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Občasník pro občany městečka Kokory a nejen pro ně
Za Pivovarem je dávno zoráno a připraveno na zimu. Až před Vánocemi noviny vyjdou, už tolik sluníčka možná nebude.

Foto Kš

Na základě myšlenky D. J. pořídila obec Kokory originální malovaný betlém od M. Zemanové s klasickými motivy, doplněný místními reáliemi, takže nese
i jméno naší obce. Při premiérové instalaci na veřejném prostranství požehnal nové dílo Páter Klíč z Rokytnice. Foto DJ
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ÚVODNÍK
Příprava říjnového čísla KN do tisku se nám tak trochu protáhla,
zejména s ohledem na v obci „termínově a pracovně nabitý“ konec
října a začátek listopadu. Ale to už je za námi a mílovými kroky míříme
k Vánocům a snad i k vydání prosincového čísla našeho listu, kterým
zhruba do 20. 12. 2019 uzavřeme letošní 21. ročník KN.
Titulním obrázkem se ještě vracíme do Babího léta, ale to už si přečtete
v rubrice počasí, tak, jak jste zvyklí. Titulní stránka nás ovšem také
vrací do minulosti. Zorané pole na horním obrázku patřilo před časem
k pivovaru a sladovně Šilhavých a posléze dědicům. Ale to už je opravdu
dávno. Dnes jsou tam podílky „zápivovarských“.
Opětovně prosíme naše dopisovatele, aby příspěvky, zejména
o činnosti spolků, zasílali do redakce bezprostředně po skončení akce
a jinak dodržovali vyhlášené termíny. Obvykle je to do 10. sudého
měsíce (v prosinci to muselo být hodně dřív, podle požadavku tiskárny).
Příspěvky, pokud je nepřineste osobně, či nepošlete přes obec, posílejte,
prosím na mejlovou adresu alois.kostalek@seznam.cz a obrázky či
fotografie přikládejte výhradně jako přílohu „mejlu“ ve formátu Jpg.
Ušetříte zejména šéfredaktorovi hodně práce, nemá moc rád ostatní sítě,
ale je ochoten s vámi např. v redakci vaše myšlenky i fotografie zpracovat
a pro noviny připravit.
Jaká bude zima, to si netroufáme předpovědět, ani podle Kateřiny,
ani podle cibule či krtičinců. Zima (alespoň ta meteorologická) začala
ovšem už 1. prosince a přinesla také zvýšený prodej či výrobu adventních
věnců, tolik kritizovanou a přece znovu se opakující nákupní horečku,
v předstihu rozsvěcované vánoční stromy od Prahy a Brna až po naši
obec a centrum Dominika. Pro praktikující katolíky, ale i pro ostatní
věřící nastal advent, čas radostného očekávání, ale také půstu. A pro
zasvěcené Kokoráky a farníky z okolních obcí, čas vzpomínky na „našeho
pana nadučitele Antonína Geislera“, jehož „kokorské koledy“ k nám tóny
i slovy promlouvají už třetí století. Díky všem, kteří je včera i dnes drželi
a drží při životě a v naší paměti.
Jménem kolektivu redakce a redakční rady Kokorských novin i našich
dopisovatelů, se přidáváme k celému zástupu „koledníků“, kteří nejen
sobě vzájemně, ale i vám a vašim rodinám, přejí krásné a pokojné Vánoční
svátky, klasicky českého a bohatého Ježíška, přiměřené oslavy konce
úspěšného roku 2019 a dynamický nástup do roku nového, do roku 2020.
Další přání a zasvěcený rozbor života a práce v naší obci přenecháme
těm povolanějším. Pro naše noviny si ovšem přejeme hodně poctivých
a věrných čtenářů a vytrvalých erudovaných dopisovatelů, fotografů,
glosátorů i konstruktivních kritiků, těch, kteří mají svou obec i její noviny
rádi a potěší se s nimi, stejně jako my.
Za všestrannou pomoc a sympatie jim všem upřímně děkujeme,
zejména naší Obci Kokory, jejímu zastupitelstvu, vedení obce
a pracovníkům OÚ.
Ing. Alois Košťálek, 20 let šéfredaktor KN
Foto převzato

SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
Mám pocit, že jsme se teprve před chvílí potili na sluníčku
a už tu budou Vánoce. Letí ten čas jako bláznivý. V průběhu
adventu nás čeká několik kulturních akcí v obci, při nichž
se můžeme potkat se svými kamarády, sousedy či vytvořit
nová přátelství. Předvánoční čas je na to jako stvořený. Má
být plný předvánoční či vánoční pohody, období pro oddych,
i když je skutečnost tomuto na hony vzdálená a všichni
spíše prožíváme předvánoční shon. Rychle všechno dodělat
v práci, ať si nepřenášíme resty do nového roku, uklidit,
zajistit dárky, připravit vše, aby bylo perfektní. Každý
rok si všichni říkáme, že chceme zpomalit, alespoň před
Vánocemi. Tak to pro letošek zkusme, třeba aspoň na chvíli.
Takže přeji všem příjemné prožití adventního času,
klidné Vánoce a pohodový vstup do nového roku.
Ing. Jana Habáňová
Vaše starostka

SPOLEČENSKÁ KRONIKA OBCE
NAROZENÍ DĚTÍ
Obec Kokory a celé naše občanské společenství vítá srdečně každého
nového občánka, i když je za sledované období jen jeden. Proto rádi
zaznamenáváme:
Dne 16. 11. 2019 se narodil chlapec Daniel Škobrtal.
Ať roste a prospívá ve zdraví a pohodě k radosti svých rodičů, ostatních
příbuzných a všech kokorských spoluobčanů.

ÚMRTÍ OBČANŮ
Dne 25. října 2019 zemřel pan Jaroslav Pavlík
Budiž vzdána čest jeho životu, jeho práci a jeho památce. Nechť v pokoji
odpočívá mezi svými.

VÝZNAMNÁ JUBILEA
V nastávajícím období ledna a února nového roku 2020 si připomenou
se svými rodinami a přáteli výročí svého narození kokorští občané, kteří
dosáhli věku 80 a více roků. Uvádíme je na tomto čestném seznamu.
7. 1. 2020 dovrší paní Anežka Poláková věk 94 let
9. 1. 2020 dosáhne Ing. Alois Košťálek věku 82 roků
17. 1 2020 oslaví paní Libuše Spáčilová kulatých 90 let
17. 1. 2020 oslaví paní Anežka Pavlíkova kulatých 80 let
19. 1. 2020 dosáhne paní Ludmila Zaoralová věku 87 let
7. 2. 2020 dovrší MUDr. Leopold Antal 98 let věku
8. 2. 2020 oslaví pan František Matuška kulatých 80 let
10. 2. 2020 dosáhne paní Sláva Gajdošíková věku 97 let
20. 2. 2020 oslaví kulatých 80 paní Eva a paní Iva Blumovy
Rovné desítce dlouhověkých jubilantů přejeme za obec i redakci
a spoluobčany ještě hodně zdraví a pohody do dalších let, děkujeme
za jejich práci a přínos pro naše Kokory a přidáváme symbolickou
kytičku barev a vůní pro všechny a zejména k velkým oslavám
jedinečných kulatin. Všechno nejlepší k narozeninám a předem
i k Vánocům.
Podklady připravila Ing. Irena Lichnovská.

Opět jiný betlém, ale jako bychom ho z mládí znali i s klasickým:
Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle.
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Družina na zastavení křížové cesty

Fota archiv družiny

Dne 15. 11. 2019 se konalo v Obřadní síni Obecního úřadu Kokory
podzimní vítání občánků. V přesile byli chlapci - Bruno Pajunčík, Tadeáš
Zoubek a Filip Koutný. Děvčátka byla dvě -Sofie Veselská a Veronika
Kosková. Nejmladším účastníkem vítání byl „čerstvě narozený“ Tadeáš
Zoubek. Po vystoupení dětí ze Základní školy Kokory pronesla projev
starostka obce Ing. Jana Habáňová. Děti byly obdarovány jako vždy
hračkou a finanční hotovostí. Po zápisu do pamětní kroniky byla využita
možnost fotografování od našeho dvorního fotografa pana Blaťáka.
Focení dětí v kolébce proběhlo tentokrát nadmíru klidně a tak i rodiče
odcházeli spokojeni.
Ing. Irena Lichnovská
administrativa Obecní úřad Kokory
lichnovska@obeckokory.cz tel: 581 746 253

Družina dýhuje, ale na ty nože pozor. Ještě že je tam dozor.

Všechny děti i celé rodiny jsou ve velmi dobré pohodě.

ZE ZŠ a MŠ KOKORY
NÁVŠTĚVA ÚŘADU PRÁCE V PŘEROVĚ
V pondělí 30. září navštívili žáci 9. třídy Úřad práce v Přerově. Paní
ředitelka jim objednala odbornou konzultaci s paní magistrou Renatou
Králíkovou. Ta jim pomohla k získání ucelených informací o vhodném
výběru střední školy. Žáci si i formou hry vyzkoušeli náročnost
jednotlivých profesí. Obdrželi také datum konaní dnů otevřených dveří
jednotlivých školách našeho regionu. Snad jim tyto informace pomohou
ke správném volbě a spokojenému profesnímu životu.

BURZA PRÁCE A VZDĚLÁVÁNÍ
Dne 24. září se žáci 9. třídy zúčastnili prezentační výstavy nejvýznamnějších zaměstnavatelů Olomouckého kraje a spolupracujících středních
a vysokých škol, která se konala v prostoru hotelu Jana v Přerově. Dozvěděli se zde, které profese jsou a budou žádané, jaké obory se vyplatí
studovat a které firmy hledají zaměstnance. Novinkou letošní burzy byla
,,ŽIVÁ KNIHOVNA“. Byli to úspěšní absolventi středních škol, jež
vyprávěli o studiu na SŠ a o své spolupráci ve firmě. Žáci také získali
informace o jednotlivých středních školách a jejich zástupci jim podali
užitečné rady.

EXKURZE HONEYWELL
Ve čtvrtek 31. 10. navštívili žáci 8. a 9. třídy Honeywell Aerospace
Olomouc se sídlem v Hlubočkách – Mariánském Údolí. Je to výrobní
společnost zaměřená na letecký průmysl. Při besedě se žáci seznámili
se společností Honeywell, portfoliem výrobků i možností zapojit se
již během studia na střední škole. V rámci exkurze se žáci podívali
do výrobních prostor společnosti. Viděli zde moderní technologie
a procesy leteckého průmyslu, který vyrábí dílce do leteckých motorů.
Foto archiv ZŠ

ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY
VÝLET DRUŽINY NA HOSTÝN
O letošních podzimních prázdninách jsme si vybrali na výlet známé
poutní místo SVATÝ HOSTÝN. Počasí nám sice ráno moc nepřálo
a byli jsme i nuceni zrušit výstup na rozhlednu, ale vše nám vynahradila
procházka krásně podzimně zbarvenou Křížovou cestou, návštěva
baziliky Nanebevzetí Panny Marie a prohlídka nového místního muzea.
Konec výletu jsme završili obědem a nákupem suvenýrů.
Kristýna Botosová, Olga Plaskurová

Technické vzdělávání je velmi důležité. Snad zaujalo.
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CHYSTÁME SE DO ŠKOLY

SETKÁNÍ SENIORŮ

I prvňáčci byli kdysi předškoláci! A to si právě ve středu 20. listopadu
připomněli, když je ve třídě navštívily děti z mateřské školy, spolu se
svými učitelkami. Ve společné hodině si zopakovaly poznávání barev
formou věšení prádla na šňůrku, procvičily rytmizaci slov, vyzkoušely si
nakreslit obrázek podle sluchového popisu paní učitelky a v neposlední
řadě každý dostal pracovní list, který s dopomocí prvňáčka vypracovávaly.
Jako další následovala prohlídka hodin v jednotlivých třídách ZŠ, kdy
největší zážitek pro budoucí prvňáčky byla návštěva 9. třídy, kde jsou už
opravdu velké děti. Ke konci společné hodiny s 1. třídou naši předškoláci
dostali od paní učitelky odznak s logem „Chystáme se do školy“.
Společná hodina byla tedy u konce a už teď se velmi těšíme na další
společné setkání s 1. třídou.

Tradiční setkání seniorů se v Kokorách uskutečnilo letos v Hospodě
u Souseda, v den státního svátku, kdy jsme si připomněli Den boje
studentů za svobodu a demokracii, tedy 17. listopad. Po přivítání všech
přítomných paní starostkou ing. Janou Habáňovou vystoupily s krátkým
kulturním programem děti ze Základní a ,mateřské školy v Kokorách pod
vedením paní učitelky Vaňkové. Zazpívaly a zarecitovaly známé i méně
známé písně a básničky. Velkým překvapením bylo vystoupení dětského
pěveckého sboru, který vede jako dobrovolný kroužek při Základní
a mateřské škole v Kokorách pan Vaněk. Jak jsem se později dověděl,
sbor má už více jak 25 nadějných zpěváků. V jejich podání zaznělo
několik písní. Děti například zazpívaly dvojhlasně známou lidovou
píseň Ach synku, synku. Celé setkání provázela dobrá nálada a hudební
doprovod k tanci i poslechu, v Kokorách již známého Jožky Čecháka
z Majetína. K jídlu bylo připraveno drobné občerstvení, které věnovala
obec Kokory. Již nyní bych chtěl pozvat všechny seniory na Novoroční
přípitek a posezení, které se uskuteční v neděli 19. ledna 2020.
DJ

Foto archiv MŠ a ZŠ Kokory

Do prostorných tříd kokorské školy by se vešlo i více žáků.

SVATBA NANEČISTO

Tak sláva, už máme zpěváky s odborým vedením. Foto J.H.

Zní to třeba praštěně, že z Andreého a Terky se stali manželé. Obřad
se konal 8. 11. 2019 v ZŠ Kokory v 8. třídě v 10:00. Jakmile si řekli
,,JO“ všichni poblahopřáli a my se pořádně najedli dvoupatrového dortu
od nevěsty, košíčků od ženicha a dalších dobrot. První tanec byl neobvykle
veselý. Konaly se i svatební zvyky a slečny se popraly o nádhernou kytici.
Novomanželé si rozbalili hojný počet darů (např. dort z toaletního papíru).
Pak následoval méně zábavný úklid.

TRADIČNÍ VÁNOČNÍ VÝSTAVA

Vendula Eliášová a Eliška Jurečková, žákyně osmé třídy

Ať jim prší štěstí, doopravdy přejí spolužáci a také paní učitelka
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Foto ZŠ

Jedno z mála vánočních témat, které se z časových důvodů (brzká
uzávěrka KN) dostane do našeho prosincového čísla. Výstava se konala
v předvánočním čase už 1. a 2. prosince, tradičně na obecním úřadě v obou
zasedacích místnostech OÚ Kokory a opět zaplnila i chodbu. Tentokrát
bylo opravdu těžko vybírat z vystavovaných rukodělných výrobků. Nově
zde byly zastoupeny ručně vyrobené „ panenky andělky“, lapače snů
(moje kolegyně našla zalíbení v tom největším lapači, v šedostříbrném
provedení).
Hojně byla zastoupená chráněná dílna z Přerova z keramickými
výtvory, kde si mohl každý opravdu vybrat dle svého vkusu. Rovněž
Centrum Dominika Kokory, bylo na výstavě zastoupeno výrobky
z různých materiálů. Nesmím ovšem zapomenout na výrobky Základní
školy a Mateřské školy Kokory, kde se děti vyřádily a prokázaly svůj um.
Mám rovněž zajímavý zážitek z chystání této výstavy, po odchodu mých
pomocnic Ludmily Zavadilové a Evy Hanzelové, jsem ještě dolaďovala
poslední úpravy výstavy, když tu mi padl zrak k velké váze ve výklenku.
V tomto nazdobeném zákoutí si hověla velká mourovatá kočka, která si
v klidu užívala teploučka. Po mém lehce důrazném napomenutí vyběhla
do mrazivého večera…
Tentokrát nevystavovali „Šikulové“, ale všichni ostatní vystavovatelé,
včetně ZŠ a MŠ, centra Dominika, přerovské chráněné dílny i jednotlivci,
se prezentovali tak, jak jsme zvyklí. Redakci KN přišlo na mysl, že se
nabízí více věcí a nápadů k prodeji (a to je dobře), ale opět byly neprodejné
keramické (jedny z nejlepších) výrobky z centra Dominika. Ptáme se,
kdy se tato absurdní praxe změní a tím zároveň „nabádáme a navádíme“
vedení obce k jednání o prolomení zákazu a případně i změny legislativy
a podmínek v této oblasti.
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Znovu nejvíce oceňujeme především jednoduché a vkusné nápady
dětí i dospělých a hlavně ochotu vystavovat a prezentovat své záliby
a dovednosti. Výstavě se podařilo to, co se od ní očekávalo – navodit
předvánoční a vánoční atmosféru a ukázat aktivní a šikovné lidi, kteří žijí
mezi námi. Plné uznání a díky zaslouží i ti, kteří takovou akci dokážou
pro své spoluobčany zorganizovat, připravit a prezentovat. Škoda,
že nemůžeme ukázat více obrázků, ale aspoň něco.
Zkrátka - výstava se podařila, byla hojně navštívena a tak byli nakonec
všichni spokojeni.
I.L. + Kš
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CESTOPIS - NÁHORNÍ
KARABACH II. ČÁST
V závěru první části tradičního cestopisu, který je již nedílnou součástí
Kokorských novin, nás naše populární cestovatelka Zuzana Habáňová
zavedla do hlavního města Náhorního Karabachu – Stěpanakertu. Navazuje
na to plynule i dnes, popisem zajímavého setkání z náměstí tohoto, pro nás
exotického města. Ostatně „obyčejní lidé“ té které země vystupují z jejího
popisu poměrně často. Ale nyní již naše Zuzana vypráví sama.

Fota z výstavy - redakce KN
Typickou rodinnou návštěvu na výstavě (maminka tradičně vystavovala)
jsme vybrali také proto, abychom L. Niessnerovi poděkovali za reportážní
fotografie z kulturních a společenských akcí, které v tomto roce pro KN
připravil.
Z keramické dílny Centra Dominika jsme zvýraznili sněhuláky různého
vzrůstu a formátu, s andílkem a motivem vánočního kostela.

Ale pozor, jeden ze sněhuláků nemá povinnou šálu a už je zima.

Zastaví se u nás starý muž s igelitkou. Vypadá jako bezdomovec.
Bezchybnou angličtinou se ptá, odkud jsme. Když uslyší „Čechoslovakia“,
rozzáří se mu jeho laskavé oči. Sbírá mince a prosí mě o nějakou českou.
Dám mu všechny, co mám. Na oplátku ho prosím o společnou fotku.
Vytáhne starý hřeben a dlouho si pročesává své šedivé vlasy. Jsem jeho
aurou zcela paralyzována. Ani se nestihnu zeptat, kde se naučil tak dobře
anglicky.
Druhý den vyrážíme do města Šuši. Před válkou bývalo jedním
z největších kulturních a uměleckých center Zakavkazska. Denně tu
vycházelo 21 novin, byly tu dvě tiskárny, divadla, gymnázia. Pět velkých
arménských chrámů, kostely, kapličky a perská mešita. Nádherné
barevné město, kde žilo v toleranci a klidu 17 000 lidí. Dnes jich tu je
jen 4500. Zůstaly dva kostely a překvapivě i mešita s minarety. Opuštěná
a zchátralá. 80 % města bylo zcela zničeno. Dnes jsou ale všude nové
cesty a chodníky, které lemují mladé stromky a fontánkami s pitnou
vodou. Zrekonstruované paneláky mají dokonce i plastová okna! A mezi
touto novotou stojí rozstřílené ruiny domů, němí svědkové minulosti.
Všechna fota v cestopise z archivu autorky

Šikovná malá slečna nám v druhé zasedačce předvedla techniku
ručního vázání koberečků na jednoduchém „kolíkovém stavu“. Nic to
není, ale chce to trpělivost a zručnost.

Šuši leží vysoko na náhorní plošině, z hradeb staré pevnosti je
fantastický výhled na Stěpanakert a Malý Kavkaz. Město bylo na začátku
války pod kontrolou ázerbájdžánské armády, která odtud hlavní město
odstřelovala. V květnu 1992 arménské síly město dobyly a veškerá
ázerská populace uprchla. Tento okamžik spolu se zabráním Lačinského
koridoru naznačil, že Arméni směřují k vítězství.
5
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Nečekaně se v pevnosti objeví zájezd turistů – mix Italů, Němců
a Asiatů s arménským průvodcem. Je patrné, že Náhorní Karabach turisty
začíná přitahovat.
Sedím na hradbách a přemýšlím, jak je možné, že Arméni nad mnohem
silnějším Ázerbájdžánem válku vyhráli? Pro porovnání: Ázerbájdžán
měl pět vojenských letišť. Arménie žádné. Ázerbájdžán měl 10 000
vagónů s municí, Arménie jen 500. Arménie a Náhorní Karabach
měl 20 000 vojáků, Ázerbájdžán 42 000. Arménie 3 stíhací letouny
a 13 vrtulníků, Ázerbájdžán přes 100 stíhaček a 50 vrtulníků.
Ázerové vyhrávali také v počtu spojenců. Ve vítězství karabašských
Arménů nikdo nevěřil. Jak je možné, že Ázerbájdžán, díky ropě
bohatý, největší a nejlidnatější stát v regionu s Armény prohrál?
Možná díky arménské houževnatosti a tvrdé povaze vypěstované
životem v horách. Kdo ví...
Ašot nás vozí bezpečně.

Vojáci jsou všude.

Pak na nás zavolá starý pán, který veze zeleninu do Stěpanakertu. Ašota
dobře zná, pochází právě odtud a je to jeho soused.
Cestou zpět do Arménie máme v narvaném autobuse místo až úplně
vzadu. Jako první cítím z motoru obrovský žár. Za chvíli ho cítí i řidič
a autobus kolabuje. V pustém Lačinském koridoru čekáme na náhradní
vůz. Přijede za hodinu, můžeme pokračovat. Během pěti minut všichni
cítíme strašný smrad. Přestaly fungovat brzdy. A tak zase hodinu čekáme
na nový minibus. A víte, co je na tom nejlepší? Nikdo nenadává, nikdo
se nerozčiluje. Lidé se přátelsky baví, smějí a opět vyzvídají, jak se nám
u nich líbilo. Veselý pán si nás fotí na mobil. Žije v arménském Jerevanu
a do Stěpanakertu jezdí pracovat do továrny. Je mu hodně přes sedmdesát.
Síla místních lidí je v jejich soudržnosti.

Když už se chystáme Šuši opustit, paní v infocentru nám poradí, zajít
se ještě podívat na jakýsi Jerderduz. Projdeme pastvinami za městem,
a pak už jen s úžasem zíráme na neuvěřitelný kaňon zařezaný hluboko do
hor. Marně přemýšlím, zda jsem takovou nádheru už někdy někde viděla.
Ohromný relax od smutné Šuši.
Tato podívaná se jmenuje kaňon Hunot a další den se vydáváme do jeho
nitra. Mašrutka nás vyhodí u opuštěné cesty. Řidič jen mávne rukou, kudy
máme jít. Dle Ašota tu prý potkáme spoustu lidí. Avšak nikde nikdo. Jen
jedna kráva na louce, co nás udiveně pozoruje. Náhle z křoví vyběhne bílý
psík. Za ním starý pán. Prý máme jít za ním. Narodil se v ázerbájdžánském
Baku, odkud musel s rodiči uprchnout. Pak už slyšíme dětský křik. V řece
na dně kaňonu skotačí spousta dětí, okolo postávají dospělí.

Buvoli měli rozum a ustoupili.
Co říct závěrem? Politicky nic, byla to země dvou národů, zůstal jen
jeden. Z pohledu cestovatele mě Náhorní Karabach naprosto uchvátil.
Přírodou, nevšední atmosférou a především laskavými lidmi. Považuji ho
za jednu z nejzajímavějších zemí, velmi přátelskou a bezpečnou. A této
zemi přeji jediné - mír!
Z. H.
Na dně kaňonu.
Tohle jsme tedy nečekali. Ani dva české kluky z Liberce, kteří se ve svém
starém Seatu vydali přes Balkán, Turecko a Írán až kamsi do Tádžikistánu,
a pak přes Rusko zpět domů. Jediní Češi, které jsme za celý měsíc
na Kavkaze potkali. Kaňonem vede zajímavá stezka Janapar. Měří 200 km
a prochází napříč celým Náhorním Karabachem úchvatnou krajinou,
horami, roklemi, horskými vesnicemi, kolem řek a vodopádů. Přespává
se u místních, a když máte štěstí, můžete potkat i medvěda, tak jako
novinářka Markéta Kutilová. Stezka Janapar je prostě výzva!
Vracíme se do první vesnice, odkud by nám zpět měla jet mašrůtka.
Nic ale nejede. Několik řidičů sice zastaví, přátelsky se ptají, odkud jsme
a jak se nám tu líbí. Všichni ale jedou opačným směrem.
6

Připojujeme se v redakci upřímně k přání naší cestovatelky, mír,
soudržnost a klid na práci i na lásku si přejeme pro naše rodiny, naši obec
a pro co nejširší národní, občanské a všelidské společenství.
Zároveň se těšíme na další zážitky naší dopisovatelky ze zemí a cest
blízkých i vzdálených a zároveň naše čtenáře k jejímu poutavému
vypravování zveme – už do roku 2020.

OBRÁZKY Z INDIE
Tentokrát nejde o náš klasický cestopis. To se jen tři česká děvčata
nedávno vypravila do Indie, aby jedna z nich u své guru Nisha Ghai (druhá
zleva) studovala na jejím Institutu tajemství chiromantie (čtení z ruky)
na vyšší úrovni. Ostatí se pak vydaly na dobrodružné cesty po Indii. Se
svolením kokorské účastnice této studijní cesty (paní J. N. z Olomoucké)
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přineseme postupně několik snímků z této cesty z prostředí chiromantie,
indických památek i autentického prostředí ulice a posvátných krav.
Všechny fotografie z archivu J. N.

Tento obrázek vyhlíží ještě úplně evropsky, ale už jsme v Indii.
Nisha Ghai používá při své práci četné tajůplné pomůcky, ale celé
tajemství se skrývá v čarách vaší ruky, do kterého ona dovede proniknout
a naučila to i kokorskou občanku J. N. (viz foto dole) Ta dovednost
a pověst své guru i svou vlastní předává „po vlastech českých“.
Další běžný obrázek z některých ulic indických měst. Kráva je zkrátka posvátná
a může všechno, co se jí zachce. Zajímavý způsob likvidace odpadků. Ale co
s těmi odpady, které kráva nově vytvoří? To je nad naše evropské chápání.
Další indické zajímavosti jsme si schovali na další příležitost jako
určitou zálohu a možná dojde i na památky.
Z poskytnutých podkladů zpracoval Kš.

RODINNÝ VÝJEZD
NA SLOVENSKO
Po ukončení hlavního dílu podzimních prací na políčku a zahradě
za pivovarem (viz titulní strana) jsme si dovolili s manželkou malý
luxus. Díky pochopení rodiny a sousedů jsme opustili dům, redakci
KN a domácí zvířectvo a odjeli na krátkou dovolenou k nejmladší dceři
a k vnoučatům do „zahraničí“ – na Slovensko. Přišli jsme sice o tradiční
„tanečky“ důchodců, ale zážitků bylo i tak „neúrekom“. To už ale je věc
rodiny. Pro čtenáře KN jsme tak přivezli a vybrali alespoň dva obrázky.
První foto z rodinného archivu zachycuje vnučku, která nás odvezla.
Mgr. Kristýna Csányiová, narozená v Přerově (do Kokor se velmi ráda
vrací), už v KN „vystupovala“; tentokrát projíždí svou (vlastně dědovu)
Karmen v areálu rodinné farmy poblíž Nitry
Fota z rodinného archivu

Chiromantické vzdělávání je v plném proudu.
Konečně památky.				

Foto archiv J. N.

V té ruce musí být obrovská síla. Nebo je to jen optický klam?
7
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Druhá fotografie nám ukazuje stěnu jídelny slovenského domu u naší
dcery Ivany, pravověrné kokorské děvčice, která si vzpomínky na rodnou
obec evokuje i perokresbami s kokorskými motivy. A tak jsme krátce
společně vzpomenuli také na autorku těchto pěkných grafik, paní Jiřinu
Jiříkovou, kterou rodina Mészárosových ze svých kokorských pobytů
velmi dobře znala. Dalšími perokresbami od nedávno zesnulé paní Jiřiny
je vyzdoben i schodišťový prostor. Ještě jednou tam nahoru děkujeme
a posíláme Jiřině i čtenářům pozdrav ze Slovenska.
Kš

Škola, kapličky, pivovar, ale i rodný dům paní Ivany v Kokorách č.p. 118 a jeden
z prvních motivů této umělecké série, pohled na kostel od točny. Určitě máte
doma i další pohledy ztvárněné paní Jiřinou, z nichž nejznámější je kokorský
kostel s verši pana Karla Gatíka.

BYLO LÉTO, HORKÉ LÉTO…
V minulém čísle KN jsme slíbili, že se ještě vrátíme ke kokorské
neckyádě snímkem soutěží dospělých. V těchto sychravých dnech
si barevně představte, že strkáte hlavu do barelu plného studené vody
a hned vám bude lépe u teplých kamen s čajem s citronem či grogem
nebo se svařákem v ruce. A samozřejmě s Kokorskými novinami. Identitu
soutěžícího se nám, ani podle trenýrek, ani podle svalů nepodařilo zjistit.
Ale bavili se u Haltýřského rybníka všichni.
Foto L. Niessner.

Pracovníci uvedené s.r.o. opravují s majitelem firmy (uprostřed) tzv. barokní
zámkovou dlažbu na místě někdejšího nebezpečného výkopu kanalizační přípojky. Spolumajitelka nemovitosti č.p. 118 v tu dobu už snadněji převáží své
nestárnoucí a nepostradatelné kolo (které si koupila z první kantorské výplaty
v roce 1957) po urovnané a zhutněné drti a čeká na opravdu pohodlný chodník.
A také se ho, ještě před zimou, konečně dočkala.		
Foto KŠ
A aby toho nebylo málo, rozhodl se spolumajitel zmíněné nemovitosti
ještě vylepšit komfort plynového vytápění doplněním pracovny redakce
o doplňkový tepelný zdroj, o malá krbová kamna, která by sloužila
zejména v podzimním a jarním období a také pro přitápění a jako záloha
při eventuálních výpadcích elektřiny a plynu. K realizaci myšlenky,
prosazené přes zoufalý odpor rodiny, chyběl ovšem komín odpovídající
současným i budoucím předpisům. A najít kominickou firmu, která by
nevyhovující starý, téměř desetimetrový komín, vyčistila, vyfrézovala,
vyvložkovala a také kamna odborně napojila, to byl oříšek. Vstřícného
kominického mistra mladšího středního věku, jsme nakonec našli přes
internet v nedalekém Velkém Týnci a v poměrně krátké době bylo
„vymalováno“ a dnes už topíme. Část praktického výcviku zde získávala
i skupina tolik potřebných kominických učňů z Olomouce, které jsme
zachytili i mistrem na redakčním snímku.

Pod vodou na čas. To známe i z filmu „Vesničko má, středisková“

KOKORSKÁ KANALIZACE
A STAROSTI S KOMÍNEM
Seriózní odborná stanoviska obce i TDI i odpovědi na nejčastější dotazy
ohledně kanalizace určitě naleznete „v úřední části KN“. Ve vzpomínce
na dobu, kdy jsme měli před vraty redakce hlubokou díru (startovací jáma
protlaku) a málem jsem musel manželku i kolo přenášet, zveřejňujeme
foto, kdy se už dávalo vše definitivně do pořádku, zejména díky firmě
pana Hradila - HP, zemní práce.

VÁNOCE BUDOU I V ÚNORU
V Kokorských novinách určitě. Prosinec je totiž tak plný pěkných akcí
školních, spolkových a obecních, že se k nim chceme a musíme v únoru
vrátit. Alespoň některé, ale také blízkou budoucnost, hledejte v části
„Z obecního úřadu.“
8

Mistr Motal a mladí kominíci. Bez práce nebudou. 		

Foto KN

Pro čtenáře, kteří mají podobné problémy, potřebují revizi spalinových
cest, či klasické kominické práce-kontakt: 733 327 453
Vážení čtenáři, tak jak už to znáte, trochu vydechněte a pozorně
přečtěte, či po částech dobře prostudujte nedílnou samostatně
číslovanou část KN „ Z obecního úřadu“. Potvrzuje se, že obsahuje
užitečná fakta a informace pro každého. A pak už opět relaxujte
nad našimi novinami od strany 9.
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trošku zklamáním, zejména po skvěle odehrané podzimní sezoně. Veliká
škoda bylo utkání s družstvem 1. NH Brno, kde kokorští hráči nepřesnou
střelbou a neuvěřitelným počtem přešlapů na brankovišti toto utkání
následně ztratili. O to větší překvapení bylo družstvo těch nejmladších
a u většiny začínajících hráčů, zařazených do družstva Sokola Nelešovice.
Všem děkujeme za účast a za pomoc v tomto turnaji.
Text a foto Bc. Radomír Pavlík

Na kokorském motocyklistickém nebi se objevil právě na upraveném silničním
asfaltu za pivovarem nový „rychlík“pana C.S. 		
Foto KŠ
Foto převzato

OKÉNKO K SOUSEDŮM
DO NELEŠOVIC A MAJETÍNA

Jen zběžně jsme na sítích zachytili revitalizaci dětského hřiště za sokolovnou.

TURNAJ SOKOLA KOKORY
V NÁRODNÍ HÁZENÉ MLADŠÍ ŽÁCI
V PODZIMNÍ HALE V TROUBKÁCH
Dne 10.11.2019 uspořádal oddíl národní házené Sokola Kokory turnaj
v národní házené v hale v Troubkách v kategorii mladší žáci. Turnaje se
zúčastnilo celkem 73 hráčů národní házené ze šesti družstev. Utkání řídili
rozhodčí Miroslav Přikryl a Petr Langr, překvapivá byla vysoká návštěva
rodičů v hale a to po celý turnaj. Krásné poháry pro družstva na prvním
až šestém místě v turnaji věnoval Sokol Kokory, krásné dárkové balíčky
pro nejlepšího brankaře, obránce a útočníka věnovala obec Kokory. Další
pozornosti do balíčků byly zajištěny ze stany PČR UO Přerov. Soukromý
zemědělec Ing. Josef Brada věnoval účastníkům turnaje nádherná
jablka. Všem, kteří přispěli ke zdárnému turnaji patří poděkování. Hráči
podávali pěkné a sportovní výkony a celkově měl turnaj velmi dobrou
úroveň jak sportovní, tak i kulturní. Na šestém místě se umístilo družstvo
Sokola Osek n.B. se získem 2 body, na pátém místě se umístilo družstvo
TJ Chropyně se ziskem 3 bodů, na čtvrtém místě se umístilo družstvo
mladičké družstvo Sokola Nelešovice se ziskem 3 bodů, na třetím místě
se umístilo družstvo Sokola Kokory se ziskem 6 bodů, na druhém místě
se umístilo družstvo 1. NH Brno se ziskem 8 bodů a vítězem se stalo
družstvo Sokola Svinov se ziskem rovněž 8 bodů. Nejlepším brankařem
turnaje byl vyhlášen Matěj Ševeček ze Sokola Svinov, nejlepší obránce
turnaje byl vyhlášen Adam Konvička ze Sokola Osek n.B. a nejlepším
útočníkem byl vyhlášen Matěj Musil z 1.NH Brno. Druhá místa nejlepších
hráčů získali domácí, brankář Petr Vysloužil, obránce Viktor Pavlík
a útočník Adam Horák. Třetí místo pro trenéry hráčů Sokola Kokory bylo

NELEŠOVICE
Doménou a specialitou našich nelešovských přátel je již po léta
VÝJÍŽĎKA PODZIMNÍ KRAJINOU, kterou naši stálí čtenáři už velmi
dobře znají. Je určena milovníkům koní a krásné přírody kolem našich
obcí a má i mnoho dalších příznivců. Díky obětavýn organizátorům se
uskutečnila i letos 19. října za pěkného podzimního počasí. Napsali nám
o ní Petr Šťastný a Miluška Machačová, samozřejmě i s výběrem fotografií:
Už napůl jubilejního, 15. ročníku této oblíbené nelešovské akce se v roce
2019 zúčastnilo celkem 16 koní pod sedlem s vyspělými jezdci (navíc nově
jako oživení 4 poníci z Majetína s dětskými jezdci v sedle) a 8 povozů
(tradiční či upravené „gumáky“, dvoukolky i bryčky) zodpovědně vedených
kočími či vozataji a obsazených spokojenými a vděčnými „pasažéry“.
Tentokrát byly trasy pro koně a povozy pozměněny a rozděleny
(u kokorské myslivecké chaty totiž probíhaly střelby).
Povozy vyjely po 10. hodině z Nelešovic směrem na Lhotku
a obloukem a v pohodě přes Kříb a Kazňov do Kokor a zpět na základnu
na hřiště Sokola Nelešovice.
Jezdci pod vedením E. M. .zamířili do velmi zajímavých terénů kolem
„Chlumu“ v pokojném vyjížďkovém tempu, přece jen trochu přizpůsobeném
možnostem poníků a jejich jezdců. Tempo se pak samozřejmě zvýšilo při
tradičním „honu na lišku“, kterou tentokrát nově nesla paní Stodolová
z Majetína. Po dramatickém průběhu stíhání ji úspěšně ulovil nejstarší
účastník této tradiční jízdy, pan Zdenek Kravák z Nelešovic (nar. 1942).
Redakce blahopřeje ke dvěma sedmičkám i k ulovené lišce, nejen za čtenáře
KN, ale také za všechny příznivce jezdeckého sportu.

Dojezdem na hřiště sokola ovšem akce neskončila ani pro koně
v zápřahu, ani pro jejich vozataje. Čekala je ještě (na prostranství
za hřištěm) náročná jízda po vytyčené trati. Soutěžní parkúr zaslouženě
179
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vyhrál zkušený a excelentní vozataj, pan Petr Skácel z Daskabátu se
svými tažnými valachy – ryzáky se světlými hřívami.
Na závodníky, účastníky jízdy i vděčné diváky, čekalo jako vždy bohaté
občerstvení a stejně bohatá tombola. Odpolední a posléze i podvečerní
posezení, za stoprocentního počasí, pak zdařilou akci úspěšně uzavřelo.
P. Š a E. M.
V MAJETÍNĚ
Starosta Tělocvičné jednoty Sokol Kokory bratr Karel Bluma ml.
a vzdělavatel T. J. A. K. byli v říjnu 2019 pozvání Sokolem Majetín
na významnou schůzi v rekonstruované sokolovně. Hostitelé důstojně
slavili 110. výročí založení Sokola v Majetíně a zároveň představili
knížku k tomuto výročí z pera bratra Josefa Čecháka staršího, (autora
dalších četných publikací např. o jeho celoživotní lásce – kopané
v Majetíně a zejména publikací z odborné oblasti železničního svršku).
Upřímnost poděkování paní starostky obce za všechno, co Pepík pro
majetínský sport, mládež a zároveň pro výstavbu obce v rámci svého
doslova celoživotního poslání vykonal, je i z fotografie zřejmá. Jsem
velmi rád, že jsem, jako dlouholetý kamarád ze sousední obce i někdejší
spolupracovník „od dráhy“, mohl být při slavnostním aktu a ocenění
tohoto novodobého renesančního reprezentanta Majetína, přítomen.

Na výborně připravené historické výstavce ve vedlejším sále, rozmístěné
na panelech, které má obec pro takovéto příležitosti připravené k zápůjčce,
jsme objevili dalšího sportovce, který obě naše obce reprezentoval. Byl
to jeden z významných fotbalových dorostenců Sokola Majetín a posléze
výborný házenkář Sokola Kokory, a ještě později učitel a velký Sokol Jan
Štěpán, na jehož muzikantské a malířské společenské aktivity a nadání
vzpomínáme s obdivem a úctou. Díky pane učiteli, díky Pepíku, díky
Majetíne, díky kokorští kluci za odvoz.
Kš

KVĚTINY V ZIMĚ
Květiny v mnoha barvách a podobách nechyběly snad v žádných
Kokorských novinách. Vánoční kaktus se do prosincového čísla určitě
hodí. Bílá varianta je o něco vzácnější než odstíny červené a růžové. Ten
redakční rozkvetl na začátku prosince a pupeny ukazují, že snad ještě
nějakou dobu vydrží. Osvědčilo se „po zmrzlých“ umístit květináč na
zahradu „pod jabloň“ a ponechat téměř bez péče až do prvních mrazíků.
Bohatě se vám odmění.
Foto Kš

Fota archiv obce Majetín

Vážené a milé květinářky, zavolejte či napište, přijedeme a vyfotografujeme i
vaše pěstitelské úspěchy a krásu květin.

OHLASY NA KOKORSKÉ
NOVINY
Pepíku, spolu s paní starostkou Majetína děkujeme a jsme velmi rádi, že i syn,
Josef Čechák mladší, obě naše obce také spojuje, a to jako dlouholetá opora kokorského sokolského volejbalu.

Hovoří můj dlouholetý spolupracovník ze župy br. František Rokyta.
Atmosféra v sále velmi příjemná a srdečná, do které velmi dobře
„sedla“ vystoupení paní starostky, autora výroční publikace, činovníků
sokolské župy i místního sokola ze starší i současné generace, hostů
i pamětníků. A občerstvení - samozřejmě „třída“.
18
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Rádi už opakovaně píšeme, že naše Kokorské noviny jsou živé a právě
v tomto okamžiku (2. 12.) nám to po skypu potvrdil jeden z našich
nejvěrnějších zahraničních čtenářů, pan E. S. z Norimberka. Děkujeme.
Nemusíme ovšem chodit tak daleko. Na článek „Kancionál Františky
Škopové“ a zejména na zmínku o bílých modlitebních knížkách maminky
šéfredaktora, bezprostředně reagovala paní H. Z. Ta dostala před léty takovýto
bílý svazek modliteb a písní, jako dárek a milou pozornost od své dcery, která
tento umělecký artefakt získala v aukci po internetu. Paní exstarostka přinesla
knížku k naší radosti do redakce a my ji (stejně jako uvedený kancionál
v říjnu) představíme v tomto adventním čase našim čtenářům.
Při zpracování fotografie jsme volili záměrně tento poněkud tmavší
tón, výraznou plastiku reliéfu a její patinu se nám přesto nepodařilo plně
zachytit.
Na reliéfu je zachycen děj, známý v křesťanském světě jako „Zvěstování
Panny Marie“ a nám nezbývá než modlitební knížku neznámé dívky
a později paní otevřít a její pomocí nahlédnout, spolu s našimi čtenáři,
do nedávné historie.
Původní majitelka této pěkné modlitební knížky (která se, podle
paní J. R., zpravidla věnovávala k biřmování dívek) zůstane asi pro nás
neznámou. Přesto k dokreslení situace uvedeme alespoň toto:
Modlitební knížka pro katolické křesťanky nese titul „Vzhůru srdce
k Pánu“- napsal Bohumil Zahradník, kněz církevní; byla vydána
nákladem A. J. Cellerina a syna z pražských Královských Vinohrad (rok
1893 či 94). Na přední čisté listy si majitelka (mladá křesťanská žena)
zapsala, a my její slova zaznamenejme s úctou:
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Dne 12. února roku 1898 měli jsme odavky v chrámu Páně Panny Marie
v Mukařově (podle zasvěcení kostela jsme vybrali z několika Mukařovů,
ten u Prahy). Dne 6. srpna roku 1902 jsme se nastěhovali do našeho
nového domku. Dne 26. srpna 1902 se nám narodil synáček a byl dne
2. září pokřtěn v chrámu páně v Mukařově jménem Josef. Dne 1 října
1904 se narodil druhý syn František. Pán Bůh nám pomoc, abychom je
vychovali k jeho cti a chvále. Takovéto přání je v určitě nadčasové a platí
i dnes.
Dne 21. února 1921 zemřela moje maminka ve věku 81 let.
A to je bohužel všechno.

v kraji zvykem“ a objevily se i denní teploty atakující teplotní rekordy až
ke 20°C. Konec listopadu však už byl zachmuřený; a na prosinec bylo
hlášeno výrazné ochlazení.
Čtenářům jsme ještě zůstali dlužni úhrn srážek za měsíc říjen. Říjnové
srážky jsme zaznamenali v hodnotě 34mm, od začátku roku zhruba
400mm a to je stále málo. (Pozor měření je neoficiální, z amatérské
meteostanice redakce KN). Za listopad pak napršelo pouhých 30 mm,
a to je na toto období podprůměrné. Meteorologická zima započala
1. prosince ranní teplotou mínus 3°C, denní teploty se držely i v další
dny kolem 5°C. Nepršelo a ukázalo se i sluníčko a přišel i první nepatrný
poprašek sněhu.
V prvním prosincovém týdnu se však s popisem počasí v tomto
čísle (ty nešťastné termíny pro uzavření příspěvků a předání tiskárně)
rozloučíme a s „meteorologickým popisem vánoc a začátku roku 2020“
se setkáme až v únoru.
Kš

DALŠÍ ÚSPĚCHY ADÉLY
ZAPLETALOVÉ
Tentokrát nám dala paní S. Z. k dispozici pro KN materiál z regionálního
tisku z 29. 10. 2019. , který informuje o tradičních mezinárodních závodech
juniorů v ploutvovém plavání v polských Gliwicích. Na tomto prestižním
Evropském poháru se neztratili ani mladí čeští „ploutvaři“, kteří zde (224
závodníků ze 36 klubů z 8 evropských zemí) získali 24 medailí.
Jedním z es české reprezentace byla právě kokorská plavkyně Adéla
Zapletalová, která závodí za přerovský klub Fast Fins. Byla zde hodnocena
jako nejlepší česká závodnice a jako jedna z nejlepších v celé Evropě.
Pro zlato si doplavala na trati odborně označované jako 200 BF, stříbro
vybojovala na tratích 100 BF a 400 BF a bronz pak na trati 50 BF. Navíc
tu nejdelší trať ozdobila novým českým rekordem ve své věkové kategorii.
400 metrů zaplavala s ploutvemi za 4 minuty a 15,47 sec. Obdivuhodné.

Foto artefaktu Kš
Modlitební knížka je koncipována poněkud odlišně od těch moravských.
Uvnitř jsou vedle vložených svatých obrázků uschovány např. také
usušené konvalinky a čtyřlístek a obrazová vzpomínka na zpověď
ve známém poutním místě ve Staré Boleslavi.
Z poskytnutých podkladů zpracoval Kš
Věříme, že naše čtenáře a zejména čtenářky téma zaujalo. Za zapůjčení
děkujeme paní H. Z., a ptáme se pamětníků i ostatních občanů: Kdo se
přidá a něco zajímavého přinese. Redakce KN předem děkuje.

KOKORSKÉ POČASÍ
V této pravidelné rubrice jsme se s našimi čtenáři rozloučili v minulém
čísle v druhé polovině října, tak říkajíc „v pohodě babího léta“, před
svátkem „Všech svatých“. Prošli jsme i vyzdobený hřbitov, připravený
důstojně připomenout květinami památku zesnulých. Nepředpokládali
jsme, že v samém závěru října přijdou dvě mrazivá rána (až mínus 5°C), že
zamrzne i voda v kádích a řidiči budou čistit skla svých vozů od námrazy
a některé květy mrazíky nevydrží. Potom už prakticky celý listopad (a to
je velmi zajímavé) v našem regionu neklesly noční a ranní teploty pod bod
mrazu, naopak držely se celkově v nadprůměrném rozmezí od 5 do 10°C.
Předposlední měsíc roku 2019 přinesl také více slunečních dnů než „bývá

Adélka u bazénu. Klid, soustředění a úsměv. 		

Foto převzato

Talentovanému děvčeti z Kokor už opakovaně blahopřejeme a téměř
najisto (abychom to nezakřikli) můžeme očekávat i další výborné
výsledky, jak v ploutvovém plavání, tak i v její druhé silné sportovní
disciplině, v náročném koloběhu.
			
Redakce KN

A OPĚT ZÁMEČEK
Na „móresy“ se jezdí do Chropyně a hádanka z minulého čísla KN
je vyřešena. V prosinci znovu představujeme našim čtenářům zámeček
z blízkého okolí, tentokrát ve vzdálenosti 13 km od točny v Kokorách. Má
to trvat autem 17 minut, ale to je údaj velmi závislý na kolonách, zácpách
a uzavírkách v Přerově.
19
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Prosinec 2019

Zámeček leží v obci, která je asi o polovinu větší než Kokory, nevelká
skromná budova ze 17. století s přilehlým parkem byla poškozena
neodbornými přetavbami v minulosti.
Přístupný park za budovou je čas od času využíván pro kulturní akce.
Obec, do které jezdili pamětníci před léty hrát házenou, má i malou
železniční zastávku na trati ve směru na Hulín, zdroje kyselky a poštovní
směrovací číslo o 12 větší než Kokory. A to už je velká nápověda. Tak kde
se zámeček nalézá? Víte to?
				
Kš

Škoda, že už v Kokorách takového koníka nenajdeme.

NÁRODNÍ HÁZENÁ MLÁDEŽE
Průčelí zámečku, na kterém je dnes tabulka „OBECNÍ ÚŘAD“ a příslušné erby
obce.Foto převzato z webu obce.

SVATÝ MARTIN DO KOKOR
OPĚT PŘIJEL
Nezklamal a přijel dokonce v předstihu 9. 11. Jak by ne, když ho
pozvaly a akci připravily „BABY Z KOKORÁČKU“. Ti nejmenší
i větší děti, většinou s lampiony a v doprovodu rodičů, všichni zamířili
na tradiční místo srazu k můstku přes Kopřivnici. Rychle se setmělo
a průvod s vlastním osvětlením vyrazil na obvyklou trasu. Děti Valdiviovy
a Herynkovy jsme zachytili přímo u redakce KN, stejně jako římského
setníka sv. Martina i s podkoním a samozřejmě i jejich bělouše.

Přes chladné (ale milosrdné) počasí a už velkou tmu, to bylo prima.
Fota z akce redakce KN
Ještě, že římští legionáři byli tak otužilí, jinak by v našich podmínkách
obětavý svatý Martin zmrzl. Teple oblečený hospodář, vedoucí koně, ten zná
cest zpaměti, takže může jít v poklidu a se zavřenýma očima. Za tradiční
službu mu samozřejmě, hlavně za děti, děkujeme.
Mohutný průvod (zhruba 200 účastníků) v pohodě dorazil k hasičskému
domu, kde byly připraveny hry pro děti, svatomartinský umělý sníh,
dobroty a dárky, ale také něco pro dospělé. Naproti „U souseda“ pak mohla
slavnost pokračovat a tentokrát byly připraveny pochoutky hned dvě,
tradiční pečená husa i „kačena“.
Baby z Kokoráčku děkují všem, kteří se na zdařilé akci podíleli, zejména
pak opravdu všem štědrým sponzorům. Těšíme se společně, že jednou bude
i ten sníh opravdový. Snad v roce 2020
Podklady pro noviny poskytla A. M.
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Do sezóny 2019/2020 Severomoravské oblasti přihlásil oddíl národní
házené TJ Sokol Kokory družstva mladších žaček, mladších žáků, starších
žaček a starších žáků. Před začátkem mistrovských klání se děvčata obou
družstev zúčastnila v polovině srpna soustředění v areálu Sokola Nelešovice,
kde pilovala svou fyzickou kondici a zdokonalovala se v herních dovednostech.
Doprovodný program soustředění nesl název „Pevnost BOYARD“, v jehož
rámci musela děvčata plnit i velmi náročné úkoly, aby získala potřebné
indicie a našla klíč pro otevření truhly s pokladem. Samozřejmě nechyběla
ani noční stezka odvahy a letní kino na místním hřišti.
Podzimní část sezóny 2019/2020 začala první víkend v září a náš oddíl
opět hostoval z důvodu rekonstrukce svého hřiště v Nelešovicích. Tamní
Sokol nám vyšel ve všech ohledech vstříc, za což mu zaslouženě patří
naše srdečné „DÍKY“. A jak si jednotlivé kategorie vedly?

Fota archiv NH
Mladší žačky – v této kategorii je přihlášeno 8 družstev. Naše děvčata
se po podzimu umístila na 4. místě se ziskem 8 bodů za 4 výhry a 3 porážky
s celkovým skóre 115 : 90. Sestava mladších žaček: Habáňová Lucie,
Kameníková Markéta, Kovářová Veronika, Kovářová Klára, Čechová
Jiřina, Horáková Aneta, Dohnalová Tereza, Kalábová Nikola, Kupková
Klára, Grossmannová Elena, Poučenská Vanesa, Mikušová Simona,
Velclová Aneta, Hlavinková Lucie, Bartlová Nela, Sára Červenáková,
Kája Šimáčková a Alena Ministrová.
Mladší žáci – v této kategorii jsou přihlášena 4 družstva + jedno
družstvo mimo soutěž. Naši kluci se po podzimu umístili na 3. místě
se ziskem 6 bodů za 3 výhry a 4 porážky s celkovým skóre 85 : 87.
Sestava mladších žáků: Vysloužil Petr, Pavlík Viktor, Děrda Jan Pavel,
Přikryl Tomáš, Bílý Vojtěch, Horák Jaroslav, Mackovík Šimon, Veselský
Viktor, Matoušek Tadeáš, Matoušek Lukáš, Horák Adam, Ivánek Radim
a Remiáš Jakub.
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Starší žačky – v této kategorii je přihlášeno 5 družstev. Naše děvčata se
po podzimu umístila na 3. místě se ziskem 8 bodů za 4 výhry a 4 porážky
s celkovým skóre 114 : 101. Sestava starších žaček: Vysloužilová
Lucie, Procházková Kristýna, Dreiseitlová Jana, Marková Viktorie,
Červenáková Veronika, Telcová Lenka, Mandrholcová Tereza, Zaoralová
Natálie, Bolfová Dorota, Skopalová Adéla, Kubošová Karolína, Terezie
Zlámalová, Matoušková Mája a Shaw Mae Anna.
Starší žáci - v této kategorii je přihlášeno 5 družstev. Naši kluci se po
podzimu umístili na 5. místě se ziskem 0 bodů s celkovým skóre 76 : 143.
Sestava starších žáků: Temlík Vojtěch, Shortt Isaac Nicholas, Holčák Jan,
Hluší Mikuláš, Zicha Adam, Machalík Filip, Remiáš Patrik, Burdi André
Wilhelm a Děrda Jakub.
Přes zimní měsíce naše hráčky a hráči pilně trénují v místní sokolovně,
aby svá podzimní umístění ještě vylepšili. Doufejme, že jim k tomu
v jarní části sezóny dopomůže i návrat na domácí házenkářské hřiště
s novým umělým povrchem. Moc jim to přejeme
Připravil F. D.

Pracovníci redakce budou v zimním období shromažďovat a sušit dýňová
semena z pěkných plodů odrůdy Učiki kuri (podívejte se na ně do říjnových
KN) a budou je v přiměřeném počtu poskytovat zájemcům přímo v sídle
redakce a to zdarma a jak se říká, do vyčerpání zásob. Samozřejmě ovšem
bez záruky klíčivosti a odrůdové čistoty, zatím však s dobrými zkušenostmi
z minulých let. Akce „Oranžové Hokkaido od Kokorských novin“ bude
zahájena v únoru 2020. Tak uvidíme, co to udělá.
Vaše redakce.

Jako vzpomínku na dobu hojnosti zařazujeme snímek redakčních paprik
zachráněných těsně před dvěma kritickými mrazy. 		
Foto Kš

HŘIŠTĚ U SOKOLOVNY
Mládežnická oáza národní házené v Nelešovicích.

TRADIČNÍ KOKORSKÁ
DRAKIÁDA
V sobotu 17.10.2019 se po roce opět konala Kokorská Drakiáda.
S obavou jsem se se ráno dívala na oblohu a doufala, že nebude pršet
jako loni. Naštěstí se počasí umoudřilo, v poledne začalo foukat a vylezlo
sluníčko, prostě ideální počasí na pouštění draků.
Účastníci se začali trousit již před začátkem akce,která začala po
13. hodině. Děti nedočkavě rozbalovaly za pomoci rodičů své krásné
draky a snažily se je dostat na oblohu. Jednu chvíli jsme napočítali 31
létajících draků a dalších 10 odpočívajících na zemi. Největší radost měly
děti z pohledu na svého letícího draka.
Byla vyhlášena spoustu soutěží, které byly odměněny pěknými cenami.
Děti si mohly vlastnoručně opéci brambory v ohni, zaházet si sekerou či
kovovými hvězdicemi a nakonec převzaly zábavu dospělých – zatloukání
hřebíků do špalku. Během akce bylo zajištěno bohaté občerstvení.
Děkuji za spolek „Kokorští sousedé“ občanům, kteří se našich akcí
během celého roku účastnili a podpořili nás, sponzorům za bohaté dary
a všem dobrovolníkům, kteří nám hodně pomohli.
Chtěla bych všem čtenářům a příznivcům KN a spolkového života v
Kokorách popřát krásné Vánoce a do nového roku 2020 hodně zdraví a štěstí.

V minulém čísle KN jsme se domnívali, že v závěru roku 2019 už budeme
bilancovat průběh prací a výsledky této náročné stavby. V této souvislosti
navštívil redakci místostarosta T. J. Sokol Kokory bratr Vladimír Klvaňa
a situaci upřesnil. Ano, nový moderní tartanový povrch multifunkčního
hřiště je skutečně hotov, ale prací kolem ještě zůstalo hodně, jak budou
dokumentovat některé fotografie zejména z archivu házené a Sokola. Ty nám
také ukazují, jak náročné bylo např. vybudování nové splaškové kanalizace
areálu a její napojení na síť obce. Rádi zde připomínáme technickou vedoucí
úlohu někdejšího hráče kokorské házené a dlouholetého patriota obce Jarka
Pavlíka, který té odborné řemeslné práce odvedl např. na sokolovně za celá
léta opravdu hodně. Mimořádného ocenění si však zaslouží organizátorská
a nezbytná brigádnická práce činovníků a členů Sokola i házené i dalších
příznivců sportu, bez které se zatím nedokážeme obejít. Škoda, že je
nemůžeme ukázat všechny, ale všem můžeme alespoň poděkovat.

Z. R.

ZAHRADNÍKŮV ROK
Podle tradice by neměla tato rubrika v Kokorských novinách chybět ani
tentokrát. V tomto čase se však zahrádkáři věnují jen některým tradičním
činnostem. Na zahradě a kolem domu je vždycky co dělat, a tak se
omezíme v tomto čísle jen na pár vět a přidáme (zbude li místo) i nějaký
obrázek dobré úrody.
Právě dobrá úroda dýní Hokkaido na pozemcích redakce, jejich následné
využití v kuchyni a zájem o ně v rodině i širším okolí a navíc vysoké ceny
semen, to vše nás přivedlo k myšlence, připravit pro kokorské občany
a naše čtenáře speciální službu, kterou neposkytují žádné jiné noviny.

Fota archiv Sokola Kokory a oddílu NH
Těsně před zimou probíhá nahrazování provizorního oplocení
oplocením dle projektu za výrazné sponzorské podpory hranické firmy
SSI Schäfer s.r.o. (za každou pomoc jsme opravdu vděčni) a zbývá také
položení poměrně rozsáhlých předepsaných zpevněných ploch kolem
celého hřiště a k tomu nezbytné terénní a úklidové práce.
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Příjemný pohled na milá, veselá a spokojená děcka, většinou budoucí
školáky, mu to plně vynahradil.
Kš
Paní učitelky se také usmívají a to je dobře.

Pohled na dokončenou úpravu hrací ploch s povrchovou tartanovou
vrstvou, která si pro cvičení školy i sporty vyžádá obuv bez „špuntů“ typu
botasky. Zato klouby hráčů či cvičenců i žáků ZŠ budou na tom o mnoho
lépe, o následcích pádů ani nemluvě.
Takže na slavnostní „zahájení provozu“ si budeme muset počkat až
na jaro a možná se nestihne ani první „mistrák“. Ale možná ano. Ti, kteří
se starají i ti kteří stále hrají či trénují by si to už zasloužili. Držme palce
a snažme se, jak kdo může, pomoci.

Pohotový redakční fotograf si „velochy“ z MŠ nenechal ujít.

KOKORŠTÍ RODÁCI V BITVĚ
O ANGLII 1939 - 1945
Říjnové Kokorské noviny přinesly poměrně obsáhlý článek se
jmény tří hrdinů příslušníků Britského královského letectva „RAF“.
Psali jsme, jako již mnohokrát, o kokorském rodáku pilotovi Josefu
Čapkovi, o leteckém mechanikovi a věrném Čapkovu příteli Adamu
Pilátovi a také o dalším rodákovi z Kokor, lovci ponorek, navigátoru
Ladislavu Snídalovi. Slíbili jsme, že napíšeme dále o jejich osudech
po válce a zejména po únoru 1948. Je to ovšem velká kardinální ostuda
tehdejšího režimu a moc se nám do toho nechce. Samozřejmě se tomu
nevyhneme, ale máme dobrý důvod to odložit. Připravujeme totiž
velkou besedu na toto téma (až otevřete tyto KN, bude už minulostí)
12. 12. 2019. Pozorní účastníci této akce budou při čtení našeho článku
zřetelně zvýhodněni, budou číst s nadhledem a hlubším pochopením.

Náročné oddělování dešťové a splaškové kanalizace u budovy sokolovny.
Rovněž náročné bude rozpoznání pochváleného odborného pracovníka
v popředí. Zkuste to podle obrázku i textu.
Za informace i fota bratru V. Klvaňovi i za naše čtenáře děkujeme. Kš

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOKORY
NA VYCHÁZCE
Počasí nepočasí, vycházka je zdravá a jsme na to dobře oblečeni. Veloši
z MŠ Kokory (i paní učitelky) jsou otužilí a moc veselí. Není divu, čekají
je nejméně dvě nadílky. Je 5. prosince, (O°C, jinak počasí příjemné,
bezvětří) bude Mikuláše, doma i na obci i ve školce. Už brzy přijde také
náš český Ježíšek a pod stromečkem jistě budou dětská splněná přání.
Vždyť „veloši“ byli celý rok hodní. Nebo aspoň po většinu roku.
Děti ochotně zapózovaly a spustily spontánní pokřik doprovázený
neodolatelnými úsměvy. Redakční fotograf byl opravdu rád, že si „tu
veselou bandu“ nenechal ujít, ačkoliv vyběhl před dům jen v pantoflích.
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Na snímku je legendární Čapkův spolubojovník a velitel jeho letky a perutě
generál i.m. Josef Ocelka (čerstvý nositel Řádu Bílého lva), rodák z Nových
Dvorů u Lipníka n. B.
Spolu ve Wellingtonu M, jako Marie, přinesli Hitlerovi zdrcující a překvapivou zprávu. Poprvé bombardovali dosud bezpečný Berlín. Mezi šedesáti
bombardéry byly vybrány tři české stroje a posádky. Ocelkova a Čapkova
„Marie“ byla mezi nimi. Nadvláda Luftwafe nad kanálem a nad mořem
začala pomalu skomírat.
Beseda bude již dříve otištěná fakta výrazně aktualizovat a rozšiřovat.
Především o širší regionální rozpětí křídel našich „RAFÁKŮ“
z Hané a Moravy vůbec. Zvýrazníme úlohu dalších Čapkových
přátel a spolubojovníků na útěku z Protektorátu, ve Francii a zejména
u bombardovací 311. a stíhací 68. perutě, včetně už zmíněného
psychologicky cenného bombardování Berlína.
Porovnáme dvě klíčové knihy s údaji o Čapkovi, pokusíme se poodhalit
některé historické a osobní podrobnosti či neznámé vazby jeho vztahu
ke Kokorám. Využijeme i účasti paní starostky a kronikáře na vernisáži
výstavy „Rytíři nebes“ (68. letky nočních stíhačů) a následné besedy
i účasti paní R. Jurečkové s vnoučaty na obdobné širší výstavě v Národním
muzeu v Praze. Pobesedujeme i s některými pozvanými osobnostmi (bude
to, doufejme, překvapení), kterých se širší téma besedy přímo dotýká
a budeme vítat i spontánní vstupy posluchačů. Snad budou i modely letadel.

Olda si za nekřesťanské peníze půjčil velblouda. A ten neřád se ani nehne,
nevstane, neběží. Naštěstí. Foto rod. archiv

V KOKORÁCH NADĚLOVALI
MALÍ I VELCÍ MIKULÁŠI
Protože nás termín tiskárny a dvouměsíční interval Kokorských novin
nutí, odložit část vánočních školních i celoobecních akcí až na únor, jsme
velmi rádi, že se můžeme alespoň Svatému Mikuláši, andělům i čertům
a obdarovaným dětem, věnovat trochu podrobněji – slovem i obrazem.
A hned tu máme jednu raritu. Ze ZŠ a MŠ Kokory jsme dostali dopis
přímo od čerta, přesněji řečeno od čertice. Tady je:
Školou chodí Mikuláš
Svatý Mikuláš se každoročně oslavuje v mnoha státech Evropy. Postava
Mikuláše chodí se svou družinou vždy 5. prosince kolem večera. Hodné
děti odměňují andělé sladkostmi nebo drobnými dárky. Pro zlobivé děti
chodí čerti a odnáší je v pytlích do pekla nebo jim nadělí uhlí či brambory.

Vzácné setkání. Na autorově snímku z křížové chodby Nové radnice v Brně
jsme zachytili manželku a dceru jednoho z nejznámějších „RAFÁKŮ“ generála Františka Fajtla, autora nejrozšířenějších knih z prostředí válečného
nebe, a to nejen nad Británií a Německem. Nespornou celebritou vernisáže
a výstavy byl anglický velvyslanec, který znovu a výrazně ocenil, podobně
jako před léty Winston Churchill, význam a pomoc našich letců v bitvě
o Anglii a hlubokou vděčnost k nim, která i přes propast let za kanálem
do dneška přetrvává. Foto Kš
Vy, kteří jste na besedě nebyli, si o ní jistě přečtete o Vánocích či
už v novém roce (budeme li živí a zdrávi), pozorní posluchači ze sálu
hospody U souseda, kterým za účast, pomoc i aktivity aspoň dodatečně
děkuji, vám své dojmy jistě předají a leccos podrobněji vysvětlí.
5. 12. 2019 navštívil redakci KN renomovaný mladý novinář Michal
Poláček z Olomoucké redakce DNES, položil kronikáři několik otázek
a vybral si některé fotografie právě z této oblasti. Ve čtvrtek 7. 12. pak
vyšel v deníku DNES, nezávisle na našich starších textech, celostránkový
článek o Josefu Čapkovi.

Deváťáci brali své nové role velmi vážně. Fota archiv školy
Letos, stejně jako každý rok, se této tradice na naší čertovské kokorské
škole ujala 9. třída. Družinu tvořil Mikuláš, 3 andělé, 11 čertů a 2 čertice.
Návštěvou mateřské školy se deváťáci vrátili do dětských let. Naštěstí zde
byly jenom hodné děti a ty odvážnější se podívaly i na čerty.

OPĚT OLDA, ZAVEDE NÁS
DO TEPLÝCH KRAJIN
Abychom v té převažující vánoční atmosféře byli i trošičku
„Silvestrovští“ a obrátili se také ke světským radovánkám, máme tu Oldu,
který nás, jak je jeho zvykem zve do teplých krajin.

Konec žertů, to je čertů. A ty hlavní čertice líbí se nám velice.
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Poté družina prošla celou základní školu. Děti a paní učitelky z prvního
stupně ji přivítaly v kostýmech čertů a andílků. Andílci odměnili hodné
děti perníčkem a o ty zlobivé se postarali čerti postrašením a odnesením
v pytli na chodbu. Všichni hříšníci slíbili, že se do příštího roku polepší.
Lucie Vysloužilová, čert

NOVINKA – MIKULÁŠ
DO RODINY
Zatímco ve škole je Mikuláš a čertovská škola moderní tradicí, seriózní
dospělý Mikuláš do rodiny je v Kokorách tradicí obnovenou. Pamětníci
vzpomínají na důstojné Mikuláše, např. na pana Františka Matušku st. a na
pana učitele Josefa Neužila. Později také chodili, dalo by se říci, také
už méně reprezentativní představitelé mikulášské sestavy a přiměřená
důstojnost tohoto lidového obřadu byla nejednou narušena. Poněkud
jiný společensko kulturní charakter měly (a mají) pak mikulášské akce
pořádané obcí a spolky spojené např. s rozsvěcováním vánočního stromu.
Díky za ně.
Tradiční starší podoba Mikuláše do rodiny, dalo by se říci domácím
dětem i dospělým „na míru“, však přece jen trochu chyběl. A tak letos
přišel v obecním tisku inzerovaný pokus, přenést na přání tento akt zpět do
rodinného známého a bezpečného prostředí a svatomikulášskou návštěvu
si objednat. Obchůzka skončila sice jen před malou chvílí, na hodnocení
je brzy, ale zdá se, že se dobrá věc podařila.
Byly vytvořeny dokonce dvě obchůzkové nadílkové skupiny a ty
navštívily 12 rodin. Byly sice vytvořeny převážně mladými představiteli
těchto klasických rolí, ale vše bylo „pojištěno“ seriózním vedením, včetně
tolik potřebného spojení. Jistě by bylo zajímavé později a s odstupem
shromáždit dojmy účinkujících i organizátorů. Tak napříště i v KN.

Zdá se mi, že Mikuláše odněkud znám, ale Mikuláš je přece mladší.
Hříšníka asi noha, co mu leze z pytle, pořádně zebe. Neměl zlobit.

ADVENTNÍ SVÍCE
Sledujete adventní koncerty? Zapalujete každou adventní neděli
jednu svíci a posíláte dárkové či lépe dárcovské DMS? V redakci jsme
ovšem nevěděli (a možná ani vy ne), že každá svíce má svůj název a své
poselství. Teď už to budeme vědět.

POŘAD BOHOSLUŽEB V DOBĚ
VÁNOČNÍ 2019 V KOKORSKÉ FARNOSTI
18. 12.
24. 12.
25. 12.
26. 12.
29. 12.
31. 12.
1. 1.

Kdo se vám líbí nejvíce. Napište nám, jak si u vás v rodině vedli? Ale teď už
ze základny do terénu, do rodin. Děti i dospělí už čekají. Fota D. J. a Kš
Je zima, obchůzka už skončila, ale nás hřeje po zdolání zadané trasy
úspěšně odvedené dílo. Fotografovi KN pózujeme na úplně stejném, zdá
se že magickém místě, jako nedávno svatý Martin a jeho bílý kůň. Nebo
je to tím, že do redakce je to jen pár kroků? (viz foto dále)
Co říkáte, ujme se tato obnovovaná tradice? Určitě v rodinách, které
chtějí své soukromí a také moudře regulovat pocity bezpečnosti a pocit
rodinné ochrany zvláště u menších dětí.
Kš
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Kokory v 16.30 - Sv. Smíření
před vánočními svátky
Suchonice v 19.30
Kokory ve 22.00
Majetín v 7.30
Kokory v 9.00
Kokory v 9.00
Suchonice v 10.30
Majetín v 7.30
Kokory v 9.00
Kokory v 17.00
2020
Majetín v 7.30
Kokory v 9.00

Penčice v 10.30
Penčice v 10.30

Penčice v 10. 30

Kokorské noviny, č. XXI/6, prosinec 2019, noviny obce Kokory, periodický
tisk územního samosprávného celku, vychází 6x ročně. Vydavatel: Obec
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Předpokládáme, že první číslo v roce 2020 - KN XXII/1 únorové, vyjde
předběžně dne 28. 2. 2020. Příspěvky do týdne po události, jinak do 10.
dne měsíce vydání. Prosíme, glosujte, pište, „mejlujte“, fotografujte,
konstruktivně kritizujte! Děkujeme. Redakční rada KN.
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