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Občasník pro občany městečka Kokory a nejen pro ně
Ještě obrazové loučení s kamenným a cihelným zdivem kokorské sladovny i s podzemní chodbou pod silnicí.

Foto Kš

Tip na možný letní výlet. Po rozsáhlých úpravách to určitě stojí za to (postupujte zprava doleva a hádejte). Není to daleko. Foto převzato.

KOKORSKÉ NOVINY

ÚVODNÍK
Dubnové (tedy už jarní) Kokorské noviny se začínají připravovat
skutečně na jaře, ale nikoliv v dubnu, ale už v únoru. A to jaro opravdu
v tuto nezvyklou dobu přišlo, či alespoň silně klepalo na dveře. Jak to
bude dál, budeme spolu s našimi čtenáři sledovat v rubrice KOKORSKÉ
POČASÍ, v intervalu od poloviny února do poloviny dubna. Čtěte, jak už
jste zvyklí, uvnitř listu. Do druhé poloviny února se v čase vrátíme také
proto, abychom vám nezůstali dlužni některé významné společenské akce
z tohoto období. Jinak to při dvouměsíčním intervalu našeho periodika
ani nejde. Samozřejmě se společně podíváme také do historie.
Letos si v této souvislosti připomeneme i v našich novinách některá
významná výročí. První z nich připadlo na 7. březen, uplynulo totiž
170 let od narození prvního prezidenta samostatného Československa
T. G. Masaryka (v květnu navíc 100 let od jeho druhého zvolení podle
nové ústavy – je tomu také přesně sto let co máme také naši červenobílou
vlajku s modrým klínem). Mezi mnoha známými portréty TGM jsme
vybrali „náš kokorský“ zpracovaný podle rytiny na kovové desce,
nalezené při stavebních úpravách v jedné ze starých skříní sokolovny.

Duben 2020
Vynechat prostě nemůžeme a nechceme dopad koronavirové pandemie
na denní život nás všech. O situaci v obci a možná i o výhledu na lepší časy
nás budou informovat na „obecní ploše“ vedoucí představitelé obce. Některé
obvyklé a zavedené společenské akce nám budou chybět. Ale to se nedá nic
dělat. Jen velmi stručně se připojujeme k mnoha poděkováním pro všechny, kteří
dodržují přijatá opatření, a hlavně pro všechny ty, kteří bojují za nás ostatní, tak
říkajíc, v první linii. Vážíme si pomoci a vstřícnosti, kterou pociťujeme i v naší
obci, od obce Kokory samotné i od jednotlivců, od informací až po roušky.
(Za vybavení části redakce patří osobní dík OÚ, děvčatům ze Sokola a ostatním
přátelům a sousedům). S potěšením kvitujeme i ostatní formy péče o seniory,
ke kterým, jako osmdesátníci, už dávno patříme.
Foto O.K.

Do práce volající jarní zahrada s květy a zalitá sluncem přispívají k dobré
náladě a dávají naději do budoucna. Kdyby přišel ještě vydatný (ale mírný)
jarní deštíček, bylo by to už „OK“. Za 65+ Kš

Slovo starostky

Pro KN ochotně a vstřícně technicky zpracoval brněnský typograf Ilja Marek,
se silnými vazbami na Kokory. Děkujeme.
Další významná výročí jsou ovšem před námi. Tři čtvrtě století už uplynulo či vlastně uplyne od konce II. světové války. Jistě bude vhodné
i v našich novinách znovu připomenout její hrdiny i oběti obou válek,
alespoň ty, kteří mají vazby na naši obec a podívat se s našimi čtenáři ještě
v čase kousek dál do historie.
Znovu napíšeme o letcích RAF, plukovnících Josefu Čapkovi a Josefu
Bryksovi; nebude to tentokrát moc příjemné a bude nás to bolet, přeneseně i za naše otce a dědy z časů padesátých let. Čtěte uvnitř listu.
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Vážení spoluobčané,
Minule jsem psala o době „po Sladovně“. A kdo by to byl
řekl, že se stane jiný historický milník v našich životech. Nejen
v životech Kokoráků, nejen České republiky, ale celosvětový, a to
doba „koronavirová“. Všichni jsme víceméně uzavřeni ve svých
domácnostech a myslím, že všichni děkujeme za to, že máme dvorky
a zahrádky, kde se můžeme v klidu bez roušky nadechnout čerstvého
vzduchu a děti se mají kde proběhnout.
Ze dne na den jsme byli omezeni ve volném pohybu, ač by se nám
o tom předtím ani ve zlém snu nezdálo, musíme chránit ochrannými
a dezinfekčními prostředky nejen sebe, ale i druhé. Naprosto běžné
věci jako paralen a roušky najednou nebyly k sehnání. Období to
není lehké. Jde hlavně o nápor na psychiku, dětí, rodičů, prarodičů,
podnikatelů, zaměstnanců, seniorů…
Ale sluníčko nám s lepším počasím přinese určitě i lepší „povětří“.
Jak říkají všichni, „Společně to zvládneme“. A to platí i pro Kokory.
Ing. Jana Habáňová
Vaše starostka
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Společenská kronika
NAROZENÍ DĚTÍ
Máme společně s našimi čtenáři radost, že tato rubrika je poměrně
výrazná. Tentokrát za únor a březen je poměr mezi chlapci a děvčaty
vyrovnaný. V únoru se rodili chlapci, v březnu děvčata. Naši noví
spoluobčánci přišli mezi nás v těchto termínech:
Dne 16. 2. 2020 se narodil Patrik Zuzaník
Dne 27. 2. 2020 se narodil František Chytka
Dne 1. 3. 2020 se narodila Veronika Navrátilová
Dne 29. 3. 2020 se narodila Agnes Lukešová

KOKORSKÉ NOVINY
nás svými paprsky. Jako poslední došly všechny masky do sokolovny, kde
se už od dvanácti hodin prodávaly nejrůznější výrobky. Mohli jste si tu
koupit domácí zabíjačku, něco k jídlu či pití, ale také vyhlášené cukroví.
Masky zatancovaly v kruhu uprostřed sokolovny a tím průvod končil.
Většina masek však zůstala v sokolovně a dopřála si vynikající jídlo. Děti
i dospělí se mohli přihlásit do soutěže v pojídání knedlíků. Potom od pěti
hodin byla dětská tombola, na kterou se děti náramně těšily. Cen bylo
hodně. Večer byla zábava pro dospělé se skupinou Kameron.
Anežka Jurečková.
A teď už ty slíbené fotografie:
Všechny fotografie jsou z archivu redakce KN

Srdečně vítáme nové občánky mezi Kokoráky a přejeme jim a jejich
blízkým, aby děti vyrůstaly ve zdraví a rodinné pohodě k radosti rodičů,
příbuzných a všech spoluobčanů.

VÝZNAMNÁ VÝROČÍ
Silná skupina našich spoluobčanů se v období května a června dožívá
věku 80 a více roků. Rádi bychom upřímně pogratulovali i dalším, žel,
brání nám v tom nutný souhlas z jejich strany, což nás trochu mrzí. A tady
už jsou naši oficiální jubilanti.
Dne 9. 5. oslaví 82. narozeniny pan Bohumil Čechák
Dne 27. 5. se dožívá věku 83 let pan Jaroslav Horák
Dne 1. 6. dosáhne věku 89 roků paní Milada Bradová
Dne 3. 6. bude mít 83. narozeniny Jaroslava Zobalová (CD)
Dne 9. 6. oslaví kulaté 8o. narozeniny paní Danuše Kristenová
Dne 19. 6. dosáhne věku 81 roků paní Jindřiška Pavlíková
Dne 19. 6. dovrší věk 84 let paní Ludmila Černá
Dne 23. 6. oslaví kulaté osmdesátiny pan Jiří Otáhal.

Bez hudby a jejího principála by to v masopustním průvodu určitě neklapalo. A mládí se uplatnilo i mezi muzikanty.

Všem oslavencům přejeme za redakci KN, za obec Kokory i za
všechny spoluobčany jen to nejlepší, hlavně zdraví a rodinnou pohodu
a životní spokojenost. Přání podtrhujeme a pěkné rodinné oslavy přejeme
ke kulatinám zejména našim osmdesátníkům.

ÚMRTÍ OBČANŮ
Přes náročnost doby zůstává tato rubrika v jarních měsících 2020
prázdná. Nikdo z našich občanů v tento čas nezemřel.
Přesto však chceme jedno úmrtí připomenout. Dne 20. 3. 2020 zemřel
ve věku nedožitých osmdesáti let v Tršicích kokorský rodák pan Jan
Uvíra, již druhý z bratrů Uvírových, kteří zanechávali a zanechávají
v naší obci výraznou kladnou stopu. Věnujme, spolu s rodinou, Jendovi
tichou vzpomínku.
Materiály pro KN připravila:
Ing. Irena Lichnovská
Obecní úřad Kokory - administrativa
lichnovska@obeckokory.cz
Tel: 581 746 253 , www.obeckokory.cz

Fašank je pro všechny generace. Hlavní postavy „U Gajdošíků“.

KOKORSKÝ FAŠANK
Tuto atraktivní folklorně společenskou a mimořádně veselou akci se
podařilo úspěšně zorganizovat naší koalici ještě před nástupem koronaviru
a uplatněním omezujících opatření. Tak aspoň něco vyšlo. Už v únorových
KN se objevil čerstvý soubor fotografií. Dnes přidáváme další. O průběhu
fašanku tentokrát napsala jedna z nejmladší masopustní generace.
Děkujeme. I za podněty jednoho z hlavních organizátorů a garantů D. J.
Ale nechme už promluvit přímou účastnici průvodu, Anežku.
Dne 22. února se v naší obci, jak už je zvykem, konal Fašank. Začínalo
se průvodem masek. Ty měly sraz před obecním úřadem, kde jim paní
starostka udělila povolení k obchůzce. Masky byly všeho druhu. Byl
tam pekař, řezník, kominík, nevěsta, pirát a samozřejmě nesměl chybět
medvěd. Masky procházely okruh po obci a vždy se zastavily u domu, kde
bylo předem domluvené pohoštění. Takových zastávek bylo celkem 11.
I když ze začátku byla zima, na konci už se sluníčko prodralo ven a zahřálo

Kokorské masky bílé pleti s úsměvem zvou už na Fašank 2021.
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Konec fašanku se skupinou Kameron patřil v sále kokorské sokolovny
hlavně mladým. Foto převzato L. Štulpa.

KOKORSKÉ ŠKOLY MIMO
PROVOZ
Nejprve se podíváme alespoň trochu zpět a připomeneme si alespoň
aktivity školní družiny z předkoronavirové doby, protože se do únorového
čísla už nevešly.

KARNEVAL VE ŠKOLNÍ
DRUŽINĚ.
V letošním roce se náš velmi oblíbený karneval v družině opravdu
vydařil. Svědčí o tom i návštěva dvou domorodkyň až z Ugandy. Účast
dětí byla veliká a masky nápadité. V převlecích princezen, zvířátek,
bojovníků, Caesara, čerta, kouzelnice, karkulky, doktorky, mořské panny,
zombie, šaška a dalších. Bylo těžké vybrat tu nejhezčí masku. Pomocí
lístečkového hlasování, ale děti rozhodly. Ve víru tance, soutěží a sladkých
odměn završila karnevalové odpoledne balónková show. Uteklo to jako
voda a všichni se už těšíme na příště.
P. vychovatelka Olga Plaskurová
Foto archiv MŠ

Nejdříve jsme zjišťovali, jak jsou na tom jednotlivé rodiny s vybavením
na komunikaci na dálku, úroveň vybavenosti digitální technikou. Nabídli
jsme zasílané materiály vytisknout a připravit k vyzvednutí ve škole,
případně doručit do místa bydliště. Některé rodiny toho využily a funguje
to. Tak máme zpětnou vazbu, že nám nikdo ze systému tohoto vzdělávání
nevypadl. A po prvním týdnu jsme také zjišťovali od rodičů, jestli není
úkolů málo nebo moc. Na 1. stupni záleží hodně na rodičích, uvědomovali
jsme si, že je dělání úkolů s dětmi pro ně velmi náročné, chodí do práce,
vedou domácnost, zajišťují stravu, jsou velmi vytížení. Proto jsme se
hodně zamýšleli nad mírou úkolů, abychom žáky a rodiče nepřetěžovali.
Komunikujeme s učiteli telefonicky, abychom měli zpětnou vazbu,
jednotlivě přicházejí do školy pro další věci, které potřebují nebo je
připravují pro žáky, nikdo netušil, že se školy zavřou na tak dlouhou
dobu, e-mailem rozesíláme informace, materiály ke stažení, které
poskytují vzdělávací instituce. Učitelé si vyměňují zkušenosti. Na
2. stupni se domlouvají na termínech plnění zadaných úkolů, aby nebyli
žáci přetíženi, především jde o český jazyk, matematiku, cizí jazyky němčinu, angličtinu.
Na I. stupni posílají paní učitelky učivo, úkoly, odkazy, vytvořené
zvukové záznamy na e-mailové adresy rodičů. Vyučující II. stupně je
zavěšují na úřední desku na webových stránkách školy po předmětech
do jednotlivých tříd. Čas, který potřebují děti k vypracování úkolů je
různý, proto zadáváme dobrovolné úkoly pro šikulky, kteří jsou rychle
hotoví a chtějí, naši žáci jsou ze školy na zadávání dobrovolných úkolů
zvyklí. Ze zpětné vazby také víme, že často starší sourozenci pomáhají
mladším a velmi dobře to v mnoha případech funguje. Žáci s podpůrnými
opatřeními jsou i v distančním vzdělávání zohledňováni, zadáváme méně
úkolů, kratší, s delší dobou na vypracování, protože zejména pro rodiče
je situace velmi obtížná.
Poskytujeme žákům zpětnou vazbu. Zjišťujeme, jak se žák vypořádává
s učivem, jestli mu porozuměl, co by potřeboval ke zvládnutí. Paní učitelky
v případě potřeby dovysvětlují učivo individuálně. Klademe důraz na
práci s chybou, ta patří k učení, posouvá žáky dál, pomáhá jim dělat
pokroky. Například při hodnocení žákům sdělíme počet chyb, případně
jaké známce by to odpovídalo. Hodnotíme v této situaci slovně, chválíme,
povzbuzujeme, posíláme odkazy k procvičení učiva. Vyhodnocujeme, jak
se žáci posunuli s ohledem na jejich individuální možnosti, schopnosti.
Situace, ve které jsme se my, učitelé ocitli, je pro nás nová stejně tak,
jako pro rodiče našich žáků. Učí nás přemýšlet jinak, vede nás k většímu
sdílení, hlubší spolupráci a komunikaci se zákonnými zástupci a také se
žáky. Když se žáci 10. března dozvěděli, že je škola od následujícího dne
zavřená, radost, kterou mnoho z nich projevovalo, byla až nepopsatelná.
A dnes? Žáci se do školy těší, chtěli by do ní chodit, někteří by tam
nejraději zůstali hned, když si přijdou pro věci. Například nejmenovaný
žák připsal paní učitelce na vypracovaný úkol do matematiky poslaný po
WhatsAppu: „Nevím, jak Vy, ale já už chci zpátky do školy.“
Přeji všem hodně trpělivosti, a hlavně pevné zdraví.
Mgr. Marie Kondlerová, ředitelka školy
Zápis do I. třídy
Po celý duben probíhá zápis do I. třídy, tentokrát bez dětí. Ke dni
20. dubna jsme zapsali 15 dětí.
Zápis do mateřské školy se koná od 4. května do 16. května.

VELIKONOCE V KOKORÁCH
ZA DANÝCH PODMÍNEK
Vzácným návštěvnicím z Ugandy se přes zimu v MŠ líbilo.

ŠKOLA BEZ DĚTÍ
Když jsme byli ještě všichni ve škole a pro žáky už byla škola zavřená,
dohodli jsme se, jakým způsobem budeme v této mimořádné situaci
komunikovat. Výhodou bylo, že běžně komunikujeme s rodiči e-mailem
v případech, kdy dítě onemocní, zasíláme učivo, úkoly.
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Velikonoce jsou určitě největšími křesťanskými svátky. Věřící je
zpravidla prožívají ve společenství svých spolufarníků ve „svém“ kostele
či chrámu, nebo i doma v zamyšlení a modlitbách. Toto období je také plné
církevních i světských obyčejů, z nichž některé přežívají a tvoří tradice
udržované po celá staletí. O mnohé z nich jsme vinou epidemie či dokonce
pandemie společně přišli. Ne však úplně. I za pomoci současné techniky
zavítala celá hierarchie duchovních mezi své ovečky, a to v ekumenickém
duchu, ale tentokrát se k vděčným posluchačům a divákům přidala
s pochopením (oproti minulosti) mnohem širší obec řadových občanů,
kteří rádi přijali např. i z televizních přenosů poselství naděje a nového
života spojené s celkovým duchem Velikonočních svátků.
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Také proto přišel se svým krátkým zamyšlením nejen mezi své farníky,
ale i mezi ostatní spoluobčany duchovní správce kokorské farnosti:

Stráž u Božího hrobu v kokorském kostele Nanebevzetí Panny Marie,
byla vždy doménou hasičů. Snímek z rodinného archivu je z roku 2019.
Také o tuto tradici jsme byli letos ochuzeni.

Zamyšlení k Velikonocům 2020
Když Vám píši tyto řádky, pro mnohé již velikonoční svátky skončily,
avšak křesťané slaví velikonoční dobu celých padesát dní. Papež František
ve svém velikonočním poselství praví: Toto není čas na lhostejnost, toto
není čas na sobectví, toto není čas na rozdělení ani na zapomnění. V tyto
mimořádné dny se situace v naší zemi i ve světě rychle mění a všichni
jsme odkázáni spíše na rychlé vzkazy prostřednictvím e-mailu, telefonu
apod. Pro mnohé znamenají letošní Velikonoce samotu, prožívanou
v zármutku a nesnázích, způsobenými pandemií, od fyzického utrpení
po ekonomické problémy. Papež však mluví ještě o jiné nákaze - šířící
se od srdce k srdci. „Je to nákaza naděje: „Kristus, má naděje, byl
vzkříšen!“. Nejde o zaklínadlo, po němž se rozplynou problémy. Nikoli,
to není Kristovo zmrtvýchvstání. Je to naopak vítězství lásky nad kořenem
zla, vítězství, které „nepřeklenuje“ utrpení a smrt, nýbrž jimi prochází,
razí cestu hlubinami a proměňuje zlo na dobro, což je ochranná známka
Boží moci.“ Současná situace ukazuje, jak svět bez lásky snadno propadá
strachu, který se šíří rychleji než pandemie a ochromuje život. Mysleme
na biblické: Láska zahání strach. Otevírat se Bohu a nechat Boha
milovat skrze nás je nejjistější cestou k vítězství nad strachem z nemoci
i ze smrti samotné. Jestli se víra projevuje láskou, pak skutky lásky
posilují velikonoční víru. Čím štědřejší budeme ve skutcích lásky, tím víc
vyrosteme ve víře. Každému z Vás přeji pravou velikonoční radost, která
pramení z Kristova vítězství nad smrtí a hříchem!
V modlitbách vzpomíná farář P. Stanislav Čevela
Mezi mnoha velikonočními pozdravy a přáními jsme zaznamenali
v redakci také jednu pěknou pohlednici, kterou pro připomenutí
křesťanských velikonoc a k promluvě pana faráře, přikládáme spolu
s připomínkou loňských Velikonoc.

Stráž u Božího hrobu 2019.

Poslední večeře Páně

JAK JSEM NA VELIKONOCE
PO LÉTECH „KLAPOTAL“
„Milý Aloisi“, napsal mi zhruba před třiceti léty můj někdejší ředitel
a jmenovec z lipnické stavební průmyslovky, profesor Alois Dohnal,
takto zapálený senior folklorista, regionální historik, spisovatel, muzikant
a dialektolog ze Záhoří, původem z Hlinska. „Napiš mi prosím
o kokorském velikonočním klapotání, zda a jak u vás v obci probíhá,
jak se tento starý zvyk dodržuje a co všechno je s ním spojeno“.
Svému váženému profesorovi češtiny a později i příteli, jsem napsal
velmi rád. Ale pozor! Moje odpověď byla přece jen trochu dotčená.
Jaképak klapotání, to snad platí na Záhoří, ale v Kokorách se, kam až
paměť mé generace sahá, vždycky jen brkalo a zvony, které odletěly do
Říma, byly sice nahrazeny také klapači (lépe klepači nebo klapačkami)
či řehtačkami, ale to bylo opravdu jen pro ministranty a „v civilu“ jen
pro ty nejmenší. Každý plnohodnotný a vážený účastník této koledy či
obchůzky (chodívali zásadně chlapci od předškolního věku až do 15
let, jen výjimečně i děvčata) měl jako znak rodu pořádný, přes rameno
zavěšený starobylý, nebo i novější „brkač“ a ti ještě důležitější měli
řemeslně zpracované a nejvíce slyšitelné „tragače“, které jezdily
zpravidla v čele obchůzkové kolony.
Dopis to byl dlouhý a podrobný, s náležitými popisy, čísly, vzpomínkami
a s charakteristickým kokorským názvoslovím. Pan profesor měl tehdy
radost. Dopis je někde hluboko v archivu, a tak u této tradice jsme v tomto
čase zaznamenali novou formu, kterou si tentokrát vynutila koronavirová
karanténa a její předpisy.
Měli jsme zvony nahrazovat doma, to by šlo, ale měli jsme přitom
hrkat. A to by nešlo. Naštěstí se na sítích ozval Laďa Zapletal, akci
podpořil a dodal, že má doma dva brkače a že je pro velikonoční brkání
rád zapůjčí. Tady jsou, i když na ležato.

Archiv D. J.

Přání k Velikonocům - pohlednice

Foto z rodinného archivu L. Z. ukazuje dva solidní brkače střední
třídy, pro praváky, ovšem už z novodobějších materiálů. Objevuje se zde
překližka i umělá hmota, princip však zůstává po léta stejný. Autor jen
poznamenává, že jako „deváťák“ měl starobylý střední brkač po starším
kamarádovi Edovi Mrtvém z Kopce. Brkač, který po celá léta, i přes válku,
sloužil mnoha generacím, pocházel snad ze začátku 1. republiky, a možná
až z dob Rakousko Uherska. Kdo ví, kde je mu konec?
Snad hlasité připomínky k názvosloví pomohly a brzy se objevila nová,
po kokorsku opravená a pěkně upravená VÝZVA VŠEM KOLEDNÍKŮM
s podmínkami a časy brkání.
Tak jsem se na stará kolena, jako starý příznivec a propagátor této
bohulibé a nepřerušené tradice, přidal. V přesně daný čas, kontrolovaný
na počítači, jsem vycházel do vrat sídla redakce, sice bez roušky,
(v bezpečnostním okruhu bylo totiž liduprázdno) ale se dvěma krátkými
5
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hoblovanými coulovými prkénky, kterými jsem o sebe rytmickými
údery tloukl. Byl jsem překvapen, jak výrazného a pronikavého zvuku
jsem i při vysoké kadenci dosáhl. Vydržet pět minut bylo sice poměrně
náročné, zapomenout prsty mezi deštičkami by bylo ovšem horší. Odezvu
spolupracovníků z „dědiny“, ze dvorů a zahrad, jsem, jako sluchově
částečně postižený, zaznamenal jen na Velký pátek, kdy byl přehlušující
hukot ze silniční dopravy podstatně slabší. Ale možná je Zápivováří „od
civilizace“ přece jen trochu daleko. A tak jsem nakonec místo brkání
přece jen v roce 2020 klapotal.
Historické foto pořídil v roce 1952 před svým obchodem naproti fary
pan Evžen Černý. Jeho dcera Anežka, provdaná Pavlíková, která foto
i s krátkým textem do redakce zaslala, uvádí rok 1953, ale svědectví
přímých účastníků se kloní k roku 1952. Jsou tam totiž k poznání asi
4 chlapci, kteří už v roce 1953 brkat nechodili. Za poskytnuté materiály
srdečně děkujeme.

Informační mapu pro čtenáře připravila autorka Z. H., také všechny
fotografie jsou z jejího archivu.
Potěšilo mne ovšem, že jsem se stal (i se svými destičkami) po tolika
letech členem mezigeneračního společenství kokorských brkačů, možná
dokonce nejstarším. Věkové rozpětí zapojených do této zajímavé akce
jsem v duchu hrubým odhadem stanovil od tří do dvaaosmdesáti let.
Kolik jsem skutečně měl brkajících kamarádů, to bych se časem sám rád
dozvěděl.
Napište pro KN, prosím, vaše osobní zážitky, případně pošlete
fotografii. Jednou, pokud existuje, bude vzácná.
Kš

Tradiční cestopis
Zuzany Habáňové
Ten nemůže v našich novinách chybět, ani za této ztížené situace.
Začtěte se do vyprávění o exotické Kolumbii.

NEBOJTE SE KOLUMBIE!
Drogy, vraždy, únosy. Kolumbie v představách mnoha lidí. Tohle však
už dávno neplatí. Nejnebezpečnější stát Jižní Ameriky se od divokých 80.
- 90. let změnil v ekonomicky prosperující a relativně bezpečnou zemi.
Nevěříte? Vamos! Jedeme!

Do Kolumbie přijíždíme v únoru z Ekvádoru. Hranice na samém jihu
země jsou plné stanů Červeného kříže a uprchlíků ze sousední Venezuely.
Strašný pohled na zoufalé lidi, které vyhnala z kdysi nejbohatší země
Jižní Ameriky naprosto otřesná ekonomická situace.
Hned na začátku cesty přísaháme, že nikdy nebudeme cestovat nočními
autobusy. Kvůli bezpečnosti se to vůbec nedoporučuje, zejména tady
na jihu. Jenže se nám nechce čekat na ranní spoj, riskneme to a v noci
přejíždíme divoké hory. Od té doby už jinak, než nočními autobusy
necestujeme. Jsou moderní, pohodlné, dokonce i s občerstvením. Po
dvou dnech přejezdů přes drsné čtyřtisícové Andy konečně uléháme do
normální postele.

TAJEMNÉ SOCHY V SAN AUGUSTÍNU
Horské městečko San Augustin, obklopené nádhernou krajinou, zelení
a vodopády, je známé především záhadnými starověkými sochami.
Zanechala je zde před příchodem Španělů v 6.-14. století dodnes
neznámá civilizace. Jsou jich tu stovky, od dvaceticentimetrových až po
sedmimetrovou a znázorňují monstra a různá zvířata.

PÁR ZÁKLADNÍCH INFORMACÍ:
Na rozloze 15x větší než Česká republika žije 49,2 mil. obyvatel velmi
pestrého složení. 58 % tvoří mestici (míšenci indiánů a Španělů), 20 %
běloši, 14 % míšenci bělochů a černochů, 4 % černoši, 3 % míšenci černochů
a domorodců, 1 % indiáni. Téměř všichni jsou římskokatolického vyznání.
Hlavním městem je Bogota (7,1 mil. obyvatel). Zdejší počasí je díky
různým podnebním pásmům velmi rozdílné. V Bogotě je chladno,
v Karibiku horko, na jihu v Amazonii a v okolí Cali vlhko, v Medellínu
věčné jaro. Mezi nejdeštivější měsíce patří květen, říjen, listopad. Vízum
není potřeba, nutné je ale očkování proti žluté zimnici. A také znát alespoň
pár základních frází španělštiny. Anglicky se tu totiž nedomluvíte.
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Ještě víc než archeologická naleziště se nám líbí výlety po okolí.
Pohled na nejvyšší kolumbijský vodopád Salto de Bordones, obklopený
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kouzelnou krajinou, je naprosto dech beroucí, stejně jako divoké peřeje
v kaňonu nejdelší kolumbijské řeky Magdaleny. Nečekaně tu potkáváme
dva mladé Čechy, jediné krajany na naší cestě.
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neuvěřitelných pískovcových skal a bludišť hýří neskutečnou paletou
barev. Po desáté hodině ale musíme odjet, teploty se brzy vyšplhají až
k 50 °C. Nočním autobusem se přesouváme o pár set kilometrů na západ.

Nejvyšší kolumbijský vodopád.

Pouštní bludiště Tatacoa.
Některé druhy tropického ovoce ochutnala autorka poprvé

V RYTMU SALZY
Třetím největším městem Kolumbie je divoké a nespoutané Cali. Patří
k těm nejnebezpečnějším, nebylo nám vůbec doporučováno sem jezdit.
Nakonec se pro nás stává tím nejzajímavějším místem celé země. Z aut,
taxíků, obchodů, barů i obyčejných domů, prostě všude hraje vášnivá
hudba, Cali je totiž hlavním městem salzy.
Pohled na Cali s přípitkem a s videohovorem s rodiči v Kokorách.

Ve městě si zajdeme na oblíbenou hotovku „comida corriente“. Polévka
a jednoduché jídlo z hovězího masa a fazolek nás stojí v přepočtu 40
Kč. Kolumbijská kuchyně však nepohladí chuťové pohárky jako např.
thajská. Především ve vnitrozemí se jí hodně grilovaného masa, spousta
druhů brambor, rýže a fazole. Populární jsou empanadas - smažené
pečivo plněné masem, sýrem nebo rýží. Kolumbijci do všeho přidávají
aromatický koriandr, což ne každému chutná. Roste tu však neuvěřitelné
množství tropického ovoce, některé druhy ochutnávám poprvé v životě.
Třeba zelené kyselé lulo nebo rudé tomate de árbol, ze kterých se
připravují skvělé čerstvé džusy. Nápojem č. 1 je káva. Samozřejmě se
tu pije hodně piva, Kolumbijci milují třtinový rum a silnou anýzovou
pálenku Aguardiente. Pouliční prodavači nám rádi udělají legální té de
coca – čaj z lístků koky. Účinky má jako káva.

V BLUDIŠTÍCH POUŠTĚ TATACOA
Ze svěžích zelených hor se přesouváme do vyprahlé pouště Tatacoa.
Astronom Javier Fernando Rua Restrepo tu v místní observatoři každý
večer nadšeně vypráví o vesmíru, hvězdách a planetách. Oblohu bez
hvězdného znečištění pozorujeme a fotíme přes teleskopy. Neskutečný
zážitek, vůbec nám nevadí, že je ve španělštině!
Brzy ráno, kdy je teplota ještě přijatelná, vyrážíme do pouště. Ono
se vlastně jedná spíše o tropický suchý les. Dnes zde rostou jen kaktusy,
mezi nimi je možné narazit na chřestýše, pavouky, štíry, ještěrky nebo
lasičky. My to štěstí naštěstí nemáme. Unikátní krajina plná kaktusů a

Nákup cizokrajného ovoce v Cali
Nejživější čtvrtí je vyhlášený San Antonio. Vmísíme se mezi
místní a turisty do přeplněných barů, popíjíme Daiquiri z výborného
kolumbijského rumu a pojídáme arepas – velké kukuřičné placky plněné
masem a sýrem. V parku díky routeru zavěšeném na stromě frčí wifi jako
o závod. Bez problémů můžu přes videohovor ukázat rodičům do Kokor
zdejší pohodu.
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DIVOKÁ JÍZDA DO SAN CIPRIANA
Pár hodin minibusem z Cali navštěvujeme venkov poměrně nebezpečného
regionu Cauca. Mají tu jednu ohromnou zajímavost. Uprostřed husté
džungle leží afrokolumbijská vesnička San Cipriano. Dostat se sem dá
pouze po úzkokolejce na velmi křehkém vozítku poháněném motorkou.
Neuvěřitelný pocit řítit se na chatrné dřevěné desce pralesem, občas
i v dešti. Když místní černoška mávne na řidiče, ten přibrzdí a paní zmizí
v husté džungli. Občas se protijedoucí vozítka srazí, jsme proto připraveni
kdykoliv seskočit.
San Cipriano, od zbytku Kolumbie značně izolovaná vesnička s 500
černošskými obyvateli, se nachází ve stejnojmenné přírodní rezervaci.
Dokonce tu mají i školu! I přes značnou odlehlost je zde o víkendech
narváno. Lidé z okolí sem rádi jezdí na túry pralesem, nebo se koupat
v křišťálových tůních Rio Zabaletas, jedné z nejčistších řek jižní Kolumbie.
I my se celý den touláme deštným pralesem. Nikdy jsem nezažila takovou
divočinu plnou neznámých zvuků.
Fota autorka

Duben 2020
Při zpáteční cestě do Cali náš minibus staví policisté se psy, všem
pasažérům prohlížejí zavazadla a hledají drogy. Jsme přece v království
kartelu z Cali.
A jak je to dnes v Kolumbii s bezpečností? Drogové války ustaly, gerily
jsou potlačeny, k únosům turistů již nedochází. Když se turista nebude
nikde toulat v noci, zejména po velkých městech, nedej bože po slumech
(chudinské čtvrtě), riziko krádeže a přepadení je minimální. Kolumbie je
dnes považována za bezpečnější než např. Ekvádor či Brazílie. Nejhorší je
upozorňovat svými šperky, drahými hodinkami, fotoaparáty, značkovým
oblečením. Je třeba si dávat pozor v oblasti Chocó a venkovské Caucy
na jihozápadě a v pohraničí Venezuely a Panamy. Na drogy zapomeňte.
Vojáci a policisté často kontrolují autobusy a zavazadla, při našem návratu
domů dokonce turečtí celníci v Istanbulu obklíčili naše letadlo a odvedli
lidi, které měli vypsané na seznamu. Pašeráky.
Zatím Vás zdraví Zuzana Habáňová
Do nádherné přírody severozápadu Kolumbie nás zavede naše
cestovatelka pokračováním reportáže v červnových Kokorských novinách,
nebudou chybět impozantní palmy, ani drogový Medelin, kolumbijský
Karibik s nádhernými plážemi, ani fotbal a samozřejmě ani kolumbijská
káva. Už se těšíme.
Mezi akce, které příznivcům Zuzanky v důsledku karanténních
opatření nejvíce chyběly, byla určitě tradiční populární jarní beseda
s naší cestovatelkou. Abychom naše čtenáře alespoň trochu odškodnili,
přidáváme pár obrázků z jejího profilu, a to nejen z cesty po Kolumbii.
Zdá se, že had není nebezpečný

Adrenalinový zážitek, jízda na úzkokolejné drezině absolutní divočinou až
do afrokolumbijské vesničky San Cupriano.

Děti ze San Cipriana s autorkou.

Zeleným tunelem a deštným pralesem, plným záhadných zvuků.

Jeden ze zajímavých vrcholů hor, zeptáme se, který to je.

Mezi námi děvčaty.
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požadovat a zahájila jednání, která nakonec vedla ke smíru, finančnímu
narovnání mezi obcí a Pastevním družstvem a zpětnému zařazení pastvin
do obecního hospodářství.
Myšlenka pastevnictví a chovu dobytka v přírodě byla pak ještě jednou
na čas oživena vzniklým zemědělským družstvem Kokory.
V ohradě na pastvinách byl těsně po válce držen trofejní dobytek
i početné stádo koní, které se postupně zmenšovalo. Někteří rolníci tak
„úplatným převodem“ získali náhradu za své spřežení, o které přišli
ke konci války. Pastvisko bylo později osázeno švestkami, které byly
po několika desítkách let opět vykáceny. Parcely doplňoval a částečně
ohraničoval nejprve Kremplův kiosek a později oblíbené koupaliště
s výletní hospodou Bumbálka. To vše už pod nánosem času zmizelo.
Současné vedení obce má snahu krásnou přírodu v této lokalitě znovu
oživit.
Redakce věří, že se ozvou pamětníci ze zemědělských a dalších
kokorských rodin a doplní tak už jen útržkovité znalosti autora.
Kš

OHLASY NA KOKORSKÉ
NOVINY
Působivý snímek z cest po Indii, kam naše čtenáře Z. H. zavedla ve svých
prvních vyprávěních, kterými jsme spolupráci cestovatelky a Kokorských
novin před léty začínali.

PODÍLNÍ KNÍŽKA
PASTEVNÍHO DRUŽSTVA
Jsme opravdu potěšeni, že čtenáři vyhověli prosbě redakce a poslali
nám zajímavé dokumenty, dokreslující život v Kokorách, v tomto případě
před 80 léty, v těžké době Protektorátu Böhmen und Mähren. Pan R. V.
přidal k již poskytnuté historické fotografii z otevření kokorské sokolovny
před sto lety, také útlou knížečku z pozůstalosti po svém staříčkovi,
rolníku Aloisu Veselském, která nás uvede do problematiky velmi osobité.
Pasení dobytka, o které se zde jedná, mělo v obci dlouhou tradici, jak
dokládá např. i zápis v obecní kronice z 1. dubna 1894, podle kterého byl
pastýřem pro krávy zvolen J. Macek, pro černý dobytek L. Puf. Pasačkou
hus byla Skácelička, polním hlídačem J. Slaný. Pro všechny tyto „obecní
zaměstnance“ bylo stanoveno služné podle dobových zvyklostí.
Vraťme se však do let II. světové války. Situace rolníků vedla k hledání
„nové technologie“ pasení také založením pastevního družstva, jehož
(rezervní čistou) podílní knížku a stanovy máme před sebou. Knížka
vyhotovená tiskárnou Bartoš v Přerově v roce 1941 obsahuje 36 paragrafů,
které nám mnohé osvětlí:
§1. Jméno družstva (dnes říkáme právního subjektu) zní:
Obvodové pastevní družstvo v Kokorách, zapsané společenstvo
s ručením obmezeným. Družstvo má sídlo v Kokorách.
§2. Účel družstva jest zařízení a udržování pastvin pro dobytek svých
členů. Za tím účelem má družstvo získati pro pastviny a výrobu píce
patřičné pozemky koupí, nájmem i jinak a v případě potřeby přikupovati
na přikrmování různou píci a stelivo. Nakupovati a odchovávati plemenný
dobytek a odprodávati jej členům. Přijímati chovný dobytek členů ku
společné pastvě za podmínek stanovených pastevním řádem….
§3. Členové jsou: 1 zakládající s vloženým podílem nejméně 5000
K jednou pro vždy. 2. činní s vklady – závodními podíly – 500 K …atd.
Ostatní paragrafy řeší problémy vznikající v denní činnosti družstva.
Poslední §36. Zápis stanov říká: Zápis družstva do rejstříku vymoci
má představenstvo, do něhož byli zvoleni tito pánové: Předseda Alois
Veselský, Kokory; místopř. řed. Ing. J. Ferulík, Přerov; místopř.
Miloš Dostál, Polkovice; Tomáš Mackovík, Luková; Josef Hlavinka,
Brodek; Oldřich Gazda, Nezamyslice, Čestmír Jemelka, Kokory;
řed. Maxmilián Hložek, Kokory, Ing. Antonín Grebeníček, Přerov.
Tolik zlomky dokumentu.
Pastevní družstvo využívalo ponejvíce pastviny u Hradiska (obecně
řečeno Pastvisko) a na Bramboře, vesměs pronajaté od obce. Výhodné
byly i dostupné a blízké zdroje vody. V obecním výboru došlo za
Protektorátu ke dvěma bojovným hlasováním o podmínkách nájmu, tak
aby tento byl pro obec výhodnější. Brzy po válce přestala obec nájem

První odezvu jsme zaznamenali ještě v únoru, už v den vydání 1. čísla
našeho XXII. ročníku. Do redakce přišla čtenářka B. L. (domnívali jsme
se, že pro inzerovaná semena) s odkazem na článek o chovu králíků a měla
zájem o koupi „fešáka z novinové fotografie“ kalifornského bílého – pro
oživení vlastního chovu. Tento reprezentant „kaliforňáků“ byl ovšem již
před časem, jako poslední svého rodu, decentně proměněn v kulinářské
speciality ve vyhlášené kuchyni redakce. Mrzelo to zájemce i chovatele,
ale čas nezastavíš.
Text a foto Kš

Vzpomínka na mládí, černovlasou ženu, děti a kamaráda a spolupracovníka z průmyslovky, dnes věrného čtenáře KN.
Hned po prvním březnovém víkendu se ozval po „mejlu“ blízký přítel
šéfredaktora Ing. J. S. z Drahotuš, dnes usedlý v historickém domě
pánů z Horky (viz. foto) přímo na drahotušském náměstí. Ten mívá
(s humorem a nadhledem) ke KN i kritické výhrady, ale tentokrát jen
doporučil ponechat si alespoň jednu ramlici a požadoval (navíc nad slib
redakce) zaslání nabízených semen poštou. Sekretariát redakce rozhodl,
že semena zcela výjimečně kamarádovi pošleme, ale chov neobnovíme.
Promiň, Pepíku.
Uplynulo jen pár dnů a zaznamenáváme další ohlas, tentokrát na
zahrádkářskou nabídku našim čtenářům. V redakci nás navštívil Ing. F. M.
ze Zápivováří. Přišel si pro inzerovaná semena, ale nepřišel s prázdnou.
Přinesl na ukázku výpěstky z rodinné zimní zahrady, kterou před léty,
jako nadstavbu nad vchodem do č.p. 328 pro rodinu vybudovali a po
celý čas úspěšně využívají. Pozorný čtenář si určitě vzpomene na citrony
a pomeranče, které jsme pro naše KN již dříve na místě vyfotografovali.
Tentokrát jsme pro snímek amatérsky naaranžovali různé přinesené
(zaručeně kokorské) citrusové plody, a navíc jsme získali i jejich
pojmenování. Největší je citrus Grande Medica (tento vážil 650 gramů,
ale nedávno měl kokorský rekordní kus hmotnost celý 1 kg); tradičně
ostře zelené limetky nahrazuje ve vzorku krásně vybarvená sytě oranžová
139

KOKORSKÉ NOVINY
limetka červená. K dalším se řadí klasické citrony Meyer, Filla Franco
a drobné Calamondin a další. Možná nejsou všechny druhy pojmenovány
správně, ale převážil upřímný obdiv nad pěstitelskými úspěchy jedné
malé zimní zahrady v naší obci.
Foto Kš

Citrony jsme v redakci spotřebovali beze zbytku a za pěkný pohled i za vitamíny
pěstitelům děkujeme. Semena dýní máme i nadále k dispozici a rádi je čtenářům poskytneme. I po vydání dubnových KN bude ještě na dýně čas na výsev
přímo na stanoviště.

JAWA 500 RUMPÁL
A ČESKÁ KNIHA REKORDŮ
Tato stará Jawa „pětistovka“ se objevila v únorových KN jen letmo
na poslední straně na fotografii V. D. s tím, že podrobnější informace
můžete získat v Centru Dominika. Dnes tu roušku tajemnosti pro čtenáře
poodhrneme.
Motocykl JAWA RUMPÁL OHV z roku 1929 „do posledního šroubku“
sestavil pan Václav Dohnalík z Lazník, před časem kokorský občan a náš
zápivovarský soused, a dostal se s ním a dalšími jemu podobnými až do
pelhřimovské agentury se zápisem do České knihy rekordů za značné
pozornosti novinářů a fotografů, a to zcela nedávno, na konci března
2020.
Jde totiž o papírové modely historických motocyklů do detailu
propracované v měřítku 1:6 a Vašek se dostal na rekordní listinu za celou
retrokolekci starých motocyklů nejrůznějších továrních značek, našich
i cizozemských, kterou tvořil několik let a v této mimořádně úspěšné
práci dále pokračuje.
A jakou to má spojitost s kokorským Centrem Dominika? Zde totiž
v současnosti pracuje jeho žena Dáša, která, která spravuje rodinné
facebookové stránky, kde naleznete podrobnosti a další fotografie, které
by vás mohly zajímat.
Vašek sám v tisku a na profilu Dášenka Dohnalíková uvádí, že
je oceněním potěšen a poctěn; o jeho kolekci projevují zájem i další
příznivci motocyklů a modelářství. Z mnoha pěkných fotografií jsme
čistě z osobních a vlasteneckých důvodů vybrali ČZ 500. Na podobném
(mladším) armádním speciálu s prvním nožním řazením (ČZ 175)
pokusně jezdil v raném mládí, ovšem bez otcova svolení, autor těchto
řádků a moc slavné to nebylo. Z matných vzpomínek autora se vynořila
jen náročná zkušební jízda od č.p. 283 po můstku přes mlýnský
náhon, přes celou Pustou, kolem Mílkova obchodu až za roh do vrat
domu Jiřina Ministra a po menším kontaktu s uvedenými vraty zpět
na Pustou. Ani nemovitost, ani motocykl nebyly vážně poškozeny. Byl
to nejsilnější a nejtěžší stroj, který jsem kdy alespoň částečně ovládal.
Později jsem klesl až ke kubatuře 50 cm3 k tzv. Pionýru. Ale to už by
byla jiná kapitola.
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V. Dohnalík v Pelhřimově s jedním ze svých krásných modelů.

Šikovnému velmi kreativnímu a houževnatému Václavu Dohnalíkovi
blahopřejeme i za Kokorské noviny, a tak trochu mu ty zlaté ručičky
závidíme.
Kš

KOKORSKÉ POČASÍ
Psát o mírné zimě v únoru 2020 by bylo nošením dříví do lesa. Snad jen
srážky (v době, kdy bilancujeme a zaznamenáváme každý litr vláhy) stojí
za zmínku. Po lednových ubohých 9 milimetrech jsme za únor zapsali
přece o něco více, a to v úhrnu 33 mm. Není to mnoho, ani na „horách
oderských“, ze kterých přitéká do nížiny naše Olešnice, to nabylo o moc
lepší, jen jednou vedl náš tok krátkodobě 6vteřinových kubíků při výšce
hladiny 200 cm, ale jinak se průměrný průtok v závěru února pohyboval
kolem 800 litrů za sekundu a nebyl atakován ani první stupeň povodňové
aktivity.
Těch skoro jarních dní přibývalo a 1. března přišlo už oficiální
meteorologické jaro. A jak to má být, hned první březnové dny začalo
pršet. Za první tři dny jsme zaznamenali 15 milimetrů spadlé vláhy. Jen ty
větry, zejména na konci února, naše pole a zahrádky vysušovaly.
Další březnové dny, až do Josefka, byly pěkné, většinou slunečné,
s chladnějšími rány, v několika dnech něco málo pod nulou, ale bylo to už
opravdové jaro s odpoledními teplotami, které se už opakovaně přiblížily
i ke dvacítce a vyháněly nás (i při koronavirové pandemii) alespoň na
zahrádku. První den astronomického jara, 21. březen – jarní slunovrat
– přinesl po mnoha krásných dnech tolik potřebný déšť. V noci napršelo
a v rámci programu „dešťovka“ jsme na dvoře a v zahradě redakce
„nachytali“ prvních 250 litrů pro zálivku a další využití.
Olešnicí v profilu Kokory protékalo 21. března 2020 zhruba 500 litrů za
sekundu, při výšce hladiny přibližně 1 m, v tento den se ovšem výrazně
ochladilo a další den nás překvapil i náznakem sněžení, jak dokládají
rozkvetlé narcisy v zahradě redakce, z nichž některé kvetly už od první
poloviny března.
Ranní teploty po 21. březnu klesaly často pod nulu, až do -5 °C,
chladnější odpoledne zaznamenala +5 °C, teplejší až do 15 °C, či dokonce
až do 20°C.
Využíváme prostoru pro aktuální záznam o počasí z 22. 4. odpoledne.
Průtok v Olešnici při hladině 90 centimetrů je 200 l za sekundu. Slunečno,
ráno 3 °C, odpoledne na čidle 23 °C. Všechno kvete.
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Foto Kš z 22. 3. 2020

K mimořádně zajímavým meteorologickým úkazům patřil 8. 4.
„superúplněk“, v době, kdy je měsíc k naší zemi opravdu nejblíže. Spolu
s věžemi baziliky na Svatém Kopečku je to pohled opravdu úchvatný,
s dokonalou kompozicí fotografie.
Po slunečných a suchých dnech s chladnými rány a poměrně vysokými
odpoledními teplotami (až 20 °C) se zamračilo a 19. dubna přece jen
sprchlo, ale nebyl to ani celý milimetr. To už kvetly třešně, hrušky
a jabloně.
Počasí v závěru dubna, v květnu a v 1. polovině června budeme
sledovat pro červnové číslo KN. Jak se asi naplní lidová pořekadla:
„Májový deštíček, dej nám ho Pánbíček“ nebo i ta o ledových mužích,
o Medardovi, Žofii a Prokopovi. Uvidíme.
kš

VZPOMÍNKY A VÝZNAMNÁ
VÝROČÍ
Druhý den astronomického jara v Kokorách na zahradách.

V našich Kokorských novinách věnujeme mnoha výročím rodinného,
regionálního, celostátního i světového významu důstojnou pozornost.
S uznáním proto zaznamenáváme, že tentokrát se s takovou významnou
vzpomínkou přihlásili sami čtenáři. Paní Anežka Pavlíková Kokory č.p. 40
nám 19. 2. 2020 napsala:
Připomínáme si letos 75 let od konce II. světové války. Ale už za
té 1. světové války umírali chlapci z naší obce. Dokazuje to „Pomník
padlých“ – toto důstojné pietní místo poblíž obecního úřadu. Je zde
uvedena statistika padlých a nezvěstných 24 kokorských občanů. Mezi
nimi jsme zaznamenali také jméno Štěpána Pavlíka (x 1894 + 1914).

Poměrně pěkných dnů se slunečním svitem bylo také dost, jen těch
srážek bylo opravdu minimum. Zimu nám připomínaly dvě vlny
březnových ochlazení; ta, doufejme, že poslední, přišla ke 30. březnu
a překulila se až do dubna. Celkový úhrn srážek za březen byl pouhých
27 mm. První dubnové dny byly slunečné, ale s mrazivými ranními
teplotami až -7 °C. Takže to starodávné „duben, ještě tam (v teple za
okny) budem“, platilo alespoň ráno beze zbytku.
Velikonoční počasí bylo ovšem velmi příjemné, tak jako ve dnech
předchozích. Ráno kolem nuly, odpoledne poměrně teplo. Nejvýrazněji
na zelený čtvrtek, kdy teploměr redakční meteostanice ukázal na slunci
32 °C, ve stínu pak bylo 24 °C. Ochlazení přišlo v pondělí velikonoční, či
snad až v úterý, dokonce s mírným deštěm, bohužel ne vydatným. Spadly
necelé 3 mm.
Sdílené noční foto s úplňkem.

Kokorský Štěpán Pavlík (sedící) se dvěma kamarády na fotografii z rodinného archivu.
Štěpán byl členem vojenské hudby C.K. rakousko – uherské armády.
Padl v roce 1914. Lazaret, ve kterém byl hospitalizován, dobyli Srbové.
(Informace na w.w.w VU Praha.cz)
Návratu svého dvacetiletého syna z války se tak v Kokorách nedočkal
jeho otec Petr Pavlík s manželkou Františkou a sourozenci, bratrem
Jaroslavem se sestrami Anežkou a Františkou.
Dosud nepublikované faktografické údaje poskytla pro KN paní
Anežka Pavlíková, Kokory č. 40.
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Fakta z rodinné historie, udržovaná v paměti do dneška, potvrdila a pro
KN ústně doplnila i paní Božena Chalupová rozená Pavlíková, takto
Štěpánova neteř.
Poznámka redakce: Při listování v seznamu českých padlých z I. světové
války jsme narazili např. na 112 Pavlíků. Ani po 100 letech nejsou
však osudy některých z ostatních našich (zejména u těch dlouhodobě
nezvěstných) plně objasněny.

75 LET OD KONCE II.
SVĚTOVÉ VÁLKY
Toto významné výročí z novodobé historie, připadá v novější tradici
na 8. května a platí to přesně i pro naši obec Kokory. Tento den v roce
1945 v odpoledních hodinách vstoupili do obce první vojáci Sovětské
armády a vyhnali poslední prchající Němce. Spojenecké vojenské síly
protihitlerovské protinacistické koalice ze západu i východu osvobodily
celou Evropu od fašistů a jejich šestiletého barbarského řádění, které
neustalo ani v posledním období už prohrané války, jak dokládají z našeho
nejbližšího okolí popravy Na Lazcích v Olomouci či bestiální upálení
místních nevinných lidí ze Zákřovské tragédie. Už v lednu 1944 byli za
podporu osob nepřátelských Říši (ukrývání odbojáře Bolfa z Lazník,
příslušníka skupiny Lvice) popraveni kokorští občané Karel a Hedvika
Kupkovi.
Osvobození naší vlasti si připomeneme co možná nejdůstojněji podle
současných možností a za skutečně mimořádných podmínek. Kokorské
noviny k tomu chtějí přispět alespoň těmito několika řádky, napsanými
na věčnou paměť, s úctou a trvalou vděčností k těm, kteří za naši svobodu
položili své životy na poli válečném i doma.

LETCI ČESKOSLOVENSKÝCH
PERUTÍ RAF PO VÁLCE
Redakce KN pokládá za povinnost se k této tematice znovu vrátit.
Připomínáme jen, že naši kokorští rodáci (a čestní občané) plukovníci
Josef Čapka DFM a Ladislav Snídal, nositelé četných vyznamenání
československých, britských, kanadských a polských, patřili k hrdinům II.
světové války v řadách RAF, z letecké bitvy o Británii a bitvy o Atlantik.
Byli pro nás také ústředními postavami besed pro mládež i občanskou
veřejnost v loňském i letošním roce, oceněných četnými účastníky
a zájemci o válečnou historii nejen z Kokor. Kronikář obce, který besedy
připravil a vedl, upřímně děkuje všem, kteří tyto akce umožnili, zaštítili
a svou účastí podporovali a je osobně velmi rád, že mohl tyto zajímavé
útržky historie přiblížit mladé generaci, spoluobčanům i ostatním
pozorným posluchačům. Pro případné další vážné zájemce o tuto
problematiku má připraveny tři obrazové prezentace do budoucna.
Vraťme se však v čase do roku 1945. Válka skončila a naši hrdinní
a vyznamenání RAFÁCI, kteří měli to štěstí a přežili, se vrátili domů do
osvobozené Československé republiky. Např. Josef Čapka a Josef Bryks
do Olomouce, Ladislav Snídal do Prahy a dali do služeb našeho letectva
své nenahraditelné válečné zkušenosti.
„Usměvavý Jožka“ po vyléčení těžkého válečného zranění, impulzivní
a nezdolný Bryks po veznění v německých zajateckých lágrech, které
doplnil několika houževnatými a hrdinskými pokusy o útěk. Ale byl
mír a Čapku i Brykse následovaly do Olomouce i jejich anglické
manželky Rhoda a Trudie. Obě rodiny získaly byt blízko sebe, na ulici
Dělostřeleckého pluku (oba domy byly za pomocí Pilátových, redaktora
MF DNES Michala Poláčka a jeho spolupracovníků, identifikovány),
dámy se angažovaly v anglickém klubu (snad v Národním domě) a muži
pracovali pro vojenské letectvo v Olomouci a Prostějově. Těsně po válce
válečný hrdina Josef Čapka navštívil Kokory, své rodiště a kamarády, ale
také svého věrného mechanika Adama Piláta v Novém Jičíně. Dnešní
osmdesátník L. J. si na tu kokorskou návštěvu to velmi dobře vzpomíná.
Jako chlapci mu imponovala elegantní letecká uniforma a oprávněné
sebevědomí a úsměv špičkového letce, patřícího k válečným vítězům.
Čapkův někdejší spolužák a kamarád Oldřich Zlámal se o tom také zmínil
kronikáři na začátku devadesátých let.
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Tato mírová rodinná a profesní idyla však netrvala dlouho. Studená
válka zasáhla oba západní letce a jejich rodiny velmi tvrdě, stejně
nepochopitelně a nesmyslně jako stovky dalších válečných veteránů,
převážně ze západní fronty, a to v duchu zvrácené ideologie třídního boje.
Za co se tedy dodnes stydíme?
Oba letci byli, po vyhození od letectva, zatčeni v květnu 1948 ve svých
bytech v ulici Dělostřeleckého pluku v Olomouci (nikoliv, jak uvádějí
některé prameny, ve skupině generála Janouška při nainscenované
provokaci Stb a nezdařeném přechodu skupiny přes hranice).
Foto „Honza“ z roku 2018

Na domě č. 15 v ulici Dělostřeleckého pluku (dříve Muzejní) připomíná tuto
dobu pamětní deska. Na blízkém domě č. 19, kde žil Bryksův válečný spolubojovník a kamarád Josef Čapka však pamětní deska není. (Čerpáno původně od R. Piláta a později z článků Michala Poláčka redaktora MF DNES)
Oba naši hrdinové měli být ve věci vlastizrady a opuštění republiky
osvobozeni, přesto po intervencích fanatického vojenského prokurátora
(major Vas, který po čase sám skončil ve stejném vězení jako Čapka)
byli odsouzeni na 10 let těžkého žaláře a nucených prací vlastně jen za
neohlášení uvedené akce, o které věděli.
Nezměrné bylo utrpení našich hrdinů v několika smutně proslulých
věznicích, spolu s dalšími válečnými hrdiny z RAF a bohužel s často až
sadistickými dozorci.
Po více než šesti zlověstných létech věznění byl nakonec kokorský
rodák Josef Čapka na doporučení nejvyššího soudu po prezidentské
amnestii propuštěn (čerpáno z Čapkovy často uváděné autobiografie
„Oblaka v ohni“). Začala pro něho nová, náročná etapa hledání práce
v Olomouci a trvalá snaha vycestovat za svou manželkou, která brzy po
jeho zatčení odjela domů do Velké Británie. Ještě nebylo vyhráno.
Jožkův kamarád Bryks to „štěstí“ neměl. Když utíkal z německých
zajateckých lágrů, nenechal se zlomit a pokoušel se utéct i z těch
komunistických. To mu přitížilo, amnestie se ho pak netýkala, nakonec
zažil hrůzné podmínky v jáchymovských uranových dolech, kde také za
záhadných okolností zahynul (oficiálně na infarkt) v roce 1957. V tuto
dobu byl už Čapka u Rhody v Anglii, ale to bychom příliš předbíhali.
Po propuštění žil Josef Čapka velmi skromně u maminky Štěpánky
(rozená Nakládalová z Kokor) na Hněvotínské ulici v Olomouci. Sehnal
pouze podřadnou, pro jeho oko nepřijatelnou práci v prašném prostředí
lisovny Železáren Petra Bezruče; teprve na zákrok závodního lékaře byl
přeřazen ke své původní odbornosti, do bezprašných elektrikářských dílen
údržby, kde byl spokojen. Svého mladého vedoucího označuje ve svých
vzpomínkách jako výjimečného komunistického idealistu a přátelského
a dobrého člověka, který mu hodně pomohl.
Po následném a trochu opožděném navrácení občanských práv obrátil
„smějící se Jožka“ veškeré úsilí k tomu, aby získal možnost odjet za
manželkou Rhodou, která se po manželově zatčení v bezvýchodné situaci
vrátila domů do Anglie a odtud nepřestala za svého muže bojovat.
Ve druhé polovině 50. let propuštěný Čapka znovu navštívil Kokory
a Pilátovy v Novém Jičíně. Manželka Čapkova mechanika Adama Piláta
Štěpánka i s dětmi navštívila pak Čapkovy v Olomouci (snímek z archivu
Pilátových jsme uveřejnili v KN již dříve).
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Některé aspekty olomouckého pobytu Josefa Čapky v letech 19461948 a 1954-1957 poodhalil redaktor Bc. Michal Poláček za přispění
Státního okresního archivu v Olomouci, po iniciativě R. Piláta a se
vzpomínkami Čapkovy neteře, konečně nalezené Alexandry Hrbáčkové,
rozené Sommerové. To vše v posledním ze série „Rafáckých“ článků,
tentokrát pod názvem „Můj strýc hrdina“. (MF DNES 15. 2. 2020).
Téma sice pod tlakem koronavirové infekce byl redaktor Poláček nucen
poněkud odsunout, ale přislíbil (po uklidnění situace) se k němu vrátit,
a to i z pohledu kokorských interesantů.
Bude to zajímavé už proto, že Kokorské noviny získaly další zajímavý
kontakt, útržky vzpomínek dr. Alice Valkárové, rozené Mátlové, takto
kamarádky Čapkovy neteře Alexandry. Mátlovi se s Čapkovými po
léta přátelili, dokonce bydleli v jednom domě na Hněvotínské ulici.
Absolvovali také společně nejedno zahradní sousedské posezení, kterému
zpravidla „předsedala“ Čapkova maminka Štěpánka.
Foto otec A.V. Jan Mátl - z rodinného archivu
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Těsně po válce byl nájemcem objektů pivovaru pan Hubert Pavel.
Na snímku se zaměstnanci. Pamětníci, poznáte některé? Posléze, když
byl vedoucím skladu VP Přerov pan Ševeček z Brodku, pracovali při
manipulaci s obilím v objektu také shodou okolností tři sousedé z Pusté,
nejprve Josef Kristen a později Josef Košťálek a Jaroslav Jiřík. A byla
tam pěkná dřina, zejména s pytlem obilí na rameni po starých původních
dřevěných schodech. To spolu s nimi zažíval i další pracovník pan Alois
Liper z Podpivováří.

Minulost nám ještě připomene stará podzemní chodba pod silnicí. Ta
umožňovala, spolu s někdejším nadzemním mostem, přechod z pivovarských
budov do sladovny. Dosloužila a bylo ji nutno uzavřít a bezpečně zaslepit, jak
dokládají i redakční fotografie.

S jednotlivými postavami tohoto zdánlivě pohodového snímku z období, kdy
Čapek usiloval o vycestování za manželkou do Anglie, seznámíme naše čtenáře příště.
Očekáváme, že červnové či srpnové Kokorské noviny posunou naše
znalosti o čestném občanu obce Kokory plk. Josefu Čapkovi (a také
o plk. L. Snídalovi) opět o kousíček dopředu a že se o ně budeme moci
podělit s našimi čtenáři slovem i obrazem i s podporou MF DNES.

Vyústění chodby na straně sladovny.

Fota KN

KOKORSKÁ DOBA
„PO SLADOVNĚ“
Již z titulní stránky KN je zřejmé, že někdejší kokorská sladovna
(postupně Karasova, Šilhavého, Pavlova, znárodněná, družstevní,
restituovaná, získaná obcí Kokory v elektronické aukci, a nakonec
úspěšně a bezpečně demolovaná) se zapsala, jako dominanta Kokor,
do podvědomí našich občanů mimořádným způsobem. Proto se s ní
„loučíme“ tolika snímky, a proto budeme sledovat osud prostranství,
které po ní zůstalo, přiblížíme čtenářům i nové pohledy, které demolice
vytvořila i postup „zeleného projektu“ a vytvoření nového oddychového
a rekreačního veřejného prostoru pro občany.

Odkrytý pohled od jihu na nevábnou fasádu starého pivovaru.
17
13

KOKORSKÉ NOVINY
Zůstal jen poslední ze známých starých kokorských komínů v budově někdejšího jezuitského pivovaru postaveného v roce 1761.

Vzniklá plocha cca 2000 m2 je upravována po vyrovnání recyklovanou ssutí
a navezení ornice podle schváleného projektu ozelenění.
Demolice poměrně rozsáhlého objektu odkryla nové pohledy na
bytovky, domy na Olomoucké i Zápivováří, ale také na kokorský kostel.
Určitě si za čas zvykneme a v KN máme část historie naší obce slovem
i obrazem uloženu a zachovánu.
Foto redakce KN

Duben 2020
Přidal také podrobně všechny potřebné údaje, které mohou pomoci
při identifikaci někdejších kokorských školáků. Z nich uvádíme alespoň
některé. Začínáme vpředu zleva, u děvčat obě jména. Marie Vymětalíková
roz. Jemelková, Jaroslava Jánská Sehnalová, Ludmila Dubovičová
Pavlíčková, Hana Petrášová Bezděková, Jaroslav Draisaitl, Jana Ščepitová
Žušková, Anna Papoušková Přikrylová. Zadní řada. Milan Vašuta, Eva
Fojtová roz. Bartoníková, Milada Smýlalová Němčáková, Jaroslava
Kašpáková Ježíková, Stanislav Gajdošík a Václav Zajíc.
Další přítomní nebyli v okamžiku fotografování k dispozici, ale patří
sem: František Konopčík, Bohumil Pikna, Pavel Zhříval, Petr Zhříval
a Jaroslav Ježík.
Třída byla velmi silná, od roku 1962 však řady vzpomínajících
spolužáků navždy opustili: Ladislav Baran, Miroslav Bubeník, Vladimír
Cedidlo, Miroslav Kubíček, Josef Kupka, Jan Raba, Vlastimil Spáčil,
Jaroslav Šimoník, Vlasta Stiborová roz. Zemanová a Marie Stoupová roz.
Pokorná.
Srazu se, bohužel, nezúčastnilo dalších 5 spolužáků a 6 spolužaček.
Snad příště. Tak silné třídy jsou už dávnou minulostí.
A nakonec něco, co se určitě patří, ale není zcela běžné. Velké
poděkování nás všech (píše ve svém příspěvku Stanislav Gajdošík)
patří paní Miladě Smýlalové za její obětavou práci při organizaci všech
dosavadních školních srazů našeho ročníku 1947.
Redakce KN se připojuje, dobře ví, co taková organizace obnáší.

NOSTALGICKÁ VZPOMÍNKA
Probírám se fotografiemi z roku 2000 a s nostalgií pohlížím na krásný
vzrostlý smrk (viz foto), který jsme míjeli při nedělních procházkách nad
cestou ke starému hřišti. Pozorovali jsme, jak pod ním ubývá pevné půdy.
Možná bychom se pohledem na něj těšili dodnes, ale z důvodů těžby
hlíny pro zvonařskou dílnu v Brodku, byl právě před dvaceti léty skácen.
Anežka Pavlíková
Foto rodinný archiv, únor 2020

Zajímavý průhled na kokorský kostel přes garáže a bytovky.

SRAZY ABSOLVENTŮ
KOKORSKÉ ŠKOLY
V současné době koronavirové pandemie máme ovšem jiné starosti
a takový sraz by ani nebyl povolen. Ale v našich dubnových novinách
přece jen nebude tato populární schůzka chybět, protože jeden takový
sraz absolventů kokorské základní devítileté školy jsme měli v záloze.
Postaral se o to pan Stanislav Gajdošík, který dal redakci údaje o svém
poválečném ročníku, nastupujícím povinnou školní docházku v roce 1953,
tedy právě v roce, kdy šéfredaktorův ročník po náročných závěrečných
zkouškách školu opouštěl.
Přinesl nejen fotografii části třídy, která se loni v červnu sešla sice na
souši, ale zároveň „Na Parníku“ v Přerově.
Foto Petr Vít

Pozn. redakce: Ty smrky byly opravdu krásné a byly dokonce tři. Snímek
navíc pěkně dokumentuje těžbu speciální hlíny pro brodecké zvonaře, kteří
mají i dnes své elokované pracoviště v prostorách někdejšího jezuitského pivovaru u nás v Kokorách.

DO PŘÍRODY
Samozřejmě při dodržení všech epidemiologických opatření. Jarní
příroda nám poskytla alespoň trochu uvolnění a možnost nadýchat se
čerstvého vzduchu. Nejen na dvorcích a zahrádkách, ale i v pěkném okolí
naší obce. Jarní barvy, nejprve nesmělá zelená, pak i ty barvy výraznější,
zaujmou nejednoho milovníka přírody s fotografickým aparátem či
kvalitním mobilem. Několik motivů jsme získali doma či v nejbližším
okolí, další fotografie poskytli Kokorskýn novinám osvědčení, ale
i noví fotoreportéři. Rádi se s našimi čtenáři o pěkné obrázky podělíme
a doufáme, že se přidají i další.
Kš
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Foto A. L.

Tulipány oživily i veřejná prostranství – už po léta u Kubáčků. Kš

KANALIZACE A CESTY

Krásná předjarní atmosféra při pohledu z Brambora

Foto A. L.

Krásná a poučná vycházka kolem Olešnice. Jen nevíme, zda se máme radovat, že její voda je tak čistá, že v ní žijí bobři, nebo být smutní ze zničení
velkých krásných stromů. Práci bobrů ukazujeme v našich novinách už opakovaně. Tato je čerstvá – letošní.
Foto Kš

Tulipány kvetly letos už od poloviny března a naplno v dubnu. Kš

Místostarosta obce Ing. Petr Kostiha informoval Kokorské noviny,
že úspěšných napojení nemovitostí na novou splaškovou kanalizaci
utěšeně přibývá, což sám pečlivě technicky dokumentuje. Ne vždy
je však soukromá část domovní přípojky jednoduchá. Např. občan L.
P. z Podpivováří zaznamenal značné potíže doma pod vydlážděným
průjezdem, kde hlava prováděného protlaku narazila na jakousi prastarou
zeď snad na sucho vyskládanou z velkých kamenných bloků. Zkušená
firma však nakonec i tuto překážku zdolala a dnes už je hotovo.
Foto KN

Také uvnitř objektů jsme zachytili i složitější napojení. Ale také zde je konečně hotovo, zapískováno, zasypáno, zadlážděno.
Cesty, zejména obecní komunikace jsou už vyspraveny, někde aspoň
dočasně, další stavební úpravy nás teprve čekají a teprve po nich dostanou
některé úseky nový definitivní povrch. V současné době se za náročného
řízení provozu pokládá nový povrch na úseku hlavní silnice od kapličky
dolů, na úseku, který byl i při výkopech a kladení kanalizace velmi složitý
a problematický.
Foto D. J.

Náročný provoz na silnici první třídy musí být přesně regulován.
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OLDA NA ZÁVĚR
Jednou při bohulibé činnosti a zimní tradici zvané „domácí zabíjačka“
spolu s hlavními aktéry, zkušenými řezníky i se zástupci rodiny i další
generace.
Fota archiv O. S.

Teorie, že Olda kupuje jednu z restaurací známého kulinářského šéfa,
se ukázala mylnou. Šlo jen o přátelské setkání.

Duben 2020

A NAKONEC TROCHU SPORTU
Házenkářské mládí ve fotografiích
Fota archiv národní házené.

Mladší žačky – národní házená Sokola Kokory

Starší žačky Sokola – trenéři a vedoucí, manželé F. a L. Dostálovi.

Bude česká zabíjačková specialita, nebo něco exotického? A který je vlastně
ten populární ŠÉF?

ANI ZÁMEK ČI ZÁMEČEK,
ALE VELIKÝ HRAD
Za co vděčíme takovému vybočení z našich novinových tradic?
Snad i zahájení turistické sezóny možná živelně v dubnu, či podle
nařízení vlády později, ale především rozsáhlým úpravám, které byly na
tomto pozoruhodném historickém hradním objektu v posledních letech
realizovány a možná i sérii pozoruhodných fotografií zveřejněných na
internetu, a dokonce na titulní straně našich KN. Vstupte tedy vchodem
na pravé straně a postupně na obrázku postupujte doleva přes jednotlivá
nádvoří až k „paláci“, který je s prosklením zastřešován. Jistě poznáte
„nedaleký“ hradní komplex střežící naši Moravskou bránu. Dejte nám
vědět. Kš
20
16

Mladší žáci Kokory A. Trenéři J. Horák, R. Pavlík.
Děkujeme F. Dostálovi za text o turnajové zimní přípravě a za
fotografie, trenérům z Kokor a Nelešovic za jejich obětavou práci
s mládeží. Věříme, že se všechny problémy s hrací plochou pro
házenkáře i s karanténou brzy vyřeší, a že i ostatní složky Sokola
Kokory znovu naplno začnou cvičit a sportovat.
Kokorské noviny, č. XXII/2, duben 2020, noviny obce Kokory, periodický
tisk územního samosprávného celku, vychází 6x ročně. Vydavatel: Obec
Kokory, 751 05 Kokory 57, IČO 00301388, www.obeckokory.cz, vychází
28. dubna 2020, evidenční číslo: MK ČR E 12660, šéfredaktor: Ing. Alois
Košťálek (Kokory 118), Redakční rada: Ing. Jana Habáňová, Ing. Dominik
Jurečka, Ing. Petr Kostiha, Zdenka Růžičková.
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