČÍ
Zatímco předchozí rubriky byly vyhrazeny jen chlapcům a
mužům, významná výročí 80 a více roků oslaví v listopadu a
prosinci 2014 pouze ženy.
15. 11. se dožívá kulatých 80 let paní Marta Zehnulová
1. 12. dovrší věk 81 roků paní Marie Dopitová.
10. 12. oslaví svých kulatých 80 paní Olga Klučáková
13. 12. se dožívá 87 roků paní Růžena Zlámalová
20. 12 dovrší věk 82 roků paní Jaroslava Červeňáková
Všem jubilantkám přejí KN i obec hodně zdraví, štěstí a
pohody a k těm slavným kulatinám splnění dalšího přání podle
vlastní volby navíc.
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40 % hlasů a Ing. Antonína Prachaře z hnutí ANO 2011 30%
hlasů. Druhé kolo voleb do senátu bylo poklidné. Dokazuje to
i fotografie KN. Ve volební místnosti je pouze mladá komise,
starší volička a ještě o něco starší fotograf.KN.

k dalšímu zkvalitnění vybavení naší zásahové jednotky, která
má svou působnost nejen na katastru Obce Kokory, ale
smluvně i na katastru Obce Lhotka.
Starostka
Nové vozidlo hledejte v obrazové příloze KN.
CO SE DĚJE KOLEM SOKOLOVNY?
Výbor Tělocvičné jednoty Sokola Kokory řeší
v současnosti mimořádně náročnou problematiku realizace
energetických úspor na hlavní budově sokolovny. Znamená to
pro nás výměnu a zateplení požárně nebezpečného (jinak
ovšem velmi pohledného) stropu hlavního sálu sokolovny,
výměnu luxferových i ostatních oken a zateplení a úpravu
fasády. Tyto náročné stavební úpravy, na které byla získána
z grantu životního prostředí nezanedbatelná milionová dotace,
která musí být čerpána podle přísných pravidel, dokladů a
termínů, mohou ovlivnit celkový průběh zimní sezóny v sále.
Požadavky dodavatele, smlouvy a harmonogram prací se
připravují. Věříme, že úspěšně provedené práce dále zhodnotí
objekt, který už dnes slouží a bude sloužit občanům v mnoha
ohledech. Náročná akce si vyžádá vstřícnost, spolupráci a
pochopení zhotovitelů, investora, ale i všech dotčených
subjektů a pronajimatelů. Při konečném termínu uzavření celé
akce 30. 6. 2015, bude nezbytné část prací provést v zimním
období a část na jaře. Na konci podzimu je před T. J. Sokol
další náročná akce, rovněž s dotací, tentokrát Olomouckého
kraje, tj. oprava sociálního zařízení u hlavního vchodu, která
musí být ovšem provedena na etapy s počátkem prací v I.
patře. Tyto práce musí být uzavřeny a také vyúčtovány ještě
před koncem kalendářního roku 2014.

Ve druhém kole nakonec Jitka Seitlová z Lipníka n. B. své
vítězství z I. kola ve volebním obvodu Přerov obhájila,
s náskokem zhruba 7% před Ing. Antonínem Prachařem
z hnutí ANO, ovšem při volební účasti jen zhruba 16 %
oprávněných voličů.
KNIHA O NAŠÍ OBCI KOKORY
Ve stejném čase, kdy se dostává ke čtenářům říjnové číslo
Kokorských novin, probíhají poslední korektury knížky o
našich Kokorách. Vydání knihy o zhruba 150 stranách bylo
obcí zadáno brněnskému nakladatelství ve vyrovnaném
poměru textu, fotografií a dalších obrázků. Je to „obecní
prvotina“ v čase, kdy mnohé z okolních obcí již dříve
podobnou publikaci vydaly. Snad proto (a možná naposled) se
trochu více ohlížíme do minulosti. Snad to nebude na závadu a
bude to ku prospěchu také poměrně značnému počtu nových
obyvatel, kteří se stali kokorskými občany v posledních letech.
Ačkoliv zatím nemůžeme úplně přesně stanovit datum, kdy
nám vydavatelství knížku předá, můžeme už dnes počítat
s tím, že knížku pěkně „pokřtíme“ a budeme nad ní v zimních
měsících se zájemci z řad občanů neformálně besedovat.
Věříme, že dobře doplní řadu historických i aktuálních
informací o Kokorách, které dostáváme ke „zpracování a
vyhodnocení“ z jednání zastupitelstva, z obecní kroniky i
z Kokorských novin a dalších informačních kanálů i běžných
sousedských rozhovorů.
Věříme, že vydání knihy bude podnětem k diskusím a
připomínkám a začátkem sbírání dalších materiálů, které stojí
za zaznamenání a uchování pro eventuální další publikaci ze
současného života obce. Nechceme podcenit ani další
prohloubení rodinných a přátelských vztahů, které by dárek
v podobě knížky o Kokorách měl či mohl vyvolat i utužit.

FOTOGRAFIE Z ORDINACE
Nové kokorské osobnosti z oblasti duchovní a zdravotní,
tedy pana faráře a pana doktora jsme už představili čtenářům
v minulém čísle. Aby informace byla úplná, musíme ještě
dodat fotografii obvodního lékaře MUDr. Jaroslava Hrona. Je
to přímo z ordinace – tedy přímo z pracovního prostředí,
z konce ordinační doby, snímek pořízen téměř bez fronty, po
úspěšném vyléčení zánětu průdušek fotografa a reportéra
zároveň

NOVÉ ZÁSAHOVÉ VOZIDLO NAŠICH HASIČŮ
V souladu s „Pravidly pro poskytnutí příspěvku na
pořízení, rekonstrukci, opravu požární techniky a nákup
věcného vybavení jednotek sboru dobrovolných hasičů
obcí Olomouckého kraje na rok 2014“ přispěl Olomoucký
kraj na nákup zásahového vozidla pro JPO V Obce Kokory
částkou Kč 120 tis. Z rozpočtu obce činí podíl na
spolufinancování Kč 300 tis. Pořízením tohoto vozidla došlo

MUDr. Jaroslav Hron, náš obvodní lékař.

Foto KN

POZNÁMKA REDAKCE : Svého funkcionáře, dlouholetého
člena a hlasatele Karla Uvíru si Sokol a národní házená
připomenou v prosincových KN.
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ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY KOKORY

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU
A VÍTÁNÍ PRVŇÁČKŮ
První zářijový den patří již tradičně dětem. Stejně tomu
bylo i letos. Prostory školní jídelny se již od půl osmé
zaplňovaly rodiči budoucích školáků. Dvacet čtyři
prvňáčků netrpělivě přešlapovalo a čekalo, až začne jejich
první „školní den“. Při slavnostním ceremoniálu se každý
představil a následně byl pasován na žáka naší školy. Celé
slavnosti přihlížely i ostatní třídy, které si již tradičně
připravily pro nejmenší spolužáky zdravici a popřály jim
tak mnoho úspěchů ve školních lavicích. K tomuto přání se
připojila i paní starostka, která se jako každoročně
slavnostního zahájení nového školního roku účastnila.
Všem dětem přejeme hodně legrace, samé hezké známky a
rodičům radost z úspěchů svých ratolestí.

Paní ředitelka nám zaslala do Kokorských novin pro
informaci našich čtenářů a rodičů personální složení
pracovního kolektivu ZŠ a MŠ Kokory od 1. 9. 2014
Marie Kondlerová - ředitelka ZŠ a MŠ Kokory
Mgr. Šárka Vašinová – zástupkyně ředitelky
Učitelský sbor ZŠ Kokory má třídnictví stanoveno takto:
1. třída: Mgr. Michaela Olehlová
2. třída: Mgr. Jana Procházková
3. třída: Mgr. Martina Pešáková
4. třída: Mgr. Jana Oslancová
5. třída: Mgr. Irena Svozilová
6. třída: Mgr. Jana Jemelková
7. třída: Mgr. Miroslava Medříková
8. třída: Mgr. Petra Skřivánková
9. třída: Mgr. Jitka Vystavělová
Denisa Biskupová: dějepis – pracovní činnosti
Školní družina:
Olga Plaskurová – I. oddělení
Karolína Pazderová – II. oddělení
Správní zaměstnanci:
Iva Jemelková – účetní
Ludmila Uvírová
Eva Telíšková
Mateřská škola:
I. oddělení Sylva Pavlů – vedoucí učitelka
Kateřina Žouželková
II. oddělení Bc. Silvie Červenáková
Jana Kovaříková
Správní zaměstnanci:
Anna Karasová
Miroslav Ondruška

CESTA ZA POKLADEM
Ve středu 24. 9. 2014 jsme pro děti obou oddělení školní
družiny připravily cestu za pokladem se skřítkem Dubínkem.
Děti hledaly fáborky, které nám ukazovaly cestu k pokladu. U
každého fáborku byla zpráva od skřítka a zároveň úkol, který
děti plnily s velkým nadšením. Akce se nám vydařila i díky
pěknému počasí.
Olga Plaskurová

Školní jídelna:
Hana Pavlíková – vedoucí ŠJ
Petra Výstřelová – kuchařka (návrat z rodičovské dovolené)
Milada Štefuráková - kuchařka
VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
V letošním školním roce jsme pro žáky připravili opět
bohatou a pestrou nabídku zájmových kroužků. Posuďte sami.
Kroužky: Turistický, Plavání, Florbal pro I. stupeň.
Florbal pro II. stupeň (o přání chlapců II. stupně mít kroužek
florbalu jsem se dozvěděla z naší „školní vrby“).
Flétna - Vaření - Dramatický - Stolní hry - Malí muzikanti
Výtvarný - Angličtina hrou (1.třída) - Hravá angličtina (2.
třída) - Angličtina pro nejmenší (navštěvují děti z mateřské
školy) - Myšlení nebolí - Zajímavá matematika - Český
jazyk hravě.
I v tomto školním roce pokračujeme v projektu Podpora
technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém
kraji. Šest žáků 9. třídy od října navštěvuje kroužek na
Střední průmyslové škole v Přerově.
(Poznámka: rybářský kroužek vede pan Metelka (Rybářský
svaz), škola pouze poskytuje učebnu, za kroužek
nezodpovídá).

DEN ZVÍŘAT
Jako každoročně, tak i letos si v říjnu připomínáme Den zvířat.
Při tomto projektovém dni si žáci II. stupně prostřednictvím
zajímavých aktivit obohacují výuku o otázky spojené se
zvířaty. Dozvěděli se původ tohoto svátku, který souvisí
s Františkem z Assisi. Podle legendy se tento světec během
svého života staral o opuštěná zvířata, a proto den jeho
svátku, 4. října, připadá oslavě zvířat.
Děti se zabývaly zajímavostmi, které zpracovávaly formou
projektů, tvořily přirovnání, pracovaly s cizojazyčnými texty,
pokusily se vcítit do kůže našich čtyřnohých mazlíčků a
nechaly je promlouvat řečí lidí. Žáci popustili uzdu své
fantazii, něco nového se dozvěděli a jak se jim práce dařila,
můžete posoudit na následujících fotografiích. I. stupeň vyjel
za zvířaty do Hanáckého Dvora v Popovicích
Mgr. M. Medříková
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Text příspěvku a foto – kolektiv učitelek I. stupně

Mají rádi zvířata

ZELÍ NA NAKLÁDÁNÍ A CIBULE Z TROUBEK
To byly dvě komodity, které nám na základě předchozí
objednávky dopravila až do domu paní Marcela Nezvalová,
jako jednu z posledních akcí svého obchodu, který
z rodinných a provozních důvodů uzavřela. Přitom požádala
Kokorské noviny, aby jejím jménem poděkovaly za spolupráci
a pochopení dosavadním věrným zákazníkům. S podnikáním
nekončí, hledá jen vhodné podmínky, ve kterých by mohla
obchod realizovat. Prostory, které byly pro obchodní
podnikání upraveny a nesly v posledním období označení „U
Nezvalů“ zůstávají v tomto čase prázdné.
Kš

Fota archiv školy

MALÍ CYKLISTÉ Z KOKOR
Nezbytnou součástí výuky na I. st. ZŠ je dopravní výchova,
podzimní cyklistická soutěž se proto každý rok opakuje. I
letos ukázala, zda jsou žáci dobrými cyklisty. Děti z I. stupně
základní školy si vyzkoušely, jestli dokáží zdolat i složitější
terén, různé překážky a zda zvládnou zastavit na stanoveném
místě.
Za jízdu zručnosti, při které se měřil i čas, mohly děti
získat trestné body. Nechyběla ani zkouška vědomostí, která
prověřila znalosti značek, dopravních situací, výbavy
cyklisty… Velká část uspěla velmi dobře, ale našly se i
výjimky, ty by určitě neměly podceňovat znalosti v oblasti
dopravy
Už se těšíme na příští soutěže.
Výsledky soutěže v jednotlivých třídách:

BESEDA VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ
Dne 13. října 2014 ve 14,00 hod. se konala ve školní
jídelně Základní školy Kokory osvětová akce na téma
Možnosti sociálního systému ČR v kontextu EU určená
občanům starších 60 ti let. Akce „ Senioři , zastavte se na
slovíčko ..“ pořádal Magistrát města Přerova, oddělení sociální
prevence ve spolupráci s obcemi Kokory, Rokytnice,
Nelešovice a Čelechovice.
Na úvod vystoupily děti Základní školy Kokory, které
předvedly pestrý program, za zdařilé vystoupení byly
odměněny velkým potleskem. Poté pracovnice Magistrátu
města Přerova seznámily všechny přítomné seniory se všemi
možnými problémy, které mohou postihnout občany vyššího
věku. Možnost umístění v domovech s pečovatelskou službou,
v domovech důchodců, žádosti o příspěvek na péči, bydlení a
podobně. Lektorka vše vysvětlila srozumitelně, aby všichni
tuto dosti obšírnou problematiku pochopili. Jelikož bylo více
dotazů na tuto záležitost, tak se beseda protáhla, ale účastníci
akce nelitovali, odcházeli spokojeni. I.L.
FOTO KN

1. třída: 1. místo: Matěj Zachrdle, Elenka Grossmannová,,
2. místo: Adam Horák, Terezka Konečná,
3. místo: Štěpán Stiskálek,Simonka Mikušová
2. třída: 1. místo: Adam Zicha, 2. místo Mariana Ryšánová
3. místo: Lukáš Kráčmar
3. třída: 1. místo: Mikoláš Hluší, 2. místo Petr Dang ,
3. místo: Eliška Jurečková
4. třída: 1. místo: Jirka Zapletal, 2. místo Lukáš Přikryl,
3. místo: Daniel Obruča
5. třída: 1. místo:Anežka Jurečková,2. místo Simon Dobeš,
3. místo Martin Polák, Conny Burdiová

KOKORSKÝ CHMEL
O chmelu jsme v našich novinách psali už několikrát a jako
vynikající a žádaná zemědělská komodita si to určitě zaslouží.
Vždyť Zemědělské družstvo Kokory je jeho největším
pěstitelem ve známé tzv. Tršické oblasti. Na Kokorském
katastru se nachází cca 110 hektarů chmelnic, na Čekyňsku a
Nelešovsku po 30 hektarech. 10 hektarů chmelnic se staví „Na
Padělcích“.
O základní informace pro KN jsme v tomto případě
požádali vedoucího agronoma – chmelaře, či chmelařského

KN dodávají : Výborně, hlavně jezděte opatrně a
bezpečně.
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technika pana Karla Čecháka ze Lhotky. Ke chmelařskému
středisku patří zhruba 5 kmenových traktoristů a 12 žen a
samozřejmě nezbytné strojní vybavení a stavby, které už dnes
spoluurčují ráz krajiny (celkem 6 sestav česaček a sušiček,
z toho 4 v Kokorách). Na jaře a v době sklizně je ovšem stále
využívána pomoc brigádníků. Od května až do poloviny
června jde převážně o brigádníky z Těšínska a ze Slovenska,
pro které je zajištěno ubytování, podzimní sklizňoví brigádníci
se hlásí už převážně z místních zdrojů.
Výnosy v roce 2014, ovlivnilo sucho v letním období, které
se výrazněji projevilo zejména v Kokorách., V Nelešovicích a
v Čekyni byla situace lepší. Průměrný výnos tak dosáhl 13q
suchého chmele po hektarů, v lokalitách bohatších na vláhu až
18q po hektaru. Velmi žádaný poloraný červeňák (meristémy)
byl zdravý, ošetřovaný podle smluvních požadavků
německého odběratele, je prodejný v současné době bez
problémů a to na základě dlouhodobých smluv.
Letošní sklizeň trvala 16 dnů a byla jen částečně narušena
deštěm (ten měl přijít podstatně dříve a bylo by to veselejší).
Bylo sklizeno celkem 220 tun suchého chmele. Chmelařský
rok 2014 můžeme hodnotit jako průměrný, možná o vlásek
lépe. Bez chmele a chmelařů si zkrátka kokorské družstvo už
neumíme ani představit. Kokorské noviny přejí kokorskému
chmelu, technice a hlavně lidem kolem něho, další prosperitu
a pohodu. Panu Čechákovi za vstřícnost a ochotu děkujeme.

KOKORSKÁ FARNOST II (léta cca 1650 – 1750)
Pro kokorské farníky i další občany, které zajímají různé
stránky historie Kokor pokračujeme alespoň zde ve stati
zpracované paní Ing. Růženou Jurečkovou :
Velký význam měla pro kokorskou farnost blízkost
Olomouce, která byla až do dobytí Švédy r. 1642 hlavním
městem Moravy. Kromě světské správy zde (jak už bylo
řečeno) sídlil biskup a jeho úřady (konzistoře), byly zde
početné mužské i ženské řeholní domy a církevní školy. (I
z čistě světského pohledu bylo výhodou žít poblíž aglomerace,
kde silná vojenská posádka spolu s 28 tisíci obyvateli města
byla vítaným odbytištěm zemědělských produktů i řemeslných
výrobků hanáckého venkova a současně nákupním centrem
pro venkovský lid.) Do života kokorské farnosti zasáhli už
během třicetileté války olomoučtí jezuité, kteří měli kromě
rekatolizace obyvatelstva Hané na svědomí celkové
povznesení vzdělanosti a kultury. (V r. 1573 jimi bylo
založeno v Olomouci vysoké učení.) Na přání vrchnosti
dojížděl každou neděli a svátek do rozsáhlé kokorské farnosti
z olomouckého jezuitského kolegia kněz jezuita, jenž „očistil
kostel, kostelní peníze vrátil z bezprávné držby a vykořenil
mnoho omylů a předsudků“.
Ještě za třicetileté války byla v Kokorách zřízena farní
škola. Kde stála v té době fara, nevíme. Víme jen, že škola
byla otevřena 4. dubna 1639 za vlády Ferdinanda II.
Habsburského (který vládl 1637-1657) a že v ní působil učitel
a současně varhaník František Lehár, (jehož syn Josef Lehár
byl 28. 5. 1708 vysvěcen na kněze).
Sotva se kokorští farníci zmohli a jakžtakž zbudovali
novou budovu fary vpadli do Kokor 1. dubna 1645 Švédové,
kteří zpustošili nejen Kokory, ale i přifařenou Rokytnici. I
když se farářovi a farníkům podařilo před Švédy utéct, vojsko
uloupilo z kokorské kostelní věže zvon. O tom, v jak těžké
situaci se po třicetileté válce naši předchůdci nacházeli svědčí
suchá čísla: ze 30 tisíc obyvatel Olomouce jich přežilo 2000, v
Kokorách zůstalo jen 50 domů, z toho pouze 24 bylo
obydlených. V okolních přifařených obcích byla situace velmi
podobná - v Rokytnici zůstalo 28 domů, z toho jen 10
obydlených.
V době vlády Leopolda I. (vládl 1657-1705) prodal takto
zdevastovaný kokorský majetek Ladislav Haugvic dne
10.dubna 1663 za 30 000zl. a 300 zl. „klíčného“ Jezuitskému
řádu v Olomouci v zastoupení P.Jiřím Honeggerem, rektorem
tamní jezuitské koleje. V majetku olomouckých jesuitů byly
Kokory 110 let, až do r. 1773, kdy byl jezuitský řád papežem
Klimentem XIV. zrušen.

Ochrana chmele postřikem Fotogalerie ZD Kokory

Z ČINNOSTI SDH V KOKORÁCH
Letošní rok byl jak pro malé, tak i dospělé hasiče náročný.
Naši nejmenší se účastnili závodů v požárním útoku po celém
okrese. Zúčastnili se také dalších soutěží, kde se testovaly
jejich znalosti z hasičského sportu. Byli na závodech
v Popůvkách, Lobodicích, Bochoři a mnoha dalších obcích.
Také muži letošní rok nezaháleli. Probojovali se na přebor
republiky, kde obsadili šesté místo a taktéž se účastnili mnoha
závodů, jako například v Rokytnici, Lobodicích a Popůvkách.
Tento rok pilně trénovalo nově založené družstvo žen, které
dokázalo domů dovézt druhé místo ze závodů ve Výklekách a
na domácích nočních závodech vyhrály ženy první místo.
T. Horák
Tradiční sběr železného šrotu v podání našich hasičů zachytil
fotograf KN na Zápivováří v sobotu 18. 10. 2014.

6

KOKORSKÉ NOVINY XVI/5 ŘÍJEN 2014

Po přesně nezjištěné období byla farnost bez faráře. Teprve
od 16. listopadu 1651 do 6. října 1653 je kokorským farářem
ustanoven Adam Valerius Markovský. Po něm se v Kokorách
během 32 let vystřídalo 6 kněží. I to něco vypovídá o tehdejší
těžké poválečné době. Za Leopolda I.(který vládl 1657- 1705),
přichází8.listopadu 1685 ze Vsetína do Kokor Martin
Bernardus Janáč, který se snaží pozvednout válkami
poznamenanou farnost. Za něho se od r. 1689 začaly vést
oddavkové a křestní matriky. Víme o něm, že nechal postavit
u kostela nový kříž a 2. dubna 1690 je zaznamenána jeho
žádost o postavení nového oltáře, neboť „starý je červy
prožraný“ a také poznamenáno, že dřevěný kůr je už velmi
zchátraný. Za čtyři roky - 26.března 1694 - potvrzuje
přerovský děkan P.Tichý, že kokorský kostel je „ve stavu
bědném“ a tři dny nato 29.března 1694 žádá farář Janáč
(neúspěšně) o opravu rozpadající se fary. Nakonec je tento
kněz dne 22. srpna 1709 v Kokorách lupiči zavražděn.
Za vlády císaře Karla VI.(1711-1740) byl instalován do
Kokor farář Matouš Sedláček, iniciátor stavby kaple sv.
Františka Xaverského, vpravo od silnice do Žeravic, na jižním
návrší nad Kokorami, které se tenkrát velmi prudce zvedalo za
posledními domy Kokor (dnes č. p. 7 a 8.). (Cesta do Přerova
vedla v té době z Kokor směrem na Žeravice, a pak vrchem
kolem Žeravic. Nynější silnice vedoucí z Kokor přímo do
Přerova, tj. těsně kolem kaple byla postavena až za 2. světové
války.)
V této době dochází v Kokorách k zajímavému
paradoxu: zatímco na severovýchodním kopci nad Kokorami
chátrá gotický farní kostel, na vedlejším jihovýchodním
dostaly Kokory od svých majitelů – olomouckých jezuitů novou půvabnou dominantu v podobě umělecky vysoce
hodnotné barokní kaple s věžičkou, trojím ambitem, a 3
sochami jezuitských světců v průčelí. 7. listopadu 1724 ji P.
Matouš Sedláček posvětil. Z písemností olomoucké konzistoře
vyplývá, že se vyhovuje žádosti faráře Sedláčka datované
6.února 1725 o povolení zřídit v kapli oltář a hned poté 15.
února o udělení výsady sloužit v ní mši [„o mešní indult“].
Další indult byl udělen 22. dubna 1751 následujícímu
kokorskému faráři P. Josephu Karlovi Clementovi (sloužil
v Kokorách 24.března 1761). Za jeho farářování se v r . 1749
uvádí i kaplan P.Antonín Herman. Později až do začátku
2.světové války mívali kokorští faráři 1-2 kaplany.
Na začátku panování Marie Teresie (která vládla v letech
1740-1780) v období zmatků způsobených Karlem
Akbrechtem Bavorským a následným pruským vpádem na
Moravu, má kokorská farnost konečně pohromadě nějaké
prostředky k opravě a rozšíření farního kostela. Vzrůst počtu
obyvatel i výsledek rekatolizačního úsilí jezuitů způsobil, že
se do poměrně malého kokorského kostela při bohoslužbách
všichni věřící nevešli a polovina jich musela (často za
nepříznivého počasí) stát venku. Tento náročný úkol
rekonstrukce kostela čekal na Josepha Karla Clementa, který
byl ustanoven farářem 24. března 1741. Vytoužená přestavba
se však nekonala. Při tažení pruského vojska Kokorami si
Prusové 1.února 1742 pod hrozbou vypálení městečka vynutili
na faráři 3000 zlatých výpalného. Pruská válka a následující
požáry, které obec postihly, zmrazily na dalších 50 let snahy o
opravu kostela. V roce 1756 vyhořelo v Kokorách 82 usedlostí
včetně fary a jejich hospodářských budov. Během 2 let ji
farníci znovu vystavěli, tentokrát už jako jednopatrovou
budovu z pevného materiálu. Dne 24.června 1764 žily Kokory
generální vizitací olomouckého biskupa Hamiltona (biskupem
1714-1776).
Biskupská návštěva je pro farnost vždy
výjimečným slavnostním dnem. Nikoho ten slavný den by ani
ve snu nenapadlo, že tři dny poté, 27.června, (když byl biskup

Hamilton právě na vizitaci v sousední přifařené Rokytnici),
zachvátí Kokory další ničivý požár. Tentokrát fara naštěstí
nevyhořela, ale škoda na majetku občanů byla značná. Byla to
hodně těžká doba, když v r. 1756 v Kokorách z 82 domů
zůstaly jen ohořelé zdi z nepálených cihel (vepřáků). To, co
zbylo z obytných i hospodářských budov, dobytka, nářadí a
vybavení domácností, čpělo spáleninou. Světnice bez stropů,
vystaveny dešti a… zlodějům. V takových situacích krajní
nouze si navzájem pomáhali nejen kokorští mezi sebou, ale i
lidé z okolních obcí. Spáleniště bylo nutné co nejrychleji
vyklidit, vyčistit a objekty spěšně zastřešit. Když se lidem
jakžtakž podařilo zahladit škody po požáru, a finančně se
aspoň trochu s nenadálými výdaji vyrovnat,…celá tragedie se
v Kokorách za pouhých 8 let zopakovala znovu. Jak pevná
musela být víra našich předchůdců, že v tak zátěžových
situacích nepodlehli malomyslnosti! R. J.
Pokračování v prosincových KN.
JAK SE ŽIJE V PERSII.
O tom píše pro KN, v dalším pokračování už zavedeného a
populárního cestopisu, naše osvědčená dopisovatelka a
cestovatelka Zuzana Habáňová. Z Turecka a tajemného
Kurdistánu se tentokrát přesunula jen k sousedům, zato dojmy
jsou opravdu ty nejčerstvější, zhruba z období letošního jara.
Dejme se tedy, v pohodlí a klidu našeho domova, do čtení.
Slovo Persie vyvolává v lidech romantické představy o říši
nabité historií, krásných palácích, kde kolem bohatých šejků
tančí ladné polonahé tanečnice a vzdělaní učenci míchají
záhadné elixíry a lektvary. Co se vám ale vybaví, když
zjistíte, že starodávná Persie je dnešní Írán? V médiích
slyšíme pouze negativní informace o teroristech, jaderném
programu či sporech vlády se západním světem. Máme
tendenci ho házet do jednoho pytle s jeho problémovými
sousedy, jako je Afgánistán, Pákistán či Irák, i když vztahy
mezi nimi jsou velmi chladné a hranice ostře střeženy. Je
téměř nemožné překonat sílu médií a vytvořit si reálný
obrázek, co je pravda a co výmysl. Když se však začteme do
reportáží či zaposloucháme do vyprávění cestovatelů o této
zemi, nenajdeme žádnou špatnou zkušenost. Ba naopak,
všichni jsou nadšeni magickou krajinou, starodávnými
památkami, výjimečnou perskou architekturou a zejména
přátelskými lidmi. Každý rok navštíví Írán stovky cestovatelů
z Česka a tisíce z celého světa. A na teroristy, jaderný program
či problémy s vládou nikdo z nich nenarazil. Lidé mne od této
cesty zrazovali, považovali za blázna, zejména kvůli smutné
události z března 2013, únosu dvou českých dívek
v Pákistánu. Chtěla jsem jim tedy dokázat, že realita o Íránu je
jiná než nám servírují média. Upozorňuji ale, že mé postřehy a
zážitky jsou z pozice turisty. Írán je pro turistu ráj, pro místní
však totalitní systém, který bych přirovnala ke komunismu u
nás na počátku 80. let.
Fota archiv autorky.
Pár zeměpisných údajů: Írán je rozlohou 23x větší
než Česká republika a žije zde 77 milionů obyvatel. Úředním
jazykem je perština. Většina obyvatel Íránu je muslimského
vyznání a hlásí se k šíitské větvi. Obyvatelé okolních států
jsou sunnité, což obyčejným lidem nijak nevadí. Konflikty
vznikají, pokud jde o mocenský boj ve vládě či u radikálních
uskupení. Zajímavostí je, že v 80. letech byla porodnost u žen
6 dětí, dnes je to 1-2 děti. A malá poznámka: Nikdy neříkejte
Peršanům, že jsou Arabové, velmi byste je tím urazili.
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.
Do Íránu se vydávám s kamarádkou v květnu 2014.
Těsně před přistáním v hlavním městě Teherán si všechny
ženy začínají zahalovat vlasy šátky a oblékat kabátky či pláště
zakrývající tělo ke kotníkům. V Íránu je nemyslitelné, aby
žena vyšla na ulici s odhalenými vlasy. Přísné pravidlo, které
si nikdo nedovolí porušit. I my si proto skrýváme vlasy pod
barevné šátky.
S upovídaným taxikářem míříme do ranního Teheránu.
Nabízí nám sušenky, ukazuje okolní hory a fotky dětí. I když
mluví jen persky, vysvětluji mu, že pokračujeme do jiného
města. Nečekaně zastaví uprostřed silnice u stojícího
autobusu, platí řidiči náš lístek a my pokračujeme do nitra
Íránu.
Klimatizovaný autobus je opravdu pohodlný,
připomíná naše Student agency. Cena lístku je směšná, jak by
ne, když benzín zde stojí 6 Kč/l. Lidé nás s respektem okukují,
pomocník řidiče, kouřící jednu cigaretu za druhou, mi dává
také sušenky a jakýsi amulet na památku. Kvalita dálnice
vinoucí se kamennou pouští je překvapivě velmi dobrá. Po
dvou hodinách jízdy se ocitáme ve městě Kom (orig. Qom).
Již z dálky nás oslňuje třpytící se zlatá kopule, blankytně
modré minarety a neobvyklá perská architektura posvátné
stavby, kvůli které jsme tady. Každý rok sem míří tisíce
poutníků z celé země a jejich náboženská horlivost je
nepřehlédnutelná. Jsme totiž v 2. nejposvátnějším městě Íránu.
V r. 1979 se odtud začala šířit revoluce, která vedla
k nastolení nynějšího náboženského režimu. Lidé nás sledují,
někdo vyděšeně, někdo s pobavením. Všechny ženy jsou totiž
oděny v černých čádorech, pláštích zahalující celé tělo mimo
obličeje od hlavy ke kotníkům. My dvě turistky v barevných
šatkách a krátkých kabátkách jsme tu jako pěst na oko. Od
vstupu do svatyně přibíhá zaměstnanec, halí nás do tmavých
čádorů a odvádí i s velkými krosnami do kanceláře. Zjišťuje,
proč jsme tady, je překvapený, turisté do Komu zamíří
málokdy. U šálku čaje hrdě vypráví o historii areálu a Íránu.
Poté nás provádí svatyní a my máme poprvé možnost
obdivovat nádhernou perskou architekturu. Muž je trochu
nervózní ze zvídavých očí všude okolo. Lidé jsou ale příjemní,
každý pohled doprovází úsměv. Po odjezdu z Komu jsem pak
už nepotkala žádného Íránce, který by někdy toto poutní místo
navštívil nebo se sem chystal, takže to s tou náboženskou
horlivostí tak silné nebude.

Ubytování
v Íránu
jsme
si
zajistily
pomocí
„couchsurfingu“ (vysl. kaučsurfing). Je to bezplatný systém
ubytování pro cestovatele přes internet. Může mít různou
podobu: soukromý pokoj, matrace na zemi, místo pro stan na
zahradě. Lidé si pak navzájem píší zkušenosti a reference, což
zajišťuje bezpečnost a můžete si udělat představu, u koho
budete bydlet. Nejenže ušetříte peníze, máte možnost poznat
život místních lidí a často zůstanete přáteli. I když je v Íránu
couchsurfing ilegální, neznám zemi, kde by fungoval lépe.
Íránci milují návštěvy, především ty z ciziny, rádi vás
provedou svým okolím, seznámí s rodinou, se vším poradí a
procvičí angličtinu. Pokud vás nemůžou ubytovat, určitě se
setkáte aspoň u šálku čaje. Počítejte však s tím, že úplně
ztratíte soukromí. Po celou dobu našeho putování jsme
nevyužily žádný hotel a měly možnost nahlédnout do života
osmi domácností.
Navečer přijíždíme do pouštního města Kašan (orig.
Kashan), kde nás uvítá mladý manželský pár Tima a Ehsan.
Domek zvenku omšelý, uvnitř překvapivě útulný a vkusně
zařízený. Všude na zemi perské koberce s orientálními vzory,
závěsy, polštáře, potahy na sedačce z kvalitních drahých látek.
K občerstvení nám nabízí různé druhy oříšků a sušeného
ovoce. Nejsme jediní hosté, je tu s námi ubytován mladý pár
ze Švýcarska, s kterým budeme cestovat následující dva dny.

Na pohled je vidět, že Tima, velmi půvabná a upovídaná žena,
zde vládne železnou rukou a Ehsen, klidný a vlídný muž, ji
poslouchá na slovo. Můžeme si svobodně sundat šátky
z hlavy, na které jsme si zatím ještě moc nezvykly, Tima však
ten svůj po celou dobu neodloží. Je z konzervativní rodiny a
mladý Švýcar ji prostě nemůže vidět „nahou“, tedy
s odhalenými vlasy. Tradice je tradice. Je pátek,
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v muslimských zemích neděle. Večer se schází početná rodina
ke společné večeři, které se musíme bezpodmínečně zúčastnit.
Ochutnáváme skvělé domácí polévky, šafránovou rýži,
nakládanou zeleninu a masové kuličky. Všichni sedí na
koberci kolem velkého rozprostřeného ubrusu s jídlem. Pro
nás Evropany, zvyklé na židli a stůl, velmi nepohodlný způsob
stravování. Tima rodičům, sestřenicím, tetám a strýcům
vysvětluje, kdo a odkud jsme. Nejvíc je pobaví, že jsme
navštívily Kom, kde nikdo z nich nikdy nebyl. Naší postelí se
nejen pro dnešní noc, ale i pro téměř celý pobyt v Íránu stává
perský koberec a slabé matrace. Nám to ale vůbec nevadí, i
tento styl cestování má své kouzlo.

Druhý den se Švýcary uháníme taxíkem divokými
horami dále na jih. Řidič nás upozorní, ať v žádném případě
nic nefotíme, právě projíždíme kolem továrny na obohacování
uranu a vše je velmi ostře střeženo. Nic jiného než obrovský
oplocený areál však nevidím. Odpoledne přijíždíme do města
Esfahán, kde se loučíme se Švýcary. Přicházíme na ohromné
náměstí, prý největší v Íránu. Dominuje mu nepřehlédnutelná
Páteční mešita, jejíž průčelí je zdobeno nádhernou modrožlutou mozaikou. Po stranách stojí další krásné stavby.
Uprostřed náměstí se zrcadlí průzračné bazény a tryskající
fontány. Okrasné stromy, keře a květiny jsou bezchybně
upravené, všude je čisto, žádné odpadky a nepořádek. Lidé
posedávají okolo bazénů, přátelsky konverzují nebo jen tak
relaxují. Panuje zde nesmírná pohoda a klid. Oslovuje nás
hezky oblečený mladík se skvělou angličtinou. Tak jako
všichni mladí Íránci i on studuje univerzitu a nabízí se nám
jako průvodce. Tak proč ne? Těžké krosny si uschováme
v obchodě s koberci a vydáváme se prozkoumat ohromnou
Páteční mešitu. Se zatajeným dechem obdivuji venkovní
mozaiky, uvnitř propracovanou architekturu, klenby a sloupy.
S mladíkem se bavíme opět o životě v Íránu, v Evropě, o
politice, s kterou také nesouhlasí, o náboženství, ke kterému
přistupuje jen vlažně. A jako všichni ostatní je překvapený, že
jsme navštívily posvátný Kom, také tam nikdy nebyl.
Procházíme se po náměstí, lidé na nás volají anglické „hi“ či
perské „salam“ (v překladu ahoj). Nad šálkem čaje se chlubí,
že také provozuje couchsurfing a prý nás rád ubytuje u svých
rodičů, se kterými bydlí. Slušně odmítáme, už ho zařízené
máme, což jej docela zklame. Večer se setkáváme s mladým
(jak jinak) studentem univerzity Mohsenem, u nějž máme
přespat. My hledaly místo na odpočinek, on však naši
návštěvu pojal trochu jinak. A tak jsem měla možnost
nahlédnout do ilegálního života mladých Íránců. Mohsen se
rozhodl, že večer strávíme u sklenky alkoholu. V Evropě
normální věc, ovšem v Íránu je alkohol zakázán a jeho
konzumace trestána sedmdesáti ranami bičem. I přesto ve
spoustě domácností alkohol najdeme. Pašovanou whisky či
vodku, domácí víno a zejména místní pálenku arak s obsahem
alkoholu okolo 40 %, kterou si lidé tajně vyrábějí
z hroznového vína. Mohsen nás chtěl ohromit arakem.
Kamarádku tahle situace trochu vyděsí a jde raději spát. Tak
se tedy obětuji já. Společně s jeho bratrancem konverzujeme
jak jinak než o politice a přístupu k náboženství, které je ale
evidentně nijak nezajímá. Kluci po pěti skleničkách araku
usínají v altánku na zahradě. Já připíjím na jejich zdraví a
dobrý spánek šestou a jdu se uložit do domu.

Po snídani se vydáváme prozkoumat místní
zajímavost - historické domy bohatých měšťanů. Je zde plno
místních i zahraničních turistů, každý, kdo umí trochu
anglicky nás mile zdraví. Postarší pán se chlubí, že studoval
medicínu ještě v bývalé Jugoslávii. Odpoledne vyrážíme i se
Švýcary na výlet do pouště. Mladí Íránci poušť milují, nejsou
pod dohledem všudypřítomné policie, mohou se svobodě
bavit, ženy odložit šátky, v autě pustit nahlas moderní hudbu.
S mladým řidičem a anglicky mluvícím průvodcem projíždíme
napříč pouští, pozorujeme volně se pasoucí velbloudy,
šplháme po dunách, brouzdáme se po rozpraskaném bílém dně
vyschlého
solného
jezera.
Všichni
přenocujeme
v karavanseraji, který dříve sloužil jako úkryt pro karavany.
Průvodci připravují večeři, po které u vodní dýmky s
jablečným tabákem hodiny konverzujeme o životě v Íránu,
politice a přístupu lidí k náboženství. Rozebíráme vztahy a
konflikty na Blízkém východě. Alí, student univerzity vypráví,
že i když za vlády šáha Páhlavího v 70. letech ženy nemusely
nosit šátky, svobodě pracovaly a život byl mnohem
uvolněnější, lidé byli velmi chudí, neměli co jíst, ve vesnicích
neexistovala elektřina, kanalizace a šáh se topil v bohatství.
Proto se národ vzbouřil a uvěřili slibům Chomejního. Dnes,
kdy je Írán stále svírán náboženskými pravidly, se lidem
nežije nejhůře. Ale ani Alí není samozřejmě spokojený a rád
byl žil ve svobodné zemi.
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Na druhý den po snídani se loučíme a raději jdeme hledat
hotel. Na náměstí nás osloví mladá žena a nabízí pomoc při
hledání ubytování. Pozvání na čaj nejde odmítnout a po
chvilce sedíme u ní doma v krásném, luxusně zařízeném bytě,
kde nakonec strávíme tři dny. Lily je 39 let, je svobodná,
bezdětná a prý to nehodlá měnit. V Íránu velmi neobvyklá
věc. Oproti jiným ženám nosí v Íránu nezvykle barevné
oblečení a chlubí se sbírkou krásných šátků. Jeden mi dokonce
na těch pár dní půjčuje. Doma chodí v tričku na ramínka a
krátké sukni, opravdu nemáme pocit, že jsme v konzervativní
muslimské zemi. Lily by měla jít do školy, ale ona nás raději
celé tři dny provádí po krásném Esfahánu. Navštěvujeme
mešity, chrámy, paláce, na bazarech nakupujeme koření, před
spalujícím sluncem se ukrýváme do podloubí starých
historických mostů, kde se schází a relaxuje místní mládež.
Na památku za její starostlivou péči jí věnujeme české Bon
Pari a suvenýry s logem Prahy. Loučení je těžké, musíme však
pokračovat dál.
Z. H.

Spolužáci na fotografii (zleva): 1. řada – Jaromíra Obzinová,
Zdena Přikrylová, Marie Kolářová, .Marie Černošková, Jarka
Zapletalová, Jindra Zapletalová, Milada Kupková.
Druhá řada: Františka Boudová, Irena Horáková, Marie
Hučínová, Marie Lenochová, Marie Děrdová, Libuše
Blaťáková, Josef Vychodil, Marie Lichnovská.
Třetí řada: Jan Zavadil, Josef Polák, Jaroslava Ondrušková.
Brzy po nich (25. 9.) se sešli při svých kulatinách
„podstatně mladší sedmdesátníci“, tedy ročník 1944.. Na
fotografii získané od paní Františky Zapletalové Džujíkové
jsme jich napočítali 17, ale chlapi byli dokonce 4.
Jsme rádi, že jsme dostali i přesný rozpis jmen (u žen dívčích)
a tak můžete poznávat s námi, bez ohledu na řady zleva.
Na sraz se vypravili: Přemysl Nevrla, Marie Čecháková,
Vlasta Zapletalová, Ludmila Černá, Ludmila Dohnalíková,
Josef Malenda, Jarmila Kryštovská, Anna Balcárková, Marta
Horáková, Otakar Kolář, Radmila Kopečková, Marie
Kostihová, Františka Zapletalová, Oldřich Zubík, Radmila
Švestková, Radmila Přikrylová, Olga Zapletalová.
Foto Karel Bluma st.
Sraz ročníku 1944

SRAZY ABSOLVENTŮ KOKORSKÉ ŠKOLY
Toto tak trochu nostalgické téma má v našich Kokorských
novinách své trvalé místo. Takový sraz absolventů patří mezi
oblíbená setkání někdejších spolužáků z Kokor a okolních
obcí, ale často i z „daleké ciziny“. Je zajímavé, že právě ti,
kteří pro účast na srazu překonávají i velké vzdálenosti, se
dostaví častěji a rádi. Zato někteří „zblízka“ nebo přímo
z Kokor si čas na kamarády nedokáží najít. Naštěstí jich není
zase tolik. Také v pozdním létě roku 2014 jsme několik srazů
zaznamenali a díky organizátorům o nich můžeme napsat a
přidat i fotografii.
Už v prázdniny, ve čtvrtek po hodech 21. srpna, se
v Kokoráčku sešli na běžném každoročním srazu spolužáci
z ročníku 1938 (všichni z kvalitního předválečného materiálu).
Tento ročník byl tak početný, že při nástupu do měšťanky
v roce 1950 musely být vytvořeny dvě paralelní třídy,
chlapecká pana učitele Maňáska a dívčí pana učitele Neužila,
které se spojily až v poslední čtvrté měšťance. Přesto má tento
kolektiv mimořádnou soudržnost a počet pravidelných setkání
(zprvu po pěti letech a později každý rok) se točí kolem
celkového čísla 20. Bohužel už zhruba třetina spolužáků
definitivně přijít nemůže, ale počet 24 spolužáků a tří hostů je
velmi povzbudivý. Bylo to prima a 20 srpna, ve čtvrtek po
hodech v roce 2015, opět nashledanou.
Přesně za 14 dnů, ve čtvrtek 4. září se sešli absolventi
kokorské školy o rok mladší. Ročník 1939 měl k setkání jeden
vážný a slavnostní důvod navíc. Oslavili letos důležité
narozeniny – 75 let, tedy slovně tři čtvrtě století. Děvčata
jasně vedla, (podle tradice uvádíme dívčí jména), chlapi byli
jenom 3, ale o to vzácnější. Fotografii z archivu ročníku i
jména účastníků poskytla redakci KN paní Marie Pavlíková,
které děkujeme.

Foto ročníku 1938 (kš) hledejte v obrazové příloze
Projdeme li si zápis pozorně, jistě nás zaujme skutečnost, že
v této třídě se sešly tři nositelky jména Zapletalová a navíc
ještě tři Radmily. Samozřejmě je podstatně důležitější, že se
spolužáci scházejí a že kolektiv drží pohromadě.
ODDÍL MALÉ KOPANÉ
Oddíl malé kopané 1.AC Kokoráček hodnotí akci s názvem
Ukončení prázdnin:
Tradičně poslední sobotu v srpnu pořádáme Ukončení
prázdnin pro děti. Letošní program byl velmi bohatý a upraven
tak, aby byl pro všechny generace a to se nám podařilo.
Nejdříve pro děti byla připravena Pirátská diskotéka, kde se o
děti starali tři krásné pirátky. Celou diskotéku moderovala
modelka a Miss Wellness Denisa Biskupová. Děti s pirátkami
tancovali, malovali, zpívali a měly i dovednostní soutěže. Po
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každé soutěži byly děti odměněny sladkostmi, pexesem,
omalovánkami atd.
Dětí tancují s modelkami.
Archiv 1. AC.

2012 - II. vicemiss, Miss Vyškov Open 2012 - vítězka, Miss
Haná 2012 - vítězka.
Po těchto ukázkách vystoupila vůbec poprvé v Kokorách na
starém hřišti dechová hudba HANÁCKÉ VÝBĚR. Jsou to
mladí muzikanti z Kokor a přilehlých obcí. Dechová hudba
bavila a hrála po dobu dvou hodin a našli se i tanečníci, kteří
se nebáli ukázat své taneční umění. Ve večerních hodinách to
rozproudila místní kapela MIRIOL, která nás bavila do
nočních hodin. Fotbalisté děkují všem sponzorům, kteří
poskytli sladkosti pro děti. Poděkování patří také panu Ivo
Opletalovi a jeho týmu.
Do redakce dodal (včetně fotografií) Pavel Poučenský.
Poznámka redakce: První modelky přivedl do Kokor již před
40 lety František Veselský v rámci velké módní přehlídky a
oslav Sokola i házené. Na hřišti u sokolovny bylo
vybudováno dokonalé předváděcí molo a přehlídka proběhla
za obrovského zájmu diváků. Je ovšem pravda, že Miss Haná
či Miss Wellness a všechny ty ostatní Miss tehdy ještě
neexistovaly. Ale stejně jsou to dnes pěkná děvčata a za práci
s dětmi zaslouží plné uznání a velkou pochvalu.

V dalším programu byla ukázka bojového umění, kde
vystoupili mladí karatisté JKA KARATE Lipník nad Bečvou,
kteří předvedli své umění. Dále k nám přijeli vojáci- 72. a 73.
prapor AČR z Přáslavic a ti nám ukázali MUSADO - boj z
blízka. Kluci si sebou přivezli i zbraně a nože. Mohli jste vidět
jejich rozcvičku, přepadení strážného, jak se ubránit přepadení
při výběru peněz z bankomatu a další obranné a útočné akce.
Některým divákům tuhla krev v žilách při tomto vystoupení
AČR. Poprvé v historii Kokor k nám přijela modelka a Miss
Wellness a zároveň Miss Haná.(uprostřed) .Foto 1. AC .

NÁRODNÍ HÁZENÁ V KOKORÁCH OPĚT LIGOVÁ
V průběhu letních měsíců se podařilo opravit již jednou
zaplněné praskliny v asfaltu a tak kokorské házenkáře nástup
do podzimní sezóny nezaskočil. Navíc to byl nástup radostný.
První družstvo mužů se probojovalo do II. ligy, na místa, na
která jsme byli po léta zvyklí. Za tréninkové a hráčské úsilí je
chlapcům třeba poděkovat a samozřejmě přidat i uznání
funkcionářům a všem, kteří se na celkovém provozu oddílu
národní házené a postupu do ligy podíleli a podílejí i dnes. Ve
II. lize již není příliš mnoho slabších soupeřů a tak bylo
významným přínosem i posílení mužstva hráči z Nelešovic.
Bratři Horákovi představují nejen zkušenost, ale i značný
nárůst „palebné síly“ a útočné hry.
Sledovali jsme průběžně vystoupení našich házenkářů na
domácí půdě i na hřištích soupeřů i návrat a radost diváků
z některých velmi dobrých výsledků. Poslední kolo
mistrovských podzimních zápasů jsme v nezvyklém nedělním
dopoledním čase přivítali silného soupeře ze středu tabulky
skupiny B II. ligy, východočeský Sokol Podhorní Újezd. Za
mimořádně příznivého počasí babího léta se začaly u
sokolovny dít věci a diváci nevěřili svým očím. Naše obrana
byla (zejména v I. poločase) neprostupná a bezchybná,
domácímu útoku se dařilo a tak Kokory vyhrály poločas
skorem 14: 3. Hosté z Podhorního Újezda se sice ve druhé
části hry zlepšili, ale drtivou porážku 26 : 12 už neodvrátili.
Mezi hráči i diváky, ale také u trenéra a funkcionářů vládla
pohoda a spokojenost. Čísla na ukazateli skore málem
nestačila. O branky se podělilo 5 útočníků, často i po líbivé
kombinaci. Na rekordním počtu vstřelených branek se podíleli
všichni nasazení útočníci, nejvíce Petr Džujík 10 a Vojta
Zlámal 7. Tradiční tombola byla i tentokrát bohatá
(celoročním sponzorům je třeba poděkovat), udírna, rozhlas a
ostatní technické náležitosti fungovaly tak, jak mají. A přece
spokojenost nebyla úplná. Smutní a nešťastní odjížděli
z Kokor naši hosté a soupeři, kteří budou mít doma co
vysvětlovat.
Kš
Ukazatel skore (na další fotografii redakce KN) zpravidla
obsluhují Děrdovi vnuci, ale tentokrát to bylo velmi příjemné i
pro samotného dědu.

Již delší dobu jsem přemýšlel,(píše P.P.) že bych pozval
do Kokor na akci, kterou pořádají fotbalisté nějakou
významnou tvář. Nedalo mě to a tak jsem oslovil na jedné akci
pro děti slečnu Denisu Biskupovou se kterou se již delší dobu
znám. Týden před naší akcí Ukončení prázdnin pro děti tak
definitivně potvrdila svoji účast. Na další akci pro děti kterou
budou fotbalisté pořádat, také ráda přijede pokud ji to nebude
korigovat s její prací. Denisa pochází z nedalekého Bělotína a
momentálně teď žije v Praze. Od svých 9 let cvičí aerobik a 5
let tančila street dance. Nyní se profesionálně věnuje
modelinku. Zúčastnila se těchto soutěži krásy: Miss aerobik
junior ČR a SR 2008 - Miss sympatie, Podhostýnská Miss
Open 2010 - vítězka, Miss Znojmo Open 2010 - Miss
sympatie, Miss Jihlava Open 2011 - finalistka, iMiss 2011 finalistka, Miss Wellnes 2011 - vítězka, Miss Reneta 2011 finalistka, Miss Face 2012 - finalistka, Miss pláž 2012 vítězka, Miss Fantom 2012 - I. vicemiss, Miss Aerobic Junior
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Po uzavření podzimní části II. ligy sk. B vypadá tabulka takto:
1. Svinov 16 bodů, 2. Jiskra Humpolec 15 bodů, 3. SSK
Vítkovice 15 bodů, 4. SK NH Veselí nad Moravou 14 bodů, 5.
Sokol Podhorní Újezd 13 bodů, 6. KNH MS Brno 12 bodů, 7.
Sokol Kokory 12 bodů, 8. Sokol Dobruška 11 bodů, 9. Sokol
Stará Ves nad Ondřejnicí 11 bodů, 10. Sokol Albrechtičky 9
bodů, 11 Sokol Osek nad Bečvou 4 body, 12. Sokol
Ostopovice 0 bodů.
Po chvilce odpočinku a uspokojení čeká házenkáře
náročné přípravné období. Doufejme, že nebude nadměrně
narušeno stavebními akcemi a že se podaří hráčský kolektiv
ještě upevnit.
Přiměřenou pozornost si zaslouží i II. družstvo,
označované jako NH Sokol Kokory B, které hraje oblastní
přebor a uzavře podzimní soutěž o týden později. I jim
děkujeme za službu pro kokorskou národní házenou.
Kš

Ze všech výše uvedených důvodů jsem byl velmi potěšen,
když se mi podařilo získat fotografii tří kokorských řezníků
v pravých řeznických zástěrách a s charakteristickým
řeznickým nářadím. Bezpečně jsem poznal zmíněného
Františka Pavlíka, meziválečného starosty Sokola, (potvrzeno
i rodinou). U dalších dvou se s žádosti o pomoc při
identifikaci obracím na čtenáře KN, Myslím si, že nožem a
ocílkou je vy\zbrojen František Pavlík, uprostřed s cechovními
sekyrami sedí pantáta Neplech, otec Josefa Neplecha a
dědeček Slávka Neplecha. Porážecím pantokem je vyzbrojen
některý z Bubeníků (zde je to nejméně podložené). Sněhobílé
řeznické zástěry jsou zvláštním předepsaným způsobem
založeny. Podle koberce a pozadí je snímek z ateliéru.
Kš

KOKORŠTÍ ŘEZNÍCI MINULOSTI
Často vzpomínám (a možná to znám jen z vyprávění) jak
jsem chodíval s maminkou pro maso k Pavlíkům ke kostelu.
Vlastně jsem tam byl donesen, protože jsem sice již dávno
mluvil, ale s chozením prý to nebylo valné. Po vyřízení
maminčiny objednávky jsem žádal něco „za cestu““. Pan
František Pavlík sáhl po kabanosu a velmi šikmým řezem mi
podal tak „veliký kus“, až jsem se zatetelil blahem.
O deset či ještě více let později jsem velmi brzy ráno
přicházel v padesátých letech před sousední Neplechovo
řeznictví a zde držel mamince místo v tehdy obvyklé frontě na
maso. Trochu jsem se bál, aby maminka přišla včas, než
otevřou, abych nemusel objednávat a nakupovat sám.
Ve třetím kokorském řeznictví „U Zahradníků“ si pamatuji
oba obsluhující manžele a na úsměvný nápis, který bylo vidět i
jinde .“Dávati na dluh, kam by to vedlo, těžko se platí, co se
již snědlo“..
Můj otec Josef odešel na konci I. světové války jako
čtrnáctiletý učit se kolářem do Velké Bystřice k přízni, ale
(prý pro špatné zacházení) učení opustil a posléze se
v Kokorách (snad u Bubeníků pod kostelem) již za I.
republiky vyučil řezníkem a uzenářem. Vyučení po létech
využil jako obchodník dobytkem a posléze nákupčí nebo
vykupovač dobytka. Jen párkrát jsme doma Na Pusté sami
zabíjeli a na klobásy se zpravidla výhodně přikupovala mladá
koza. Klobásy byly stejně dobré, jako od pantáty Miroslava
Bubeníka a Radka Pavlíka, představitelů další, už mladší
generace řeznických rodů. O dalších kokorských řeznících
jsme již v KN psali.

NEPŘEHLÉDNĚTE!! Obecní úřad Kokory ve spolupráci s
Římskokatolickou farnosti Kokory pořádá dne 7. prosince
2014 ve 14,30 hod. adventní koncert. Učinkuje Orchestr
mladých z Hranic, pod vedením pana Tomáše Landsmanna.
Koncert se uskuteční v kostele Nanebevzetí Panny Marie v
Kokorách. Občané jsou na tuto akci srdečně zváni, aby si v
předvánočním shonu mohli užít chvíli oddychu a rozjímání.

Vydavatel: Obec Kokory, Kokory 57
IČO : CZ 00301388
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Redakční rada: Ing. Dominik Jurečka, Drahomíra
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KOKORSKÉ NOVINY XVI/5 ŘÍJEN 2014
Hodnocení čísla 4 KN
Termíny : Příspěvky do 12.. 10. max.14.
Tisk : 23. 10. , barevná příloha.
Obsah čísla:
ÚVODNÍK
ZASTUPITELSTVO OBCE
Z OBECNÍHO ÚŘADU
SLOVO STAROSTKY
VOLBY KOMUNÁLNÍ A SENÁTNÍ
STAVEBNÍ OPRAVY V OBCI A DRUŽSTVU
SPOLEČENSKÁ KRONIKA
ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
70. VÝROČÍ LETECKÉ BITVY
HOSPODAŘENÍ DRUŽSTVA
VELKÁ GRANTOVÁ AKCE V SOKOLOVNÉ
ODDÍL NÁRODNÍ HÁZENÉ
OHLÉDNUTÍ ZA LÉTEM
MALÁ KOPANÁ AKCE
HASIČI
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KNIHA O KOKORÁCH
FARNOST DNES A V XVII. A XVIII. STOLETÍ
CESTOPIS
SRAZY
HOUBY
BIOLOGICKÉ ODPADY
BUDOUCNOST KOKORSKÝĆH NOVIN
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