KOKORSKÉ NOVINY XIII/2 DUBEN 2011

ÚVODNÍK
V posledním úvodníku jsme psali o poměrně teplém
počasí začátku roku 2011. Ale (lidově řečeno jak na potvoru)
právě v době tisku KN XIII/1 pořádně přituhlo a v posledních
únorových dnech jsme v noci mrzli při -10°C a ani přes den
se teplota nevyšplhala nad nulu. V uvedené době došlo také
k několika událostem, které jiţ únorové číslo našich novin
nestačilo zachytit a tak je budeme uvádět aţ v tomto čísle
dubnovém. Pozorný čtenář si je jistě v textu najde.
V redakci KN jsme zaznamenali několik tak na půl
pracovních a na půl přátelských návštěv. Náš stálý
spolupracovník pan V. Kozák nás vybavil sadou zajímavých
fotografií. Jeho někdejší spoluţák z mateřské a základní školy
pan Ing. Jan Hučín k těmto fotografiím doplnil jména a
zajímal se o notový materiál z kokorského kůru. Jeho další
připomínka nás vedla k doplnění materiálů o kokorských
legionářích. Další návštěvníci a spoluţáci si prohlédli na
velké obrazovce a v barvě v redakci fotografie uveřejněné
v Kokorských novinách. Některé výtěţky z těchto setkání
rovněţ najdete uvnitř tohoto čísla případně v obrazové
příloze.
Čtenáři si jistě všimli zlepšené kvality fotografií v textu
minulého čísla, která je ovšem provázena určitým zvýšením
nákladů na vydávání KN, coţ bude ještě předmětem debaty
v redakční radě a asi i v radě obce.
Nesmíme také zapomenout na slibované vyluštění
hádanek (přání paní M. Ř) a doplnění některých jmen
z obrazové přílohy, coţ rovněţ hledejte uvnitř listu.
Jak se blíţil první jarní den, přibývalo sluníčka a stupňů
Celsia a na svatého Řehoře, za pěkného a uţ poměrně teplého
počasí čáp sice moţná letěl přes moře, ale orat se ještě
opravdu nedalo. Ale šlo to skok za skokem. Kolem
zmíněného Řehoře uţ se rtuť teploměru šplhala aţ k 17°C a
dokonce i ráno uţ bylo jarně a poměrně teplo. Ještě počkáme
na Josefa, zda ty ledy uţ opravdu rozseká (na rybníku led
ještě je), nebo nadělá. Také 15. března byl velmi pěkný
slunečný den, mnohem krásnější neţ 15. březen 1939
(vysvětlete prosím těm mladším, co to byl za den, trochu se
na to zapomíná). Ochladilo se, přišla i troška sněhu, ale i
konec března byl vcelku pěkný, slunečný a suchý. Aţ
posledního zapršelo a duben začal podle předpisu
proměnlivým počasím a také proměnlivými teplotami.
Oblohu však zatáhl mrak jiného typu. Od katastrofálního
poţáru v Chropyni. Byl vidět i z cesty na „Zákostelkách“ a
zdokumentován. Skeptiky to vedlo k výroku: „Co se
nerozkrade, to vyhoří“. A to je smutné. Polovina dubna, to
byla zima, na jakou jsme uţ zapomněli. Ale poprchalo a tak
to má být. Jen květy meruněk a broskví nebyly spokojené a
chyběly včely. Ale to uţ byla přede dveřmi květná neděle a
pak uţ velikonoce se vším, co k nim patří. A po nich uţ
k vám míří naše Kokorské noviny. Zůstávejte v pohodě a ve
zdraví a počtěte si.
Kš

Hádanka na začátek - kdo tu bydlí? Foto archiv KN.
ZE ZASTUPITELSTVA OBCE KOKORY
Řádné zasedání zastupitelstva obce Kokory se konalo dne
16. 2. 2011 za přítomnosti 13 zastupitelů. Omluveni
zastupitelé A. Klučák a Dr. Lörinczová. Jako výsledek
jednání a diskuse uvádíme následující body usnesení:
Zastupitelstvo obce schválilo:
ověřovatele zápisu, odměnu místostarostovi
podání ţádosti o dotaci – revitalizaci dětského hřiště
mateřské školy v Kokorách
podání ţádosti o dotaci do programu obnovy venkova- na
projekt „Úprava komunikací a zpevněných ploch v obci“
ţádost o dotaci v rámci Mikroregionu Království na
protipovodňová opatření
Kokorské noviny od roku 2011 zveřejnit na elektronické
úřední desce obce
rozpočtové opatření č. 6 a rozpočet na rok rok 2011- viz
přílohy
výroční zprávu o hospodaření ZŠ a MŠ Kokory-rok 2010
a odpisový plán školy
opravu jednacího řádu zastupitelstva, kde slovo
vyšetřovatel bylo nahrazeno slovem ověřovatel
za člena školské rady schválilo MUDr. Antonína Hlušího
směnu pozemků za Přehnálkovým náklady hradí ţadatelé
provozovatele vodovodní přípojky k Centru Dominika
v k. ú. Kokory – VaK Přerov a.s.
katastrální situaci vedení splaškové kanalizace a čističky
odpadních vod v Kokorách
plánovací smlouvu uzavřenou s panem Němečkem včetně
záruk a realizaci záměru za podmínek sjednaných v této
smlouvě.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí došlou poštu a přehled příjmů
a vydání k 31. 12. 2010.
H. Zittová.
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STAVBY A PRÁCE V OBCI
Po náročné rekonstrukci zdravotního střediska máme jiţ
dokončenou i vnější omítku a zábradlí u bezbariérového
vstupu. Šedá, omšelá budova se rázem proměnila v moderní
zařízení, které alespoň svým interiérem zpříjemní pocity
přicházejících pacientů.
V mateřské škole je jiţ také hotovo. Z dokončeného
balkonu a schodiště do zahrady budou mít asi největší radost
samotné děti. Projektant oţivil dlaţbu různými dětskými
motivy, které jsou vidět i z oken herny.
V květnu bude výběrové řízení na dodavatele stavby pro
úpravu a zpevněné plochy v lokalitě Haltýře. Všichni občané
v této části obce jiţ několik let na tuto stavbu čekají, mělo by
dojít i k částečnému vyřešení nedostatku parkovacích míst.
Snad se to úspěšně podaří.
Opravy komunikací jsou nutné i v jiných částech obce.
Budou prováděny postupně podle důleţitosti. Musíme mít ale
na paměti, ţe zpracováváme dokumentaci pro výstavbu
oddílné kanalizace a čistírny odpadních vod. Většinou trasa
vede po obecních parcelách a dotkne se samozřejmě i
místních komunikací, které jsou nově opravené. Rok
výstavby ale neznáme, to bude záviset na získání moţných
dotací, proto v některých případech ani nelze čekat s opravou
aţ po výstavbě ČOV
Starostka obce.

Svatý Florián střeţí pivovar i obec. Foto archiv KN.
SPOLEČENSKÁ KRONIKA
NAROZENÍ DĚTÍ
17. 2. 2011 se narodil chlapec Jonáš Vašica
22. 2. 2011 se narodilo děvčátko Klára Kovářová
5. 3. 2011 se narodil chlapec Stanislav Stojan
Děvčátko i oba chlapce srdečně vítáme mezi nové
kokorské občany.
VÝZNAMNÁ VÝROČÍ
V měsíci květnu a červnu se před osmdesáti či více léty
narodila velmi silná skupina Kokorských občanů. Čtyři
jubilea jsou kulatá, dvě polokulatá. Mezi jubilanty je i
nejstarší občanka Kokor, které k jejím jedenadevadesátinám
zvlášť srdečně blahopřejeme. Upřímné blahopřání obce i KN
samozřejmě patří i kulatým i polokulatým narozeninám a
určitě i všem ostatním. Tady jsou naši jubilanti,
chronologicky podle dne a měsíce narození.:
3. 5. dosáhne věku 82 let paní Vlastimila Doleţalová
4. 5. oslaví poţehnaných 91 roků paní Marie Zapletalová
8. 5. dovrší 87 let věku paní Ludmila Mandrholcová DD
14. 5. dosáhne paní Boţena Šíblová věku 88 let.
18. 5. dovrší kulatých 80 let paní Anna Ministrová
24. 5. dosáhne paní Jiřina Mrázková věku 83 roků.
29. 5. oslaví pan Ladislav Jemelka své 87. narozeniny
1. 6. oslaví paní Milada Bradová kulatých 80 let
3. 6. dosáhne pan Zdeněk Matonoha věku 81 roků.
7. 6. oslaví pan Oldřich Temlík poţehnaných 90 let
11. 6. oslaví paní Justina Kupková poţehnaných 90 let
22. 6. dosáhne pan Zdeněk Vitoslavský věku 85 let
DD
26. 6. dovrší paní Marie Roháčová věk 85 let.

Zdravotní středisko v rekonstrukci. Foto archiv KN
MALÉ PŘIPOMENUTÍ PRO CHOVATELE PSŮ
Upozorňuji chovatele, aby při venčení svých miláčků
různých ras a velikostí dbali na úklid výkalů. Není příjemné,
kdyţ v krásně udrţovaných předzahrádkách a trávnících
pěstitelé musí denně uklízet po těchto návštěvnících. Ve
většině případů se starají dobrovolně o veřejné prostranství a
já jim za to mnohokrát děkuji.
Starostka obce

Ještě jednou za obec i redakci KN srdečně blahopřejeme a
přidáváme přání dobrého zdraví a pěkných dnů mezi námi.

FLORIÁNSKÁ MŠE
Moravská hasičská jednota, Hasičský sbor Kokory zve
občany na slavnostní mši ke svátku sv. Floriana, patrona
hasičů. Mše se uskuteční 1. 5. 2011 v 9.00 hod v místním
kostele.
H. Z.
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ÚMRTÍ OBČANŮ
Dne 19. 2. 2011 zesnula paní Hedvika Kupková
Dne 6. 3. 2011 zemřela klientka Jana Mlynková.
Budiţ jim země lehká, nechť odpočívají v pokoji.

NÁVŠTÉVY V REDAKCI
Redakci Kokorských novin navštívila postupně řada
čtenářů se svými připomínkami, náměty, zajímavými
fotografiemi, jako pomocníci při identifikaci pamětníků na
starých forografiích, ale také např. se závaţnou stíţností.
Všemi přinesenými materiály či náměty se setkají naši čtenáři
v samostatných článcích, případně v obrazových materiálech
textu tohoto čísla, nebo v jeho obrazové příloze. Sledujte
proto pozorně všechny náměty, které vás zajímají.

DD
CD

ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU KOKORY
Obecní úřad Kokory pořádá ve spolupráci se základní
školou Kokory a Mateřskou školou Kokory v neděli 8.
května 2011 od 14 hodin v sále sokolovny oslavu Dne
matek. Všechny maminky jsou na tuto akci srdečně zvány.

OBRAZOVÁ PŘÍLOHA - MINULÉ KN ÚNOR 2011.
V klidu a pokoji si laskavý čtenář vezme uvedenou
přílohu k ruce a sleduje. Jednoho z komiků kdysi populárního
Pochování basy jste mnozí poznali. Ano, byl to pan Jiří
Veselý z Hliníka.
Na snímku Porada hospodářů nad jarním stoupáním
Olešnice poznáváme na velké obrazovce hospodáře (kteří uţ
bohuţel nejsou mezi námi) a jejich nezbytné bicykly (lidově
se starému kolu říkalo „ţebř“ nebo dokonce „plečka“) –
tentokrát zprava : J. Spurný č. 4 (jeden z autorů kokorské
hymny), B. Zapletal z Ulice, J. Smyčka z Haltýř, F. Konopčík
z Brodecké (výborně stavěl zděné kotliny) a zády k objektivu
Oldřich Čechák z Pusté.
Iniciály F. M. u snímku z Pochování basy patří
samozřejmě známému brankáři a funkcionáři házené i Sokola
a divadelnímu ochotníku Františku Matuškovi staršímu, který
pak v dalších letech jiţ svou dlouholetou úlohu faráře na
„Pochování basy“ předal následovníkům. Sádrový král či
mudrc patří k současnému kokorskému betlému.
Na cvičení zumby jsou v popředí L. Brázdová a P.
Mačáková,, s Tříkrálovou koledou obětavě obcházejí Z.
Pospíšilová, V. Zlámal a M. Pískovská. .
Nesmíme zapomenout ani na „staré pány“ ze ţeravského
turnaje. V popředí zde zleva vidíme: ? (hráč Dluhonic), L.
Přikryla z Rokytnice, ţeravského (kdysi i hráče Kokor) J.
Kvítka (zvaného Havaj), Bohuše Ministra (Finek), relativně
mladého F. Matušku a nestárnoucího Laďu Zapletala (s
všeobecně pouţívanou přezdívkou Meca). V pozadí ještě
zahlédneme Kadlčíka z Rokytnice a čupřinu ţeravského
hráče Černoška s přezdívkou Špek.

Obecní úřad Kokory ve spolupráci s mateřskou školou
Kokory a Moravskou hasičskou jednotou Kokory pořádá
v sobotu 30. dubna 2011 za Motorestem ZD Kokory
„PALENÍ ČARODĚJNIC“. Začátek akce je v 17. 30 hod.
Občané jsou na tuto akci srdečně zváni.
ZLODĚJI POLAPENI
V řeči úřední by titulek zněl: Odhalení pachatelů
rozsáhlé majetkové trestné činnosti. Tak přece, řekne si
občan a můţe i v Kokorských novinách sledovat činnost
přerovských policistů, kteří píší:
Na základě operativního šetření policistů Policie České
republiky, Územního odboru Přerov, Krajského ředitelství
policie Olomouckého kraje, se podařilo odhalit pachatele
rozsáhlé majetkové trestné činnosti (27 a 20 let), které se tito
dopouštěli na Přerovsku a Hranicku. Pachatelé se zaměřili na
prodejny Jednoty v obcích Kokory, Vlkoš, Drahotuše,
Troubky, Čekyně a na další objekty firem, pohostinství,
stavebnin a sběrných surovin.
V době od druhé poloviny září 2010 do počátku března
2011 postupně vnikli do osmnácti objektů na Přerovsku a
Hranicku, v jednom případě zapálili i stoh slámy v katastru
obce Troubky. Po jejich řádění zůstalo 25 poškozených.
Celková škoda odcizením a z poškození byla vyčíslena na
téměř 725 000 Kč.
Oba podezřelí muţi byli dne 9. března 2011 zadrţeni
policisty dle ustanovení § 76/1 trestního řádu a byla u nich
provedena domovní prohlídka. 10. března jim bylo sděleno
obvinění z přečinu krádeţe a přečinu poškození cizí věci, za
které jim hrozí aţ pětiletý pobyt za mříţemi. Policisté navíc
během šetření zjistili, ţe starší z nich byl jiţ v minulosti za
majetkovou trestnou činnost odsouzen Okresním soudem
v Přerově. Byl podán návrh na jeho vzetí do vazby, který byl
akceptován a obviněný byl eskortován do vazební věznice
v Olomouci. Trestní stíhání proti mladšímu z obviněných je
vedeno na svobodě.
Vybráno z materiálů tiskového střediska policie ČR.

BESEDA NA BALKONĚ
Uţ po šesté pozval otevřený sokolský klub seniorů
Sokola Kokory své věrné příznivce i nové zájemce do
pohodového a domácího prostředí balkonu sokolovny.
Tentokrát mělo nedělní odpoledne 20. března 2011 nejen
přivítat jaro, ale také připomenout školní léta, učitele a
spoluţáky z kokorské školy, zejména z let uţ minulých.
Fotografie školních či spíše třídních kolektivů a
pedagogických sborů připomenuly přítomným mladá léta.
Některé základní rodové rysy zůstaly majitelům četných
fotografií od školních let aţ do současnosti.
Zajímavou kapitolou byla připomínka působení učitelů
v T. J. Sokol, coţ bylo v minulosti zcela běţné a dokonce pět
pedagogů působilo během historie jednoty ve funkci starosty
či předsedy Sokola Kokory, další pak ve funkci náčelníka,
vzdělavatele či kronikáře a výtvarníka.
K dispozici byly četné obrazové a kniţní materiály, např.
zajímavý titulní list stanov Sokola Kokory z doby přesně
před sto lety, kdy Sokol rozšiřoval svou činnost o tzv.
„ţenský odbor“. Ţádost o povolení této nebývalé novinky si
vyţádala, mimo jiné, právě vypracování nových stanov a
speciálního výnosu c. a k. místodrţitelství. Musel být také

Zloději polapeni. Foto archiv policie ČR
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ustanoven rádce vznikajícího ţenského odboru, kterým se stal
v roce 1912 bratr František Hučín.
Dalším zájmovým okruhem volné besedy bylo divadlo
s četnými fotografiemi her dávaných sokolskými ochotníky
nebo i tehdejší základní školou. Hostem klubu byla v tomto
případě i někdejší princezna Dišperanda z „Hrátek s čertem“
(dnes MUDr. Boţenka Zemanová Weiglová ze sokolské a
především učitelské rodiny), která vyměnila prkna
provizorního jeviště v Kokorách za téměř profesionální scénu
přerovského Dostavníku, kde výrazně působí dodnes. Na
jedné z velmi známých fotografií zmiňované Drdovy
pohádky nalezneme v divadelním ochotnickém souboru šest
starostů či předsedů Sokola Kokory, včetně Boţenčina otce.

učitele v historii Nelešovské školy fundovaně vzpomenul i
další host besedy, pan Bohuslav Draisaitl z Nelešovic.
Výborná nálada a pospolitost, doma upečené a přinesené
dobroty, sluncem zalitý balkon sokolovny, povídání, hudba a
společný zpěv, vzpomínání na spoluţáky, učitele a mládí,
zajímaví hosté a příjemná a obětavá obsluha z vlastních řad,
to vše přilákalo na šesté pohodové odpoledne na 40
spokojených účastníků.
Někteří z nich se uţ chystali na další neděli na podobnou
akci obecního úřadu, jiní uţ plánují podzimní besedu, která
bude pravděpodobně věnována muzikantům. Pro velký počet
účastníků, „rozvinutých“ uţ téměř po celém balkoně muselo
být provedeno ozvučení s přenosným mikrofonem, které jiţ
opakovaně ochotně a odborně připravil pan Martin Pavlík.
Ten také jiţ plánuje a chystá ozvučení trvalé.
Besedu uţ tradičně připravil a vedl vzdělavatel Sokola
Kokory a kronikář obce Ing. Alois Košťálek. (Zveřejněno ve
zkráceném znění také na internetových stránkách ţupy
„Sokol Přerov blog.“)
Pro čtenáře Kokorských novin však musíme splnit
avizovaný příslib a seznámit je s tím, co o svých někdejších
učitelích pamětníci moţná znají, ale co je třeba doplnit a
připomenout. Tentokrát uvádíme přímo vzpomínky
rodinných příslušníků někdejších učitelů z besedy i ostatních
kontaktů. Aloisu Válkovi, odbornému učiteli a řediteli školy,
vzdělavateli Sokola, předsedovi MNV, hudebníku,
kapelníkovi a zpěvákovi a zejména kronikáři obce, jsme uţ
v KN věnovali nejednu stránku. V Kokorách působil od roku
1935 aţ do své smrti a v hledáčku pozornosti našich občanů
zůstávají jako někdejší Kokoráci i oba úspěšní Válkovi
synové a paní Boţena Válková, jako matrikářka obce.

Paličova dcera Foto rodinný archiv.
Pohodové nedělní odpoledne plynulo ve spolupráci
s klubem ŢENŠEN (ţeny a šenioři) a jeho obětavými děvčaty
podle zavedeného scénáře ve velmi přátelském duchu
s přátelským povídáním a známými písničkami, ke kterým
inspirovaly přítomné opět housle oblíbeného primáše
(cimbálovky Lučina a Zemané) Františka Zemana.
Pozvání pořadatelů přijala i ředitelka školy Mgr. Marie
Kondlerová a potvrdila tak velmi dobrou spolupráci mezi
základní školou a kokorským Sokolem a schopnost
orientovat se v místních podmínkách.

Alois Válek Historické foto z archivu J. Slivkové
Rodina dalšího učitele Josefa Neuţila (i paní Josefka byla
původně učitelkou) po trnité cestě dvojitého vysídlení ze
Slezska a pak ze Sudet před II. světovou válkou, našla
útočiště v Kokorách v pohnutém roce 1939, nejprve v
„Přindišově vile“, po letech pak v bytě v budově záloţny a
nakonec v dceřině novostavbě (J. Slivková) za pivovarem.
Pan učitel Neuţil vyučoval „na kokorské měšťance“ zejména
matematiku, ale také kreslení a dříve i rýsování. Zůstal
v dobré paměti svých ţáků, i kdyţ poslední léta jeho učitelské
praxe byla přece jen ztíţena a komplikována nemocí.

Ředitelka školy na balkoně. Foto archiv KN.
Výrazně se do pořadu zapsaly i pozvané učitelské rodiny
Josefa Neuţila a Jana Štěpána (malíře poválečné sokolské
kroniky). K jejich rodinným učitelským osudům se ještě
vrátíme. Učitelskou rodinu učitele a později ředitele školy
Aloise Válka reprezentoval pozdravný dopis jeho staršího
syna, dirigenta Vladimíra Válka a dobové fotografie. Na
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Jeho společenské angaţmá bylo orientováno především na
práci v Občanské záloţně (spolu s J. Spurným), dříve na
stranu lidovou, činnost v hasičském sboru, dlouholetý
kostelní zpěv, ale i na sokolské ochotnické divadlo. Za
jakousi rodinnou tradici (která dodnes nezanikla) pokládal
houbaření. V kokorském okolí znal poslepu všechna
houbařsky zajímavá místa a s oblibou říkával, ţe on nechodí
„ na houby, ale pro houby“. Postupně se stává známým i
starší konstatování z obecní kroniky, ţe své tři dcery podělil
rovnoměrně: nejstarší Jarmile předal pedagogický talent,
prostřední Jiřině dnes obecně známé kreslířské a malířské
nadání a nejmladší Jindřišce houbařské znalosti a dovednosti,
které přetavila aţ na odbornou mykologickou úroveň.
Nejstarší Jarmila se do Kokor ráda vrací, obě mladší dcery,
pravověrné Kokoračky, výrazně spolupracují po léta i
s našimi Kokorskými novinami.
Od paní doktorky B. Zemanové Weiglové jsme čerpali
nové údaje o rodičích, o učitelské rodině Zemanových,
Rudolfovi a Boţeně (rozené Macháčkové). Jako informaci
pro pamětníky i střední generaci připomínáme: Také do
ţivota obou pozdějších manţelů výrazně zasáhla válka.
Odsunutí českých rodin ze Slovenského štátu, uzavření
českých vysokých škol, totální nasazení, pozdější válečné i
poválečné učitelování, seznámení (paní učitelka Macháčková
mne i manţelku učila v první třídě kokorské školy od roku
1944) a svatba po sedmi letech známosti v roce 1946.
V padesátém roce přemístění do pohraničí, aţ do Černé Vody
u Ţulové. V roce 1956 se pak vrátili do Kokor, do bytu v
nově postaveném „učitelském“ domě, jehoţ byty jsou jiţ
dnes v soukromých rukách. V Kokorách pak pedagogicky i
společensky působili aţ do odchodu do důchodu, pan ředitel
Rudolf Zeman zůstal v „učiteláku“ v Kokorách aţ téměř do
devadesátky. V Kokorách vyrůstaly i obě dcery. Mladší
Alena je dnes učitelkou v Praze, straší Boţena je známou
lékařkou.
Učitelka obecné školy Boţena Macháčková Zemanová a
učitel na druhém stupni Rudolf Zeman (s aprobací čeština,
němčina, francouzština a tělesná výchova) se zapsali výrazně
do historie kokorské školy. Rudolf navíc působil jako
zástupce ředitele a zejména ředitel školy aţ do roku 1977.
Paní učitelku Zemanovou si pamatujeme také s její
harmonikou a výrazným školeným pěveckým projevem, jako
cvičitelku Sokola i z ochotnických rolí. Pan učitel a ředitel
Rudolf Zeman se staral také o obecní finance a pracoval
v Sokole dokonce jako předseda Tělovýchovné jednoty. B
Zemanová zemřela v roce 1996 ve věku 79 let a R. Zeman v
roce 2007, ve věku 90 let.

Hosty besedy na balkoně byli i zástupci rodiny pana učitele
Jana Štěpána, se kterým jsme se na stránkách KN jiţ také
setkávali v historických reminiscencích. Dcera, syn a vnuk
nám prozradili: Jan Štěpán se narodil těsně před I. světovou
válkou v Brodku (jeden pramen uvádí, ţe ve Vídni). Mezi
válkami vystudoval učitelský ústav v Olomouci a v tu dobu
se věnoval zejména sportu a svým koníčkům. Ve třicátých
letech hrál jako hbitý útočník českou házenou za Kokory,
fotbal za Brodek a snad také tenis. Ve válku pracoval na
obecním úřadě v Brodku. V roce 1942 se oţenil a bydleli
v domě bratra manţelky Marie v Majetíně. Po totálním
nasazení a následném konci války učí v Kokorách. Mladí
Štěpánovi bydlí „ u vody za mateřskou školkou“ a na dalším
bytě, kde byli vykradeni. Proto přijali v roce 1947 nabídku
místa na škole s pěkným bytem a útočiště nacházejí na 10 let
na škole v Koválovicích u Kojetína, kde Jan působí jako
řídící učitel. Poté se vrací na školu do Kokor a Nelešovic, kde
má škola byt také. Po uzavření nelešovské školy učí pak na I:
stupni v Kokorách aţ do doby, kdy těţká nemoc uzavřela
jeho učitelské a společenské působení ve věku 58 let. Ve
školství pracovala i jeho manţelka, např. jako vedoucí
kuchařka školní kuchyně v Kokorách (viz foto v KN XII/6).
Jan Štěpán se zapsal do podvědomí svých ţáků a
pamětníků nejen jako pedagog, ale především jako člověk
s téměř renesanční šíří svého talentu. Jako hudebník
preferoval housle, ale úspěšně hrál i bicí. Hrál dokonce
v první kokorské „jazzové kapele“ Františka Lichnovského.
Nejvýrazněji se však projevoval jeho talent výtvarný a
malířský. Maloval všechno, obrazy, ubrusy na oltáře pro
kostely, diplomy, do obecní i sokolské kroniky své typické
ornamenty, kulisy, obrazy a dekorace na plesy a šibřinky,
hesla, stuhy, portréty, obrazy jako pomůcky do škol a vzory
pro výtvarnou výchovu. Zdá se, ţe mnohé z toho podědil
zejména jeho vnuk Ing. arch. Jaroslav Štěpán, kterého jsme
na besedě také přivítali.
Pan učitel Štěpán měl také velmi rád kolorit známé
venkovské hospůdku „U Olinka“ ve Lhotce, kde patřil spolu
s vybranými Kokoráky k oblíbeným štamgastům.
Na někdejší ředitele kokorské školy B. Košťálkovou, B.
Roháče a mladší učitele snad dojde někdy příště. Zástupce
rodiny odborného učitele Aloise Havelky nakonec nepřišel.
Kš
KVĚTINÁŘSKÁ INVENTURA
Květiny, podle toho, jak rozkvétají, nám pomáhají sledovat
průběh ročních dob a vývoj počasí. Proto jsme, pro porovnání
s jinými roky, provedli inventuru těch venkovních
kvetoucích, právě na den 1. dubna, ale rozhodně ne jako
apríl.
Podběl, sněţenky, bledule, čemeřice nachová i bílá,
krokusy, hyacinty, sedmikrásky, to všechno uţ odkvetlo či
s jarním květem pomalu končí. Přichází, o něco dříve neţ jiná
léta, čas narcisů. Na méně osluněné zahradě redakce jich
zatím rozkvetlo k tomuto datu asi dvacet, těch původních
klasických plných, na zápivovárském náměstíčku plném
slunce, v zahrádce květinářky F. K., jsme jich napočítali
v několika druzích asi šedesát. A bude jich ještě víc. A taky
bylo. Moţná i stovky, jak přibývaly den po dni. Za mnoha
oky dnes vidíme krásné orchideje, ale to je uţ jiná kapitola.
Na začátku své ţlutého, či vlastně zlatého opojení, jsou zlaté
deště, čeká se na první tulipány, petrklíče a další tradiční
obyvatele zahrádek i předzahrádek. A také těch bylo
poţehnaně. Věříme, ţe naše Kokory zůstanou plné květů po
celý rok.
Kš

Učitelský sbor se Zemanovými. Archiv KN
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centrum sídlí, byla přes půl století klášterní školou, která
svou vynikající pověstí proslavila naši obec po celé Moravě.
Kdyţ řekl můj tatínek 60 km od domova: „Já su z Kokor.“
Reakce zněla: „Á, tam máte tu výbornou školu pro děvčata,
co jí vedou sestřičky!“ Kdyţ dnes já řeknu jen pár kilometrů
od domova: „Jsem z Kokor.“ Slyším: „No, prosím vás, co to
tam máte za hampejz?“ Co je to za ředitelku, která nechrání
svou zdravotně postiţenou klientku, jenţ očividně nezvládá
základní pravidla chování na veřejnosti, nechává ji volně
dělat, co ji napadne a tak ji vydává v posměch lidí a sniţujete
její důstojnost? Kdyby paní ředitelce na Kokorách i na Nině
Suché aspoň trochu záleţelo, určitě by za tak dlouhou dobu
zjednala nápravu. S jídlem roste chuť. Uţ i jiné klientky
Centra Dominika zvoní u dveří a ţebrají o peníze. Je na tom
centrum skutečně tak špatně, ţe si musí klientky shánět
peníze tak pokleslým způsobem? Akce centra „Vítání jara“ je
v tomto kontextu komediální záleţitostí, pustým výsměchem
Kokorákům a nemůţe vyrovnat ostudu, kterou po Kokorách
dělají klientky bez dozoru.

JE TO DŮSTOJNÉ A MORÁLNÍ?
Tak by se asi zeptal řadový občan po přečtení
následujícího příspěvku. Druhý pak: To máme opravdu
takové zákony, které to ţádným způsobem nedovolují řešit?
Kam to povede? A třetí: Pro postiţené spoluobčany (i
mentálně) musíme mít alespoň v přiměřené míře především
lidské pochopení,.a alespoň se pokusit hledat k nim vhodný
přístup. Je ale jejich svoboda nadřazená nad svobodou
ostatních řádných občanů?
Chcete li svou vlastní otázku poloţit i vy, třeba jen sami
sobě, čtěte dále aţ do konce.
STÍŢNOST
V úterý 22. února 2011 po 15. hodině jsem s pěti vnoučaty
ve věku 4 – 10 let vycházela z prodejny pana
Štefana Kokorách. Děti vyběhly přede mnou z obchodu
směrem k místní komunikaci, kdyţ tu se náhle zarazily a
zmlkly. Podívala jsem se tím směrem co ony, abych zjistila,
co se děje. Před nimi dřepěla Nina Suchá - klientka místního
Centra Dominika, p. o. pro mentálně postiţené ţeny a močila.
Neţ jsem doběhla k dětem, Nina si natáhla kalhoty a utekla.
Šokované děti, které v ţivotě neviděly močit dospělou ţenu,
navíc na veřejném prostranství, mne zasypaly desítkami
otázek – dětsky nevinných, které se o to hůře zodpovídaly.
Bylo mi hanba a měla jsem vztek: PROČ musíme toto na
Kokorách trpět? Proč se na to musí dívat děti?
Jak chodí tato ţena po naší obci, permanentně obtěţuje
ţebráním peněz na jídlo, kávu a cigarety nejen domácí, ale i
překvapené příchozí sotva vystoupí z auta či autobusu. Za
účelem získání pár korun nabízí hochům školou povinným i
dospělým muţům své sexuální sluţby. Ostouzela muţe
pracující na opravě hasičské zbrojnice a náhodné chodce
muţského pohlaví na Kokorách. Kdyţ její chování uţ
překračovalo únosnou míru a individuální stíţnosti neměly
ţádný výsledek, sepsali občané v listopadu 2009 petici,
kterou podepsalo 140 lidí, v níţ ţádali nápravu. Odevzdali ji
8. 12. 2009 ředitelce Centra Dominika, p. o., Ing. Bc. Monice
Holečkové. S touto paní ředitelkou pak jednali jak zástupci
obce, tak místní ZŠ a MŠ. Očividně ničeho nedosáhli,
protoţe Nina Suchá ve své činnosti úspěšně pokračovala a
pokračuje do dnešního dne dál.
Naskýtá se otázka, jestli je ředitelka Centra Dominika,
p.o. tak bezmocná, nebo tak neschopná? Vţdyť za minulé
ředitelky centra (a není to tak dávno) se tyto excesy neděly, i
kdyţ byla Nina jeho klientkou. Jedno z vnoučat, které byly
svědky exhibice, je z Rokytnice. Tam mají podobné sociální
zařízení a jeho klienti se také pohybují po obci, ale takové
věci jako v Kokorách tam hoch nikdy neviděl, protoţe se tam
prostě nedějí.
Čekám na Vaši odpověď: Co s tím udělá Policie České
republiky, která by měla občanům - zvláště dětem - pomáhat
a chránit je? Co zřizovatel Centra Dominika, p. o. –
Olomoucký kraj? A co instituce, jako Odbor školství,
mládeţe a tělovýchovy Krajského úřadu Olomouckého kraje,
či Oddělení sociální péče o děti v Přerově, které by se měly
starat, aby nebyla narušována mravní výchova dětí? Co s tím
udělá rada obce Kokory, jejíţ volební program „Za Kokory
krásnější a zdravější“ je tímto váţně napaden? Ptám se
ředitelky Centra Dominika, p. o., o co jí jde? Čeho chce
dosáhnout neřešením situace navzdory stíţnostem občanů,
petici a jednání zástupců obce a ZŠ? Chce Kokory před
jinými obcemi zcela znemoţnit? Vţdyť budova, ve které

V Kokorách 6. března 2011

Ing. Jurečková Růţena

Poznámka redakce: Podle toho, co víme, byla tato stíţnost
předána i na další kompetentní místa. Kokorské noviny ji
uveřejňují bez jakýchkoliv úprav, tak jak ji převzaly.
Periodicita vydávání našeho listu nedovolila zveřejnit
stíţnost dříve. Ţe došlo k dalším jednáním a pokusům o
řešení dokládá i reakce paní starostky, které byla kopie
rovněţ předána. Také tento příspěvek zveřejňujeme v plném
znění.
KOKORŠTÍ OBČANÉ A SOUŢITÍ
S KLIENTKAMI CENTRA DOMINIKA.
Opět dochází ke stíţnostem na chování klientky z Centra
Dominika. Tentokrát jiţ stíţnost vyšetřovala i policie, bylo
provedeno šetření z krajského úřadu. Hovořila jsem o
problému i s paní ředitelkou a sociální pracovnicí v zařízení.
Navštívila jsem i vedoucí odboru sociálních věcí
Olomouckého kraje. Je to problém, který má svá úskalí a u
kterého nechce ţádná instituce dát návod nebo radu jak ho
řešit. Vše se odvíjí od striktního poţadavku dodrţování
zákonů a tzv. standardů. Obec je opatrovníkem některých
nesvéprávných klientek a je povinna zastupovat opatrovanku
tak, jak je stanoveno v usnesení soudu. V ţádném případě
nemůţe omezovat její práva. Více jsem jiţ psala
v prosincovém čísle v roce 2009. Opět apeluji na občany, aby
nepodporovali ţádný z projevů kritizovaného jednání.
V zařízení mají klienti zajištěny veškeré potřeby a
z kapesného si mohou zakoupit i další věci na přilepšení.
Zkusme být i v některých případech trošku tolerantní a brát
věci s nadhledem. Vţdyť svět se neskládá jen ze všeho
pozitivního a neţijí v něm samí kladní jedinci.
Starostka

.
Pohled od silnice na Centrum Dominika. Foto archiv KN
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Prášil….“ Ale my jsme zpívali: „U silnice do Kokor, stojí
tam rezavý stroj“ atd. Proč jsem si na to vzpomněl?:
Dovedete si představit, ţe by tento rezavý stroj přeţil v této
době jedinou noc? Já ne.
V dalších letech se postupně začala nakupovat technika
potřebná pro další fungování druţstva. Aby byla řádně
vyuţitá (a samozřejmě politická situace to vyţadovala), došlo
ke sloučení druţstev Kokory, Ţeravice a Čelechovice a tím
k navýšení výměry asi na 760 ha polností. Po sloučení uţ na
našich polích postupně pracovaly traktory Zetor 25A/K,
Zetor Super 35/50, Zetor Major 3011, 4011, 5511. Také
sklízeci mlátičky ŢM 30 a SK-4. Jako kuriozitu uvádíme
stroj, kterých bylo v celé republice jen asi 6 kusů – byl to
nosič různých nářadí (řezečky, kombajnu, vysokotlakého lisu,
nakladače řepy) a jmenoval se PEKUS z Agrostroje
Prostějov. Začátkem osmdesátých let došlo i ke
zmechanizování sklizně chmele, kdy byla postavena česačka
ČCH-4 a následně sušárna PCHB- 750. Veškerá technika,
která se pouţívala, byla převáţně domácí, československá,
nebo z tzv. bloku RVHP. Toto je etapa od roku 1957 do roku
1974, tedy 17 let Zemědělského druţstva „Rozkvět Kokory“.
Další slučování druţstev přišlo v roce 1974 a bylo docela
násilné. ZD Kokory si do té doby vedlo docela dobře a
nemělo zájem se s někým spojovat. Bylo to ale postaveno
tak: „ Nespojíte li se, nedostanete koupit ani jeden stroj“,
protoţe rozhodující mašiny mohly být získány pouze po
dobrozdání centrálních úřadů. Došlo tedy ke spojení s dalšími
okolními obcemi a vytvoření druţstva s dobovým názvem
„Rudý říjen“ se sídlem v Kokorách, i kdyţ de fakto bylo sídlo
desetiletí v Brodku u Přerova. Výměra po tomto sloučení
byla zhruba 2500 ha, coţ jiţ nebylo tak málo a právě nároky
na mechanizaci se výrazně zvýšily. Ale o tom snad příště.
O.T.

MYSLIVCI UKLÍZELI LES
V sobotu ráno 2. dubna 2011 se sešli myslivci
Mysliveckého sdruţení Hradisko Kokory k úklidu lesa
v lokalitě Kokory. Jednalo se o vyčištění části lesa - Háje
blízko Ţeravic. Byli jsme překvapeni, co všechno dokáţí lidé
zanést do lesa, jen aby měli u sebe doma pořádek. V lese
jsme našli pohovku, plechovky, linolea, sklenice, igelitové
pytle plné smetí a další nepotřebné věci, kterých se lidé
potřebovali zbavit. Myslivci, kteří se uţ nemohli dívat, jak
někteří lidé znečišťují les, se rozhodli tuto část uklidit. Snad
se to z velké části podařilo. Jistě si také kaţdý občan mohl
všimnout, jak vypadá hlavní cesta z Ţeravic do Kokor.
V poslední době tam také velmi přibývá nepořádku
v příkopách a u bývalého lomu travertinu to je uţ co říct.
Opět plné igelitové pytle, pet láhve, krabice se smetím, kočár
a podobně jsou různě poházené po okolí. Klade se tu otázka
kdo to dělá, kdyţ má kaţdý občan moţnost odpad vytřídit a
dát ho i do popelnic. Po dohodě s Obcí Kokory opět
provedou myslivci úklid i této lokality.
Na fotografii vidíte, co vše bylo nalezeno a uklízeno v lese u
Ţeravic. MS HRADISKO Kokory
M. P.

Společně se ptáme. Kdo to neřádstvo dělá? Foto archiv MS
MECHANIZACE ZD KOKORY VČERA A DNES
Mechanizace samozřejmě existovala v hopodářstvívch
jednotlivých kokorských rolníků uţ velmi dlouhou dobu a
vţdv, v té které době, odpovídala potřebám a velikosti
hospodářství.
Jako připomínku a pro upamatování přinášíme v KN pár
údajů z počátku mechanizace kokorského zemědělského
druţstva od odborně fundovaného pracovníka druţstva. Téma
se však ukázalo poměrně obsáhlé a tak budeme raději počítat
i s dalším pokračováním:
Celá anabáze začátků mechanizace ZD Kokory začíná na
podzim roku 1957, kdy se na větších pozemcích setkalo
několik bývalých rolníků, aby začali obhospodařovat 470 ha
orné půdy kokorského katastru. Tohoto podzimu jsme mohli
vidět, jak několik párů koní se secími stroji ukládá zrno do
připravené země. Tímto vlastně začíná společné
obhospodařování a vyuţívání mechanizace. V dalším roce
1958 jiţ byl k dispozici traktor značky Zetor 25 K určený pro
polní práce.
A nyní malé odbočení. Vzpomínám si, na výroční
členskou schůzi v únoru roku 1959, kdy jsme (jako děti)
přednášeli poţadované budovatelské básničky a parodovali
některé písně. Jedna z nich, cestářská, jejíţ slova je moţno
slyšet vzácně v rozhlase ještě nyní, zněla: „Na silnici do

Traktory v akci. Foto archiv ZD.
ŠKOLA KOKORY
KARNEVAL VE ŠKOLNÍ DRUŢINĚ
V úterý 22. 2. 2011 oţila školní druţina veselým
karnevalem. Děti, které se oblékly do nádherných kostýmů si
zasoutěţily, zatančily a za svou šikovnost byly odměněny
sladkostmi. Nechyběla ani tombola, z níţ si děti odnesly
drobné ceny.
Dětské karnevalové odpoledne se skutečně vydařilo a uţ
teď se těšíme na další. Vychovatelka ŠD Olga Plaskurová
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ANDERSENOVA POHÁDKOVÁ NOC
Probíhala na kokorské škole z 31. 3. na 1. 4. Přišli jsme
do školy v 18. 00 hod. a hned jsme se pustili do převlékání za
pohádkové bytosti. Školním rozhlasem se nám představil pan
Andersen a pověřil nás úkoly. Podle jeho pokynů jsme se
sešli v jídelně a předvedli se ve svých maskách. Potom jsme
si pochutnali na pohádkové večeři, vybírali jsme mezi
modrou krupicí a zelenými špagetami. Posilnění jsme se
přemístili do počítačové učebny, kde jsme se hodně dozvěděli
o Václavu Čtvrtkovi, jehoţ stoleté výročí připadá na 4. 4.
2011. Rozdělili jsme se do skupin a losovali lístky
s pohádkami, které jsme měli zahrát. Moc jsme se přitom
nasmáli. Následovala velmi zábavná, ale zároveň náročná
pohádková hra plněním úkolů, které jsme nejdříve museli
v potemnělé škole vyhledat. Po hygieně jsme ulehli do
spacáků, ale ještě jsme si dlouho povídali, spát se nám vůbec
nechtělo. Andersenova noc se nám moc líbila.
Ţáci základní školy.

Karneval v druţině Foto archiv školy.
TRADIČNÍ A –Z KVÍZ
V pondělí 28. 2. 2011 se na naší škole uskutečnila soutěţ
A-Z kvíz. Ţáci druhého stupně byli rozděleni do 12 skupin.
Nejprve proběhla třídní kola a z nich ti nejlepší postoupili do
finále. Zasoutěţit si mohl opravdu kaţdý, protoţe skladba
otázek byla velice pestrá. Některé otázky navrhovali ţáci 8. a
9. třídy. Kromě dotazů zaměřených na školní vědomosti
mohly děti ukázat, jak se vyznají ve světě sportu, hudby,
aktuálního společenského a politického dění.
A-Z kvíz vyhrálo druţstvo ve sloţení: Kateřina Oravcová,
Tomáš Drajsajtl, Robert Kozák, Kristýna Přindišová.

Pozn. redakce: článek jsme dostali ze ZŠ Kokory na začátku
dubna a zařadili do KN. Ţe mezitím vyšel 15. 4. v NP, jen
s jiným obrázkem, není zcela běţné a trochu to mrzí.

RECITAČNÍ SOUTĚŢ
Březen je měsícem, kdy se o vládu hlásí jaro a zkouší, zda
se zima jiţ vzdá. Hned 1. března jsme v naší škole zkoušeli,
zda se nevzdají naši stateční recitátoři a vystoupí se svými
natrénovanými přednesy básniček. Konala se totiţ, jako jiţ
kaţdoročně, recitační soutěţ, kterou (jak jinak) uvádíme
veršem:
„Prvního března se soutěţí,
o nic jiného neběţí.
V próze, básničkách a pohádkách,
i letos to šlo jak na drátkách.“

V noci je škola zvlášť tajemná. Foto archiv školy
HÁZENKÁŘSKÝ PĚTIBOJ V ŢERAVICÍCH
SK Ţeravice uspořádal v pátek 18. března sportovní den
pro ţáky 3. – 5. tříd. Soutěţila smíšená desetičlenná druţstva.
To naše z kokorské školy, skončilo o jediný bod za vítězi na
druhém místě.
Úspěšné druţstvo nastoupilo ve sloţení:
Nikola Chrudinová, Vendula Procházková, Tereza
Pochylová, Jolana Drabiščáková, Jan Kudlička, Jan
Kafka, Vojtěch Novosád, Martin Talla, Filip Sprušil a
Adam Chovanec. A nakonec - Kudličkovi to s pohárem
opravdu sluší.

Soutěţících bylo i letos hodně, proto byli rozděleni do pěti
kategorií: 1. Kategorie - MŠ a 1. třída, 2. kategorie - .2. a 3.
třída, 3. kategorie – 4. a 5. třída, 4. kategorie – 6. a 7. třída a
poslední nejvyšší kategorie 8. a 9. třída.
Recitátoři předstoupili před porotu s úsměvem a odvahou a
za svůj výkon byli odměněni body v rozmezí 1-5. Nejlepší
výkony v jednotlivých kategoriích postupně podali:
1. kategorie – Jakub Děrda a Tereza Dohnalová, dále pak
Adam Chovanec, Vojtěch Novosád, Aleš Drobný, a
v kategorii nejvyšší Jaroslav Šabat.
V porotě zasedly p. učitelky Miroslava Pospíšilová,
Jana Jemelková, Michaela Pokorná a ţákyně deváté třídy
Tereza Zmeškalová. Soutěţ zpestřilo pohádkové
představení Čert a Káča v podání ţáků 6. třídy a
vystoupení Saši Mačákové, jeţ zahrála na příčnou flétnu.
Celým soutěţním kláním provázely Nikola Čecháková a
Michaela Tomášková, ţákyně 9. třídy, které se
představily jako vtipné a pohotové komentátorky.
M.K.
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Kudličkovi to s pohárem sluší. Foto archiv školy.
ŠKOLA HROU V ZŠ A MŠ KOKORY
Stejně jako kaţdý rok, tak i letos jsme si 28. března
vyměnili své role s učiteli. Na vlastní kůţi jsme si proţili, jak
to mají těţké. Ţáci si připravili pro spoluţáky různé pracovní
listy a hry. Většina z nich učila pouze ve svých třídách. My
deváťáci jsme si vyzkoušeli vzdělávat malé děti. Měli jsme
moţnost učit v mateřské škole a také na I. stupni. Ctili jsme
název projektu Škola hrou a připravili jsme si zábavné
vyučování. Reakce dětí nás příjemně překvapily, byly rády,
ţe s nimi pracují nejstarší děti ve škole a bavilo je to. A jak
jsme se cítili my v roli pedagogů? Nevíme, jestli by z nás měl
Jan Ámos Komenský radost (paní učitelky tvrdily, ţe ano),
ale myslíme si, ţe nám to docela šlo. Kaţdopádně to pro nás
bylo zábavné, poučné a pochopili jsme, ţe toto povolání není
vůbec snadné.
Michaela Tomášková, Tereza Zmeškalová - 9.třída

Karneval v MŠ plný fantazie a tajemství.. Foto archiv školy.
OPĚT KOKORSKÝ SLAVÍK
5. února 2011 soutěţilo v této tradiční školní soutěţi
v pěveckých dovednostech 25 ţáků ve třech kategoriích.
1. místo získali: K. Zmrzlíková v kategorii MŠ + I. třída,
L. Bradová, A. Chovanec, L. Mandrholcová v kategorii
II. – V. třída, J. Kratochvilová v kategorii VI. – IX. Třída
V tento čas začínají výrazněji zpívat i naši ptáčci zpěváčci
na zahradách a dvorech, ale na slavíky si budeme muset
v přírodě ještě počkat. Ale hlavně, že zpívají naše děti. Snad
se k nim přidají i dospělí. Bylo by to dobře, kdyby zpívali
spolu.
JARNÍ BĚH
Na sobotu 26. března SK Přerov uspořádal krajské
přebory v přespolním běhu. Ve snaze vést naše ţáky ke
sportu jsme jim dali moţnost si změřit síly se svými
vrstevníky. Zaregistrovali jsme se jako jediná škola do
Běţeckého poháru dětí a mládeţe Olomouckého kraje.
Kromě našich ţáků byli totiţ všichni soutěţící ze SK a TJ.
Odvahu a vytrvalost prokázali: M. Zapletalová, F.
Pochyla, V. Hluší, J. Majárek, J. Jurník, D.
Grossmannová, D. Horák, J. Kafka. Nejlépe se umístila
v kategorii:
450m
nejmladší
ţákyně
Maruška
Zapletalová. Děkujeme rodičům za dopravu dětí.

Ti, kteří čtou Nové Přerovsko, uţ obsah článku znají. V KN
jsme jej ovšem dostali v předstihu přímo ze školy, je zde tedy
pro ty naše věrné čtenáře..
Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
Malování na úrovni s výtvarníkem Lubomírem Dostálem
(24. 3. 2011) si přiblíţíme alespoň obrazem

A na závěr ještě jedno poděkování:
Děkujeme panu Antonínu Bradovi za jeho poutavá
vyprávění o lese a zvěři při besedách a vycházkách
s našimi ţáky.
Marie Kondlerová

KARNEVAL V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Děti v kokorské mateřské škole se proměnily při svém
karnevale v pohádkové bytosti. Herny se zaplnily
princeznami, spidermany, supermany a dalšími známými
z pohádek. Kolik jich bylo, uvidíte na obrázku. Vystačily by
určitě na 20 pohádek, či moderních fantastických příběhů.
Myslivost a příroda patří k sobě. Foto archiv školy
MALÁ KOPANÁ 1. AC KOKORÁČEK
se hlásí o slovo a při sportovním nástupu jara vzpomíná i
na zimu. V redakci tak činnost oddílu písemně i ústně
prezentovali P. Poučenský a V. Kopečný:
Oddíl malé kopané 1. AC Kokoráček hodnotí 3. sportovní
ples, který se konal 5. 3. 2011 v sále sokolovny v Kokorách.
Účast na plese byla vcelku dobrá, i kdyţ plesy byly i
v okolních vesnicích. Předtančení bylo v Kokorách nové,
okořeněné i ohňostrojem v závěru s následujícím velkým
aplausem. Zástupci oddílu zmiňuji podrobněji bohatou
tombolu začínající LCD televizorem, z toho dále uvádíme jen
skutečné zajímavosti, jako luxusní dort s postavičkami našich
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domácích fotbalistů, tak jak je můţete vidět na hřišti,
fotbalový míč s podpisy hráčů prvoligového FC Slovácko od
kamaráda a „šoumena“, ligového Petra Švancary, let balonem
pro dvě osoby apod.
Fotbalisté také zároveň děkují spolku ŢENŠEN za
obsluhu, hasičům za poskytnutí prostoru pro předplesové
přípravy, všem nutným a nezbytným sluţbám, Romaně, paní
Mandrholcové, Edovi Zittovi (za guláš), Oldovi Horákovi za
vyhlašování tomboly a také školce za poskytnutí prostor. Dík
patří také našim manţelkám a přítelkyním a všem
fotbalistům, píší zástupci oddílu. Samozřejmě přidávají
poděkování všem sponzorům, podnikatelům a dárcům za
dary do tomboly.
A nyní k zahájení sportovní sezóny: 1. AC Kokoráček
zahájil jarní část sezóny remizou 3:3 se třetím celkem
tabulky. Své příznivce a další občany zve na domácí zápasy
jara také prostřednictvím Kokorských novin a věří, ţe diváci
vytvoří bouřlivou atmosféru, při které se soupeřům podlomí
kolena. O termínech zápasů na hřišti pod Bramborem budete
podle tradice informováni místním rozhlasem. Nezapomeňte,
ţe pro fanoušky je vţdy připraveno občerstvení.
Na léto (termín se upřesňuje) připravuje 1. AC
KOKORÁČEK druhý ročník fotbalové exhibice za účasti
hráčů Gambrinus ligy a hokejové extraligy. O této akci
budete ještě podrobněji informováni
Náš kokorský klub malé kopané byl jako 1. AC
KOKORÁČEK pozván (hráč a komentátor Zelenka) na
neoficiální mistrovství ČR v malé kopané, kterého se
zúčastníme od 24. do 26. června v Českém Dubu nedaleko
Liberce. Kdo by měl zájem nás na zájezdu podpořit, získá
další informace ne domácích zápasech. Za kaţdou podporu
děkuje 1. AC KOKORÁČEK.

potěšily záběry ze školního dvora té doby, z míst, kde jsem
proţíval také nástup do 1. třídy a své dětství. Velmi pěkně se
na školním dvoře rozmístila skupina kokorských chovatelů
drobného hospodářského zvířectva při výstavě někdy po
válce (zapůjčil z pozůstalosti svého děda pan Radek
Veselský). Také kurz studené kuchyně se Slávkem Dohnalem
vyvolal ohlas a přihlásila se majitelka několika dalších
fotografií z této zajímavé akce, paní Marie Bartoníková
Kyselá. Sokolských kuchařek bylo více neţ na fotografii
s herečkou Národního divadla paní Libuší Havelkovou a tak
vám i ty ostatní představíme. Snad se nám to, vzhledem
k lepší kvalitě fotografií v textu KN, lépe podaří. Ale to uţ
musíme popisovat obrázek za obrázkem. Některé zařadíme
přímo do textu, jiné si prosím, vyhledejte v obrazové příloze.
A nezapomeňte si připravit vyčištěné brýle, nebo lupu. Kš

Fotbalista na dortu můţe být sladký. Foto archiv 1.AC.

Klášterní školka. Foto archiv V. Kozáka.

STARÉ FOTOGRAFIE
S potěšením můţe redakce KN zaznamenat, ţe těch, kteří
o staré fotografie projevují zájem a rádi si je čas od času
prohlédnou, je poměrně dost. Ţe je přinesou či zapůjčí
k vyuţití v našich novinách, či jejich obrazové příloze, to uţ
je bonus navíc a za tento přístup uţ opakovaně děkujeme.
Tak jsme se na besedě na balkoně a přímo v redakci dostali
k mimořádně zajímavým snímkům, o které se s vámi, našimi
věrnými čtenáři můţeme podělit. A opravdu rádi tak činíme.
Tak např. fotografie od pana V. Kozáka byly postupně
doplněny dalšími ze začátku II. světové války a tak před námi
leţí jedna ze tříd klášterní školky a řekněme později
Potěšilova třída, jako na dlani. Nesmírně mne osobně

PRVŇÁCI JANA POTĚŠILA V ROCE 1939.
19 kluků a 20 děvčat, to byla velmi silná první třída, která
jako vůbec první nastoupila do kokorské školy v těţké době
Protektorátu Čechy a Morava. V létě roku 1940 předstoupili
ve třech řadách i s orientační tabulí na konci školního roku
před objektiv, který nám je zachoval s dětskými tvářemi (ale
uţ s charakteristickými rodinnými rysy) aţ do dneška.
K fotografování byla patrně určena speciálně vyrobená
dvojitá lavice k sezení první řady a k postavení třetí řady.
Vpravo na snímku je viditelná na školním dvoře upravená
plocha volejbalového hřiště, je nataţená i síť. Spoluţáky
z fotografie identifikovali V. Kozák a také Ing. Jan Hučín a J.
Neuţilová Roháčová. Prvňáky budeme sledovat zleva a od
horní řady. Jsou to: E Zitta, K. Horký, R. Havelka, M.

KLÁŠTERNÍ ŠKOLKA
Také jsem do ní chodil, ale v roce 1939, kdy na snímku
uvedení ţáci školku absolvovali a vydali se uţ do velké
školy, mi byl teprve rok. Škoda, ţe pan V. Kozák dva
spoluţáky či spoluţačky, po těch letech a proměnách, uţ
nepoznal. V tichu a klidu klášterní zahrady přivedla před
objektiv (kvalitní fotografie) sestra dominikánka (snad si
někdo vzpomene i na její jméno) jako učitelka a vychovatelka
17 absolventů vyparáděných podle poslední módy. Dva
elegáni uţ mají dokonce kravaty. Jména budeme uvádět zleva
od horní řady. Jsou to: V. Srrnadlová, M. Kratochvilová, ?,
učitelka - sestra dominikánka, A. Strnadlová, B. Sládečková,
M. Dvorská, V. Pokorný. Dole- L. Zapletal (Pustá), L.
Zapletal (Ulice), ?, V. Kozák, I. Šimková, J. Hučín (Za
pivovarem), E. Kristenová. V popředí - J. Pavlík, J. Hučín
(Podkopcí), M. Švébiš. Asi všichni z jejich ročníku do školky
nechodili, v první třídě, na podzim 1939 je jich mnohem více.
Předškoláky najdete hned na následující fotografii, první
třídu ovšem uţ musíte hledat v obrazové příloze. Kš
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Švébiš, Jan Hučín, J. Matonoha, J. Balcárek, L. Zapletal
(Ulice), L. Veselý, V. Kozák, Josef Hučín, L. Zapletal
(Pustá), L. Horák,?, F. Trávníček. Prostřední, stojící: J.
Pavlík, B. Sládečková, I. Šimková, K. Štojdlová, L.
Vitoslavská,
A. Strnadlová, J. Neuţilová, ??, R.
Procházková,M. Krkošková, J Kořínek. Sedící (naše
prvňačky, chudinky, ani nedostanou nohama na zem): E.
Kristenová, B. Fialová, ??, D. Strnadlová, J. Ministrová, L.
Calábková. J. Potěšil, M. Dvorská, M. Kavková, M. Štípová,
M. Bartoníková B. Bouchalová. Tabuli s pěkně napsaným
označením třídy (tak to má být, to je pro historiky to pravé)
obětavě drţí J. Zitta a V. Gross – tehdy Kokory 283.
Pamětníci – a co ty otazníky? Doplníme to?
LETEM KULTUROU A SPORTEM
Plesová sezóna tohoto roku byla velkolepá, kdo se
nezúčastnil alespoň jednoho z pěti plesů, má čeho litovat
(staré moudro říká – „hřeš nyní, modli se později).
Pro seniory, ale nejen pro ně bylo připraveno Novoroční
posezení s pěkným programem (16. ledna) v jídelně ZŠ
Kokory. Vystoupily tam děti ZŠ s pásmem písniček a
básniček, potěšily nás. Pak dostal prostor přerovský
cestovatel pan Mára, provedl nás exotickým Japonskem a to
slovem i filmem. Bylo to krásné a povznášející. Pak uţ se
besedovalo, popěvovalo, mlsalo. Garantem tohoto setkání
byla paní starostka, na přípravách se podílely Klub ţen a
pracovnice a pracovnice OÚ, stejně jako na další akci.
Druhé posezení pro seniory bylo uţ jarní, 27. března a
tentokrát s hudbou a tancem a tentokrát na Kokoráčku.
K tanci a poslechu hrála retro hudba pana Vařáka a byla i
tombola (poznámka redakce KN: dokonce i šéfredaktor
našeho listu vyhrál šampon), výborné koláčky z klubu ţen –
zkrátka bylo veselo. Příště, kdyţ zveme, neváhejte a
„PŘIJĎTE POBÝT“.

Házenkáři trénují. Foto archiv KN
CHOVATELÉ
Chovatelé drobného hospodářského zvířectva patřili po
celá desetiletí neodmyslitelně do mozaiky spolkové činnosti
obce Kokory. Ať uţ to byli chovatelé koz, králíků, holubů,
speciálně poštovních holubů, či drůbeţe.
Díky pochopení pana Radka Veselského se nám podařilo
získat z pozůstalosti jeho děda unikátní fotografii, která nám
jednu takovou chovatelskou generaci či aktivní skupinu
přiblíţí. Podle mladistvého vzhledu chovatele F. T. (
nar.1933) odhadujeme čas snímku na padesátá léta. Tehdy se
konala spolková výstava na školním dvoře a výstavní výbor
či výbor spolku se nechal při této příleţitosti prozíravě
zvěčnit. A tak je máme dnes, zhruba po šedesáti letech, před
sebou i s atributy jejich chovatelské specializace i s cenami.

Výstava chovatelů na školním dvoře. Archiv A. Veselského.
Zcela vlevo v řadě stojících poznáváme p. Kupku z
Nelešovic., pravděpodobně s diplomem, dále jiţ zmíněného
haltýřského „mladíka“ Frantu Trávníčka s diplomem i cenou
a Václava Pavlíka z Brodecké. Následují Zápivováráci
František Miler a Metoděj Gatík a zcela vpravo pak pan
Evţen Černý z „Budoucnosti“. U stolu plného podle
dobového zvyku skleněných pohárů, které se zásadně
pouţívaly jako ceny, sedí na levé straně známý chovatel
holubů Karel Fiala z Haltýř a ukazuje jednoho ze svých
oblíbenců - českého staváka voláče v černobílé barevné
kombinaci určitě s krásně modrozeleným leskem černého
peří. Kdyţ letěl, prudce tleskl křídly a dokázal je i postavit.
(Poznámka redakce: s otcem jsme patřili ke konkurenci,
k chovatelům sice také černých a s patříčným raději
nazelenalým neţ nafialovělým leskem, ale jinak zcela
odlišných moravských pštrosů. Holubi - „Gamzle“ od Fialů

Veselí důchodci a tanečníci. Foto archiv KN.
Ze sportu : cvičí se stále v Sokole: zdravotní tělovýchova, 2x
týdně, aerobik 1x týdně, malá kopaná 1 a 2, volejbal 1x
týdně, trénují a hrají házenkáři, k dispozici je pingpongový
stůl. Nakonec si nechávám vítězné cvičení – ZUMBU. Od
ledna stále naplňuje sál tělocvičny dívkami a ţenami všech
věkových skupin a to nejen z Kokor. Je to cvičení, je to tanec,
je to veselé, hravé, společenské a zdravé. Přijďte si to
vyzkoušet vţdy v pondělí od půl osmé do půl deváté večer.
Pěkné jaro přeje Dr. Lörinczová.
.
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se pak nastěhovali také do sousedního holubníka na Pusté ke Kristenům.).
Vpravo u stolu sedí pan Alois Veselský, Sokol, významný
činovník občanské záloţny, ale zde především funkcionář
chovatelů a chovatel králíků a to speciálního plemene „český
strakáč“- v černé, ale i dalších barvách. Reprezentant jeho
chovu na klíně má všechny předepsané znaky, např.
nepřerušovaný rovnoměrný pruh na hřbetě, kresbu hlavy a
hlavně esteticky a do skupiny seřazené znaky na bocích
v přiměřeném mnoţství. Vzpomínám namátkou i na další
chovatele (ovšem asi méně významné neţ byl pan Alois
Veselský). Patřil k nim i můj otec Josef Košťálek, mimořádně
snědý pan Políšenský (později bydlel v Citově) a před léty
byl výrazný chov i u F. Semence a po léta i u L. Jemelky u
vody. Tam jsou k vidění dodnes i závodní poštovní holubi,
na které se v tomto článku nedostalo. Tak snad příště. Jen na
okraj. Můj dlouholetý soused pan František Miler byl po léta
i předsedou spolku chovatelů. A takovýto spolek by měl
v obci oprávněnou existenci i dnes.
Kš.

K NIČIVÉMU POŢÁRU V CHROPYNI
Na internetu se objevily s postupem času zajímavé a
důleţité názory a materiály. Např. „Ten poţár musel
vzniknout, i kdyby nechtěl“ ukazující neutěšený stav
v areálu podniku v době hasičské kontroly někdy před
poţárem a následně fotografie po poţáru pod odstrašujícím
konstatováním: „A tak to dopadlo“. Kaţdopádně jde o velkou
tragedii přesahující rozměr okresu.

ORIGINÁL KOKORSKÉ CITRONY A POMERANČE.
Opravdu v Kokorách kvetou, rostou a zrají. Pěkné, zdravé,
velké. Z redakce jsme se na ně šli podívat v polovině dubna
2011 a stálo to za to, i kdyţ je uţ částečně po sklizni. Snad
obrázky přesvědčí i naše čtenáře.

V Chropyni před poţárem. Foto archiv hasičů
HŘIŠTĚ U SOKOLOVNY
Jedno ze sportovišť v areálu sokolovny, tenisový kurt,
procházel v době naší návštěvy v polovině dubna zásadní
obměnou. Stal se staveništěm. O tom co se chystalo a co se
jiţ podařilo, také o příkladném přístupu zúčastněných o
významné sponzorské pomoci kokorské tělovýchově a
celkové modernizaci tohoto hřiště, přineseme pro naše
čtenáře zásadní článek v červnových Kokorských novinách.
Buďme trpěliví.
KOKORSKÉ NOVINY V ČERVNU
Přinesou i další významné zajímavosti od Ing. Jana
Hučína, jednak z historie kokorského Sokola, jednak profil
dalšího významného kokorského legionáře, příslušníka 5.
legionářského pluku T. G. Masaryka.. Nezapomeňte číst i
příští Kokorské noviny a tyto i další si dobře uloţte. Kš.

Kokorské jiţní ovoce. Foto archiv KN.
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Brkači 2011. Foto archiv KN.
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