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ÚVODNÍK
Ano, je to tak, příprava říjnového čísla Kokorských novin
označeného KN XIII/5 započala překvapivě uţ na kokorské
hody, či přesněji těsně po nich. Číslo předchozí jsme totiţ
připravili mimořádně nikoliv na konci srpna, ale uţ týden
před termínem kokorských hodů. Předhodové sportovní klání
na hřišti u sokolovny (více uvnitř listu) bylo dramaticky
přerušeno lijákem a vichrem, ale jeho následky byly
v Kokorách poměrně malé, alespoň oproti jiným místům na
Přerovsku. Pravé léto často aţ s rekordními teplotami ovšem
proběhlo aţ předposlední a poslední srpnový týden. I v našem
úvodníku budeme dále sledovat vývoj počasí v časném
podzimu a naději si děláme i na období „babího léta“. A to se
nám v průběhu září velmi pěkně splnilo. Říká se, ţe babí léto
trvá tři dny, nebo tři týdny, nebo tři měsíce. Tak si vyberte,
kolik to bylo letos. Ale stálo to za to. Babí léto také
doprovázelo sokolskou sletovou štafetu, která proběhla či
projela naši obec za opravdu krásného počasí poslední
zářijovou sobotu.
Bohuţel, hned na začátku musíme přispěchat s velkou
omluvou za chybu, které jsme se při tradičním spěchu
stihnout noviny do hodů, dopustili. Pozorní a zainteresovaní
čtenáři si jistě všimli, ţe jeden ze srazů se v obrázcích objevil
dvakrát a naopak jiný chyběl. To samozřejmě napravíme. A
uţ jsou tu další ohlasy a dotazy čtenářů. Fotograf KN pořídil
snímek z titulní strany minulého čísla z malé plošiny za
domem č.p. 70 na Kopci. Muzikanty z Válkovy kapely na
snímku jsme doplnili jen zčásti, pomohl nám i jeden z tehdy
nejmladších, klarinetista Jarek Pokorný. Zároveň se nám
podařilo získat od rodiny Černých znovu snímek celé tzv.
velké dechovky, pozdějšího vítěze krajské přehlídky. Tu
chystáme do naší obrazové přílohy.
Jeden z dalších pozorných čtenářů si všiml i nepříznivé
změny v grafice titulku Kokorské noviny, kdy byl
technickým nedopatřením začerněn portál schodiště ke
kostelu včetně soch na průčelí. Také tento problém, kterého si
dlouho nikdo nevšiml, se pokusíme vyřešit a vrátit se
k původnímu titulku J. Jiříkové, který jsme naposled
zaznamenali u KN XII/5, tedy před rokem.
S tím babím létem to přestalo, jako kdyţ utne, uţ 7. října,
ale 8. přece jen přišlo jakoby letní rozloučení. Kroupy, které
se Kokorám vyhýbaly celé léto, bubnovaly v pozdním
odpoledni velmi intenzivně. Nebyly sice extrémně velké, ale
na vhodné ploše se jich dalo sebrat ještě dlouho po dešti, či
vlastně po krupobití, opravdu dost. A hned bylo jen 6°C nad
nulou. A to uţ se blíţí i zimním teplotám a sněhovému času,
který se objevil na horách v televizních záběrech.
A právě v tento čas nám začalo přibývat příspěvků čtenářů
a museli jsme některé pro nedostatek místa přesunout aţ do
prosincového čísla. Aspoň si na Vánoce počtete. Jsou to ale
příjemné starosti. I obrázků bylo dost a tak se některé dostaly
jen do obrazové přílohy, která uţ je dobře zavedená.
Tak pěkný podzim i čas předvánoční. Rozhodně však
nezapomeňte na ty, kteří uţ mezi námi nejsou a běţte si
s nimi na svátek Všech svatých popovídat a zavzpomínat.
Alespoň jednou v roce, u většiny jistě častěji.
Kš

Kdo tu bydlí? Foto KN
Z OBECNÍHO ÚŘADU
ZASTUPITELSTVO OBCE
Řádné jednání obecního zastupitelstva obce Kokory se
konalo dne 14. 9. 2011. Základní body ze zasedání
zastupitelstva přinášíme v kopii, bez úprav, tak jak vyústily
k přijetí usnesení a jak byly vyvěšeny i na úřední desce.
Podrobnosti v zápisu ze zasedání a obsah jednotlivých příloh
jsou k dispozici na obecním úřadě.
Zastupitelstvo obce schválilo :
- ověřovatele zápisu Annu Gajdošíkovou, Libuši Hrubou
- program zasedání zastupitelstva obce
- převod výsledku hospodaření Obce Kokory za rok 2010
převod z č.ú. 431 na č.ú. 432.
- rozpočtové opatření č. 3 – viz příloha č. 1.
- znění smlouvy na prodej části parcely č. 989/2 v k.ú.
Kokory o výměře 34m 2
a částku ve výši 100,--Kč za m 2.
- záměr odprodeje stavební parcely č. 25/3 v k.ú. Kokory o
výměře 101 m 2.
- záměr odprodeje parcely č. 58 v k.ú. Kokory o výměře 64
m2.
- převod pozemků parcela č. 374/12 a p.č. 375 v k.ú. Kokory
z Pozemkového fondu České republiky na Obec Kokory.
- jednání s Ministerstvem dopravy o zachování původní
varianty výstavby ČOV Kokory – povolení výjimky.
Zastupitelstvo obce povolilo :
- výjimku z nejniţšího počtu ţáků v základní škole v rozsahu
125 ţáků základní školy pro školní rok 2011 – 2012.
- výjimku z nejvyššího počtu dětí v mateřské škole v rozsahu
50 dětí mateřské školy pro školní rok 2011 – 2012
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probíhala od 13.00 hod. do 14.30 hod. v areálu sokolovny
Brodek u Přerova, kde byl současně start i cíl celého závodu.
Tentokrát byla trasa naplánována směrem z Brodku na
Majetín, do Čelechovic ke kulturnímu domu, v Nelešovicích
přes náves, Lhotka pohostinství „U Olinka“, Kokory obecní
úřad, Rokytnice hasičská zbrojnice, Luková hřiště, Císařov
obecní úřad, Citov areál nového hřiště a zpět do Brodku
k sokolovně. Kaţdá obec měla připraveno pro všechny malé i
velké závodníky občerstvení a něco k osvěţení. Závod byl
rozdělen do závodních kategorií: Cyklo špunt, mladší dorost,
dorost, ţeny a muţi. Vyhodnoceni a odměněni byli i kokorští
závodníci, kteří úspěšně reprezentovali naši obec, za coţ jim
tímto také děkuji. Vyjíţďky se zúčastnily i ţeny z klubu
„Ţenšen“. Foto druţstva najdete dále. Letošní závod měl přes
čtyři sta účastníků. Jeho obliba rok od roku stoupá. Příští rok
se těšíme opět na vaši účast.
Starostka

Zastupitelstvo obce se zavazuje :
- k povinnosti uhradit zvýšené výdaje, a to nad výši
stanovenou krajským normativem, na vzdělávací činnost
základní školy na 125 ţáků pro školní rok 2011-2012.
- k povinnosti uhradit zvýšené výdaje, a to nad výši
stanovenou krajským normativem, na vzdělávací činnost
mateřské školy na 50 dětí pro školní rok 2011 – 2012.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí :
- plnění usnesení z minulého zasedání
Zastupitelstvo obce neschválilo :
- ţádost pana Martina Pavlíka o dorovnání faktury v částce
31.920,--Kč na opravu místní komunikace
Hana Zittová starostka obce
SPOLEČENSKÁ KRONIKA
NAROZENÍ DĚTÍ
Dne 24. 8. 2011 se narodil chlapec Mikuláš Mandát
Dne 3.10. 2011 se narodilo děvčátko Štěpánka Bitalová
Oběma novým občánkům i jejich rodinám gratulujeme a
srdečně je vítáme mezi Kokoráky.
VÝZNAMNÁ JUBILEA
9. 11. 2001 se dožije 87 let pan Vojtěch Červinka DD
12. 11. 2011 oslaví svých 84 rokŧ paní Blaţena Jemelková
13. 12. 2011 se doţívá věku 84 let paní Rŧţena Zlámalová
Všem jubilantům jménem Kokorských novin i obce srdečně
gratulujeme a přejeme všechno nejlepší a hlavně zdraví.
ZLATÁ SVATBA
dne 2. 9. 2011 oslavili svou zlatou svatbu manţelé
Vlastimil a Jiřina Zemanovi. Sňatek uzavřeli před
padesáti léty v Brodku u Přerova. Slavnostní mše svatá
k tomuto zlatému výročí se konala 3. 9. 2011 v kostele
Nanebevzetí Panny Marie v Kokorách.
K padesátiletému souţití manţelŧ Zemanových
Kokorské noviny i za ostatní občany srdečně gratulují.

SOUTĚŢ „O KOKORSKÝ BRÓSEK“
V sobotu 27. 8. proběhla pod Bramborem tradiční akce –
klání o nejlepšího kokorského sekáče trávy. Do soutěţe byli
bohuţel oficiálně přihlášeni jen dva účastníci, pan Poučenský
Zdeněk a Gerezdes Michal. Před zahájením byl počet
startujících doplněn o další tři sekáče.
Pro tuto disciplínu byl vyčleněn úsek travnaté plochy pod
Bramborem, který pan Jemelka připravil pro akci. Jak se jiţ
v minulém
nultém
ročníku
osvědčilo,
nechyběly
ošetřovatelky, které kaţdého zúčastněného sekáče před
zahájením kosení důkladně prohlédly a doplnily jeho
organismus povzbuzujícím lektvarem. Aktéři si zdravotní
prohlídku velmi pochvalovali, někteří si ji chtěli i zopakovat.
Úkolem soutěţících bylo co nejrychleji a co nejlépe
pokosit vyčleněný úsek ne příliš kvalitní staré trávy. Akce
probíhala za hlasitého povzbuzování diváků. Všichni
soutěţící bojovali ze všech sil. Pan Jiří Pavlíček bojoval
s takovou vervou, ţe po pár pokosech se mu podařilo zlomit
kosisko. Výsledkem bylo pokosení části Brambora a trochu i
zpestření sobotního odpoledne.
Kokorským sekáčem 2011 se po rozhodnutí hodnotící
komise stal pan Michal Gerezdes, těsně druhý Zdeněk
Poučenský a následovali Lenoch Josef, Habáň Jiří ml.,
Pavlíček Jiří. Těšíme se na příští ročník, kterého se zúčastní
snad více sekáčů.
F. Koutný

ÚMRTÍ OBČANŦ.
Dne 15. 8. 2011 zemřel kokorský rodák a občan pan
Ing. EMIL HUČÍN ve věku 81 let. Budiţ mu země lehkou.
POZOR
Tradiční humanitární sbírka se koná 26. 11. 2011 od 8 10,00 hod. v předsálí sokolovny v Kokorách. Podmínky
obvyklé.
Na neděli 13. 11. na 14 hod. se připravuje do sálu
sokolovny společenské odpoledne a beseda „Naši
muzikanti, zpěváci a hudby včera a dnes. Těšíme se.
Kokorská farnost připravila na 23. 10. misijní den –
slavnostní mši, svěcení kaple a den otevřených dveří na faře.
Podrobněji čtěte v předvánočním čísle KN.
OKOLO MIKROREGIONU DOLEK
Sdruţení obcí Mikroregionu DOLEK pořádalo dne 10. 9.
2011 osmý ročník cyklistického závodu a vyjíţďky „Okolo
Mikroregionu DOLEK. V tomto sdruţení je městys Brodek u
Přerova a obce Císařov, Citov, Čelechovice, Kokory, Lhotka,
Majetín, Nelešovice a Rokytnice. Registrace všech účastníků
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Pozn. .redakce. Doporučujeme do budoucna vyčleněný úsek
pro sečení mesla spíše charakteru otavy, sečení stařiny bylo
nesmírně namáhavé a obtížné.

nemocnici v Praze Motole a zde pracoval jako primář 27 let.
V roce 1990 byl jmenován profesorem chirurgie na
Univerzitě Karlově. Jeho tým začal postupně a zcela
novátorsky a velmi úspěšně operovat vrozené srdeční vady u
kojenců i novorozenců a prof. Hučín přitom vychoval celou
řadu dalších vynikajících kardiochirurgů, kteří se k Bohumilu
Hučínovi hlásí, jako ke svému učiteli. Někteří z nich dosáhli
značných úspěchů i v zahraničí. Chirurgickou léčbu
vrozených dětských srdečních vad pomáhal on sám zavádět
např. i na Kubě nebo v Kuvajtu, v Tomsku na Sibiři i
v Kyrgyzstanu.
Materiál, ze kterého čerpáme (jsou to Zdravotnické
noviny), uvádí odborná specifika a terminologii těchto
jedinečných u nás poprvé provedených chirurgických
zákroků, publikační činnost a četná prestiţní ocenění domácí
(státní cena v r. 1984) i zahraniční. Pro naše čtenáře jsme,
vzhledem k charakteru našich novin, vybrali jen jednu a to
velmi zjednodušenou číselnou ilustraci tohoto grandiozního
a průkopnického lékařského poslání. V „Hučínově“ Dětském
kardiocentru bylo provedeno jeho týmem více neţ 12 000
operací vrozených srdečních vad u dětí. V letech 1988- 2010
bylo např. operováno na velmi závaţné srdeční vady
(transpozice, které jsou neslučitelné se ţivotem) 427
novorozených malých pacientů v průměrném věku 7 dni.
Dnes jich ţije 399, mnozí z nich bezprostřední a přímou
zásluhou profesora Hučína. Ten přijal zmíněné vysoké
ocenění s poděkováním a dle vlastních slov s velkou
pokorou.
Ve svých sedmdesáti letech přešel profesor Hučín do
důchodu. Se svou ţenou Janou, která je rovněţ lékařka, ţijí
v Praze. Mají čtyři děti a těší se i se sedmi vnoučaty.

Kokorské brósek. Foto redakce.
JEŠTĚ JEDNOU HUČÍNOVI
Titulek z minulého čísla KN se nám téměř opakuje. Je to
proto, ţe jsme pro naše noviny získali mnoho dalších
zajímavých materiálů o tomto starém a nesmírně
rozvětveném rodu, pocházejícím ze Zábeštní Lhoty číslo 18.
Rodové větve Tadeáše a Františka Hučínových později (v
první polovině 19. století) usedlých v Kokorách, zejména na
číslech popisných 102, 81, 83 a 121, byly velmi rozvětvené,
více neţ 10 dětí bylo skoro pravidlem, i kdyţ mnohé z dětí
zemřely brzy po narození. Celkem jsme napočítali (ze
strojopisu zpracovaného k roku 1994) přes 150 ţijících
příbuzných z těchto rodových větví, zejména z Kokor,
Veselíčka, Prahy, Přerova, Olomouce, Havířova a z dalších
zhruba třiceti měst a obcí České republiky. Do takovéto šíře
se samozřejmě v našich novinách nemůţeme a nechceme
pouštět, a proto se vrátíme tam, kde jsme v minulém čísle
našich novin skončili.
Jak uţ naši čtenáři zaznamenali, dva z bratrů Františka
Hučína, totiţ Vojtěch a Bohumil, z Podkopcí z čísla
popisného 81, se jako rodilí Kokoráci a vyučení bednáři
vydali do Velkých Popovic u Prahy. Bohumil (nejmladší z 12
dětí Hučínových) se později přemístil přímo do našeho
hlavního města.
Jeho syna (rovněţ Bohumila narozeného 1934) jiţ
pokládáme za pravověrného Praţáka, samozřejmě se ţivými
vazbami na Kokory, kam se dosud čas od času i se svou
sestrou Martou rád vrací. Ale také o tom jsme jiţ v KN psali.
Výrazná profesní kariéra tohoto špičkového lékaře
chirurga nás však zaujala natolik, ţe se o její základní body
rádi podělíme i se čtenáři Kokorských novin.
Profesor MUDr. Bohumil Hučín, Dr.Sc. je dnes nositelem
nejvyšší pocty, kterou uděluje Česká lékařská společnost těm
opravdu nejlepším, Ceny J. E. PURKYNĚ. Při předávání
ceny v červnu 2010 na zámku v Libochovicích zdůraznila
ministryně zdravotnictví, ţe profesor Hučín se stal díky
svému morálnímu kreditu vzorem pro mladou generaci
lékařů. Cena mu byla udělena za celoţivotní pedagogickou a
vědecko-výzkumnou činnost a za zásluhy o rozvoj české
dětské kardiochirurgie.
Promoval v roce 1958 na lékařské fakultě Univerzity
Karlovy a jiţ od roku 1970 vedl kardiochirurgické oddělení
na praţské Klinice dětské chirurgie. Spolu s prof. Šamánkem
stál v roce 1977 u zrodu dětského kardiocentra ve Fakultní

Prof. MUDr. Bohumil Hučín, DrSc. Foto rodinný archiv.
S panem profesorem je redakce v emailovém styku, dozvěděli
jsme se, že je i pravidelným čtenářem našich novin, které
pokládá za zajímavé, že se občas zúčastňuje i srazů
spolužáků, které pořádá Metoš Rygala (pozn. redakce: starší
tvar používaný v obci před léty, mladší generace již více
používá tvar Rygal). Za ochotu doplnit či korigovat náš
popularizační materiál děkujeme, nabídky jsme v rámci
autorizace využili a k oprávněnému ocenění i dalším
úspěchům dodatečně panu profesorovi gratulujeme a to i za
naše čtenáře.
O dalším z Hučínů MUDr. Lambertu Hučínovi a jeho
americké anabázi snad příště.
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K širší rodině Hučínových však patří i jedna zpráva
smutná. Ve věku 81 roků zemřel v den kokorských hodů po
krátké těţké nemoci Kokorák tělem i duší Ing. Emil Hučín,
inţenýr stavař, někdejší vedoucí projekce, středoškolský a
posléze emeritní profesor odborných předmětů stavebních,
ale také zručný zedník a praktik a samozřejmě i pravidelný a
pozorný čtenář Kokorských novin. Působil odborně a
pedagogicky zejména v Olomouci a hlavně na průmyslovce v
Lipníku nad Bečvou, ale také po léta obětavě ve vedení
komise pro výstavbu v rodné obci. Také on vychoval či
odborně ovlivnil celou řadu ţáků a spolupracovníků stavebních techniků a inţenýrů, z nichţ mnozí ho přišli
doprovodit na jeho důstojné poslední cestě. Jeho stavařské
vědomosti a zásady prověřené praxí byly tak přeneseny do
další generace a to i přímo v rodině. Jeho ostatky spočinou
v rodinném hrobě na kokorském hřbitově. Emilku,
nezapomeneme a budeme vzpomínat.
Kš
NA SVATÉHO VÁCLAVA
Středa 28. září 2011 byla vskutku překrásným dnem
babího léta. Bylo Václava, státní svátek (coţ si mnozí ani
neuvědomili), den české historické státnosti. Přesně před 85
lety se však také narodil Václav Halíř, umělec, významný
operní pěvec, mimochodem také patřící po mamince do širší
rodiny Hučínových. Důstojná slavnostní a zádušní odpolední
mše v prosvětleném, čistém a krásně vyzdobeném kostele, ve
kterém za svého ţivota Václav tolikrát zpíval, se spojila
s hudbou a zpěvem v poctu nejen jemu, ale především
českému kníţeti a patronu celého našeho národa svatému
Václavovi. Umělci z Brna, kteří přijeli k této příleţitosti
spolu s manţelkou Václava Halíře Helenou Supovou uctít po
svém způsobu památku svého kolegy, připravili občanům
zejména Ţeravic a Kokor, kromě duchovního proţitku,
krásný kulturní záţitek. Nesmírně působivý byl na závěr mše
celým kostelem procítěně zpívaný svatováclavský chorál a po
něm citlivě zařazená československá a česká hymna „Kde
domov můj“.
Bylo to něco zcela jiného, mnohem
důstojnějšího, neţ slýcháváme např. na sportovních
stadionech. Hlasově disponované a školené pěvkyně ze
souboru H. Supové vedly, spolu s precizními a dynamickými
tóny varhan regenschoriho brněnského dómu, věřící i ostatní
občany ke společnému pěveckému vystoupení v důstojné
chrámové akustice. Takovou oduševnělou atmosféru zaţije
prostý člověk jen málokdy. Děkujeme všem, kteří se na
slavnostní připomínce tohoto osobního i celonárodního
svátku jakkoliv podíleli a přidáváme společnou prosbu:
„…nedej zahynouti nám i budoucím“.

STAVEBNÍ PRÁCE V OBCI
Začátkem října byla dokončena na silnici I/55 oprava
mostu přes Olešnici. Na drobné nedostatky byl investor ze
strany obce upozorněn. Jednalo se především o nerovnosti ve
středu a při okraji vozovky.
Další dokončené opravy v obci
Od 1.8. probíhala v zahradě mateřské školy realizace
projektu „Revitalizace dětského hřiště MŠ v Kokorách“.
Nyní mají děti k dispozici ke svým hrám věţ se skluzavkou,
balanční lavici, velké pískoviště s lavičkami, vláček
s vagonky k sezení, indiánský přístřešek, koš na míč, dřevěné
posezení, tabuli k malování a dvě krásná zvířátka – pejska a
kočičku. Chodníčky mezi jednotlivými prvky jsme řešili
zajímavou šachovnicově poloţenou vymývanou dlaţbou.
Nově upravené plochy byly osety trávou. Na tomto projektu
se svými nápady podílely i děti, o to víc je snad dokončené
dílo bude těšit a při vyuţívání se budou chovat tak, aby herní
prvky zůstaly dlouho hezké a nepoškozené. Zahrada je
k dispozici nejen pro děti MŠ, ale i ZŠ. Foto z archivu obce.
Dalším dokončeným projektem je „Úprava komunikací
a zpevněných ploch v obci Kokory“ 2011. Po dlouholetých
stíţnostech obyvatel v místní části Haltýře došlo konečně
k nápravě. Krásná přístupová cesta aţ k úvozu u
Hrouzkového a nové parkovací plochy ocení nejen obyvatelé
místní části, ale i návštěvníci naší obce. Děkuji za milé
poděkování pana Kozáka zakončené krásnou básničkou:
Uţ máme cestu novou, cestu asfaltovou, balvany jsou
nenávratně pryč, co bychom chtěli víc! Starostka
Úklid a čistota obce
Opět upozorňuji občany, kteří nestihli odklidit
z veřejných ploch všechen stavební materiál, různé stroje a
nářadí, nepojízdné automobily a podobně, aby tak neprodleně
učinili a nemuseli být jednotlivě vyzýváni dopisem
z obecního úřadu.
Starostka

Obřadu a vystoupení se s pohnutím zúčastnil i bratr
zemřelého Václava Halíře Zdeněk, který se narodil přesně o
dva roky po svém bratrovi, rovněţ 28. září. Také jemu (snad i
za to, ţe od vlaku přišel pěšky) zazpívala neformálně a
decentně (po skončení obřadu a koncertu u pomníku
Geislerových) brněnská děvčata několik skladeb z
moravského folklóru, jak zachytila i fotografie redakce
v příloze KN .
Kš
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parta holek i kluků.
(K přání prváčkům a celé škole: „ať se jim daří v učení i
v ţivotě“ se připojil zasláním e-mailu 2.září také jeden z
rodičů, nadšený pasováním, který poděkoval celému
kolektivu školy. Moc nás to potěšilo. Děkujeme.)
Mgr. Marie Kondlerová
Důstojné postavy šlechty i roztomilé pvňáčky při pasování
najdete i na fotografii z archivu školy.

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA KOKORY
PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 2011/2012
Ředitelka ZŠ a MŠ : Mgr. Marie Kondlerová
Zástupkyně ředitelky Mgr Jana Hošťálková
Třídní učitelky:
1. třída
Mgr. Jarmila Jurečková
2. třída
Mgr. Michaela Pokorná
3. třída
Mgr. šárka Vašinová
4. třída
Mgr. Jana Procházková
5. třída
Mgr. Taťána Smolková
6. třída
Mgr. Jitka Vystavělová
7. třída
Mgr. Jana Jemelková
8. třída
Mgr. Miroslava Pospíšilová
9. třída
Mgr. Simona Cyprichová
Prac. činnosti , dějepis Mgr. Denisa Gajdorusová
Školní druţina
Olga Plaskurová
Účetní
Iva Jemelková
Správní zaměstnanci
Ludmila Uvírová
Eva Telíšková
MATEŘSKÁ ŠkOLA:
Vedoucí učitelka
Alexandra Neulsová
Učitelky
Kateřina Ţouţelková
Sylva Pavlŧ
Lucie Vymlátilová
Správní zaměstnanci
Pracovnice školní jídelny
Vedoucí jídelny
Kuchařky

Anna Karasová
O POHÁR PRIMÁTORA MĚSTA PŘEROVA
Někteří odváţní běţci a běţkyně si porovnali ve středu
20. 9. své běţecké schopnosti se svými vrstevníky na jiţ 20.
ročníku tohoto závodu. Poprvé se nám podařilo sáhnout si na
stupně vítězů. Tím nejlepším výkonem se můţe pochlubit
Zdeněk Kudlička ze 7. třídy, který si zaběhl pro zlatý pohár
v běhu na 800 metrů. GRATULUJEME a děkujeme za
skvělou reprezentaci naší školy. Ke gratulaci se samozřejmě
přidávají i Kokorské noviny a není to pro Kudličku poprvé.

Hana Pavlíková
Milada Štefuráková
Jitka Talachová

PASOVÁNÍ KOKORSKÝCH PRVŇÁČKŦ
Za zvuků slavnostních fanfár zahájila základní škola nový
školní rok společným setkáním všech ţáků školy a rodičů i
prarodičů nových ţáků 1. třídy. Na prváčky je pasoval rytíř
ve zbroji, šlechtic jim navlékl plášť s logem školy a chlapcům
předal meč, komtesa děvčatům nasadila na hlavu korunku a
já jsem předávala pasovací list s Rytířským kodexem
prváčka. Nechyběli ani panoši nesoucí korouhve s českým
lvem a svatováclavskou orlicí. Po slavnostním pasování a
proslovu paní starostky, vystoupily třídy označené praporci,
aby přednesly nejmladším ţákům připravené zdravice.
Program zahájení školního roku pak pokračoval
v jednotlivých třídách. Děkuji členům skupiny historického
šermu Markus M z Přerova, která letos oslavila 30. výročí
vzniku, za nádherné pasování našich prváčků.
Co přáli ţáci prváčkům ve svých zdravicích? Na ukázku jsem
vybrala zdravici 4. třídy.
Vítáme Vás mezi námi,
v tomto stavu šlechtickém,
ať mají z vás radost mámy,
v tom ţivotě nelehkém.

CYKLISTICKÉ ODPOLEDNE
Krásné zářijové odpoledne jsme strávili vyzkoušením
si svých cyklistických dovedností a dopravních znalostí. Paní
učitelky nám připravily jízdu zručnosti a test dopravních
znalostí. V kategorii mladších ţáků (1. a 2. třída) zvítězila
Terezka Zlámalová z 1. třídy a v kategorii starších (3. – 5.
třída) Maruška Zapletalová ze 3. třídy. Celkem si přišlo
zazávodit 23 cyklistů. Všichni získali medaili, vítězové
diplom a drobné odměny. Volné chvilky nám vyplnil obecní
policista z Brodku u Přerova pan Čech, který nám dovolil
vyzkoušet policejní vůz a některé prostředky nutné pro jeho
práci.
ŠKOLA KOKORY - NABÍDKA KROUŢKŦ
Ţáci si pro školní rok 2011/2012 vybírali opět z pestré
nabídky krouţků:
- pohybové hry
- florbal
- aerobik
- výtvarný
- pletení z papíru
- flétna
- vaření
- taneční
- myšlení nebolí
- angličtina hrou
- anglický jazyk (od 2. pololetí pro 1. třídu)
- matematika hravě
- počítačový
- češtinářský
- turistický
Marie Kondlerová

Nečeká Vás jenom hraní,
ale psaní, počítání,
čtení písmen slov a vět,
kreslit, cvičit ba i pět.
Ničeho se nelekejte,
v nouzi na nás zaklepejte.
Otevřeme, poradíme,
poradíme, to, co víme.
To je pozdrav čtvrťáků,
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOKORY
V PROJEKTU EU PENÍZE ŠKOLÁM

MECHANIZACE, CLEVELAND USA A MOTORKÁŘI
Určitě není sporu o tom, ţe mechanizace sehrává, a to
nejen v našem ZD, v zemědělství jednu z rozhodujících rolí.
Vývojem strojů a mechanizmů v JZD a ZD Kokory nás
provádí v KN současný místopředseda ZD pan Oldřich
Temlík. Na řadě je jeho článek mapující vývoj po roce 1990.
Ten jsme si však uschovali do zimního uţ prosincového čísla.
Čtenářům děkujeme za pochopení.
Do prosincového čísla máme také připravené údaje a
fotografie z USA z Clevelandu, ale také ze srazu motorkářů
v Čekyni a určitě i další zajímavosti o Dolním mlýně
v Tršicích, o nedaleké kapli sv. Kunhuty apod. Nezapomeňte!

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Na konci ledna 2011 jsem po vytvoření projektového
záměru podala ţádost do tohoto projektu a o tři měsíce
později jsme obdrţeli rozhodnutí o schválení projektu a
poskytnutí dotace. Co je vlastně cílem projektu, který bývá
často v médiích prezentován (dle mého profesionálního
pohledu velmi zjednodušeně) a co z něho vyplývá pro vedení
školy a učitele? Cílem projektu je zkvalitnění vlastní výuky
prostřednictvím veškerých činností při vyuţití digitálních
technologií, pouţívání aktivit, které zvyšují dynamiku,
originalitu, názornost, interakci mezi učitelem a ţákem.
Zvyšují motivaci ţáků, vedou ke zlepšení jejich studijních
výsledků. Umoţňují následné zveřejnění a sdílení
s pedagogickou veřejností. Zkvalitnění vyučovacího procesu
je zajištěno také vytvořením technických a materiálních
podmínek pro tvorbu a praktické nasazení digitálních
učebních materiálů při výuce. A právě digitální učební
materiály (pracovní listy, prezentace, kříţovky, testy…)
vytváříme my, učitelé. Ověříme je ve výuce a metodicky
zhodnotíme v záznamovém listu, abychom splnili všechny
poţadované výstupy projektu. Pro naši školu to představuje
vytvoření a odpilotování (ověření ve výuce) 360 digitálních
učebních materiálů. A k tomu musíme mít zajištěny technické
a materiální podmínky. V červenci byla nainstalována
interaktivní tabule, v dalších třech třídách zabudován
dataprojektor s počítačem, k vyuţití máme vizualizér. O
prázdninách se tak škola připravovala na nový školní rok.
Těší nás, ţe díky zřizovateli také probíhala úprava tříd,
malování, nátěry radiátorů, vyrábí se nový nábytek do další
třídy.
Marie Kondlerová

POUŤ KOKORSKÉ FARNOSTI DO POLSKA
Wadowice, Kalwaria Zebrzydowska
Dne 17. září 2011 brzy po ránu jsme se vydali autobusem,
směr Polsko. Polskou hranici jsme překročili kolem 9 hodiny
a naše první cesta vedla do Wadowic, rodiště nedávno
blahoslaveného papeţe Jana Pavla II. Zde jsme navštívili
baziliku minor, ve které byl pokřtěn Karol Wojtyla, pozdější
papeţ Jan Pavel II. Její atmosféra byla úţasná. Víra v Krista a
síla modlitby byla cítit v kaţdém kousku tohoto chrámu a
některým vháněla aţ slzy do očí. Obdivovali jsme jeho
barevnost a výzdobu.
Rodný dům Jana Pavla II. patří mezi nejvýznamnější
památky Wadowic, ve kterém se dnes nachází jeho muzeum.
Toto muzeum jsme navštívíli a shlédli fotografie z jeho
dětství, osobní věci a také jeho kněţský, biskupský,
kardinálský a papeţský oblek.
Další naše cesta vedla do Kalwarie Zebrzydowske.
Kalwaria Zebrzydowska je město leţící v jiţním Polsku. Má
(podle sčítání v roce 2007) 4429 obyvatel. Nachází se ve
wadowickém okrese Malopolského vojvodství. Město je
pojmenováno podle tamějšího náboţenského komplexu
(kalvárie) zaloţeného 1. prosince 1602 panovníkem Krakova
Mikołajem Zebrzydowskim. Komplex kaplí s vyobrazením
Krista na jeho poslední cestě (kříţová cesta) s názvem
Sanktuarium pasyjno-maryjne w Kalwarii Zebrzydowskiej
byl v roce 1999 přidán na seznam světového dědictví
UNESCO.
Do malého městečka Kalwarie Zebrzydowske, přijíţdí
kaţdoročně tisíce poutníků. Jejich cílem je zdejší basilika
P.Marie, kříţová cesta a klášter (celý komplex by se dal
přirovnat k našemu poutnímu místu Svatá Hora u Příbrami,
která je ale několikrát menší). Z podnětu vejvody Mikołaje
Zebrzydowskeho. vyrostla v roce 1600 na vrcholku hory
Zarek kaple Ukřiţování Jeţíše Krista, ke které o rok později
přibyl i kostel a zanedlouho poté i klášterní budovy. Postupně
tak vznikl nádherný komplex, který byl v letech 1605 aţ 1617
dále rozšířen o prvních šestnáct zastavení kříţové cesty.
Zebrzydowski byl přesvědčen, ţe okolí Zareku se velmi
podobá biblickému Jeruzalému, a tak se Zareku začalo říkat
„Golgota“, v jeho sousedství stála „Olivová hora“ a další
kaple byly vystavěny na hoře „Sion“. Po smrti Nikolaje v
roce 1620 pokračoval v rozestavěném díle jeho syn Jan
Zebrzydowski. Kalvárie se brzy stala vyhledávaným místem
věřících, a tak musel být ještě koncem 17. století hlavní
kostel rozšířen o další dvě kaple.
Způsobů, jak projít kalvárii je několik. Nejznámější je
však cesta Jeţíše Krista, na které je celkem 28 zastavení,
nebo cesta Matky Boţí s 24 zastaveními. Tuto kříţovou cestu
jsme procházeli jen od zastavení připomínající odsouzení
Jeţíše a mohu říci, ţe celá cesta byla velmi náročná. Na

DEN ZVÍŘAT
V rámci spolupráce základní a mateřské školy jsme
tentokrát vyjeli společně u příleţitosti blíţícího se Světového
dne zvířat do ZOO Kopeček, kde jsme měli objednaný
vzdělávací program. Starším dětem se líbila komentovaná
prohlídka, poutavé vyprávění pracovníků ZOO o ţivotě
zvířat. Mladší děti měly největší záţitek z přímého kontaktu
se zvířaty při krmení koz a lam.

Děti v ZOO na Kopečku. Archiv školy.
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konec došli všichni: staří, mladí i děti. A to s dobrým pocitem
naplnění naší pouti.
Dnes je kalvárie 2. nejnavštěvovanějším poutním místem
v celém Polsku. Nejvíce věřících sem míří v období
Velikonočního svatého týdne, kdy se koná slavnostní procesí.
Lidé, převlečení do dobových kostýmů, prochází poslední
cestu Jeţíše Krista od Pilátova soudu aţ na Golgotu. To vše
za doprovodu tisíců poutníků. Mezi časté návštěvníky
Kalwarie Zebrzydowske patřil i nedávno zesnulý papeţ Jan
Pavel II, který se narodil ve Wadowicích, pouhých čtrnáct
kilometrů od kláštera. Dvakrát zde slouţil jako papeţ
slavnostní mši a na jeho počest byla v roce 2000 před
bazilikou odhalena jeho bronzová socha.
Těm, kdo tam ještě nebyli, tuto pouť velice doporučuji.
Stálo to za to, přátelé.
Ludmila Chrastinová, Ţeravice (redakčně kráceno)
Obětní dary – hodová mše. Foto L. Chrastinová
NA NÁVŠTĚVĚ V NELEŠOVICÍCH
Stálý čtenář Kokorských novin si jistě vzpomene na
výstavku 850 let Ţeravic, kterou jsme navštívili a popsali
v KN XII/5 z října 2010. Jednou z vystavovatelek, jejíţ
sbírka zejména panenek a kočárků přitáhla a zaujala mnohé
návštěvníky, byla ţeravská paní Jurečková. Při rozhovoru
prozradila, ţe obdobných, dalo by se říci muzejních exponátů
má doma mnohem více a ţe se chystá je shromáţdit a
uspořádat v domě své dcery v Nelešovicích č.p. 40 (někdejší
Vránův statek) v prostorách uprázdněné rozlehlé sýpky. Uţ
tehdy jsme se s manţelkou rozhodli, ţe to musíme vidět a
získali jsme i pozvání či souhlas sběratelky. Ta nás ovšem
upozornila, ţe ještě není všechno opráno, naţehleno a
upraveno, takţe jsme počkali aţ do letošního léta.
A tak jsme začátkem srpna (a potom opakovaně) do
Nelešovic i s rodinou zajeli a rozhodně jsme nebyli zklamáni.
Rodinné památky na dřívější majitele Vránovy, zmíněné
panenky a kočárky, keramika a porcelán, sbírka mlýnků,
lodní kufry KAZETO, obrazy, váhy, spousta dalších
drobných zajímavostí i sportovní trofeje dcery paní Jurečkové
M. Lakomé, která nás ochotně a zasvěceně provedla a
doloţila i některé materiály z minulosti Nelešovic. Někdejší
statek (dnes ve vlastnictví manţelů Lakomých) je
v rekonstrukci, zejména jeho obytná část, velký dláţděný
dvůr, zaklenutá náspa a velké objekty stájí a stodol, táhnoucí
se kolem Nelešovického potoka hovoří jasně o zemědělské
minulosti objektu. Některé probíhající stavební práce a
přístup na sýpku zatím dovolují pouze individuální
soukromou návštěvu. Byli jsme vděčni, ţe nám byla
umoţněna a alespoň obrázkem se o záţitek podělíme i
s našimi čtenáři.

Kalwaria Zebrzydowska. Foto autorka
ZE ŢIVOTA FARNOSTI KOKORY
Je tomu uţ více jak tři měsíce, co u nás ve farnosti působí
nový farář P. Wojciech Zapiór. Za tuto dobu se změnilo
mnoho věcí.
Kaţdou středu v 18.00 hod. byla zavedena mše sv. pro
děti - tzv. dětská mše. Jde o bohosluţbu, kde má farář
tematická kázání pro děti a na konci mše vţdy vylosuje jedno
dítě, které si domů odnese plyšové zvířátko. Na další dětskou
mši ho přinese a je vylosován další, kdo ještě nebyl.
P.Zapior zavedl nově pravidelné měsíční mše svaté:
v kapli v Lukové kaţdé 2. pondělí v 17.00 hodin a v kapli
v Ţeravicích kaţdé 3. pondělí v 17.00 hodin.
O kokorských hodech 14. 8. 2011, kdy jsme slavili svátek
Nanebevzetí Panny Marie, byla slavnostní mše svatá, po mši
následovalo sv. poţehnání a v odpoledních hodinách
posezení na faře s country kapelou Freďáci, která hrála
výbornou muziku. Pro návštěvníky této akce bylo připraveno
na farním dvoře občerstvení a pro děti zdarma trampolína,
houpačky a jízdy na koních. O ty byl největší zájem. Za
krásného letního počasí se hodové odpoledne ke spokojenosti
všech vydařilo.
Pan farář také inicioval pro rodiče s dětmi drakiádu. Na
Zákostelkách o neděli 25. 9. létalo v pěkné výšce 6 draků. Tři
draci se stále drţeli u země asi se báli výšky. Toto pěkné
podzimní odpoledne zakončilo 21 dětí se svými rodiči
posezením na faře a opékáním špekáčků Na říjen je
připravován významný misijní den.
Dominik Jurečka
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poněkud změnil svůj charakter a stává se společenským
pohodovým setkáním zejména těch mladších. Na snímku
z archivu redakce jsou zachyceni dva z organizátorů turnaje
J. Černý a K. Bluma mladší.

Podle „Historie a současnosti Nelešovic“ z roku 1973 uvádí
se historická posloupnost rodů na čísle popisném 40 takto:
1855 Franc Ţuška, 1861 Antoš Vrána a Terezie, 1903 Tomáš
Vrána a Aneţka, 1918 Aneţka Vránová, 1920 Václav Šumšal
a Aneţka, 1934 František Vrána a Marie, 1969 Marie
Vránová.
Jako zajímavost uvádíme znovu skutečnost, ţe k rodu
Vránových z Nelešovic i ke kokorské tetě „Sumšalce“ se
hlásí i současný náčelník České obce sokolské z Prahy bratr
Miroslav Vrána. Jeho rodinná větev se v minulosti
propracovala aţ do Bulharska a Jakuba Vránu původem
z Nelešovic si pamatují i bulharští Sokolové, kteří se chystají
na slet do Prahy v příštím roce. Věříme, ţe si k cestě „ke
kořenům svého rodu“ najdou, na základě našeho pozvání,
v dohledné době prostor a čas i praţští Vránové současní.
Z písemných materiálů, které jsme získali z Nelešovic
z čísla 1, jsme si upřesnili, ţe také na tomto popisném čísle
„seděli“ v první polovině XX. století František Vrána a
Antonie (roz. Přikrylová). S výjimkou tohoto období je číslo
1 obsazeno rodem Přikrylů jiţ od roku 1870.
Přikrylovi však sedí nejdéle na čísle popisném 3, kam se
přiţenil Josef Přikryl jiţ v roce 1759. Po 12 letech se stal na
dvě období i představeným obce. Představeným obce byl na
přelomu století (1898- 1901) také František Přikryl z čísla 19.
Zajímavé
materiály
o
majetkových
převodech
v Nelešovicích zapůjčené redakci KN (byly nalezeny na půdě
nelešovského popisného čísla 1 v poměrně špatném stavu)
nás zavádějí k soudcům, notářům, kupujícím a prodávajícím
v Nelešovicích zhruba před sto lety. Za moţnost nahlédnout
aspoň amatérsky do ţivota našich předků a spojit památky po
nich se současností, redakce KN, i za své čtenáře, všem
zainteresovaným, kteří svou minulost ctí, děkuje.
Kš

Před objektiv KN předstoupilo také dobře materiálně
vybavené druţstvo TAKOVÁ NORMÁLNÍ RODINKA
Jeho sloţení čtenářům předkládáme a foto zařazujeme do
obrazové přílohy KN. Tam můţete mezi hráči a hráčkami
identifikovat zleva: D. Sládeček, K. Bluma ml., L. Bluma, L.
Brada, D. Dobeš (maličká P. Dobešová); W. Matuška,
Martina Baranová, R. Vašica, Michaela Baranová, P.
Sládečková. Prohlíţejte pozorně.
POHODOVÉ PŘEDHODOVÉ ODPOLEDNE
navázalo plynule na házenkářský turnaj. Ve spolupráci obce
hasičů, Sokola a dalších korporací se sešli hodovníci
s rodinami i dětmi (těch bylo ovšem překvapivě málo) ke
společenskému posezení se zábavou a soutěţemi, jak uţ
pomalu začíná být tradicí. Novinkou byla tentokrát sportovní
soutěţ „O POHÁR STAROSTŦ“ – KOKORSKÝ SILÁK
A KOKORSKÁ AMAZONKA. Starostka obce Hana
Zittová připravila putovní pohár pro ţeny a starosta Sokola
Kokory Radomír Veselský pohár pro muţe. Závodilo se
v hodu břemenem (dřevěnými trámky, které věnovala, stejně
jako další ceny, nová pizzerie Sultán). Oba starostové soutěţ
zahájili a a jejich výkony byly zaznamenány jako základní
rekordy soutěţe., které však byly záhy překonány. Soutěţe se
zúčastnilo na dvacet muţů a deset ţen. Na snímku KN
ustanovuje starostka obce hana Zittová základní rekord
soutěţe „Kokorská amazonka“

KOKORSKÉ HODY A LÉTO 2011
Naše hody připadají podle zasvěcení kostela na svátek
Nanebevzetí Panny Marie, tedy na 15. srpna. Jiţ po léta se
však slaví v neděli, která je tomuto datu nejbliţší a letos to
bylo 14. srpna. K hodům samozřejmě patří i slavnostní mše
(hrubá či velká) a letos i farní den (čtěte na jiném místě KN),
ale samozřejmě řada akcí „světských“. K tradičním
kolotočovým atrakcím přibyl před časem a to v souladu
s delší tradicí i sobotní předhodový program, na kterém se
podílí pod praporem obce více organizátorů. Jeho dějištěm
jsou prostory hřiště Sokola Kokory.
TURNAJ NÁRODNÍ HÁZENÉ
Oddíl národní házené T. J. Sokol Kokory zahájil tradiční
předhodovou sportovní část programu jiţ v 10 hodin
dopoledne. Na hřišti se pohodově a neformálně sešli hráči a
příznivci národní házené a vytvořili tři smíšená komplexně
sestavená a děvčaty posílená turnajová druţstva
s podivuhodnými fantazijními názvy. Ve dvoukolovém klání
zvítězilo druţstvo BROUČCI před
TAKOVOU
NORMÁLNÍ RODINKOU. Na třetím místě skončilo
druţstvo s názvem ŢENY KOKORÁČKU. Boje byly
nesmlouvavé a vyrovnané a řídila je trojice rozhodčích,
jejichţ výkon byl ovšem také hodnocen, v sestavě J. Černý, J.
Habáň a Dobeš. Ředitelem turnaje byl K. Bluma ml. U
udírny vydrţel po celý turnaj i odpoledne K. Bluma st. a
velmi brzy všechno dobře vyuzené zboţí vyprodal. Mnozí
z účastníků a diváků turnaje zůstali i na další odpolední
program. Turnaj dříve více orientovaný na „staré pány“
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Mezi ţenami nakonec zvítězila „cizinka“ paní Dolínková
z Přerova, těsně před nejlepší Kokoračkou paní Věrou
Horákovou (9,00m a 8,65m.) a před dalším hostem hodŧ
Lucií Klimentovou. Tuto novou sportovní disciplinu si (jako
zajímavost) vyzkoušely „na nečisto a na vlastní riziko“ i
klientky Centra Dominika.
Základní rekord v kategorii muţů vytvořený starostou
Sokola Kokory bratrem Radkem Veselským v soutěţi
Kokorský silák, byl rovněţ brzy překonán. Nakonec zvítězil
výtečným hodem 12,80m pan Petr Minařík z Nelešovic,
druhý byl hodem 10,58m pravověrný Kokorák pan Petr
Dţujík. Jako poslední se dostavil na start pan Vojtěch
Temlík z Kokor, hodil bez problémŧ 10,48m a skončil
třetí. Vítězové dostali (uţ za bouřky a deště ) putovní poháry
i věcnou cenu, ceny věnované obecním úřadem a Sokolem
obdrţeli i závodníci na druhém a třetím místě. Kš
Kaplička Čelechovice. Foto KN.
Po nezbytném občerstvení jsem ihned zahájil novinářskou
práci. „Zpověď“ byla velmi krátká. Většinou uţ všichni víme,
ţe hokejista Martin Vojtěch začínal v Přerově a v další
kariéře prošel úspěšně několika českými, ale také
slovenskými extraligovými kluby a v posledním období nosí
dres Ocelářů Třinec a přispěl k získání jejich premiérového
titulu mistra republiky. Slovo dalo slovo a uţ jsme stáli před
pohárem. Zde šéfredaktor KN získal exkluzivní smlouvu jako
mluvčí Ocelářů a osobně brankáře M. Vojtka pro oblast
střední Hané, ve které se prodávají Kokorské noviny. Výše
honoráře v tomto kontraktu je důvěrná, prozradíme však
našim čtenářům, ţe měla méně neţ pět nul, ovšem můţe být
časem podle výsledků propagace Ocelářů upravená.
S potěšením jsem konstatoval, ţe zapůjčený dres Ocelářů
Třinec navlečený přes svrchní oděv mi byl volný a ţe to tedy
se mnou není tak zlé, jak se obecně hovoří. Cesta zpět do
sídla redakce „po asfaltu kolem vody“ byla za nastupujícího
uţ podzimního chladu a svištění pneumatik mnohem
příjemnější a opravdu osvěţující.
A nyní musí následovat dovětek o něco váţnější. Poháry
mistrů extraligy se nezískávají kaţdý den. Jsou vykoupeny
tvrdým tréninkem, sportovní dřinou na nejvyšší úrovni i
sportovním štěstím, nasazením jednotlivců i celého kolektivu
a vytvořením potřebného materiálního a finančního zázemí a
bojové klubové atmosféry. Proto je ta sláva a euforie kolem
nich zaslouţená a její odlesk padl letos i na obě naše obce.
Děkujeme a ještě jednou chlapcům gratulujeme. Zároveň
s velkou lítostí zaznamenáváme i lidskou a sportovní tragédii
ruského, našeho i celosvětového hokeje, která se nás všech
dotkla na začátku letošního září.
Kš

POHÁR MISTRA EXTRALIGY V ČELECHOVICÍCH
Kolem velikonoc se obrovský pohár mistra české
hokejové extraligy dostal na své propagační slavnostní cestě
také k nám do Kokor a to zásluhou obránce Ocelářŧ Třinec
Josefa Hrabala. Přinesli jsme z pobytu poháru v Kokorách i
zajímavé fotografie a zároveň čtenářům slíbili, ţe ještě
„odchytíme a vyzpovídáme“ také brankáře Ocelářŧ
Martina Vojtka, jehoţ rod pochází ze sousedních
Čelechovic a on tam na opravené „rodné chalupě“ dosud
rekreačně gazduje.
A to se nám také podařilo. U kokorské trafiky „chycený“
špičkový gólman Vojtek (jeho pobyt v Kokorách prozradil
jeho spoluhráč Josef Hrabal) byl velmi ochotný (fota KN) a
dokonce pozval „Kokorské noviny“ přímo do Čelechovic,
kde měli být v sobotu 20. srpna 2011 večer pohár i jeho
drţitel představeni příznivcům hokeje a návštěvníkům areálu
U SUPA.

SEDMDESÁTILETÝ KUCHAŘ ZAČÁTEČNÍK
Přiznám se bez mučení a to hned na začátku, ţe do té
sedmdesátky jsem toho opravdu moc neuvařil či jinak
neuklohnil. Snad čaj z pytlíku, vajíčka, později bramboráky a
amolety z připraveného těsta. Po pár částečně úspěšných
pokusech polévky z pytlíku jsem v období pobytu mé ţeny
v lázních upekl před časem hovězí maso, které se pak ukázalo
jako velmi trvanlivé a jako vrchol samostatnosti jsem téměř
úspěšně zavařil 10 sklenic meruněk. S těmi jsem se pak
chlubil několik let.
Teprve po sedmdesátce došlo ke kuchařské revoluci a
mohou za to dýně. Klasickou tykev velkoplodou jsme
zejména na kompostu pěstovali úspěšně řadu let. Pět aţ deset
cvalíků i obrů o váze 5, 10, 20 kg i více – téměř vţdy
v typickém oranţovém vybarvení - se na podzim vţdycky u

Nový mluvčí OCELÁŘŮ. Foto redakce.
S překvapením jsem nově po letech zjistil, ţe cesta na
kole z Kokor do Čelechovic je namáhavá a ţe vede kolem
vody stále do kopce, coţ jsem dříve asi nevěděl či spíše
nezaznamenal. Kdyţ jsem dorazil na místo oslavy u
„kulturáku“, byla jiţ akce v proudu. Pohár nainstalován
s nezbytnými doplňky, člen mistrovského celku před četným
obecenstvem přítomen a připraven. Ještě před dojezdem jsem
si v pozdním večerním zapadajícím slunci stačil
vyfotografovat pěkně opravenou čelechovskou kapličku a
zvelebenou Vojtkovu tvrz u vody, kterou před domem střeţil
Vojtek mladší, pro upřesnění jiţ páté generace.
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nás našlo. Máme celá rodina velmi rádi klasický dýňový
kompot a to byl také jediný způsob vyuţití této objemné
„zeleniny“.
V minulých letech jsem však pozorně sledoval dýňovou
invazi v televizi a na internetu a v hlavě se mi usadila, pro
někoho „novinka“, japonská dýně Hokaido. Nedalo mi to a
chtěl jsem to zkusit. Zeť Standa zakoupil v Přerově semínka a
jako doplněk k dýním klasickým začaly i na našich
latifundiích za pivovarem (mezi řádky raných brambor)
prosperovat japonské dýně Hokkaido.
Na začátku září se objevily první výsledky. Krásně
oranţové dýně nepříliš velké o váze či hmotnosti přes kilo.
Dočetl jsem se, ţe se jedná o japonskou odrůdu zvanou
Uchiki Kuri, ţe je velmi chutná, snadno a rozmanitě
zpracovatelná, vydrţí na studené suché chodbě či v
chladnějším pokoji aţ jeden rok. Ale hlavní byla četná
dobrozdání, jak je vynikající po všech stránkách vitamínů a
obranných látek, jak je oblibená ve Spojených státech a celé
Evropě, ţe je to zkrátka „in“ a „nej“. Ke chvále se přidala
z vlastní praxe i zkušená kuchařka ze zápivovarského
sousedství paní F. K. a bylo rozhodnuto. Manţelka mi
s potutelným úsměvem přenechala v kuchyni volné pole a
„zapůjčila“ potřebné nádobí.
Na stará kolena jsem se stal kuchařem a hned
experimentátorem. Nakrájel jsem duţinu z půlky menší dýně
Hokkaido i s kůrou na plátky (mohou být aţ 1cm tlusté) a
rozloţil na pánev s trochou obyčejného slunečnicového oleje
(pro fajnšmekry olivový panenský), přidal papriky tří barev,
kolečka cibule a pórku, osolil, okořenil (pepř, kari, vegeta,
dle volby) a přidal ještě na čtvrtky rajčata a plátky z jednoho
stroučku česneku a plátky červených kozích rohů. Bylo toho
vrchovatě a nádherně barevné. Snad to v příloze KN vynikne.
A ještě jedno přiznání. Samozřejmě jsem přidal (dospodu)
pár, ale opravdu jen pár, tenkých koleček brodeckého
kabanosu (jindy oravské slaniny), aby to nebylo úplně
vegetariánské.
Naplněnou pánev jsem zahříval na mírném plameni a po
chvilce přidal těsnou pokličku s odvětráním. Pak jsem opékal
či spíše dusil dvacet minut, dvakrát jsem speciální lopatkou
směs prohrábl. Kupodivu se nic nepřipálilo (zelenina pustila
šťávu), dýně krásně i s kůrou změkla, ale nerozvařila se.
Zelenina byla měkká tak akorát a přiměřeně dochucená.
Výsledkem jsem byl nesmírně překvapen či vlastně
nadšen a chutnalo, pokud to nezahrála pro mé potěšení, (s
chlebem či pečivem) i manţelce. Bylo to prima a dokonce i
po studenu. Vyzkoušeli jsme to uţ vícekrát, také jako plátky
dýně jen osolené a okořeněné a pečené v troubě na plechu a
pečícím papíře i s brambory. Receptů jsou stovky od
polévky, šťáv pro děti, přes saláty a já nevím co ještě, aţ po
koláč. Já zatím ovšem umím jen ten jediný „svůj“ recept,
který jsem nazval KODÝZES HOKKAIDO (Kokorská
dýňozeleninová směs Hokkaido). Nikomu se nic nestalo,
všichni, co ochutnali, jsou zdraví, někteří dokonce příjemně
překvapeni (chválili opravdu hodně) a já jsem tvrdě vstoupil
do kulinářské Evropy či obecně do velkého kuchařského
světa i v naší domácí redakční kuchyni.
Dobrou chuť a zkuste to taky. Zjistil jsem pro vás i cenové
relace. Jedna dýně Hokaido stojí na trhu v Ředhošti pod
horou Říp (podle mého bratra Jiřího) 10 – 30 Kč, na internetu
na farmách asi 30 – 40 Kč, v Hypernově či Albertu v Přerově
30 Kč za kilo, holandská BIO z dovozu (na internetu) 98 Kč
za 1 kg. Já jsem jich vypěstoval za 20 Kč (semínka jsou
poměrně drahá) asi deset, práci a péči ovšem nepočítám. A
v příštím roce, dá li Pánbůh zdraví, budu pokračovat. Navíc

se zavazuji, ţe se naučím alespoň jeden další recept.
K obyčejnému dennímu vaření se ovšem i nadále vůbec
netlačím a spolehlivý provoz naší špičkové kuchyně, který
trvá jiţ více neţ 50 let, přenechávám s uznáním a
poděkováním své ţeně Bohušce.
Kš
SOKOLSKÁ SLETOVÁ ŠTAFETA
150 let Sokola, XV. všesokolský slet v Praze 2012,
předletová štafeta 2011, SOKOL ŢIJE A NĚCO DOKÁŢE.
To byla hesla, se kterými mířila ku Praze 23. – 25. září
2011 sletová štafeta, která měla aktivizovat členy Sokola ve
městech i na vesnicích a popularizovat současné sokolské
myšlenky sportu pro všechny a zdravého ţivotního stylu,
samozřejmě na základě starých historických sokolských
tradic.
Kokorská hodina H pro průjezd štafety připadla na
sobotu 24. září na 13 hodin. To uţ k nám mířili z Rokytnice,
kde štafetu převzali, naši cyklisté házenkáři David Kozák a
Josef Rygal. Štafetové kolíky v baťůţku pak u Dolku
převzaly cyklistky seniorky (Jana Zemanová, Františka
Dţujíková a za revizní komisi Sokola Alena Temlíková). Po
nich pak u česaček převzaly štafetové kolíky členky
zastupitelstva obce L. Hrubá a H. Zittová.

Sama paní starostka (foto L. Láhner) pak předala na okraji
Ulice štafetu úspěšným ţákovským běţcům Sokola Kokory
Janu Majárkovi a Ondrovi Markovi, kteří nesli štafetu
novostavbami aţ k novému tenisovému kurtu. Poslední úsek
od brány areálu po rozhlasovou kabinu na hřišti připadl těm
nejmenším.

Viktorka Marková a Mařenka Zapletalová obklopili
zkušeného Sokola Jiříka Zapletala (foto redakce) a po
krátkém běhu předal právě Jiřík štafetu starostovi Sokola
Kokory Radku Veselskému. To uţ do stínu před rozhlas
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dorazili i ostatní členové štafety a doprovodné vozidlo ţupy
s náčelníkem bratrem Zbyňkem Haraštou a tajemnicí ţupy
sestrou Irenou Darmovou. Štafetu zde převzala pětice
cyklistek z Brodku a bez otálení vyrazily brodecké seniorky
na další cestu. Štafeta pak bez problémů dorazila v neděli do
Prahy do Tyršova domu. Propagace byla, písemné materiály,
odznaky, samolepky, hlášení rozhlasu, občerstvení zajištěno,
ale zájem občanů, diplomaticky řečeno, nevelký. Snad to
paradoxně bylo i tím opravdu nádherným počasím. Účastníci
štafety se občerstvili, vyslechli poděkování za svou vstřícnost
a sportovní přístup k akci, druţně pobesedovali a někteří
sledovali pak i utkání národní házené Kokory - Nelešovice.
V rozdaných materiálech pozval Sokol Kokory širokou
veřejnost na své další tělovýchovné i společenské akce
letošního podzimu. Pohodovou (byť vcelku organizačně
náročnou) akci fotograficky zdokumentovali členové výboru
Sokola L. Láhner a A. Košťálek a z rozhlasové kabiny
doprovodil a sledoval K. Uvíra. Všem, kteří se na úspěšné
štafetě na kokorském úseku podíleli, srdečně děkujeme. Kš

hospodou, farou a starou školou. Těsně vedle fary je vjezd do
hospodářství, které bylo později začleněno do areálu kláštera.

Budova kláštera samozřejmě ještě nestojí. A co víc uprostřed „náměstí“ či návsi (někde za později zbudovaným
pomníkem padlých) je situována zastřešená studna s kolem
rumpálu. Ta leţí zhruba na prameni, který se podle
nedávných zkušeností táhne od kapličky aţ po velkou
kopanou studnu vybudovanou mnohem později na pozemku
nynější mateřské školy. Téměř s jistotou můţeme tvrdit, ţe
tato (dávno zrušená) obecní studna měla opravdu vody dost.
Později byla pak zřízena studna nedaleko odtud, na dvoře
hospodářských budov tzv. „býčárny“, dnes v jiné podobě a na
místě trochu skrytém - u obchodňáku Vinklárkových.
Kš

Poznámka redakce: hned v pondělí 26. 9.2011 se nám ozval
náčelník České obce sokolské M. Vrána z Prahy a poděkoval
za osobní poselství a za štafetový kolík z pravého ořechového,
který pro Sokol Kokory (pro župu ovšem bukový) zhotovil v
Suchonicích pan Jaroslav Štěpán ze staré sokolské kokorské
a nelešovské rodiny. Také jemu děkujeme, a to hned
dvakrát.

MALÁ KOPANÁ BILANCUJE A HLÁSÍ.
Dne 27. 8. jsme připravili na starém hřišti pod bramborem
ukončení prázdnin pro děti. Zde si mohly vyzkoušet aiersoft
který byl hodně oblíben. Děti mohlyi zhlédnout i výstavu
historických noţů a zbraní. Dále byla přichystána velmi
oblíbená trampolína, malování dětí na obličej,opékání
špekáčků a v pozdních večerních hodinách i stezka odvahy.
V dopoledních a odpoledních hodinách probíhal tradiční
turnaj v malé kopané,který byl okořeněn i muţstvem ţen a
zahraničním muţstvem ze Slovenska (mostaři, kteří pracují v
Kokorách na opravě mostu).Umístění v turnaji 1.Stará garda
Kokory, 2.V.I.P., 3.1.AC Kokoráček, 4.Hasiči Kokory,
5.Hasiči Velký Týnec, 6.Mostaři (SK), 7. Bílý Balet (ţeny).
Od odpoledne hrála k tanci a poslechu Kokorská kapela
CODIAK. Fotbalisté 1.AC Kokoráček děkují všem
sponzorům a dárcům za poskytnuté dary pro děti. Také
děkujeme manţelkám, přítelkyním a kamarádkám za obsluhu
během celého dne.
ZAHÁJENÍ SEZÓNY
Sezonu jsme začali ihned 28.8. po náročné akci. Sice jsme
první zápas prohráli o branku,ale výkon byl dobrý a šahali
jsme i po remíze.V dalších zápasech uţ jsme šli výkonostně
nahoru a dařilo se i výsledkově a střelecky. Děkujeme všem
našim fanouškům za podporu v zápasech.
ODCIZENÁ UDÍRNA
Dne 16.9. v odpoledních hodinách jsem jel na kontrolu na
Staré hřiště pod bramborem. Po obchůzce jsem zjistil, ţe nám
byla odcizena udírna. Ihned jsem začal obvolávat své známé
a pátrat s nimi. Za pomoci místních obyvatel, kteří viděli 2
pachatele jak nakládají udírnu na zapřiţený vozík za auto,
jsem tuto věc oznámil na PČR v Přerově. Po příjezdu PČR
jsme rozjeli pátrání. Jeden z pachatelů se nacházel doma a po
přiznání, nás zavedl do sběrny výkupny ţeleza v Majetíně.
Touto cestou oddíl malé kopané 1.AC Kokoráček děkuje
místním obyvatelům za všímavost a poskytnutí informací.
Dále bychom chtěli poděkovat PČR v Přerově (pprap.Karel
Zelníček, pprap. Vladimír Václavík) za velmi dobrou
spolupráci při objasnění případu.

HRABALOVY POHLEDNICE
Opakovaně jsme v textu Kokorských novin i v obrázcích
vyuţili příspěvky a zejména pohlednice od příslušníka
„kokorské cizinecké legie“ pana Ivoše Hrabala, který jiţ po
léta ţije ve Zlíně a pohlednice pro naše potřeby dokonce bez
nároku na úhradu na různých akcích či aukcích vyhledává a
kupuje.
Také tentokrát jsme jich několik dostali. Jedna z nich,
kterou jsme si pro náš výlet do minulosti vybrali, je poměrně
známá, přesto však bude pro většinu znalců a pamětníků
zajímavá. A to nejen klasickými starými obrázky Kokor, ale i
textem, který se týká období těsně před stavbou kokorského
kláštera.
Na titulní straně DOPISNICE jsou poštovní razítka –
odesláno 20. 5. 1899 dvojjazyčně KOKOR a KOKORYpřijato OLMÜTZ a OLOMOUC 21. 5. 1899. Adresa.
Spanilomyslná slečna slečna Marie Haflantová chovanka
v Řepčíně u Olomouce.
Z textu při troše fantazie vyplývá, ţe slečna Lidka
z Kokor pozdravuje do Řepčína (zřejmě do tzv. mateřince a
školy sester dominikánek) nadějné kandidátky učitelství - své
známé, znalé kokorských poměrů a oznamuje jim, ţe se
přijede v pondělí svatodušní představit. Dále dodává, i kdyţ
trochu skrytě, ţe Velebný pán (určitě P. Daniel Dajč, nebo
snad podle náznaku titulu P. Vepřek) posud lítá po Praze –
pravděpodobně starosti s přípravou, realizací či financováním
stavby kláštera – a ţe je pro něho uţ nachystána nějaká
vítaná, o které děvčata v Řepčíně dobře vědí.
Zajímavé však jsou i obrázky Kokor z přelomu století.
Pohled na kostel z polí (později klášterní zahrada) je klasický
a známý. Pozornost si zaslouţí pohled na kapličku,
pravděpodobně z úvozu polní cesty vedoucí k Ţeravicím,
z období, kdy dnešní silnice ještě neexistovala.
Nejzajímavější je však pohled na náves před panskou
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Na závěr máme pro vás dvě radostné zprávy. Dne 17. 9.
na zámku v Přerově vstoupil náš dlouholetý hráč a brankář
David Koutný do stavu manţelského se slečnou Simonou
Volkmerovou.
Druhá radostná zpráva na sebe nenechala dlouho čekat a
20. 9. v ranních hodinách se narodila našemu dlouholetému
hráči Pavlu Poučenskému (ovšem mimo Kokory) dcera
Natálie Poučenská. K oběma radostným událostem se s
gratulací připojuje jak celý tým fotbalistů spolu s
přítelkyněmi, manţelkami, tak i věrní fanoušci a kamarádi.
Do redakce zaslali Pavel Poučenský a Václav Kopečný.

M. Horákovou, M. Matušku, E. Slanou, J. Koutnou, J.
Arnošta.
Pokud dostaneme zprávu o dalších srazech (a snad ještě
některé byly), rádi zveřejníme.
kš

A JEŠŤĚ SRAZY ABSOLVENTŦ KOKORSKÉ ŠKOLY
Na prvním místě musí být samozřejmě a s omluvou
obrázek osmdesátníků, který v minulých novinách chyběl.
Jména účastníků tohoto srazu naleznete v minulém srpnovém
čísle KN XIII/4 v článku SETKÁNÍ PO LÉTECH. Snad
zveřejněním správného obrázku (fotografie z archivu
osmdesátníků) uţ naše pochybení napravíme. Tak tady jsou
naši jubilanti u školy, na kterou stále vzpomínají.
MARIE VESELSKÁ PĚTAOSMDESÁTILETÁ
Jubilantku navštívila i malá delegace Sokola Kokory.
Nechyběl ani starosta Sokola, který to měl nejblíţe.
K poděkování za dlouholetou cvičitelskou a náčelnickou
práci a za rodinnou péči o další významné činovníky
kokorského Sokola přibyla i kytice, drobné dárky, ale hlavně
přání zdraví do dalších let. Mařenko, děkujeme. Foto KN.

V letošním časném podzimu se sešli v Kokoráčku také
absolventi válečného ročníku 1943. Organizátorka srazu
pozvala KN k pořízení fotodokumentace a při té příleţitosti
vyplynuly z druţné debaty drobné zajímavosti, o které se se
čtenáři podělíme. Ukázalo se, ţe mezi přítomnými
„osmašedesátníky“ jsou shodou okolností dva synové
někdejších kokorských pekařů a to J. Arnošt a M. Kratochvíl.
Arnoštovo pekařství bylo umístěno na dvoře areálu mlýna
vedle pivovaru. Kratochvílovi pekli po panu Hambálkovi
v provozovně v Ulici. Do obou pekařství jsem docházel pro
chleba, pamatuji se, ţe ten od Arnoštů jsem často (k nelibosti
rodičů) po cestě pořádně „ohříbal“. Moc to vonělo a bylo to
tak svůdné. Pekař Arnošt vlastnil také starou osobní tatrovku,
do které se v čas nouze vešlo mnohem více hráčů české
házené, neţ bylo předepsaných míst k sezení. Dávnou
minulost, kdy byli chlapci ve škole získáváni do tehdy
prestiţního učebního oboru – hornictví, jsme si připomenuli
s Mirkem Hnilicou z Podkopcí, který následoval pod zem do
Ostravy svého staršího bratra Jana. Těšíme se z Mirkova
slibu, ţe nám zašle svou či bratrovu fotografii ve slavnostní
hornické uniformě. Snad zašlou něco i pekaři. Tak uvidíme.
Celý kolektiv pohostinnou zadní místnost Kokoráčku na
chvíli opustil a postavil se před renovované zdravotní
středisko. Na snímku KN vidíte M. Kupkovou, S. Vychodila,
E. Ptáčkovou, B. Rygalovou, A. Zapletalovou, M.
Kuţelovou,. M. Hnilicu, M. Kratochvíla, A Ondruškovou,

Současné házenkáře Sokola Kokory najdete v příloze KN.
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