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Občasník pro občany městečka Kokory a nejen pro ně
Odkud je snímek, to určitě poznáte. Ale doplnit, jak pokračuje písnička „Když jsem šel od Anduly…“, to už bude těžší a snad jen pro pamětníky.

V obci i mimo zástavbu najdeme krásné krajinné partie. Jen je udržovat a hlavně neničit a nezasvinit odpadky.

Foto Kš

Foto Andrea Kozáková
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ÚVODNÍK

VÝZNAMNÁ VÝROČÍ

Dnes je až příliš mnoho věcí závislých na počítačích, na jejich
kapacitě, modernosti, dobrém technickém stavu, ale také na vyspělosti
a zodpovědnosti obsluhy.
To platí samozřejmě a někdy i bohužel i pro naše Kokorské noviny. To
by čtenáře vůbec nemuselo zajímat, ale na výsledku se to může projevit.
Nechceme se vymlouvat, ale snad omlouvat, i nás v redakci KN zasáhl
počítačový kolaps, už hotová velká část srpnových novin, vše zpracované
po 7. srpnu, zmizela v nenávratnu, jak a proč jen tušíme. V hlubinách
různých pamětí a disků nevydolovali nic ani počítačoví odborníci. A tak
jsme začali usilovně znovu, aby naši čtenáři nebyli ošizeni. Některé
zmizelé články jsme nahradili novými, ale další zůstáváme dlužni
a zpracujeme je dodatečně. O dodržení termínu vydání na samém konci
srpna budeme usilovně bojovat, stejně jako o zkvalitnění dodávky novin
do schránek. Některé z nich na Olomoucké zůstaly totiž bez novin.
Problémy v této oblasti, prosím, ohlaste, víte kam. Máme upřímnou
snahu věci řešit – v Redakční radě KN i na obci. Děkujeme také všem
občanům, kteří k problémům rovněž přistupují vstřícně a konstruktivně.
Od kanalizace, přes občanské spolužití, veřejný pořádek až třeba po naše
noviny. A teď už, prosím, čtěte a reagujte, ale buďte shovívaví a velkorysí.
Dík.
					
Kš

V září a v říjnu 2019 si připomene významná životní jubilea
tentokrát velká skupina našich spoluobčanů. Tady jsou:
1. 9. 2019 dovrší věk 82 roků pan Karel Bluma
8. 9. 2019 oslaví požehnaných 93 let paní Marie Veselská
9. 9. 2019 se dožívá polokulatých 85 roků pan Antonín Bluma
11. 9. 2019 dosáhne věku 82 roků paní Ludmila Nesvadbová
25. 9. 2019 se dožívá 86 let paní Bohumila Sládečková
29. 9. 2019 se dožívá 86 let klientka CD Zlatuše Plášilová
13.10. 2019 dosáhne věku 81 let Jiřina Pochylá, klintka CD
14. 10. 2019 se dožívá věku 88 let paní Jarmila Kubáčková
16. 10. 2019 by se dožila věku 84 let paní Jiřina Jiříková +
17. 10. 2019 dosáhne věku 82 let pan Miroslav Majer
17. 10. 2019 dosáhne věku 81 roků pan Ladislav Jemelka
23. 10. 2019 dovrší věk 89 let pan Zdeněk Ministr
28. 10. 2019 dovrší věk 87 let pan Karel Miklík
31. 10. 2019 dosáhne věku 81 let paní Božena Fialová
Všem jubilantům a oslavencům přejeme za redakci, OÚ, přátele
i ostatní spoluobčany, zdraví a pohodu do dalších let.

ÚMRTÍ OBČANŮ
Původně prázdná rubrika se na poslední chvíli nečekaně naplnila.
13. srpna náhle zemřela paní Jiřina Jiříková, populární malířka
a grafička, dlouholetá členka Sokola Kokory a osvědčená ilustrátorka
obecních kronik či památníků jubilantů a narozených dětí. V této oblasti
pracovala (a to zcela zdarma) také pro kokorskou farnost i v zastupitelstvu
pro KDU ČSL, zejména pro ochranu přírody. Obec Kokory i Sokol jí
vyslovují za tuto významnou pomoc a trvalou spolupráci a samozřejmě
za uměleckou invenci veřejné poděkování a uznání i z tohoto místa.
S upřímným „Pán Bůh zaplať“ se připojují i farníci.

Už jste jeli po novém mostě za Předmostím rovnou do Kokor?

Kš

SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané, čtenáři Kokorských novin.
Prázdniny se pomalu blíží ke svému závěrů a jak říkáme v Kokorách,
sklidí se chmel a bude zima. V tomto čísle najdete spoustu krásných
ohlédnutí za kulturními i sportovními akcemi pořádanými v horkých
letních dnech a vzpomínky na ně nás zcela jistě všechny zahřejí na duši.
Kokory žijí velmi bohatým kulturním životem. I na podzim se můžete
těšit na tradiční Burčákobraní, Drakiádu nebo pietní akce u příležitostí
státních svátků.
Ráda bych tímto poděkovala všem, kteří tyto kulturní, společenské,
sportovní i vzpomínkové akce pořádají. Díky obrovskému úsilí členů
všech kokorských spolků i nadšených dobrovolníků máme možnost se
potkávat, pobavit se a odpočinout si.
		
Vaše starostka Jana Habáňová

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
NAROZENÍ DĚTÍ
V červnu a červenci se v roce 2019 narodili „v Kokorách“ dva chlapci
a jedno děvčátko.
14. 6. 2019 se narodil Filip Koutný
18. 7. 2019 se narodil Bruno Pajunčík
25. 7. 2019 se narodila Julie Doleželová
Vítáme všechny nové občánky mezi nás a za Kokorské noviny, obec
i spoluobčany jim ze srdce přejeme, aby vyrůstali ve zdraví a pohodě,
k radosti jejich nejbližších i celé naší občanské komunity.
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Malá vzpomínka na paní Jiřinu. Méně známý a trochu smutný zimní motiv,
zachycující ještě opěrnou zeď v ohbí Olešnice.
Foto obrazu Kš
Je ovšem nezbytné přidat ještě jednu zprávu, tentokrát o úmrtí tragickém.
Při budování kanalizace obce Kokory přišel o život při náročných
výkopových pracích v lokalitě U Kapličky zaměstnanec zhotovitele. Při
manipulaci s těžkým zařízením došlo nečekaným pohybem předmětu
k pracovnímu úrazu a pracovník utrpěl zranění neslučitelná se životem.
Šetření není dosud uzavřeno a tak ani naše Kokorské noviny se nemohou
k věci podrobněji vyjadřovat.
Z občanského hlediska pokládáme ovšem za nezbytné, vyjádřit
opravdovou lítost nad ztrátou lidského života a vyslovit rodině hlubokou
a upřímnou soustrast.					
Kš

NA HOSTÝN
Jako každoročně i letos se vydal 6. července téměř zaplněný autobus
na poutní zájezd na sv. Hostýn. Jeli jsme letos opět bez muzikantů, neboť
takoví muzikanti, kteří by, jak tomu bylo v minulých letech zvykem,
jezdili a hráli poutníkům zadarmo, takoví už asi ani nejsou. Ale navzdory
tomu jsme prozpívali „ a capella „ celý poutní zájezd.
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Na sv. Hostýně nebylo lidmi přeplněno, takže pohoda. Opět jsme šli
křížovou cestu, kterou každý z nás obětoval za svá nevyřčená přání i za
své blízké.
Počasí nám přálo, takže jsme se neuvařili a také poutníci starších
ročníků vše bez problémů absolvovali. Po mších svatých se všichni
odebrali do restaurací v poutních domech, kde si pochutnali na místních
specialitách. Odjížděli jsme od naší „ Vítězné ochránkyně Moravy„ jako
vždy duchovně posilnění a s příslibem, že pokud zdraví dovolí, tak se zde
setkáme i příští rok.
I.L.
Poznámka redakce. I krátký článek může vyvolat vzpomínky, zejména
ty příjemné: Vzpomínám si, jak jedu před mnoha léty s maminkou jako
poutník, právě na sv. Hostýn stařičkým autobusem a přesně dodnes vím,
jakou vzácnost jsem si tehdy přivezl. Po mnoha letech jsme společně
s manželkou absolvovali podobnou svatohostýnskou pouť i s našimi
vnoučaty a s odstupem let konstatujeme, že to byl pro nás i pro ně pěkný
zážitek.						
Kš

JEŠTĚ ZLATÁ SVATBA
LÖRINCZOVÝCH
Svatbu jsme zmínili už v dubnových a červnových KN, ale čerstvé
fotografie jsme neměli, ty jsme pořídili až na oslavě v Kokoráčku dne 15.
6. 2019, kam jsme byli s manželkou „jako přízeň ze strany nevěsty“ také
pozváni. Nechyběli ovšem ani současní představitelé dvou korporací, pro
které paní Draha Lörinczová (rozená Šišková) obětavě pracovala po řadu
let. Starostka obce paní Ing. Jana Habáňová mohla tak poděkovat někdejší
ředitelce MŠ a také dlouholeté aktivní člence zastupitelstva naší obce.
Za činnost ještě mnohem delší mohl vyslovit plné uznání jubilantce,
cvičence, cvičitelce a někdejší i současné náčelnici místní Tělocvičné
jednoty nový starosta Sokola Kokory, bratr Karel Bluma ml. Z pozadí
s nadhledem sleduje situaci manžel jubilant Jožka Lörincz, který svou
tolerancí časově náročnou angažovanost a pracovní vypětí manželky po
léta umožňoval. Nevěsta jubilantka je samozřejmě v popředí.
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OLYMPIJSKÝ BĚH
Ve středu 19. 6. 2019 se naše škola zúčastnila olympijského běhu.
Všechny děti si mohly vyzkoušet svou kondici na trase 900 m dlouhé,
která začínala na točně a vedla kolem rybníka. I přes velmi horké počasí
se podařilo některým žákům uběhnout tuto vzdálenost za velmi krátký
čas. Žáci byli rozděleni na tři kategorie podle ročníků. V 1. kategorii (1.
a 2. třída) obsadili první tři místa Radim Ivánek, Eliška Grohová a Petr
Chovanec, ve 2. kategorii (3. a 4. třída) Patrik Spáčil, Filip Vaněk a Petr
Vysloužil a v poslední 3. kategorii (5. – 7.) se umístili Petr Dang, Adam
Horák a Jakub Matýsek. Nejlepší běžec ze všech účastníků byl Petr Dang
s časem 3:42. Všichni žáci, kteří se běhu účastnili, dostali po vyhlášení
výsledků malé odměny.
Mgr. Jana Oslancová

SLAVNOST VYSVĚDČENÍ
Odpoledne předposledního dne školního roku patřilo našim deváťákům.
Tradiční slavnost vysvědčení se konala za přítomnosti starostky obce
Kokory, rodičů dětí a pedagogického sboru. Žáci deváté třídy měli
připravenou prezentaci, která nás provedla momenty z uplynulých devíti
let. Nechyběla ani závěrečná písnička, kterou se definitivně rozloučili
se svou povinnou školní docházkou. Kromě vysvědčení dostali žáci
i pamětní listy. Se slzou v oku a s napjatým očekáváním nových zážitků
a zkušeností na školách, které si deváťáci zvolili, vyšli naproti sluncem
zalitým prázdninám. Přejeme našim deváťákům úspěšný start do nové
životní etapy dalšího vzdělávání.
Mgr. Miroslava Medříková

Blahopřání a poslední stisk ruky. Další až na srazu absolventů po letech. Ale
určitě! A nezapomeňte! Bývá to moc pěkné.
Foto archiv školy

Dva noví starostové na oslavě „zlaté svatby“ v Kokoráčku. Reklama na Zubr
je na snímku prezentována nápaditě a nenápadně. 		
Foto Kš

ZE ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ
ŠKOLY KOKORY
V době mého již téměř zapomenutého působení na stavební
průmyslovce v Lipníku nad Bečvou říkával můj tehdejší ředitel prof.
Alois Dohnal, že jsme „uprostřed hlubokých prázdnin“. To na konci
července při sestavování srpnového čísla KN platí na 100%.
Opustíme li vzpomínky a vrátíme se do „žhavé současnosti“,
s potěšením jsme přijali příspěvky z kokorské školy, které nám zaslala
(prázdniny neprázdniny) paní ředitelka Mgr. Marie Kondlerová, protože
se do uzávěrky čísla červnového již nevešly. A tady jsou:

KAM DÁL Z KOKORSKÉ
ŠKOLY?
A kde budou letošní absolventi kokorské školy pokračovat ve studiu?
Na to nám odpoví sama paní ředitelka.
Na Střední škole technické a obchodní v Olomouci budeme mít dva
mechaniky – opraváře motorových vozidel. Obor elektrotechnika na
Střední průmyslové škole v Přerově si zvolil 1 žák. Střední odbornou
školu řezbářskou v Tovačově, obor truhlář si vybral také jeden žák.
Dvě děvčata nastoupí na Střední školu gastronomie a služeb v Přerově,
cukrářka a číšnice se zaměřením na nápojovou gastronomii. Obor požární
ochrana bude na Střední průmyslové škole v Hranicích studovat jedna
dívka. Pro cestovní ruch na Střední odborné škole služeb v Olomouci se
rozhodla jedna žákyně. Do Velkého Újezdu nastoupí také jedna do oboru
krejčí. Agropodnikání na Střední zemědělské škole v Přerově si vybrala
jedna dívka a jedna nastoupí na Gymnázium Jakuba Škody.
				
Mgr. Marie Kondlerová
Poznámka redakce: No a za pár dní po tom, co se k vám dostanou srpnové Kokorské noviny se už ve školním roce 2019/2020 posadí do lavic nová
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kokorská devátá třída, Kluci a děvčata, hodně zdaru při studiu a hlavně
za necelý rok dobrý konec vašeho působení a vzdělávání na naší kokorské
škole, to přeje všem redakce KN.
A JEŠTĚ ZE ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019:

Srpen 2019
pro mě, suchozemce se špatnou rovnováhou, nezapomenutelný zážitek.
První zastávkou je Koh Phi Phi Leh.

SEMINÁŘ NA PODPORU
FINANČNÍ GRAMOTNOSTI
Ve středu 19. června navštívili žáci osmé třídy Střední průmyslovou
školu v Přerově. Konal se zde seminář a workshop na podporu
matematické gramotnosti zaměřený na finanční gramotnost. Žáci
tak absolvovali přednášku o základních pojmech spojenou s touto
tématikou. Po přestávce, která byla zpestřena sladkou odměnou ze
strany organizátorů, následovala praktická část. Žáci si vyzkoušeli zahrát
náročnou hru Economica, ve které sami rozhodovali o svých financích.
V další části se přemístili k počítačům, kde absolvovali online testík
o nabytých znalostech.
Mgr. Simona Odstrčilová
Ostatní lodě turisty přivezou až k pláži. Nás posádka vyhodí daleko
od břehu do moře a nějak si doplavte. Na kajaku okolo mě prosviští
námořník a s úsměvem hollywoodské hvězdy na mě volá: „Ok madam?
No problem?“
Jsem mizerný plavec, přepitá mořskou vodou a nechci vědět, co se právě
pohybuje v hlubinách pode mnou. Po mém nejdelším plaveckém výkonu
v životě se dopotácím mezi skalami na jakousi pláž. Rozkoukávám
se. Spadne mi čelist a zadek na prohřátý písek. Jako herec Leonardo
DiCapriovi, když tu před pár lety pobíhal ve slavném filmu Pláž.

Rodičům ve financích asi ještě radit nebudete, ale prarodičům, to byste určitě mohli a měli. A možná to ani nebude dlouho trvat. Foto archiv školy

THAJSKO - BRÁNA DO DUŠE
CESTOVATELE II. část
Bez cestopisu Zuzany Habáňové si už Kokorské noviny neumíme ani
představit. Po mnoha exotických destinacích, které nám v průběhu let
představila v našich novinách i na přednáškách, nám v červnovém čísle
ukázala, jak to všechno začalo a seznámila nás zčásti se svou první cestou
do Thajska. Její putování po Thajsku jsme přerušili na exotické liduprázdné
pláži Loh Moo Dee mezi povalujícími se kokosy a v tomto čísle KN zajímavé
cestování a vyprávění naší věrné dopisovatelky o Thajsku dokončíme.
Ostatně na to velká část našich čtenářů už netrpělivě čeká.
Ale to už Zuzana Habáňová vypráví sama:

Koh Phi Phi Leh

Všechna fota v cestopisu z archivu Z. H.

Další den jedeme na výlet po okolních ostrovech a šnorchlovat. Plavba
na staré kymácející se lodi a neustálé zakopávání o pohozené provazy je
4

Výstraha před tsunami
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Co vám budu povídat, světoznámá Maya Beach je naprosto fantastické
místo. Možná i proto, že jsme tu brzy ráno, mimo sezónu a turistů tu
zatím moc není. Poté, co populární film ostrov proslavil, stal se jedním
z nejnavštěvovanějších míst Thajska, v obležení lodí a turistů. Dnes je
krásná pláž veřejnosti uzavřena, dokud se poničená přírodě nezotaví.
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Největší atrakcí je jednoznačně James Bond Island, známý z bondovky
Muž se zlatou zbraní. Dvacet metrů vysoký skalní útvar trčící z vody mezi
dvěma jinými ostrůvky je naprosto famózní. O jeho popularitě svědčí
spousta zakotvených a přijíždějících lodí s turisty. Rychle vystoupit,
vyfotit, nakoupit předražené suvenýry a jedeme dál. Turistický byznys tu
funguje jako hodinky, o nic se nemusíte starat.

Skutečná exotika
Přejedeme na ostrůvek Bamboo Island. Placka se sněhobílou pláží,
mangrovovým lesíkem a velkým leguánem. Poprvé v životě šnorchluji.
Korály v křišťálovém moři jsou po tsunami značně poničené, pro laika
jako já je to však zážitek.
KRABI
Nevím, zda je Krabi plné krabů, za návštěvu však rozhodně stojí.
Protože leží na pevnině, musíme sem vyrazit brzy ráno trajektem. Odtud
přejedeme na úchvatnou pláž Railay Beach. Je dostupná pouze lodí
a časopis National Geographic ji vyhlásil před několika lety za jednu
z nejkrásnějších na světě. Což se hned samozřejmě odrazilo v návštěvnosti.
Ale není se čemu divit. Z oceánu vystupují vápencové útvary, okolo nich
průzračné moře a běloskvoucí pláž lemuje háj kokosových palem.

První zhoupnutí na liáně na první cestě.

Skála vystoupila z moře.

Chobotničky mnozí z nás dosud neokusili.
V nedaleké restauraci se nacpu čerstvě vylovenými chobotnicemi.
Nic jiného, než plody moře tu vlastně nejím. A pak se poprvé v životě
v džungli zhoupnu na mohutné liáně. Tarzan by se za mě nestyděl.
PHUKET A NÁRODNÍ PARK AO PHANG NGA
Národní park nedaleko Phuketu je pro běžného cestovatele dostupný
pouze na výletní lodi. Na 400 km² se v tyrkysové vodě nachází krasová
oblast s kuželovitými ostrovy, z moře vystupujícími bizarními skalami
a krápníkovými jeskyněmi.

Je to opravdu chutné. A zase jedlé orchideje.
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Poslední večer trávíme na ostrově Phuket v rušném městě Patong.
Všude bary, obchody, pohledné dívky nabízející masáže a možná i něco
jiného. Tohle už není ráj jako na malých ostrůvcích, a tak si náladu
spravíme koktejly, a jak jinak než vynikající thajskou kuchyní.
Thajská kuchyně skutečně patří k nejlepším na světě. I když vás bude
trochu více pálit. A ještě poslední obrázek - tři oříšky pro turisty:

Tohle není špatný konec, nýbrž začátek. Cesta do Thajska mi ukázala,
jak je cestování na vlastní pěst jednoduché. Stačí jen trochu peněz, trochu
angličtiny a velká dávka odvahy. Změnil se mi život, začala jsem cestovat
a od té doby navštívila čtyřicet zemí světa. A vlastně až poté, co jsem
téměř ztratila zrak, jsem zjistila, jak je svět neuvěřitelně barevný.
Vaše Zuzana

Vše je připraveno na 100% , můžeme vařit.

Fota archiv Sousedů.

Úderem 10. hodiny byla zahájena soutěž vaření. Byla zvolena
pětičlenná porota, která důkladně dohlížela na dodržování stanovených
pravidel. Po 13. hodině již mohla ochutnávat a hodnotit nejen hotové
guláše, ale i vzhled stánků, kvalitu masa, barvu, chuť i vůni gulášů. Ve 14
hodin byla soutěž ukončena.
Mezitím byly již přichystány atrakce pro děti, nafukovací lezecká
stěna a lanová skluzavka. Proběhla i řezbářská show, kde firma Abakuk
z Hanušovic zhotovila z lipového dřeva a pomocí několika elektrických
pil krásný totem symbolizující Kokory a Kokorské sousedy. Vystoupil
i folklorní soubor „KLÁSEČEK „ z Kralic na Hané složený z malých
šikovných dětí. A nakonec přišel i Kouzelník.
Na pomyslných stupních vítězů se na 3.místě umístili již zmiňovaní La
familia Mexicana, na 2.místě Profíci a na 1.místě vítězný tým Kočky
s.r.o. Ceny a poháry byly hodnotné, ten putovní jste na fotografii jistě
poznali.

Hokkaida už jsou zase tady - polévky, pečené, dušené a zdravé.

KOKORSKÉ GULÁŠFEST
V sobotu 29. června 2019 se na Starém hřišti pod Bramborem konal
„Páté Kokorské Gulášfest spolu se „Zahájením prázdnin“, který pořádal
spolek Kokorští sousedé. Bylo přihlášeno rekordních 16 týmů vařičů
guláše- kuchařských teamů, mezi nimi i jedno družstvo , složené z žáků
základní a střední školy pod názvem „La familia Mexicana“.
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Poté se již tradičně vydalo více jak 50 dětí na oblíbené Hledání
pokladu spojené s úkoly a poznávaní přírody. Po hodině se všechny děti
vrátily s pokladem v pořádku k rodičům. Jen jejich dospělý doprovod byl
značně unavený a vyčerpaný z hlídání.

XXI/4

Ani prudké slunko a vyprahlá prérie neodradily hledače pokladu.
Po celou dobu konání akce bylo zajištěno bohaté občerstvení, pochoutky
z udírny, tortily a makrely. Velký úspěch mělo i domácí mojito nejen pro
dospělé, ale i pro děti. Byl vytvořen další rekord – vypilo se pivo z 31 ks
padesátilitrových beček – 3100 piv a uvařilo se 500 litrů guláše.
Večer se od 19 hodin konala taneční zábava s kapelou Kameron.
Chtěli bychom poděkovat všem zúčastněným týmům, porotě,
návštěvníkům, sponzorům a účinkujícím.
Doufám, že i další akce, ať už pořádané Kokorskými sousedy, Obecním
úřadem, Hasiči, T. J. Sokol či jinými spolky, se vydaří stejně dobře, jako
náš Páté Kokorské Gulášfest.
Zdena Růžičková

MYSLIVECKÉ ODPOLEDNE
Dne 22. června se na Myslivecké chatě Pod Hájem sešli přátelé
myslivosti a především milovníci dobrého jídla na tradičním Mysliveckém
odpoledni, které již 15 let patří na kalendář kulturních akcí v Kokorách,
ale i v širokém okolí.
Tentokrát jsme posunuli termín na červen a vyšli vstříc obci Kokory,
která pořádala Zahájení prázdnin a Gulášfest.
V naší kuchyni jsme si připravili myslivecké speciality ze zvěřiny, která
byla ulovena v naší honitbě.

Krásné údolí Olešnice je ohraničeno na pravém břehu obecním lesem Háj
s mysliveckou chatou a na levém břehu historickou vyvýšeninou Hradisko,
podle které je pojmenováno i Myslivecké sdružení. Nechme ale dále hovořit
předsedu myslivců:				
Fota MS Hradisko
Není překvapením, že řízek, který je v naší republice jedním ze tří
nejoblíbenějších jídel, je vždy jako první vyprodán. Celkově se náš
minifestival jídla těší velké oblibě a vše, co si pro návštěvníky připravíme,
k velké spokojenosti našich hostů doslova mizí před očima.
Klademe velký důraz na ekologii a kulturu stolování, proto servírujeme
jídlo na talíře s nerezovým příborem a nápoje čepujeme do sklenic. Žádné
jednorázové plastové nádobí, které pak končí na skládce.
Strávníci jsou s mysliveckou kuchyní jednoznačně spokojeni.

KOKORSKÉ NOVINY

Občas od našich hostů slyšíme, že je málo řízků a podobně. Proto bych
rád uvedl na pravou míru několik skutečností.
Naše kuchyně, ve které připravujeme speciality, je vytížena na maximum
a více jídel připravit nelze. Bohužel. Dále skladba a počet jídel se odvíjí
do vstupní suroviny, tedy zvěřiny. Zpracováváme celé kusy a každá část
je vhodná na jinou úpravu. Nemůžeme si říci, že připravíme více řízků,
protože to jednoduše nelze. Nezajedeme do obchodu a nenakoupíme maso
vhodné na dané jídlo. Žádný myslivecký řízek, který je „jen“ naložené
vepřové maso u nás nedostanete. Držíme si standard vysoké kvality
předkládaných specialit a vše je skutečně zvěřina v poctivé porci.
Závěrem bych rád poděkoval všem za návštěvu a těším se zase za rok
na viděnou.			
Aleš Šromota předseda MS

KOKORSKÉ POČASÍ
Právě v den, kdy vyšly červnové Kokorské noviny 26. 6. 2019, vrcholila
vlna veder. Tropické dny i tropické noci, na to už jsme si částečně zvykli,
ale 42°C na čidle redakční meteostanice a 35°C ve stínu a navíc teplotní
rekordy na mnoha stanicích až ke 37°C, to už byla trochu silná káva.
A sucho k tomu navíc. Za celý červen spadlo u nás v Kokorách necelých
37 mm srážek (s velkými místními rozdíly, např. Kokory – Brodek) oproti
cca 80 mm v květnu. Olešnice je v tyto dny na hranici sucha; na vodočetné
stanici „U Lenochového“ protékalo jen 37 litrů vody za sekundu.
Už první červenec přinesl dlouho očekávané srážky – ovšem pouhých
10 mm. I tak se říkalo, „Pánbůh zaplať za ně, alespoň něco“. Chmel by
ovšem potřeboval mnohem víc. Hlavně, že ranní teploty byly už nižší
a tropické noci zmizely (ráno od nejnižších 8°C zhruba po 17°C). Na
svátky „Cyrila a Metóda“ už to odpovídalo dřívějším ranním teplotám na
„svatou Annu“; však se také, jako v předchozích letech, už sklízel česnek.
Už ani nevíme po kolikáté opakujeme – sucho, sucho. Až těsně před 15.
červencem napršelo, ale jen ubohých 1,8 mm. „Raději tak“, říkají občané,
„než ta hrůza v pásu na Olomoucku a Prostějovsku s kroupami jako
pingpongové či tenisové míčky a s totální devastací úrody“. S obavami
jsme si však našli údaje o Olešnici a ty se naplnily. Přesně v polovině
července vedlo koryto Olešnice v Kokorách pouhých sedm litrů vody za
sekundu. Menší množství je už označeno jako neměřitelné.
A sucho pokračovalo i v dalších dnech. Pokračovaly i dny tropické (až
32°C) a ještě náročnější byly tropické noci s trvalou teplotou nad 20°C.
Ve vyhřátých ložnicích se často opravdu špatně usínalo a noci tak byly
dlouhé a propocené.
Určitou změnu, alespoň ve srážkách, přinesl až konec měsíce, který
osvěžil vzduch a pomohl i zemědělcům. Poslední červencový víkend 27.
a 28. 7. přinesl 24 mm životodárného deště bez výrazných škod (bouřilo
ovšem všude kolem), pršelo či přeprchalo i v další dny, takže za měsíc
červenec 2019 jsme zaznamenali v úhrnu 59 mm srážek, tedy podstatně
více než v červnu.
Do kokorských hodů pak ve druhé a třetí srpnové dekádě přibylo
dalších téměř 35 mm, takže i předseda družstva konstatoval, že deště
opravdu pomohly. V Kokorách opět občané zaznamenali, že nás okolní
katastrofální povětrnostní jevy ,bohudík´dosud nechávají na pokoji. Po
stránce počasí se vcelku vydařily i venku pořádané hodové akce.
Ukázněná byla i Olešnice, která sice v době výročí největších
dosavadních povodní z let 1914 a 1980, kolem 8. srpna, zvýšila
krátkodobě hladinu až na 170 cm a průtok na 4000 litrů za sekundu,
menší nárůst (v hladině 100 cm) zaznamenala i 13. 8., ale i tyto údaje
7

KOKORSKÉ NOVINY

Srpen 2019

jsou ještě hluboko pod hranicí I. stupně povodňové aktivity a náš
hlavní tok se tak celou sledovanou dobu držel těsně nad hranicí sucha.
A nezlobila ani Kopřivnice. V období před „hodama“ teklo v Olešnici
kolem 80 sekundových litrů. A to opravdu není moc.
Ještě v hodovou neděli (i pár dní po ní) se vrátily tropické teploty.
Odpoledne až 33°C a ráno 20°C). Údaje o počasí po 18. srpnu hledejte
ovšem už v říjnovém čísle našich novin. (Ale pozor, ještě 24. a 25. srpna
bylo tropické vedro)

Ze žní 2019: Moravská výpomoc na bratrském Slovensku Foto rodinný archiv

Z NAŠICH ZAHRAD
A ZAHRÁDEK
Je léto a naše zahrady a zahrádky hýří barvami a vůněmi květin,
bylinek, ovoce a zeleniny. Toto období, tak výhodné i pro zdravé
stravování, označujeme v redakci již po léta dobou hojnosti.
Královny květin – růže - jsme už našim čtenářům opakovaně
představovali. Vládkyní pozdního léta - srpna a září jsou však určitě
slunečnice. Lány slunečnic sice nejsou pro naše kraje typické, ale na
zahrádkách slunečnice určitě najdeme a na fotografiích redakce je
čtenářům představíme. Vzpomeneme přitom (a to nejen na srazu ročníku
1938) dalšího kokorského malíře Ladislava Dohnala, pro kterého patřily
slunečnice k zajímavým barevným inspiracím.

Dívenka na fotografii (167cm) nám jen pomáhá stanovit snadněji výšku
rostliny u bílé zdi za pivovarem. V sousedící zahrádce na pravém okraji
snímku vidíme fialové a bílé venkovní ibišky syrské, dostupné a známé
v mnoha barevných odrůdách. Chryzantémy mezi ibišky a obří slunečnicí
na svou pozdně podzimní barevnou slávu teprve čekají. Známe je také v lidových názvech jako doubky, dušičky, listopadky nebo dokonce všesvatníky
s obrovskými či naopak s drobnými květy. Svou krásu vystavují nejen na
hřbitovech. Prameny uvádějí, že chryzantémy ve vnitřním prostředí také
čistí a vylepšují vzduch k dýchání.
Pomineme li ředkvičku, mrkev, salát, brambory, petržel, cibuli a česnek
(které samozřejmě také doporučujeme, stejně jako další zeleninu i ovoce),
nejvíce se barevně prezentují v tomto období hojnosti rajčata a papriky.
I těm se letos (alespoň na „latifundiích“ redakce) výjimečně dařilo, co
do kvality i množství. K nim se připojily úspěšně cukety ze sousedství
a dýně Hokkaidó.

Slunečnice v jejich přirozené podobě a velikosti najdeme nejen na zahradě
redakce (i na mnoha jiných zahrádkách), ale i v podobě obrazů nejednoho
z místních malířů i renomovaných světových umělců.
Fota Kš
Na slunečnice rekordmany jsme byli opakovaně zváni do zahrádky
paní A. M. a ty jsme pak ukázali i našim čtenářům.
Tentokrát se nám představí vzrůstově obří slunečnice (i když s menšími
talíři květů) z jiné kokorské lokality.

Rajčatům se dlouho jaksi nechtělo červenat, ale potom jich bylo!
POZOR. Nyní čtěte pozorně přílohu „Z obecního úřadu“ se
stranami 1-8. Pokračování zahrádkářské problematiky a další
zajímavosti hledejte na stranách 9-16. Děkujeme za pochopení.
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Vážení spoluobčané,
Příprava obsahu „Z obecního úřadu“
začala jako obvykle. Aktuální témata,
co Vás trápí, byla daná včetně těch,
o kterých ještě možná nevíte, ale je naší
povinností o nich informovat.

Oprava přechodu pro chodce startuje

První zářijový týden odstartuje znovuvybudování přechodu pro chodce přes silnici
I/55 u Veselského.

A jak se chystal vlastní obsah článků,
rázem se stalo, že z obvyklých 4 stran
jich máme osm. Je to pěkná nálož
informací. Věřím ale, že pro všechny občany Kokor užitečná
a potřebná.
Nejaktuálnější tématem je stále kanalizace. Čistírna odpadních
vod se pomalu ale jistě probouzí, ožívá elektroinstalace a komunikace mezi jednotlivými systémy. Dokončuje se aktualizace
projektové dokumentace a vše se chystá k podání žádosti o kolaudaci do zkušebního provozu. Jak se ČOV rozjede, určitě uspořádáme „Den otevřených dveří“, abyste si mohli prohlédnout
vše, co se tady poslední rok a půl budovalo.
Čtěte i ostatní tematické články. Věřím, že Vám zodpovím mnoho dotazů, které se Vám honí hlavou. A pokud v nich odpověď
nenajdete, ptejte se přímo nás.
Vše rádi vysvětlíme. Jsme tu pro Vás.

Starý přechod pro chodce neodpovídal bezpečnostním parametrům, a z tohoto
důvodu jej odpovědné orgány před lety zrušily a nechaly odstranit i tzv. zebru na silnici.
Abychom mohli přechod pro chodce obnovit, musí být dodržena všechna aktuální
bezpečnostní pravidla. V našem případě dojde ke zúžení vozovky v místě přechodu
pro chodce a nasvětlení přechodu. Přechod bude v dostatečné vzdálenosti také
opatřen požadovaným dopravním značením.
Protože musí být přechod pro chodce umístěn v přehledném místě bez jakýchkoliv
bariér, bude po letech odstraněna plechová oplota před domy na Olomoucké. Před
domy tak zůstane pouze živý plot, který bude i nadále zastřiháván na výšku, která
nebrání rozhledu.
Stavební práce budou během měsíce hotovy a tak se společně můžeme těšit na
bezpečnější přecházení této rušné komunikace.

Ing. Jana Habáňová
Starostka obce Kokory

Obecní schránka – váš názor nás zajímá
Jedním z klíčových bodů programu Změny pro Kokory je Komunikace s občany. Na vašich názorech nám záleží a chceme je znát. Názor, námět na vylepšení, upozornění na potřebnou opravu či jakékoliv nápady na další rozvoj obce jenom přivítáme. Víc hlav víc ví.

SENIOŘI POZOR NA PODVODNÍKY

V minulosti bylo v rámci Olomouckého kraje okradeno několik seniorů. Podvodníci tak získali statisícové částky a seniory připravili o celoživotní úspory.
S útoky však neskončili a peníze se pokoušejí získat znovu a stále dokola.
SCÉNÁŘ PODVODU
• pachatel zavolá i několikrát na pevnou linku a vydává se za „vnuka“,který je ve
finanční tísni
• pod záminkou platby u notáře, advokáta, za auto nebo jeho opravu, případně jiné smyšlené legendy, si vyžádá příslib půjčky většího obnosu peněz
• „vnuk“ si z různých důvodů pro peníze nemůže přijet sám, osobně, proto pošle svého známého
• na smluvené místo přijíždí tedy cizí člověk, přebere od seniora hotovost a odjíždí pryč

Způsobů, jak nám předat vaše náměty je mnoho. Vedle osobního
rozhovoru, ať už na úřadě nebo na ulici, můžete zatelefonovat nebo
napsat email nebo zprávu. Ne každý má možnost elektronické formy
komunikace nebo si netroufá na osobní předání informace. Proto zavádíme tzv. Obecní schránku. Ta je umístěna pod vývěskou na úřední
desce. Svůj námět si můžete doma v klidu sepsat na papír a hodit jej
do naší schránky. Schránku budeme pravidelně vybírat.
Věřím, že toto je jedním z kroků k otevřenosti obecního úřadu vůči
kokorským občanům. Jak doufám, vaše názory podnítí hodnotnou
diskuzi a společně se nám i díky vám podaří z Kokor vybudovat pěknou a spokojenou obec.

JAK SE ZACHOVAT A CO DĚLAT
• pokud Vám podvodníci zavolají, řekněte, že nemáte čas, ať zavolají později
a hovor ukončete
• napřed si požadavek „vnuka“ ověřte u rodiny, nikdy nedávejte peníze cizím
lidem
• pokud se žádost o půjčku finančních prostředků nezakládá na pravdě, IHNED
ZAVOLEJTE NA LINKU 158 a policisty informujte o podezřelém telefonátu
• nikdy nedávejte peníze cizím lidem, napřed si požadavek „vnuka“ ověřte
u rodiny
1
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Usnesení ze 6. zasedání
Zastupitelstva obce Kokory
konaného dne 19. 6. 2019

www.obeckokory.cz

movitosti, a to buď formou přímého napojení bez kontrolní šachtičky,
napojení se přes šachtičku, kterou si sami zakoupí za zvýhodněných podmínek a umístí si ji na svůj pozemek anebo se napojí přes kontrolní šachtičku, kterou jim dodá obec za podmínky věcného břemene ve prospěch
obce a šachtičku sami umístí na svůj pozemek.

• Usnesení č. ZO/6/49/2019:Zastupitelstvo obce Kokory schvaluje
rozšíření programu zasedání Zastupitelstva obce Kokory bod 12c)
Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě, bod 13c) Obecně závazná vyhláška o nočním klidu, 13d) Odměny neuvolněných členu
Zastupitelstva obce Kokory, bod 13e) Žádost o povolení výjimky z
nejnižšího počtu žáků v Základní škole Kokory.

Usnesení ZO/6/65/2019: Zastupitelstvo obce Kokory schvaluje vzor
Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě, s tím, že ve článku 3, odst.
2 bude znění na dobu neurčitou a v odst. č. 4 dopsat možnost rekonstrukce a výměny techniky.
Usnesení ZO/6/66/2019: Zastupitelstvo obce Kokory schvaluje výši podpory spolkům při organizování kulturních akcí.

Usnesení č. ZO/6/50/2019: Zastupitelstvo obce Kokory schvaluje zrušení bodu ad 11) Stavební záležitosti a) Pověření Rady obce k podpisu
dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo na realizaci zakázky s názvem „Kanalizace a ČOV Kokory, nové vyhlášení“.

Usnesení ZO/6/67/2019: Zastupitelstvo obce Kokory bere na vědomí Informace z Valné hromady VaK Přerov a výroční zprávy 2018
Usnesení ZO/6/68/2019: Zastupitelstvo obce Kokory vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 o nočním klidu

Usnesení č. ZO/6/51/2019: Zastupitelstvo obce Kokory schvaluje doplněnou Informaci o konání řádného zasedání Zastupitelstva obce Kokory dne 19.06.2019

Usnesení ZO/6/69/2019: Zastupitelstvo obce Kokory neschvaluje navýšení odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce dle Nařízení vlády
č. 202/2018 od 01.01.2019.

Usnesení č. ZO/6/52/2019: Zastupitelstvo obce Kokory schvaluje ověřovatele zápisu JUDr. Ivanu Hučínovou a MUDr. Antonína Hluší

Usnesení ZO/6/70/2019: Zastupitelstvo obce Kokory schválilo povolení
výjimky z nejnižšího počtu žáků dle § 23 zákona č. 561/2004 Sb., školský
zákon, ve znění pozdějších předpisů v Základní škole Kokory, v rozsahu
146 žáků pro školní rok 2019 až 2020 a úhradu výdajů na vzdělávací činnost školy nad výši stanovenou krajským normativem.

Usnesení č. ZO/6/53/2019: Zastupitelstvo obce Kokory bere na vědomí plnění usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Kokory konané dne
23.05.2019.
Usnesení č. ZO/6/54/2019: Zastupitelstvo obce Kokory bere na vědomí usnesení z jednání Rady obce Kokory ze dne 15.04.2019,29.04.2019,
23.05.2019 a 05.06.2019.
Usnesení č. ZO/6/55/2019: Zastupitelstvo obce Kokory bere na vědomí došlou poštu.

Publikace získaných dotací
v letech 2018/2019

Usnesení č. ZO/6/56/2019: Zastupitelstvo obce Kokory schvaluje Rozpočtové opatření č.6/2019.
Usnesení č. ZO/6/57/2019: Zastupitelstvo obce Kokory schvaluje Závěrečný účet Obce Kokory za rok 2018 bez výhrad, který obsahoval
vše dle § 17 zák.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění
pozdějších předpisů.

1.podpoře
Dotace
z Olomouckého
kraje na dostavbu ČOV
Olomouckého
kraje.
Olomoucký kraj přispěl na dofinancování projektu „Kanalizace a ČOV
v obci Kokory – nové vyhlášení“ částkou 2.000.000 Kč.
Projekt je realizován díky finanční

Usnesení č. ZO/6/58/2019: Zastupitelstvo obce Kokory schválilo účetní závěrku ObceKokory za rok 2018, sestavenou ke dni 31.12.2018,
včetně výsledku hospodaření za účetní období 2018.
Usnesení č. ZO/6/59/2019: Zastupitelstvo obce Kokory schvaluje převod výsledku hospodaření Obce Kokory za rok 2018 z účtu 431 na účet
432.

Projekt je realizován díky finanční

Olomouckého
kraje.
2.podpoře
Dotace
z Olomouckého
kraje na opravu přechodu pro chodce
Olomoucký kraj finančně podpořil projekt „Oprava přechodu pro
chodce přes I/55 v obci Kokory“ částkou 333.350 Kč.

Usnesení č. ZO/6/60/2019: Zastupitelstvo obce Kokory bere na vědomí Zprávu o výsledkupřezkoumání hospodaření obce Kokory za rok
2018.
Usnesení č. ZO/6/61/2019: Zastupitelstvo obce Kokory bere na vědomí protokol o kontrole Okresní zprávy sociálního zabezpečení
399/19/892.

Projekt je realizován díky finanční

Olomouckého
kraje.
3.podpoře
Dotace
z Olomouckého
kraje na nákup elektrocentrály pro JSDH
Olomoucký kraj finančně podpořil nákup elektrocentrály a vybavení
pro osvětlení zásahu pro záchrannou jednotku sboru dobrovolných
hasičů v obci Kokory částkou 20.500 Kč.

Usnesení ZO/6/62/2019: Zastupitelstvo obce Kokory neschválilo zveřejnění záměru na odkup části parcely č. 891/9 v k.ú. Kokory.
Usnesení ZO/6/63/2019: Zastupitelstvo obce schvaluje jednání s majitelem pozemku, parcela č. 273/3 v k.ú. Kokory o možnosti odkupu
této parcely v celém rozsahu.

4 Dotace z programu „Zaměstnanost“ – příměstské tábory
Díky dotaci z operačního programu Zaměstnanost, kterou zajistila
MAS Hanácké Království, mohla obec Kokory, která je členem MAS,
zorganizovat pro naše děti dva dotované příměstské tábory. Ty se
budou opakovat i v příštím roce.

Usnesení ZO/6/64/2019: Zastupitelstvo obce Kokory schvaluje vstoupit v jednání s majiteli domů, u jejichž nemovitostí nebylo z technických důvodů možné položit na hranici obecního pozemku kontrolní
šachtičku a projednat s nimi všechny tři možnosti napojení jejich ne2
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Dětské hřiště v našich rukách
Vedle výstavby kanalizace a ČOV je jedním z hlavních projektů letošního roku i oprava dětského
hřiště za Sokolovnou. V únoru letošního roku jsme žádali o poskytnutí dotace na Ministerstvu pro
místní rozvoj(MMR) a vkládali jsme do této žádosti, zejména s ohledem na finance, velké naděje.
Naše přání nebylo bohužel vyslyšeno a dotaci jsme nedostali.
Projekt byl správně zpracován i podán. Jen počet žádostí byl enormní a MMR tak nemohlo uspokojit
všechny zájemce. Dotaci získalo pouze 150 subjektů z celkově 900 žádajících. My jsme byli zařazeni
mezi náhradníky. Náhradníků je ale více než 500, takže se nedá očekávat, že bychom v tomto moři
v letošním roce uspěli.
Jsme si plně vědomi toho, že místní děti potřebují místo na hraní jako sůl. A protože jsme rekonstrukci
slíbili a sliby se mají plnit, hledáme veškerá možná řešení provedení opravy a její financování.
Intenzivně jednáme s firmami, které dětské herní prvky pro veřejná hřiště dodávají, a plánujeme rozdělení projektu na firemní dodávky a stavební práce, které si můžeme udělat sami nebo je potřebujeme zajistit od odborné firmy.
Podle předpokládaného časového harmonogramu, pokud nás nezaskočí nějaká nepředvídatelná situace, bychom rekonstrukci měli stihnout letos, i když těsně
před ukončením sezóny. Doufám ale, že jde o pochopitelnou věc a budeme tak alespoň nachystáni na příští sezónu.
O plánovaném harmonogramu probíhající rekonstrukce a případném nezbytném dočasném zavření dětského hřiště vás budeme informovat jak na dětském
hřišti, tak i na úřední desce a ve všech dostupných informačních kanálech.

Revitalizace zeleně bude zřejmě odložena na jaro

V předchozích vydáních Kokorských novin jsem vás informovala o podané žádosti na revitalizaci obecní
zeleně v rámci grantového programu Stromy Nadace ČEZ.
Vzhledem k technické poruše na straně nadace nebyla naše žádost řádně zaevidována a tím pádem nebyla ani v termínu hodnocení projektů vyhodnocena. Možnost poskytnutí finančního příspěvku na obnovu
zeleně v podzimním termínu tak padá.
Další termín pro podání žádosti na nadaci je leden 2020 s osazováním v jarních měsících. V lednu se nám
otevírá i několik dalších možností, např. dotace z Olomouckého kraje z Programu obnovy venkova. Plány
na revitalizaci zeleně tak prozatím odkládáme na příští jaro.
Zatím budeme pečovat o trávník, který se snaží znovu vyrůst poté, co v něm byla zakopána kanalizace
a snažíme se eliminovat množství plevele, které se výkopovými pracemi dostalo na povrch.

Jak se říká: „Všechno zlé, je pro něco dobré.“ Věřím tedy, že tímto půlročním odložením termínu realizace jsme dostali prostor pro náročnější plány případně
rozšíření revitalizace na více míst. Spolupracujeme na tom s mladými nadějnými talenty z řad kokorských občanů. Jsem ráda, že i mladé generaci nejsou Kokory
lhostejné a rádi přikládají ruku k dílu.

Úklid v obci a kokorská pracovní četa
Kokory se po jeden a půl leté výstavbě kanalizace pomalu začínají dávat do pořádku a vzpamatovávají se z intenzivní stavební činnosti. Několik problémových úseků je ještě třeba dokončit, ale do konce října má být vše hotovo.
Po dlouhém hledání, pohovorech a výběrových řízeních se nám na obci podařilo obsadit tým pracovníků, kteří budou mít na starosti úklid v obci a údržbu
obecního majetku.
Provozní technik, pan Radomír Růžička, zkušený elektrikář a nadšený kutil bude
mít na starosti správu ČOV po jejím spuštění. Momentálně se zaučuje do řídicích systémů jak na ČOV, tak na jednotlivých přečerpávacích stanicích. V jeho
kompetenci bude i kontrola při napojování občanů na kanalizační řád a kontrola a správa revizních šachet splaškové kanalizace. Využijeme i jeho vzdělání
a zkušeností a pan Růžička se bude starat resp. už stará i o veřejné osvětlení
v obci a dělá správu a údržbu veškerých obecních budov (obecní úřad, zdravotní středisko, hasičárna, škola, školka, staré hřiště i správa hřbitova).
Vedle něj se již na obci od jara letošního roku pohybuje pan Zdeněk Bludský, který vedle základních úklidových prací v obci hojně vypomáhal v lese při vyžínání
trávy mezi malými stromky a stavění oplocenek. Starost o kontejnery na tříděný odpad i vysypávání a čištění a dezinfekce odpadkových košů je jistě vidět. Těsně
před kokorskými hody nastoupil i pan Roman Valašek, který pomáhal hlavně s předhodovým úklidem v obci.
Z dotací z Úřadu práce se nám podařilo zajistit ještě další dva pracovníky, abychom své úklidové a údržbové práce mohli směřovat i do okrajových částí obce.
Tito dva noví pracovníci nastoupí od začátku září.
Pravidelně obcházíme obec a evidujeme místa, která je potřeba očistit a opravit a děláme harmonogram prací s určením priorit. Věřím, že posílením pracovních
kapacit bude splnění těchto úkolů a jejich odškrtávání rychlejší než přibývání úkolů na něm.
Pokud ve svém okolí objevíte místo, které potřebuje uklidit, posekat či opravit, prosím, o spolupráci. Nahlaste nám takové místo a my ho zařadíme do seznamu
úkolů. Nahlášení můžete provést osobně na OÚ, telefonicky na 581 724 253, na email obec@obeckokory.cz, na FB profilu obce anebo prostřednictvím připravované poštovní schránky pro náměty občanů. Předem děkujeme.
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Opravy cest
Po stále nekončící výstavbě obecní kanalizace se již na mnoha místech v obci začaly opravovat komunikace, a to jak chodníky, tak i cesty. O opravách cest
vás dle možností informujeme jak na informační desce, tak na obecním webu i facebooku a v případech uzavírek máte letáky i ve svých schránkách.
Otázek se však rojí víc než dost, proto bych ráda jednotně vyjasnila to, co se děje teď a co nás ještě do zimy čeká.
Opravy cest se musí rozdělit do několika kategorií – opravy po výstavbě kanalizace (podle uzavřené smlouvy o dílo) a opravy cest v dlouhodobě havarijním stavu.
první polovina cesty kolem učiteláku neopravila v plné šíři, tvořila by se ve
Opravy cest po výstavbě
středu vozovky po každém dešti obrovská kaluž. Propady byly v některých
místech mnohacentimetrové.
kanalizace dle smlouvy o dílo

Druhou, těžko uvěřitelnou, komplikacíje vysoká hladina spodní vody. Ta je
v Kokorách, ačkoliv leží ve srážkové stínu, velmi vysoko. Vysoká spodní voda
nás, respektive stavbu, zase trápí okolo řeky Olešnice, a to i v poměrně velké
vzdálenosti, třeba na točně. Z důvodu vysoké hladiny spodní vody a jejího tlaku se nepodařil na několika místech udělat protlak. Bude se tak kopat výkop
a stavět neplánovaná čtvrtá přečerpávací stanice na levém břehu Olešnice
(mezi mosty u Havlíkového a k rybníku) a v důsledku odčerpávání velmi vysoké spodní vody v ulici Vrbí došlo k absolutnímu zborcení této cesty včetně
sesuvu obrubníků a jejich odtržení od komunikace.

Opravy musí odpovídat obsahu vysoutěžené zakázky a uzavřené smlouvy
o dílo. Ta říká, že uznatelným nákladem podléhajícím získané dotaci z prostředků OPŽP je šířka výkopu kanalizace plus 30 cm na každé straně výkopu. Není to mnoho, ano, víme. Je to tak zvané ideální řešení, které by bylo
adekvátní hlavně v případě, že by se kopalo v cestě nové a výstavba kanalizace by probíhala bez problému. Takové opravy vozovek by pak proběhly
rychle a bezbolestně a za chvilku by bylo, lidově řečeno, uklizeno. V případě
Kokor a stavu, v jakém byly jednotlivé cesty před započetím výstavby, se však
tyto podmínky zdají zcela nesmyslné.
Splašková kanalizace je víceméně poslední chybějící inženýrskou sítí. Telekomunikace, plyn i voda si vyžádaly své a naše místní komunikace mají spoustu jizev po předchozích zákrocích a mnohdy špatně zhutněných podložích.
Navíc na mnoha místech došlo k poškození vozovky na krajích výkopu nejen
kvůli špatné soudržnosti přechozího materiálu, ale i standardnímu pohybu
těžké stavební techniky na jednotlivých trasách.

Opravy cest v dlouhodobě havarijním stavu

V jakém stavu byly cesty před výstavbou kanalizace si pamatujeme všichni.
A pokud by se nám přece jen chtělo zapomenout, zhotovitel kanalizace nám
to vždy svým pasportem připomene. Pasport je fotografické zmapování všech
komunikací a nemovitostí v okolí výstavby před jejím započetím. Dokážeme
tak dnes jasně říci, která cesta jak vypadala, který obrubník byl poškozen a který je poškozen stavbou, jak vypadaly jednotlivé kanalizační vpusti atd.

Bylo by velmi snadné říct: „Tak když se to teď asfaltuje, tak opravíme ještě
toto a támhleto.“ Nebo jak zaznívá z mnoha úst: „To je tak těžké zaasfaltovat
ještě tady těch 20 metrů navíc?“

Některé z cest v obci byly již před samotnou výstavbou kanalizace v tak špatném stavu, že je zapravení cesty podle smlouvy (výkop plus 30 cm na každou
stranu) zcela nereálné. Prostě by nový asfalt neměl být k čemu přichycen, protože na cestě není žádná soudržná vrstva. Takové cesty máme vyznačeny a jejich rekonstrukce plánujeme mimo stávající tři etapy oprav. Na všechny z nich
se bude připravovat projektová dokumentace a rekonstrukce cesty proběhne
komplet, včetně spádování, obrubníků, parkovacích zálivů, horských vpustí či
příčných dešťových žlabů k zachycení dešťové vody. Nejužívanější (nejnamáhanější) z nich budou zapraveny dočasnou technologií turbo nástřiku včetně
finální emulze, případně vyrovnány vyfrézovaným asfaltem tak, abychom získali čas na zpracování projektové dokumentace, získání stavebního povolení
a zajištění adekvátních finančních prostředků na tyto nutné opravy.

Naše odpověď je jednoznačná. Moc rádi bychom to udělali. Měli bychom
opravené cesty. Respektive zaasfaltované. Jenže aby byla cesta funkční,
nestačí ji jen zaasfaltovat do roviny. S cestou souvisí obrubníky, kanalizační
vpusti, zejména ty dešťové a mnoho dalšího. Nehledě na to, že obecní pokladna není bezedná. Opravy cest nad rámec výkopu jsou vícepracemi nebo
vícepožadavky podle zákona o veřejných zakázkách a ten zase hlídá výši jejich
procent a ty nesmí přesáhnout zákonem stanovenou míru.
Takže závěrem, ač bychom velmi rádi, tímto způsobem to nejde. Jsme omezeni nejen pokladnou ale i zákonem, který jako obec (státní subjekt) musíme
striktně ctít.

„Výjimky“ z daných podmínek

Na rovinu je třeba říci, že takovéto administrativní kolečko je v časové náročnosti 1 rok +.

V rámci oprav se v průběhu, mnohdy až těsně před realizací oprav objevilo několik „výjimek“, které jsme byli povinni zrealizovat. Jde o cesty, které
nejsou v majetku obce nebo se v souvislosti s výstavbou kanalizace zcela
zbortily či vinou nestabilního podloží sesunuly do výkopu.

Závěrem bych ráda shrnula i odpovědi na nejčastěji kladené dotazy / výtky
ze strany občanů.

Cest, které nejsou v majetku obce je na území Kokor několik. Je to hlavní
silnice I/55, která je v majetku ŘSD a pak jsou tu silnice v majetku Olomouckého kraje (cesta na Brodek, cesta na Žeravice, cesta na Rokytnici a cesta
na Nelešovice – ta jediná není výstavbou dotčena). A jejich majitelé si před
vlastním povolení výstavby nadiktují, jak mají být cesty následně opraveny.
Bez ohledu na podmínky ve smlouvě o dílo. Běžná je oprava celého pruhu
komunikace, pokud se muselo do komunikace zasáhnout z obou stran (například kvůli dříve uloženým sítím, které byly nepřesně vyznačeny v dostupné dokumentaci), je třeba silnici opravit v plné šíři, tedy v obou pruzích.

„Výkopy nejsou dostatečně zhutněné. Asfalt se bude propadat.“
Na všechny výkopy jsou provedeny statické zkoušky. Na nejrizikovějších místech jsme žádali i o zkoušky navíc. Záruka společnosti OHL-ŽS, a. s. je na celé
dílo včetně oprav komunikací dle smlouvy 5 let. Po dobu této záruky máme
právo dané dílo reklamovat. A slibuji vám, že propady v komunikaci v případě
nedostatečného zhutnění výkopu po výstavbě kanalizace reklamovat budeme.
„Obrubníky jsou podél cest rozbité nebo propadnuté.“
Všechny obrubníky podél cest kontrolujeme s pasportem pořízeným před výstavbou kanalizace. Je-li zřejmé, že se jedná o nové poškození, které před výstavbou na obrubníku nebylo, je vždy firma OHL-ŽS, a.s. na toto upozorněna
a požádána o sjednání nápravy. Před vlastní kolaudací díla musí dojít k jeho
převzetí. Před převzetím musí být všechny nedostatky odstraněny nebo budou
zapsány do předávacího protokolu jako nedodělky, které zavazují firmu OHL-ŽS, a.s. zmíněný nedostatek v jasně stanoveném čase odstranit.

A pak tu máme cesty zborcené v důsledku vedlejších stavebních vlivů. U nás
jsou to konkrétně dvě cesty, cesta kolem učiteláku a cesta od točny ke škole. Bohužel to není běžně uznatelným důvodem pro dotace. Pokusíme se
udělat ale maximum pro to, aby fond poskytující dotaci naše nároky důvody
uznal a zahrnul opravy do dotačně uznatelných nákladů.
Na ulici kolem učiteláku došlo v důsledku nestabilního podloží (tekutých písků) k sesunutí cesty směrem do výkopu, ač byl výkop pažen ze všech stran.
Jako laik jsem si myslela, že tekuté písky jsou jen na pouštích, opak je pravdou. V Kokorách se nám tohle nestabilní podloží vyskytuje na Přerovské,
v Hliníku, kolem učiteláku, v Záhuličí i na Brodecké. Pokud by se narušená

„Vodovodní hydranty nejsou v úrovni nových asfaltových povrchů.
To se týká i nových vík splaškové kanalizace.“
Obojí je teleskopické a firma musí opět před převzetím stavby uvést do náležitého stavu, tedy vyrovnat na úroveň nivelity nové vozovky.
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„Kanalizační vpusti jsou poškozené nebo nejsou v úrovni.“
Pokud byly v pořádku před výstavbou kanalizace, dají se do pořádku stavbou. Každý jednotlivý případ bude individuálně posuzován. Pokud nebyla kanalizační
vpusť v pořádku již před výstavbou, bude si obec tyto případy evidovat samostatně a postupně bude zajišťovat jejich opravy.
„Mám před domem výkop po vodovodní přípojce. Zaasfaltujete mi ho také?“
S firmou OHL-ŽS, a.s. jsme se dohodli, že vykopaná místa po vodovodních přípojkách „přiberou“ v rámci finálních zapravení komunikací.
Víme, že zaasfaltování vozovky není jednoduché, a proto tuto část nyní vědomě provádíme za občany (stavebníky), kteří si vodovodní přípojku budovali. Nicméně stavební připravenost daného místa a dostatečné zhutnění podkladu je stále na stavebníkovi. Pokud tedy dojde k propadu asfaltu v místě vodovodní přípojky,
bude oprava nárokována po konkrétním stavebníkovi (občanovi).

Materiál na připojování k ČOV
Na podzim čeká většinu občanů Kokor připojování na splaškovou kanalizaci.
Administrativních náležitostí, které k tomu bude potřebovat znát dopředu, je
velmi mnoho. Množí se dotazy na potřebnost zpracovávané projektové dokumentace k domovním přípojkám, kdy se budou moci jednotlivé domácnosti
připojit, co tomu bude předcházet, informací o plánovaném stočném a mnoho dalších. Momentálně připravujeme na Obecním úřadě informační materiál, který všichni obdržíte do svých schránek. V něm se vám pokusíme vysvětlit
vše, co nás všechny čeká a jaké máme povinnosti, zejména s ohledem na stavební zákon.
Materiál budete mít k dispozici všichni v první polovině září 2019.

Kanalizace a ČOV Kokory

Obecně závazná vyhláška
o nočním klidu

PROJEKT PODPOROVANÝ Z PROSTŘEDKŮ EU (FS) V RÁMCI OPERAČNÍHO
PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (OPŽP)

Obec Kokory vydala na 6. zasedání zastupitelstva obce Kokory konaného
dne 19.6.2019 obecně závaznou vyhlášku o nočním klidu. Ta stanoví výjimky, kdy je noční doba vymezena po dobu kratší, než stanoví zákon.

Projekt č.: CZ.05.1.30/0.0/0.0/15_021/0001042
Informace o stavbě kanalizace, složitých úsecích stavby kanalizace, které stále
společně s investorem, projektantem, technickým dozorem a zhotovitelem
řešíme, v ostatních částech se výstavba kanalizace blíží ke konci, provádí konečné úpravy komunikací a úklidy po stavbě kanalizace.
Jistě jste si všimli, že i práce na výstavbě kanalizace v hlavní komunikaci směrem na Přerov od OÚ po Kapličku již byly obnoveny, znovu stavbu však zbrzdilo ve velké hloubce cca 2,5 m uložené plynové potrubí, které bylo prováděným protlakem narušeno a musí být znovu včetně chráničky pod komunikací
obnoveno. Náš protlak pro kanalizaci – asi 18 m musí být zaplněn popílkem
a prováděn znovu ve větší hloubce, nebo se ještě zvažují další vhodné varianty postupu prací.
V srpnu budou také obnoveny práce na poslední části stoky A, včetně čerpací
stanice na této stoce, u které se ještě řeší začlenění této ČS do celého systému
řízení a sledování kanalizace a ČOV (pozn. jedná se o část od mostku u Havlíkového až po mostek k rybníku).
Pro uvedení do provozu je stavba rozdělena na dvě etapy, s napojením téměř
celé obce se předpokládá v září – říjnu tohoto roku, po vydání kolaudačního
rozhodnutí a povolení zkušebního provozu ČOV.
V této etapě nebude možné ještě napojit nemovitosti na konci stoky A (podél
Olešnice mezi mostky viz výše), a na stoku A5 (přerovská část I/55) od obecního úřadu a navazujících stok A5-2 a A5-3 (Hliník a směr Rokytnice), kde budou
ještě probíhat stavební práce.

Standardní doba nočního klidu je od 22 hodin do 6 hodin. V průběhu roku
se však koná několik společensko-kulturních akcí určených pro širokou veřejnost, kde je nasnadě tuto dobu zkrátit.

Jakmile bude ČOV uvedena do zkušebního provozu a část dokončené kanalizace zkolaudována, budou majitelé nemovitostí vyzváni k uzavírání smluv
o vypouštění odpadních vod do kanalizace a k napojování svých nemovitostí
na tuto splaškovou kanalizaci.

Jedná se o oslavy Silvestra (příchodu nového roku), Gulášfest kokorské, oslavy tradičních kokorských hodů, akce na ukončení léta a kokorský minifestival
Babí léto. Pro tyto akce platí noční klid od 2 hod do 6 hodin. Jinými slovy to
znamená, že nejpozději do 2 hodin ráno akce končí.

Stavba ČOV - dokončují se terénní úpravy, oplocení, probíhají zkoušky zařízení, nutné k předání a převzetí stavby.
16. 8. 2019

Platný obsah obecně závazné vyhlášky, který nabyl účinnost dnem vyhlášení
naleznete na elektronické úřední desce.

TDI Němečková Svatava
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Povinné označování psů mikročipem
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Pořizovací cena mikročipu se pohybuje mezi 120-450 Kč a závisí na jeho typu.
Další částku si soukromí veterinární lékaři účtují za jeho aplikaci. Ceny jsou
smluvní.

Od 1. ledna 2020 vstupuje v účinnost, na základě novely veterinárního zákona č. 302/2017 Sb., povinnost označovat psy na území České republiky
mikročipem. Očkování psa proti vzteklině budě platné pouze v případě, že
je pes označený mikročipem. Majitelé psů v Česku tak mají ještě zhruba čtyři měsíce na to, aby nechali svá zvířata mikročipem u veterinárního lékaře
označit.

Kdo bude provádět kontroly, zda mají psi čip?
Dozorovým orgánem je Státní veterinární správa.
Není „čipování“ pro psa nebezpečné či zdravotně závadné?

Státní veterinární správa připravila odpovědi na nejčastější otázky na téma
povinného čipování psů.

Jedná se o jednorázový úkon srovnatelný s injekční aplikací. Mikročip o délce
cca 1 cm je umístěn v aplikační jehle a je sterilně aplikován do podkoží zvířete.
Obal mikročipu je vyroben z biokompatibilních materiálů, na které organismus
zvířete nereaguje jako na cizí těleso.
Mikročip je pouze pasivním nosičem informace, neobsahuje žádný vlastní
zdroj energie. Aktivovat mikročip umí jen speciální čtecí zařízení.
Jaké hrozí sankce v případě nesplnění této zákonné povinnosti?
Za psa bez označení bude od roku 2020 hrozit správní řízení s uložením až 20tisícové pokuty, protože na psa bude pohlíženo, jako kdyby neměl platné očkování proti vzteklině.
Bude zároveň od ledna 2020 již fungovat registr čipovaných psů? Funguje již
nějaký? K čipování psů již dochází…
Příslušná novela zákona č. 166/1999 Sb. (veterinární zákon) nezavádí povinný
zápis do jakéhokoli registru psů. Povinností je, aby v dokladu o očkování proti
vzteklině (tj. v očkovacím průkazu, v pasu psa) bylo uvedeno číslo mikročipu.
Obec si však může povinnost evidence stanovit vyhláškou. Některé obce to
již takto nastaveno mají. V současné době není zatím řešena oblast jednotné
celostátní evidence psů.

Na koho se povinnost povinného označení mikročipem bude vztahovat,
kdy začíná platit?

Vztahuje se nová povinnost také na kočky či další druhy zvířat?

Od 1. ledna 2020 bude povinné očkování psa proti vzteklině platné pouze
v případě, že je pes označený mikročipem. Od tohoto data by měl být na území České republiky označený každý pes.

Příslušná novela veterinárního zákona zavádí povinné označení pouze u psů.
Situace je však odlišná, pokud se svým zvířetem plánujete cestovat do zahraničí. V takovém případě se povinnost označení zvířete mikročipem, stanovená evropskou legislativou, již řadu let vztahuje nejen na psy, ale také na kočky
a fretky.

Štěňata musí být označena mikročipem nejpozději v době prvního očkování
proti vzteklině (tedy nejpozději v půl roce věku).
Mikročipem nemusí být označeni psi, kteří mají jasně čitelné tetování provedené před 3. 7. 2011.
Proč se povinnost zavádí?
Zavedení povinného označení všech psů na území ČR by mělo být přínosem
zejména v těchto oblastech:
• zjištění identity psa v případě potřeby kontrolních orgánů (SVS, PČR, Celní
správa, obce atd.).
• účinnější monitoring chovů a kontrola dodržování stanovených pravidel
a předpisů (např. počtu držených zvířat, jejich věk, vakcinace, dodržování zoohygienických podmínek, zajištění pohody zvířat) a postih chovatelů
v případě týrání zvířat,
• umožnění kontroly při prodeji psů prostřednictvím obchodníků, jak z hlediska veterinárních, tak z hlediska finančních předpisů,
• bude možné prokázat vlastnictví psa, což je velmi důležité v případě odcizených psů, i v případě postihu vyplývajícího ze zodpovědnosti za psem
způsobenou škodu (např. případy, kdy pes způsobí dopravní nehodu, psi
pytláci atd.),

Další informace k cestování se zvířaty naleznete zde:https://www.svscr.cz/
cestovani-se-zviraty-v-zajmovem-chovu/
Můj pes má platné očkování proti vzteklině. Termín přeočkování má až
v průběhu roku 2020 (případně 2021 či 2022). Musím jej nechat čipovat ještě
v roce 2019, nebo stačí až při přeočkování?

• zatoulané řádně označené a evidované zvíře má podstatně větší naději, že
se vrátí ke svému původnímu majiteli, jeho návrat je operativnější.

Jak již bylo uvedeno výše, na základě zmíněné novely veterinárního zákona je
s účinností od 1. ledna 2020 očkování psa proti vzteklině platné pouze pokud je
pes označen mikročipem, případně označen čitelným tetováním provedeným
před 3. červencem 2011. Není tedy možné tuto proceduru odkládat až do dalšího přeočkování. Pokud tak již chovatel neučinil, je nutné nechat psa označit
nejpozději do konce roku 2019, jinak bude očkování považováno za neplatné.

Kdo označení mikročipem provádí a jaká je jeho cena? Najdu někde seznam
veterinárních lékařů, kteří čipování provádějí?
Označení psů mikročipem provádějí soukromí veterinární lékaři, kteří jsou
oprávněni vykonávat veterinární léčebnou a preventivní činnost (jsou registrovaní u Komory veterinárních lékařů ČR: https://www.vetkom.cz/seznam-veterinaru).
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Odpadové hospodářství v Kokorách
Přes prázdniny se v možnostech třídění v Kokorách mnohé změnilo. Rozšířili
jsme sběrová místa, přidali kontejnery, vyjednali podzimní dodávku dalších.
Jednáme se společnostmi zabývajícími se tříděním odpadů i jejich svozem
a snažíme se kokorským občanů jejich třídění maximálně ulehčit.

Co můžete v Kokorách třídit i mimo klasické kontejnery?
1. Papír
Zatím formou sběrových kontejnerů před školou (4× ročně).
2. Baterie
Vybité baterie (tzv. monočlánky) můžete odevzdávat přes školní rok v Základní škole. Stačí zazvonit na zvonek u vstupních dveří a učitelé si je od vás
rádi vezmou. Škola za ně dostává tzv. pastelkovné (papíry, tužky a pastelky).
3. Tonery z tiskáren
Tonery z tiskáren můžete odevzdávat přes školní rok v Základní škole. Stačí
zazvonit na zvonek u vstupních dveří a učitelé si je od vás rádi vezmou. Škola
za ně dostává tzv. pastelkovné (papíry, tužky a pastelky).
4. Železo
Na jaře a na podzim vybírají železo kokorští hasiči. V předem vyhlášeném
termínu svozu můžete nechat železo před domem, kde si jej hasiči vyzvednou. Po zbytek roku je u hasičské zbrojnice přichystána popelnice s označením kov, kde můžete vyhazovat plechovky a jiný drobný kovový odpad. Na
podzim se nám objeví i sběrový kontejner na kov v ulici Vrbí.

Možnosti tu jsou. Je třeba jich aktivně využívat a chovat se zodpovědně. Jen
tak si společně vybudujeme Kokory čistší. V tomto možná nudném článku
shrnu možnosti, které k dispozici již máme, prozradím, co nás čeká a připomenu několik základních pravidel. I to je, bohužel, potřeba.
Tak zvaná sběrová hnízda najdete v Kokorách na 5 místech.
Centrální sběrové místo místo je v uličce známé jako Vrbí (od točny směrem
ke škole). Kontejnery se sice momentálně přesouvají od mostku k točně, podle toho, ve kterém místě se právě pracuje na kanalizaci, ale po opravě cesty
a předání celkové stavby finálně zakotví u přečerpávací stanice č. 2. To je vpravo vedle mostku ve směru od točny ke škole. Odvezeme je tak z původního
místa vlevo před mostkem, kde se při přecházení mostku procházelo v jejich
bezprostřední blízkosti, což bylo těsně před svozem velmi nepříjemné.

5. Velkoobjemový a nebezpečný odpad
Dvakrát ročně (na jaře a na podzim) v předem vyhlášeném termínu. Pečlivě
sledujeme, zda jsou dva termíny svozu dostačující. Pokud by se ukazovalo,
že jsou potřeby obce jiné, budeme jednat se svozovou firmou.

Papír

Zde najdete 5 kontejnerů na plast, 5 kontejnerů na sklo, 5 hnědých kontejnerů na bioodpad, v průběhu podzimu 1 kontejner na kov a od 1. 1. 2020
i 1 kontejner na jedlé tuky.

můžete vyhodit papírové obaly, noviny, časopisy, sešity, letáky, karton, krabice, knihy, lepenku, ale také papíry s kancelářskými sponkami nebo dokonce poštovní
obálky s fóliovými okénky,

Další místa jsou u bytovek, u česnekárny (u rybníka), na Brodecké (u přečerpávací stanice č. 1) a u sušárny (ve směru na Rokytnici).
Podle hustoty osídlení jednotlivých částí jsou pak tato místa vybavena kontejnery na tříděný odpad. U bytovek tak najdete 3 kontejnery na plasty, 3 kontejnery na sklo a 1 průmyslový kontejner na bioodpad. U česnekárny jsou
3 kontejnery na plasty, 1 průmyslový biokontejner a na podzim přibydou
kontejnery na sklo. Na Brodecké jsou 2 kontejnery na plasty, 1 průmyslový
biokontejner a na podzim přibude 1 kontejner na sklo. A u sušárny jsou 2 kontejnery na plasty, 5 kontejnerů na bioodpad a na podzim přibude 1 kontejner
na sklo.

Jedná se o odpad, kterého české domácnosti vyprodukují největší množství. Do modrého kontejneru na papír:

nemůžete vyhodit mokrý, mastný, uhlový a voskovaný
nebo jinak znehodnocený papír, celé svazky knih, termopapír (účtenky), vícevrstvé obaly, hygienické potřeby nebo použité pleny.
Recyklační symboly

Základní pravidla pro třídění:

Sklo

1. Vhazujte do kontejnerů na tříděný odpad opravdu jen to, co tam patří (ostnatý drát opravdu není plast a koženkové polstrování z kuchyňské lavice se
v bioodpadu nerozloží na hlínu, ani kdyby moc chtělo).
2. Pokud je kontejner plný, snažte se, prosím, najít v blízkém okolí jiný, který
volný je a nenechávejte tříděný odpad volně okolo kontejneru. Kontejnerů
máme v obci dostatek a všichni chceme žít v pěkné obci. Nemusíme si ji
sami znečišťovat.

Na třídění skla se používají dva druhy kontejnerů. Barevné jde do zeleného, čiré pak do bílého. V případě, že je
jen jeden druh kontejneru, můžete do něj vkládat sklo
bez ohledu na jeho zbarvení. Při vhazování skla do kontejneru ho nemusíte rozbíjet.
Do zeleného kontejneru

3. Stavební suť patří do sběrných dvorů. Tím se myslí i plastové obaly od balíků polystyrenu nebo, polystyren znečištěný od stavebních hmot či PVC
trubky. Toto si každý stavebník musí zlikvidovat na své náklady a nedávat
do obecních kontejnerů na tříděný odpad.

můžete vyhodit jakékoliv barevné a mléčné sklo (např.
nevratné lahve od nápojů), prázdné lahvičky od léků, ale například i tabulové
sklo z oken či dveří,
nemůžete vyhodit porcelán, keramiku, zlacené a pokovené sklo, drátové sklo,
autosklo, laboratorní a varné sklo.
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Bioodpad

Plasty představují největší náročnost co se prostoru týče.
Je proto velmi důležité ho při třídění co nejvíce deformovat a zmenšit – sešlápnout, zmačkat apod. Do žlutého
kontejneru na plastový odpad:

Kontejnery na bioodpad mají hnědou barvu a vyhazuje
se do nich jen některý biologický odpad, který pak lze použít na kompost. Do kontejneru s bioodpadem:
můžete vyhodit ovoce, zeleninu, slupky, čaj, kávu, trávu,
listí, květiny, plevel, skořápky vajec, květináče z lepenky
nebo rašeliny apod.,

můžete vyhodit plastové a igelitové sáčky a tašky, fólie,
PET láhve od nápojů, plastové obaly od kosmetických,
čisticích a pracích prostředků, kelímky, obaly CD nosičů,
polystyren a další plastové odpady,

nemůžete vyhodit podestýlku od zvířat, pleny, kosti,
maso, olej, pomazánky, zbytky omáček, uhelný popel, oharky cigaret, pytlíky
z vysavače a jiný nerozložitelný odpad.

nemůžete vyhodit PVC, molitan, gumu, textil z umělých vláken, Tetra Pak,
lino, obaly produktů obsahující nebezpečné látky (chemikálie, lepidla, ředidla, oleje, barvy apod.)

Směsný odpad

Do směsného odpadu se logicky vyhazuje vše, co není
možné třídit, respektive recyklovat. Na směsný odpad se
používají klasické černé kontejnery.

Recyklační symboly

Zdroj: https://www.dewolf.cz/blog/jak-tridit-odpad/

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO
A NEBEZPEČNÉHO ODPADU













V sobotu 5. října 2019 8:45 – 9:30 hod.
Na točně před Zmrzlíkovým

sobota

21. září
Pojďme společně
uklidit Kokory!
Sraz v 9 hod.
před budovou Základní
školy v Kokorách
S sebou dobrou náladu,
Pracovní oblečení a pevnou obuv.
Rukavice a pytle na odpad zajištěny.
Po akci kabanos z udírny, pro děti limo,
pro rodiče pivo, i nealko.

Podzimní kulturní kalendář
Měsíc

září

říjen

Den

Pořádaná akce

Místo

Čas(h)

Pořadatel

7.
21.
5.
13.

Babí léto
Ukliďme svět, ukliďme Česko
Český pohár v šipkách
Posezení s důchodci při hudbě
Den vzniku samostatného
československého státu

staré hřiště
dle potřeby
sokolovna
Hospoda u Souseda

10.00
9:00
10.00
14.00

S.K.U.N.K.
Obec Kokory, organizace, spolky
S.K.U.N.K.
Obec Kokory

u Pomníku padlých

10.00

Obec Kokory

28.
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Media nás doslova zahrnují informacemi o postupné změně klimatu,
což samozřejmě i sami pozorujeme. Také o tom, jaké to má dopady
na pěstování dosud méně obvyklých komodit např. na jižní Moravě.
Nemusíme ovšem chodit tak daleko a najdeme si podobné příklady u nás
v Kokorách.
Naše noviny propagují už téměř 10 let pěstování a kulinářské zpracování
dýní Hokkaido, které jsou dnes pro velkou skupinu kokorských kuchařek
už nepostradatelné, stejně jako známější cukety. Delší dobu jsou úspěšní
i pěstitelé kiwi. Přibývají ovšem další, dosud méně obvyklé druhy. Jsou
to např. fíky, ale i další ovoce a zelenina. Podívejte se s námi na obrázky.

KOKORSKÉ NOVINY

PŘÍMĚSTSKÉ PRÁZDNINOVÉ
TÁBORY
V letošním roce jsme historicky poprvé pořádali dva příměstské
tábory pro děti z Kokor a blízkého okolí. Celkem se jich zúčastnilo 40
dětí, z toho pro zajímavost 34 dětí z Kokor, 1 dítě z Čelechovic, 2 děti
z Nelešovic, 2 děti z Penčic a 1 dítě ze Lhotky. Věková skladba dětí byla
v rozmezí od 5 do 9 let.
Téma červencového tábora byla Olympijská všestrannost.
A nadmíru horké počasí opravdu prověřilo zejména organizační
všestrannost vedoucích tábora Ing. Miroslava Morese a slečny Jolany
Drabiščákové. Ti museli každou minutu bojovat s počasím, hledat co
největší stín a upravovat plánované sportovní aktivity tak, aby se daly
v úmorných vedrech zvládnout. Děti si prověřily svou zdatnost, seznámily
se s pravidly základních míčových her a zúčastnily se výletu do lanového
centra v Olomouci.

Náročná opičí dráha v sokolovně		
Tří druhy lilku z další zahrádky F. K. Za Pivovarem. Redakce se bez mučení
přiznává, že tuto méně frekventovanou zeleninu (či ovoce?) ani neumí zpracovat, ani neví, jak chutná.				
Foto F. K.
Známe plody z intenzivně rostoucího keře fíkovníku na dvoře usedlosti
č.p., 102 o kterém jsme psali již v loňském roce. Letos byla úroda
rozdělena do dvou částí. Na následujícím obrázku jsou fíky z té jarní
úrody, nová generace teprve a snad dozraje. Foto je vlastní a je primárně
určeno pro domácí kroniku, kterou si paní Františka Kelblová rozená
Hučínová po léta důsledně vede, což obdivujeme.
Drobnějšími fíky z první sklizně se těsně před uzávěrkou našich novin
náhodně pochlubila i paní starostka Ing. Jana Habáňová. Jsou z keře,
který snad zasadil ještě pan František Brada, keř ale dosud neplodil. Zdá
se, že počet pěstitelů fíků je v Kokorách větší, než jsme původně počítali.

Fota M. M.

Téma druhého tábora bylo „Pirátské dobrodružství“. Děti složily
slib pirátského kapitána „Kokorského pařáta“. Postavily si pirátskou loď,
hledaly poklad, naučily se základní námořnické dovednosti, vyrobily
si dalekohled i pravé mýdlo (ač je to u pirátů k nevíře) a zúčastnily
se vodního výletu na Ololodi po řece Moravě. Obětavost a kreativita
vedoucích tábora Mgr. Dany Kroutilové, slečny Terezy Staňkové a slečny
Karolíny Hamplové byla nezměrná.
Věřím, že všichni účastníci byli spokojeni a uvidíme se s nimi i v příštím
roce. A třeba tím nalákáme i nové zájemce.

Zajeli jsme i do lanového centra.
Příměstský tábor byl částečně financován z Operačního programu
Zaměstnanost v rámci projektu „Příměstské tábory pro Hanácké
Království“, který pro nás zajišťovala MAS Hanácké Království.
-JHUkazuje se, že kvalitu, velikost a chuť fíků podstatně ovlivňuje počasí, zejména sled teplých dnů a srážek.			
Foto F.K.
Pokud jste zahrádkáři či květinářky a bylinkářky, podělte se také
s Kokorskými novinami a své zkušenosti či výpěstky, nejlépe včetně
fotografií. Budeme se těšit.				
Kš

HŘIŠTĚ U SOKOLOVNY
Tradiční a klasické sportoviště přímo ve středu obce nás v současné
době mimořádně zajímá. Už od loňského roku pracují činovníci
i ostatní členové Sokola Kokory na realizaci projektu jeho revitalizace,
modernizace a přeměny na víceúčelové sportoviště s moderním umělým
povrchem, které by splnilo náročné sportovní, ale i zdravotní požadavky
současnosti. Stavba musela být, zejména z pohledu dotací, rozdělena
na dvě etapy. Tu první (sanace asfaltové plochy, odvodnění a položení
9
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podkladních vrstev, snesení staré tribuny a některé terénní úpravy) se
podařilo dokončit do konce roku 2018. Zprávu o tom podal členstvu
i veřejnosti současný místostarosta Sokola bratr Vladimír Klvaňa.

Informace k brigádám budeme ještě aktualizovat podle postupu
a dokončování prací.
Tělocvičná jednota Sokol Kokory neustále hledá další zdroje pro
dofinancování této náročné akce a pro výpomoc při její realizaci.
Připomínáme s díky i významné dosavadní sponzory pro druhou
etapu výstavby, kterými jsou OLOMOUCKÝ KRAJ, firmy
METRUM a LEVIOR A OBEC KOKORY.
Samostatné poděkování zaslouží TJ SOKOL I OBEC
NELEŠOVICE nejen za pomoc v I. etapě, ale zejména za poskytnutí
zázemí pro sportovní soutěže v etapě druhé, a také pro soustředění
žákovských družstev v době letošních prázdnin. Kolik dětí prožilo
soustředění a soutěže v Nelešovicích dokládají fotografie v článku
o házené F. Dostála. Čtěte na dalších stránkách KN. Děkujeme.

Několik posledních úprav a můžeme vstoupit do II. etapy výstavby. Foto V. K.
Na snímku už postrádáme dosavadní zeleň (trochu to bolelo zejména
u sokolské lípy, kterou si pamatuje několik generací občanů) a původní
tribunu, viditelné je podélné odvodnění a pružný podklad pod budoucí
povrch hřiště a u silnice ponechaná část asfaltové plochy.
O stavu prací v přicházejícím podzimu a financování II. etapy nás opět
informuje V. Klvaňa, Píše:
Finální položení nového povrchu hřiště je plánováno a materiálově
připraveno na konec prázdnin (Pozn. redakce: práce byly zahájeny
bezprostředně po hodech, text je z poloviny srpna).
Další navazující práce ovšem úzce souvisí se zprovozněním ČOV obce
Kokory.
Jedná se hlavně o napojení sokolovny na novou splaškovou kanalizaci
a s tím související práce s úpravou a zprovozněním zpevněných ploch
– chodníků. V měsíci srpnu další práce kolem hřiště, bohužel se při
nich objevují stále nové potřeby dalších oprav např. zídka od silnice na
Brodek je v kritickém stavu a nejspíše ji bude nutno strhnout a nahradit
novou. Průběžně probíhají náročná jednání s dalšími subjekty a sponzory
o výpomoc, jak finanční, tak i materiálovou.

Část původního asfaltu je určena pro kulturní akce a volný pohyb.

Vše je připraveno, kladení nového povrchu může začít. Ale pozor! Ještě navíc
ty zemní práce a splašková kanalizace.

Foto archiv T. J.
Další budování multifunkčního hřiště si ovšem vyžádá i vlastní
brigádnickou výpomoc členů Sokola i příznivců sportu. Zatím
předpokládáme brigády v sobotu 31. 8. 2019 pro ruční terénní úpravy
plochy za hřištěm (srovnání zeminy a zatravnění). Dále chystáme brigádu
na zářijové víkendy: Sobota a neděle 7. a 8. 9. a také sobota a neděle 14.
a 15. 9. na výkopy a pokládku nové kanalizace a úpravy zpevněných
ploch u budovy sokolovny.
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SPORTOVNÍ OKÉNKO DO
ČÍ SÓ HODY – NO PŘECE NAŠE
hody připadají (jak asi většínou víme) každoročně a prakticky
HISTORIE NÁRODNÍ HÁZENÉ naKokorské
neděli nejbližší svátku patronky našeho kostela. Samotný svátek
Kokorští dorostenci na snímku ve známých „sešívaných“ červenobílých
slávistických dresech. Na zadní straně archivní fotografie je napsáno:
1960 – Kokory : Drahotuše 10 : 5. Dva zkušenější borce (vlevo) doplnili
„mladíci“, povětšině čerství absolventi kokorské školy z ročníku 1945.
Kokorské hráče posílili dva „hostující legionáři“ z Čelechovic a Nelešovic.
Poznáte po těch letech alespoň některé z hráčů?
Foto rodinný archiv
Podzimní sezóna na hřišti, jehož dříve škvárový povrch byl nedlouho
před pořízením fota překryt slušnou vrstvou oddrenážovaného „žeravského
žlutého písku“, na kterém se pak úspěšně hrálo zhruba 30 roků. Pak
následovalo 30, rovněž úspěšných let, asfaltového povrchu a právě v době,
kdy se noviny připravují, se začíná budovat povrch zcela nový.
Brankové tyče byly v tu dobu červenobílé, za hlavami „dvou Vojtů“ je
vidět střecha „váhy“, tehdy už ovšem i sběrny mléka.

Nanebevzetí Panny Marie připadá na neměnné datum, tedy na 15. srpna.
Duchovní rovinu svátku si připomínají věřící zejména slavnostní hodovou
bohoslužbou, pro naše další čtenáře jsme připravili alespoň zdařilé
nahlédnutí do pěkného interiéru kokorského kostela na fotografii R. J.

VESELÉ A PESTRÉ
KOKORSKÉ HODY SVĚTSKÉ
V duchu rozverné hanácké písně vybízí hospodář svou „starou“ tj.
manželku, aby na hody šli do hospody, že tam budou tančit „hulána“ a to
až do rána. Tak to mohlo být i letos v Kokorách. Hody totiž vlastně začaly
už v pátek v hospodě U Souseda se specialitami z udírny a zejména
s originálním písničkářem a zpěvákem Pepou Nosem a jeho kapelou. Jen
ten tanec „hulán“ trošičku zastaral a patří už dnes výhradně do folklóru.
Hlavní program se však tentokrát soustředil na 17. 8. na předhodové
sobotní odpoledne, tentokrát na starém hřišti pod Bramborem, které tak
převzalo poslání klasického „výletiště“i pro hodové oslavy s pestrým
programem. Napsali nám o tom mluvčí ze spolků a organizací, kteří se
při hlavní garanci Sokola Kokory na programu podíleli. A tak jim dáváme
slovo, které budou doprovázet fotografie L. Niessnea.

GASTRONOMICKÁ SOUTĚŽ,
HODY 2019 - dobroty I.
a třídy
Plaketa s vyrytými jmény vítězů zmizela asi v nenávratnu, spolu se zánikem
národní házené v Prostějově. Foto archiv NH
Tato fotografie je samozřejmě ještě starší. Kokorští dorostenci tehdy
(1956) vyhráli ve své kategorii známý „Jeřábkův memoriál“ v Prostějově.
Základ družstva tvořil ročník 1938, nejmladším byl brankář z ročníku
1940. Obě fotografie spojují dvě bratrské dvojice, jejich jména máte
(alespoň házenkáři pamětníci) uhodnout. Možná poznáte i ostatní.
Šest hráčů z obou fotografií už není, bohužel, mezi námi. Vzpomeňte
a mladším napovězte.				
Kš

HODY 2019

Toto kulinářské klání tradičně připravují a organizují zejména
pracovnice Obecního úřadu. Napsala nám o ní, jako vždy, obětavá
a iniciativní hlavní „pořadatelka“ Ing. Irena Lichnovská:
Letos již po třinácté proběhla v rámci hodových oslav kokorská
gastronomická soutěž, tentokrát na téma „slavnostní moučník a slané
pochoutky“.
Již týden před soutěží jsem oslovila osvědčené cukrářské a kuchařské
matadory, zda by nedonesli vzorky svých výtvorů; bylo milé, že všichni
přislíbili.
V duchu jsem měla obavu, že když to bude na starém hřišti, nebude se
chtít účastníkům soutěže vláčet své výrobky tak daleko.

Přinesené vzorky je nutno „naporcovat“ pro degustaci.

Fota L. N.

Velmi příjemně jsem byla překvapena, když začali občané nosit své
pochutiny. Pomalu nám nestačilo místo k prezentaci.
Ve sladké kategorii bylo celkem 12 vzorků, ve slané vzorků 9. Byla to
opravdu velká konkurence a hodnotícímu davu dospělých i mládeže bylo
líto, že mohou dát pouze jeden hlas každé kategorii.
V moučnících zvítězila s velkým rozdílem mladá kuchařka Michaela
Utíkalová s úžasným dortem Red Velvet, na druhém místě byl lahodný
Nanebevzetí Panny Marie na hlavním chrámovém obraze.
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moučník Stračena Martiny Herzingerové a na třetím místě se umístil
výtečný Ananasový dort paní Jany Niessnerové. I ostatní vzorky, které
nezvítězily, byly krásné na pohled a „prudce jedlé“.
Moc děkuji všem zúčastněným, kteří neváhali a v předhodovém
shonu připravili soutěžní výrobky, lahodíci oku i jazyku.
IL

Srpen 2019
Sokola bratr Vladimír Klvaňa. Potěšitelné je, že tentokrát obsadili první
místa v ženské i mužské soutěži Kokoráci a to dokonce manželé. Ale teď
už k výsledkům.

Kokorské ženy na prvních místech. Usměvavé „moučníkové“ vítězky O silových soutěžích se dočtete dále. Slavnostní okamžiky zachytil na fotografiích
L. Niessner.
Již tradičně probíhají na předhodovém odpoledni soutěže dvě. Ta
kulinářská a druhá sportovní (od roku 2011), pro ženy „O pohár starostky
obce“ zvaná Kokorská amazonka a druhá pro muže „O pohár starosty
Sokola“.
V několika případech se talentované ženy zúčastní obou soutěží.
Takovým příkladem kuchařské a sportovní všestrannosti je již po léta paní
Jana Valdivia. Tu vídáme na stupních vítězů kulinářů i sportovců, stejně
jako paní Hanu Mazurovou a letos v obou kulinářských kategoriích paní
Martinu Herzingerovou. Děvčata, gratulujeme, samozřejmě i ostatním
účastnicím soutěže.

V soutěži „KOKORSKÁ AMAZONKA zvítězila mezi
18 soutěžícími (a získala tak putovní pohár starostky obce) paní
Hana Mazurová, která dostala vrhem či hodem tradiční břemeno do
vzdálenosti 8,2m. „Stříbrnou“ získala tentokrát paní Jana Valdivia
za 8, 00 m. Na bronzový stupínek vystoupila za 7, 72 m Veronika
Kadlčáková. Gratulujeme nejen těm nejlepším, ale i všem ženám, které
našly odvahu se s břemenem a technikou hodu „popasovat“.

Jana Valdivia s cenou za slané pečivo a s podpůrným „týmem“.
Ve slané kategorii na prvním místě zvítězily škvarkové pagáčky Jany
Valdivii, na druhém místě pikantní roláda mojí maličkosti a na třetím
místě byly zelné placičky Martiny Herzingerové.
Že bylo vzorků opravdu hodně, tak lidé chodili ochutnávat po etapách,
až jim „slehlo“ sladké, přišli ochutnávat slané. Nejmladším účastníkem
soutěže byla desetiletá Emička Děrdová, která dostala ve sportovním
slangu řečeno, bramborovou medaili za výbornou pizzu.
IL

KOKORSKÁ AMAZONKA,
SILÁK A PALEČEK
Kokorské noviny vedou statistiky této silové soutěže od jejího zavedení
(Kš) a byly i tentokrát pro zvídavé diváky k dispozici. O soutěži, či vlastně
závodech, nám podali zprávu členové výboru Sokola Ing. Petr Kostiha
(místostarosta obce) a jeden z „hnacích motorů“ celé akce, místostarosta
12
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V soutěži KOKORSKÝ SILÁK zvítězil mezi 20 účastníky (a získal
tak putovní pohár starosty T. J. Sokol Kokory) pan Milan Mazur
z Kokor. Hodem 16,8 m ustanovil nový rekord „Siláka“ v podmínkách
hřiště „Pod Bramborem“. Někdejší rekordman a tradiční účastník
soutěže bratr Jaroslav Horák z Nelešovic se postavil na stříbrný
stupeň za hod 15,7m. Na bronz už stačilo 13,05 m pana Josefa Džujíka
z Kokor. I ostatní muži se činili v lítém boji a všichni mají náš obdiv. Už
se těšíme na další ročník.
Ale pozor, soutěž ještě neskončila. Pořadatelé zlegalizovali novou
soutěž pro děti (raději napišme pro mladé) do 15 let a nazvali ji
„KOKORSKÝ PALEČEK“, snad podle známé pohádky, nebo proto, že
budou li závodníci dobře jíst a cvičit, mohou se už brzy stát siláky.
Pro začátek 9 přihlášených stačilo, příště to už bude určitě lepší. A jak
to dopadlo? První cenu a první titul Palečka si odnesl Jakub Děrda
s délkou vítězného hodu 7,70m, druhé místo získal Daniel Obruča
7,45m a třetí pořadí a tedy „místo na bedně“ získal Andree Burdi za
výkon 6,80m. (viz foto dále)

Chvika klidu se přece našla a fotograf, soused z Olomoucké, blikl.
Místostarosta Sokola hodnotí akci jako zdařilou, ale nesmírně náročnou.
Žádá o pochvalu a poděkování pro všechny, kteří pomáhali s přípravami,
s průběhem akce a úklidem po hodovém odpoledni i po večerní zábavě.
Ale vraťme se ještě Pod Brambor. Děti si měly kde hrát, přišly si na
své a rodiče si mohli aspoň trochu oddechnout a bavit se. Odpolední živá
hudba se známými písničkami, nafukovací atrakce (a zdarma), cvičení
psí artisté. A modeláři, to zaujalo děti i tatínky, zejména modely řízené na
dálku, ale také svoboda pohybu po přírodním areálu a možnost výběru –
občerstvení i zábavy. A navíc dvě tomboly, novinka „Mochito“ a další.
Mám před sebou téměř osmdesát snímků „ústředního fotografa“
a řeším, který ještě vybrat. Snad některé z modelů a také aspoň někoho
z vedení obce. Byli tam – paní starostka i pan místostarosta a také několik
členů zastupitelstva i redakční rady KN. V pilné práci a ve veřejné službě.
A to je dobře.						
Kš

Zdálo by se, že výška musí rozhodnout, ale nebylo tomu tak.

Přerovští modeláři – děkujeme za výbornou prezentaci.

Soutěž byla opravdu náročná i pro ty zkušené.
Hodům jsme tentokrát dali skutečně dost prostoru, zpravidla vždy část
akcí popisujeme až v říjnu. Byl totiž posunut čas uzávěrky z důvodů,
které uvádíme na jiném místě. Přesto však musíme alespoň malý prostor
poskytnout atrakcím a činnostem, které byly zejména pro děti pořadateli na
hřišti připraveny. Stručně nám o tom napsal jeden z hlavních organizátorů,
pan Vladimír Klvaňa, pro kterého hodový maraton (i pro další, z obce, ze
Sokola i ostatních spolků, stejně obětavé) skončil závěrečným úklidem až
v neděli večer.

Ceny a sponzorské dary jsou připraveny, brzy začne i tombola. A hlavně, že
nechybí dobrá nálada.Snímek je i barevně sladěn.
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A ještě večer. Kapela na večerní zábavě hrála na výbornou a lidé se
v báječné atmosféře opravdu bavili. (Vybrali jsme z postřehů V. K.)
Takže to můžeme jen zopakovat. „ČÍ JSOU HODY? - NAŠE!

OHLASY NA KOKORSKÉ
NOVINY
Stálá a povětšině zajímavá rubrika zaznamenala už nejeden
trefný postřeh, pochvaly i kritiku a dokonce (bohudík nepříliš často)
i upozornění na pravopisné chyby. Jsme rádi, že jich není víc, než
v novinách profesionálních. Někdy si říkáme, že spíše naopak. Ale
k věci. Tentokrát se soustředíme na jediné důležité téma a to na článek
o JOSEFU ČAPKOVI.
Ještě na konci června, bezprostředně po vydání minulých Kokorských
novin, zastavil se u redakce (jak jinak než na kole) „skorosoused“ ze
Zápivováří pan Olin Gnacek. Jeho reakce na právě přečtené KN byla
bezprostřední a spontánní. Začíná emotivně. „Nikdy jsem si nepomyslel,
že právě v Kokorských novinách narazím na tematiku, která mne povede
vzpomínkami na mladá léta, bezprostředně po vojně a v začátcích mé
profesní kariéry v Novém Jičíně. Právě zde jsem se setkal a později
sbížil s panem Adamem Pilátem, válečným leteckým mechanikem RAF,
který u 311. perutě britského královského letectva pečoval o bombardér
Wellington, nazývaný Cecilka a pilotovaný kokorským rodákem Josefem
Čapkou.“ To bylo tak, pokračuje ve svém vyprávění už v redakci pan
Gnacek, ročník 1950. A my zapisujeme.
Hned po vojně v roce 1972 získal O. G. výhodné zaměstnání ve
Vojenském opravárenském závodě Nový Jičín, kde pracoval v malém
kolektivu, který „jel“ na tři směny na zkouškách velkých motorů pro
armádu i pro Tatru. Právě ty noční ve dvojici se zkušeným Adamem
Pilátem byly pro Olina studnicí odborných zkušeností i vyprávění
z Pilátovy (všichni mu říkali Panko) válečné anabáze. Tehdy bral historky
„válečného veterána“ trochu na lehkou váhu a některé příhody pokládal
skoro za neuvěřitelné.
Takto byl označen bombardér, o který se (pro posádku Josefa Čapky)
pečlivě staral Jožkův „dvorní mechanik“ a přítel Adam Pilát. Velké C
jako Charlie pro Angličany a pro naše hochy láskyplně C jako Cecilka.
Viz fotografie z rodinného archivu.
Bohužel, naše pátrání po rodině Josefa Čapka, její větvi, která zůstala
v Olomouci je složitější, než jsme očekávali, ale dále pokračuje i za
pomoci čtenářů a příznivců Kokorských novin.

Dnes O. Gnacek poznává (i na základě informací v KN), že Adamovo
vyprávění bylo naprosto autentické a doložitelné a uvědomuje si, s kým
vlastně tehdy pracoval. S přímým účastníkem II. světové války, s jedním
z československých méně viditelných, ale nepostradatelných hrdinů bitvy
o Anglii, s blízkým spolupracovníkem a důvěrným přítelem našeho pilota
Josefa Čapky DFM, kokorského rodáka, nositele četných válečných
vyznamenání a titulu čestného občana Obce Kokory.
Olin si velmi dobře pamatuje a při oživení vzpomínek vybavuje, také
velkou oslavu v hospodě Pod lipami při Pilátově odchodu do důchodu
a dokonce i verše, které pro populárního spolupracovníka Panka jeho
přátelé, vojenští opraváři, složili.
Všechny údaje Oldřicha Gnacka rámcově po internetu potvrdili Pilátův
syn Karel a jeho vnuk Robert. Věříme, že dojde posléze i k dalšímu
osobnímu setkání.
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Z rodinného archivu Pilátových jsme v průběhu času získali i další
cenné fotografie a při jejich vzácné návštěvě u kronikáře v Kokorách
na začátku prázdnin i podněty pro další pátrání. Zároveň jsme získali
společně pevné přesvědčení, že naši moravští váleční hrdinové si
určitě zaslouží výraznější trvalé ocenění, než kterého se jim dosud
dostalo. A na tom budeme dále spolu s rodinou A. Piláta usilovně
pracovat.					
Foto Kš

Karel Pilát (1949) a Robert Pilát (1975) na vtřícné a příjemné návštěvě redakce před procházkou po obci.
Po počítačovém kolapsu při přípravě srpnového čísla KN, jsme už
nestačili dopracovat článek o samotném Josefu Čapkovi, který by
sem patřil a který snad zvládneme pro říjnové číslo. Pak bude třeba
si oba články spojit. Zbudou li ještě síly, připraví kronikář na podzim
další leteckou besedu s podrobnějšími životopisy kokorských rodáků
a čestných občanů, hrdinných letců RAF a to nejen Josefa Čapka DFM,
ale i Ladislava Snídala DFM a snad i Adama Piláta.
Kš

ČÁPI A HRABOŠI
Snímky čápů (např. od Jana Teimera) v Brodku i na kokorských polích
jsme už v našich novinách opakovaně zveřejnili. Ještě nikdy, pokud
naše paměť sahá, však čápi v Kokorách nezahnízdili. Až letos. V areálu
kokorského zemědělského družstva konečně našli nepoužívaný komín,
původně učený k vytápění areálu. Ten v páru obsadili, vybudovali hnízdo
a vyvedli dvě (někteří tvrdí že tři) dnes už dospělá mláďata. A už tu byl
znovu pohotový J. T. a dospívající mladé čápy při krmení za pěkného
počasí zachytil.

Zdá se, že to třetí z mladých je ukryto.
Nezůstalo ovšem jen u čapí prezentace na družstevním komíně. O něco později, bohužel už skoro za tmy, přišel do redakce soused Staňa V. s upozorněním, že na pivovaře sedí několik čápů. Redakční fotograf s posledním světlem
fotografoval a počítal. Na komíně a budově sladovny jich bylo sedm, osmý
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na budově vedlejší. Vzácnost nebývalé koncentrace čápů u nás, vyhrála nad
nedokonalostí snímku s výraznou poetikou.

Dva jedinci na jihozápadní štítové zdi jsou sotva viditelní.

Foto Kš

Další z občanů zaznamenali skupinu čápů na věži a střeše našeho
kostela. A pak už přišla televize a ústřední tisk s čísly daleko většími.
U Kožušan - Tážal spočítali ornitologové více než 170 čápů a u blízké
Krčmaně „jen přes 90“. Odborníci nám vysvětlili, co se to děje. Čápi se
už pomalu vracejí do teplých krajů i s mláďaty. Skoro jako dron sledují
krajinu pod sebou a neomylně zaznamenají dostatek potravy, zejména
přemnožené hraboše, odhalené např. hlubokou orbou a vyvržené i s hnízdy
na povrch. Snesou se k zemi a posilňují na dlouhou cestu sebe i mláďata,
která tím zároveň cvičí v lovu. Na dlouhou cestu (mnohdy až do jižní
Afriky) budou silnější a zdatnější a zemědělcům a krajině u nás pomohou.
Na jaře budeme ty naše kokorské znovu čekat. Máme je rádi. A snad nám
do Kokor přinesou i nové malé občánky pro posílení obyvatelstva.
Kš

KANALIZACE POD
ASFALTEM
Dnes se už jezdí po upraveném asfaltu nejen pod pivovarem (foto),
ale i na „náměstíčku“, na točně, na Brodecké a všude tam, kde už to
dodavatelé stihli. Někde ještě čekají až se zbaví prachu a štěrku, ale
hlavně na to, až se připojí na novou splaškovou kanalizaci.
Více o kanalizaci (uprostřed novin) a daších tématech, které jsme
čtenářům zůstali dlužni, se dočtete příště. O Josefu Čapkovi, legionářské
rodině Jurkových, Františce Škopové apod.
Jedna z Oldových oblíbených laboratoří u kterých chystá inspekční návštěvu.
Uhádnete kde se nachází, a co je výsledkem výroby?

Asfaltování Pod pivovarem začíná
Další postup prací, provedené zkoušky u čerpacích stanic, nástup
technika na téměř hotovou ČOV a další zajímavosti jsme probrali
s odborným poradcem Obce Kokory Ing. Ctiradem Dohnalem a pro
noviny společně připravili. Bohužel se článek dostal mezi ty nešťastně
ztracené. Tak snad příště.

OLDA S DÁMOU
A LABORATOŘ K TOMU
Oldovy někdejší úspěchy u žen nejsou ještě zcela zapomenuty. S mnoha
celebritami je na společné fotografii. Poznáte kdo a kde? Fota archiv O. S.

Část ročníku 1938 na srazu „Ve čtvrtek po hodech“ U souseda.

NAŠE NÁRODNÍ HÁZENÁ
MLÁDEŽE V NELEŠOVICÍCH
Oddíl národní házené T. J. Sokol Kokory hostoval z důvodu
rekonstrukce svého hřiště v jarní části sezóny 2018/2019 v Nelešovicích.
A jak jednotlivé kategorie uspěly, to si řekneme právě teď. Mladší žákyně
a mladší žáci se shodně umístili na 4. místech, starší žákyně skončily
na 5. místě, starší žáci na 7. místě a nově vzniklé družstvo dorostenek,
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které hrálo mimo soutěž, skončilo také na 4. místě. Všichni podávali
velmi dobré výkony, snažili se, dávali do hry srdíčko a jestli nepoleví
v trénincích, tak se jistě brzy dočkáme ještě lepších výsledků. Je zde však
na místě zmínit výkon útočnice Doroty Bolfové, která sice ještě věkem
patřila mezi mladší žákyně, ale střílela branky i ve starších žákyních
a v dorostenkách, až se její celkový počet vstřelených branek zastavil na
čísle 203 gólů v celém soutěžním ročníku 2018/2019. /Klobouk dolu/
Po ukončení sezóny 2018/2019 se konalo dne 21.6.2019 na hřišti
v Nelešovicích rozloučení všech kategorií se sezónou 2018/2019,
v rámci kterého poměřili síly holky a kluci mezi sebou se zapojením
svých rodičů. Po ukončení zápolení byli hráčkám a hráčům předány
malé pozornosti a současně byli vyhlášeni ti nejlepší na svých postech:
nejlepší brankářka: Lucie Vysloužilová, nejlepší brankář: Vojtěch Temlík,
nejlepší obránkyně: Miroslava Valoušková, nejlepší obránce: Mikuláš
Hluší, nejlepší útočnice: Dorota Bolfová a nejlepší útočník: Jakub Děrda.
Oceněné nám představí foto.
Kvapem se už ale blíží nový ročník 2019/2020, do kterého jsou
přihlášena z našeho oddílu družstva: mladší žačky, mladší žáci,
starší žačky a starší žáci. Podzimní část nového ročníku odtrénujeme
a odehrajeme opět na hřišti v Nelešovicích. F.D.

Generálova čepice ovšem na obraze není bílá, jak tvrdí ona píseň.

Více než padesát doslova „živých“ sportovců, to je kupa starostí. Fota archiv
Dostálových

Už je to tak, nejlepší výsledky má ta nejmenší D. B. Gratulujeme.
Poděkování KN a celé sportovní veřejnosti patří ovšem
organizátorům a všem, kteří prázdninovou akci podpořili.

ZÁMKY A ZÁMEČKY
Zdá se, že poslední hádanka byla většinou čtenářů vyřešena správně.
Ano, byl to zámek v Bystřici pod Hostýnem. Žili na něm také (jak už
jsme uvedli) potomci generála Laudona, slavného vítěze nad Turky. Jeho
romantický obraz jsme pro naše čtenáře vyhledali na internetu. Pamětníci
i mladší generace jistě si o něm nejednou zazpívali populární popěvek.
Generál Laudón jede přes vesnici…
Tentokrát bude naše bádání a hádání možná ještě o něco lehčí. Na
místě staré tvrze byl náš nově hledaný zámeček vybudován o maličko
později než kokorský pivovar..
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V současnosti je v areálu zámečku umístěn dětský domov, v minulosti
to býval i lazaret a po II. světové válce sloužil objekt jako domov i pro děti
z řecké občanské války, kterým naše země poskytla útočiště. S některými
z nich jsem studoval na stavební průmyslovce v Lipníku n. B. v padesátých
letech. K zámečku se dostanete z Kokor krátkou trasou přes Tršice po 15
kilometrech, případně rychlou trasou přes Osek po 19 kilometrech. A už
jsme tady, zatím možná jen v zámeckém parku. Ale kde zámeček je, toť
otázka a hádanka zároveň, ale také vyvolaná vzpomínka. A zavzpomínal
jsem si opravdu rád.		
			
Kš

Na zámeček přivezl své vnuky (zároveň fotografy a cyklisty) Ing. Josef Střílka, někdejší ředitel průmyslovky v Hranicích, ale také dobrý autorův kamarád a kolega z dob SPŠ stavební v Lipníku n. B. Neměli to kluci z Drahotuš
daleko. Navíc, Pepíku, dík za návštěvu.
Foto rodinný archiv Střílkových.
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