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KOKORSKÉ NOVINY
ROČNÍK XIV ČÍSLO 2 DUBEN 2012 VYDÁVÁ OBEC KOKORY
OBČASNÍK PRO OBČANY KOKOR A NEJEN PRO NĚ.
ÚVODNÍK
Supermrazivá a mnohde rekordní zima jakoby skončila
s uzávěrkou minulého čísla našich novin někdy v polovině
února 2012. Ranní teploty sice ještě občas zaútočily na mínus
desítku, ale přes den už to tak hrozné nebylo. Teď budeme i
v úvodníku spolu s našimi čtenáři sledovat, jak se to bude
pomalu a nesměle, ale možná i rychle, kulit směrem k jaru,
k velikonocům a k vydání tohoto druhého čísla KN na konci
dubna. Sokolský ples na konci února se včetně dětského
karnevalu konal už za teplot nad nulou a to až k deseti
stupňům a s odpoledním sluníčkem. A tak hned po neděli 27.
února jsem odpoledne vyrukoval na zahradu. Teplota sice
poklesla na 5°C, ale krásně svítilo už zmíněné a poměrně silné
předjarní sluníčko a na pořadu dne bylo první nesmělé stříhání
vinné révy. Jen ta čerstvě rozmrzlá mazlavá hlína na botách
byla moc nepříjemná. Ale nějak se začít musí. Jen skřivánek
k tomu nevrzal. A také březen tentokrát nenaplnil pranostiku
„Za kamna vlezem“. Celý týden před Josefem už bylo opravdu
teplo a už dávno před tím jsme v televizi a na internetu
sledovali nebezpečný průtok až půl metru tlustých ledových
ker Přerovem, Hranicemi i Olomoucí. A ta sobota a neděle
před svátkem slavného tesaře ta byla opravdu nádherná.
Cyklisté (po našem kolaři) se vyrojili jako kobylky, odvážlivci
už pobíhali jen v „mikinách“ a v Blesku se objevily dokonce
ještě odvážnější „bikiny“. Ale pozor, znalci říkali, že půda je
čtvrt metru rozmrzlá a pod tím dalšího čtvrt metru ještě
zmrzlá, takže i česnek vystrkoval zelené špičky opravdu
opatrně a objevily se první předpovědi o jeho nedostatku.
Konec března byl tak v celku neobvykle teplý, slunečný, ale
pozor, až nebezpečně suchý. Tak pěkné počasí nám ovšem až
do Velikonoc nevydrželo, a také pořádný déšť stále chyběl. Na
neděli velikonoční 8. dubna pak dvakrát za den sněžilo, ale
svítilo i chladné sluníčko a denní teploty se udržely na 5°C.
Také pondělí velikonoční bylo slunečné, ale ráno švihlo
výrazným teplotním výkyvem, bohužel směrem do mínusu. U
nás bylo do mínus pěti, na dalších místech to bylo horší.
Přerov hlásil mínus 8°C a překonaný dosavadní rekord z roku
1956, Jizerka na duben neuvěřitelných mínus 22°C. Co kde
pomrzlo, to se ještě uvidí. Koledníci s tatary, proutky a
mašlemi a kabelami, ti už nezmrzli, jednak se přes den
oteplilo a jednak se mnozí zahřáli.
Naše noviny se už usadily také na internetu, i když
s drobnými nedostatky. Pokud jsou noviny na celé obrazovce,
velké písmo a barevné obrázky stojí za to. Doporučte je svým
známým a příbuzným „v blízké i vzdálené cizině“, pokud mají
internet. Opakujeme: stačí najít „obec kokory“ a na liště
„Kokorské noviny“. Stále hledáme a přivítáme dopisovatele, i
příležitostné a s nadějí i toho, kdo by se chtěl na přípravě a
vydávání novin, jako alespoň relativně mladý, jakkoliv, více či
méně, podílet. Někdy uvažujeme, zda stojí za to KN
připravovat, vymýšlet a vydávat. Jsme přesvědčováni, že ano.
Pokud to cítíte stejně, prosím, ozvěte se. Děkujeme. A ještě
nakonec. Konečně zapršelo.
Kš

Jarní Olešnice, z kterého roku asi? Foto redakce.
ZASTUPITELSTVO OBCE KOKORY
USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ Z 15. 2. 2012
Zastupitelstvo obce schválilo:
- navržený program a ověřovatele zápisu – Ing. Dominik
Jurečka a Pavel Poučenský
- výroční zprávu o hospodaření Základní školy a Mateřské
školy Kokory za rok 2011
- vrácení přeplatku plynu za rok 2011 Základní školy a
Mateřské školy Kokory ve výši
200.000,- Kč na účet
zřizovatele
- převod částky 7.168,04 Kč do rezervního fondu Základní
školy a Mateřské školy Kokory
- odměnu členům rady obce ve výši 1.235,-- Kč s platností od
01.02.2012
- odměnu předsedovi kontrolního a finančního výboru ve výši
500,-- Kč s platností od 01.02.2012
- rozpočtové opatření č. 6 k datu 28.12.2011 schválené radou
obce, příloha č. 1
- rozpočet na rok 2012, příloha č. 2
- Smlouvu o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
mezi Obcí Kokory a ČEZ Distribuce, a.s.
- Kupní smlouvu – prodej pozemku manželům Lugrovým za
cenu 3.840,-- Kč a smlouvu o zřízení úplatného věcného
břemene ve prospěch manželů Lugrových ve výši 130,-- Kč,
ceny stanoveny znaleckým posudkem č. 2613-13/2012 Ing.
Havránka
- Komisionářskou smlouvu a další ujednání s FIO bankou na
spravování akcií české spořitelny
Zastupitelstvo obce neschválilo:
- zveřejnění záměru o odprodeji zastavěného pozemku p.č.
534 v k.ú. Kokory
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Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání zastupitelstva
obce
- došlou poštu
Zittová Hana v. r. starostka obce
ROZPOČET OBCE KOKORY NA ROK 2012
Byl schválen usnesením zastupitelstva z 15. 2. 2012 (viz
výše) a je označen v usnesení jako příloha č. 2. Byl a dosud je
k nahlédnutí vyvěšen na úřední desce a je umístěn i na
webových stránkách obce. Proto jen stručně.
Rozpočet je koncipován jako vyrovnaný s dvaadvaceti
milióny Kč na straně příjmů i výdajů. Nejpodstatnější položky
vycházejí z přístupu zastupitelstva cestou úspor z minulých
let a vytváření finanční rozpočtové rezervy, která činí pro rok
2012 téměř 9 milionů Kč a to vzhledem k dalším záměrům
obce. Obec se tedy „chválabohu“ zatím ani zdaleka nedostala
mezi obce zadlužené (a není jich u nás málo).
V příjmové části rozpočtu hrají hlavní úlohu daně z příjmu
fyzických a právnických osob a daně z přidané hodnoty, které
reprezentují částku téměř 8 milionů Kč. Daně a poplatky
z vybraných činností a služeb dosahují částky zhruba 0,5 mil.
Kč, daň z nemovitostí 0,84 milionu Kč, příjmy z vlastní
činnosti a odvody 0,49 milionu Kč. Dominantní položkou jsou
přebytky z minulých let hospodaření obce 11 milionů Kč.
Výdajová skladba rozpočtu je velmi pestrá, tak jak to odráží
denní život obce i řešení budoucích úkolů.
Především se počítá s výdaji na úpravu komunikací, lávky,
přechodu u Jednoty, údržbu chodníků a dopravní obslužnost a
také na opravy a údržbu kanalizace. Dále jsou připraveny
značné částky na projektové práce, největší částku spolkne
projektová dokumentace kanalizace a ČOV (téměř 2 miliony
Kč). a další menší projekty oprav ZŠ i budovy obecního
úřadu. Počítá se s opravami v ZŠ a MŠ, oprava šaten, bazének,
izolace. Obec významně přispívá na činnost spolků, Sokola,
hasičů, myslivců a na malou kopanou, na provoz dětského
hřiště, ale také na církev, hřbitov, knihovnu, Kokorské noviny
a další kulturní akce. Značné náklady si vyžádá i zdravotní
středisko, výdaje na provoz základní a mateřské školy,
náklady na svoz objemného, tříděného i nebezpečného odpadu
a také údržba zeleně. Poměrně značné náklady si vyžádá
provoz a vnitřní správa obce, mzdové prostředky, odvody
sociálního a zdravotního pojištění, pojištění budov apod.
Vzhledem k předpokládaným výdajům v budoucích letech je
nezbytná relativně značná rozpočtová rezerva. Zvláště právě
ve výdajové části je dobré si rozpočet přečíst v listinné formě
na úřední desce, případně na internetu. Pro čtenáře KN
rozpočet komentoval Kš. Rozpočet byl tedy po rozpravě a
rozboru v únoru 2012 schválen, pro případné úpravy a změny
během roku, vyplývající z konkrétní situace či změny
podmínek v hospodaření obce, je kompetentní zastupitelstvo
obce na svých jednáních a vy taková rozhodnutí najdete
v usneseních zastupitelstva. a také v našich KN.

NOVOROČNÍ POSEZENÍ S DŮCHODCI
Již třetím rokem pořádá obec novoroční setkání s důchodci.
V rámci odpoledního programu mohli diváci shlédnout
vystoupení dětí ze ZŠ a MŠ Kokory. Ve 14.30 hod. byl
naplánován začátek veřejné besedy o životě hudebního
skladatele a cestovatele Eduarda Ingriše. Do naší obce z Brna
zavítala jeho manželka paní Nina Ingriš, kerá působivým
vyprávěním, četnými fotografiemi a projekcí autentických
snímků z výprav přiblížila životní osudy českého hudebního
skladatele (mimo jiné autora písně Teskně hučí Niagara), který
v roce 1947 opustil Československo a už se sem nikdy
nevrátil. Pracoval jako kameraman pro Hollywood, určitý čas
působil v Limě jako šéfdirigent státní filharmonie Peru. V
padesátých letech procestoval celé povodí Amazonky a jako
jeden z prvních kameramanů natáčel mezi domorodci. Byl
přítelem slavného cestovatele Thora Heyerdahla - uskutečnil
dvě plavby na balsovém voru napříč Pacifikem po stopách
expedice KON-TIKI La Kantuta 1 a La Kantuta 2, po Peru
cestoval společně s dvojicí Miroslav Zikmund - Jiří Hanzelka,
s nimiž se spřátelil. Během svého života pořídil unikátní
filmový a dokumentační archiv, který byl v roce 2001 v USA
zabezpečen a převezen do Muzea jihovýchodní Moravy ve
Zlíně.
Po ukončení besedy se mohli přítomní opět přesunout
z učebny do jídelny základní školy, kde bylo ve spolupráci
s klubem ŽENŠEN přichystáno drobné občerstvení.
Děkuji všem, kteří se zasloužili o uspořádání této akce a
přispěli tak k příjemnému prožití nedělního odpoledne.
Starostka

VZPOMÍNKA
Ne vždycky byly všechny místní komunikace asfaltové a
přes obec kdysi vedl po dlouhé trase i mlýnský náhon.
Staříček Florián Košťálek, pozdější obecní strážník, měl
v tomto náhonu již před I. světovou válkou právo rybolovu
nezvyklým způsobem, který byl později zakázán, a to do košů.
Nedostatek vody v náhonu snižoval po čase i hodnotu mlýna.
Běžná hloubka náhonu byla si půl metru. Ale to už je dávno.
Kš
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Fotografie již občan nemusí mít, na místě bude jeho
podobizna digitálně zpracována.
Co se týká cestovních pasů dětí, upozorňujeme, že od 26. 06.
2012 musí mít každé dítě svůj vlastní cestovní doklad, k
žádosti předkládá rodič svůj občanský průkaz, rodný list dítěte
a v případě pochybností o státním občanství dítěte může úřad
vyžadovat doložení dokladu o státním občanství. Rovněž
podobizna dítěte bude na místě digitálně zpracována, proto je
nutná přítomnost dítěte.
Podrobnější informace získá občan na webových stránkách
města Přerova Magistrát - Potřebuji vyřídit - Osobní
doklady.
LI

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
NAROZENÍ DĚTÍ
Dne 28. 2.2012 se narodila Eliška Grohová. Srdečně
vítáme děvčátko mezi kokorské občany.
VÝZNAMNÁ JUBILEA
V období května a června 2012, až do vydání dalšího čísla
KN, oslaví své narozeniny 14 kokorských občanů nad 80 let.
Jsou to paní a pánové:
3. 5. dosáhne paní Vlastimila Doležalová věku 83 roků
4. 5. oslaví paní Marie Zapletalová požehnaných 92 roků
8. 5. dosáhne paní Ludmila Mandrholcová věk 88 let DD
14. 5. se dožívá paní Božena Šíblová 89 let
18. 5. dosáhne paní Anna Ministrová věk 81 roků
24. 5. dovrší paní Jiřina Mrázková svých 84 roků
29. 5. oslaví pan Ladislav Jemelka 88. narozeniny
1. 6. dosáhne paní Milada Bradová věku 81 roků
3. 6. dosáhne pan Zdeněk Matonoha na věk 82 roků
7. 6. oslaví pan Oldřich Temlík požehnaných 91 roků
10. 6. oslaví paní Justina Kupková požehnaných 91 roků
13. 6. oslaví paní Zdeňka Miklíková kulatých 80 roků
22. 6. dovrší pan Zdeněk Vitoslavský 86 roků
DD
26. 6. dosáhne paní Marie Roháčová věku 86 let.

OBČANÉ A ODPADY V OBCI
V naší obci byl ve spolupráci s Hnutím Duha Olomouc
proveden dne 11. 5. 2011 rozbor složení směsných
komunálních odpadů. Dále bylo v průběhu října a listopadu
2011 provedeno anonymní dotazníkové šetření. V náhodně
vybraných domácnostech tazatelka zjišťovala zkušenosti a
názory místních obyvatel na třídění odpadu v obci. Průzkumu
se zúčastnilo 40 domácností. Všichni účastníci bydlí
v rodinných domech. Podrobné dokumenty a výsledky šetření
najdete na našich webových stránkách www.obeckokory.cz.
V obci Kokory třídíme tyto druhy odpadu:
sklo bílé a barevné – stanoviště nádob je u školy a pivovaru
plasty, nápojové kartony – stanoviště žlutých nádob je u
školy a pivovaru
biologicky rozložitelný odpad – stanoviště hnědých nádob je
u školy, pivovaru, u rybníka a na Brodecké), od května
letošního roku bude rozšíření o dva kontejnery pro část obce
Hliník. Svoz je prováděn vždy dvakrát týdně v pondělí a
čtvrtek v období duben až listopad.
papír a karton – v průběhu celého roku od 7.00 do 15.30
možnost uložení ve školním dvoře
železo – dvakrát ročně mobilní svoz
velkoobjemový odpad a nebezpečný odpad – dvakrát ročně
mobilní svoz na určeném místě
baterie a drobné elektrospotřebiče – nádoby umístěny
v přízemí základní školy

Všem jubilantům za obec, redakci i spoluobčany srdečně
blahopřejeme. Samostatné blahopřání ještě přidáváme ke
kulatinám a zejména všem devadesátníkům, mezi kterými je i
nejstarší občanka obce Kokory paní Marie Zapletalová.
Tak ještě jednou hodně zdraví a všestranné pohody pro
všechny jubilanty.
ÚMRTÍ OBČANŮ
Dne 19. 2. 2012 zemřel pan Vladislav Jiřík ve věku 73 let.
Budiž mu naše kokorská země lehkou.
Z OBECNÍHO ÚŘADU.
V sobotu 5. května 2012 proběhne v předsálí kokorské
sokolovny v době od 8 do 10 hodin tradiční HUMANITÁRNÍ
SBÍRKA. Občané mohou darovat (či zbavit se) opět
nepotřebné čisté oblečení, lůžkoviny, nepoškozenou obuv,
vatové přikrývky a další věci podle již známých pravidel. Vše
organizovaně poslouží těm nejvíce potřebným a lidem v nouzi.
DEN MATEK
Proběhne i letos v sokolovně v Kokorách a to v neděli 13.
května od 14 hodin pod patronací obecního úřadu. Maminky a
další rodinní příslušníci jsou srdečně zváni na vystoupení
Mateřské školy v Kokorách a další program.
Pracovnice OÚ připomínají občanům, že mohou místní
poplatky uhradit v úřední dny OÚ Kokory, tj. v pondělí a
středu (svoz odpadu, stočné a další).

Tak by to rozhodně s autodíly vypadat nemělo.

UPOZORŃĚNÍ OBECNÍHO ÚŘADU

Dne 24. 3. 2012 proběhl jarní svoz nebezpečného a
objemného odpadu. Celkem bylo odevzdáno: chladící zařízení
– 0,864 t, malé spotřebiče – 0,162 t, velké spotřebiče – 0,686 t,
objemný odpad – 4,650 t. Tento mobilní svoz, který obec
zajišťuje pro občany dvakrát ročně, nelze využívat v žádném

Obecní úřad Kokory opětovně upozorňuje občany, že kvůli
žádosti o nový občanský průkaz od prosince 2011 musí občan
zajít na Magistrát města Přerova, oddělení občanských
průkazů - náměstí T. G. Masaryka 16, vedle EMOSU.
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případě jako místo k uložení zbytků stavebního materiálu,
materiálu po likvidaci starých přístřešků apod. Dále na
likvidaci odpadů, které plynou z živnostenského podnikání,
pokud firma nemá uzavřenou samostatnou smlouvu s obcí.
Staré pneumatiky odevzdávejte přímo v servisu. Stavební
materiál patří na řízenou skládku.

uspořádání a celkovou atmosféru akce i možnost něco, co se
nám líbí, také zakoupit. Odnesli jsme si veselého zajíčka,
který nám bude připomínat jaro i šikovné ruce našich děvčat z
Kokor. Škoda, že nemůžeme zveřejnit ještě více fotografií.
Všem vystavovatelům (tedy hlavně vystavovatelkám), kteří
projevují tvůrčí schopnosti doplněné rukodělnou zručností,
blahopřejeme a děkujeme.
Redakce KN

Velkým nešvarem se stává ukládání různých druhů odpadů,
hlavně rozebraných dílů z osobních automobilů, u kontejnerů
na sklo a plast. Tento odpad si musí každý majitel zlikvidovat
samostatně na své náklady uložením na skládce. Fotografie
z archivu OÚ dokládá, jak to opravdu s autodílny vypadat
nemá.

OD NAŠICH NEJMENŠÍCH
Paní Sylva Pavlů, učitelka kokorské mateřské školy nám
poslala pro KN několik fotografií, zachycující naše malé
předškoláky v činnosti i s krátkým textem Z fotografií jsme
vybrali snímek karneval a pro obrazovou přílohu i maskované
paní učitelky. Na radovánky na posledním sněhu už nezbylo
místo, které jsme museli přenechat výchovnému koncertu. Za
spolupráci redakce děkuje.

Dobrým tříděním a odevzdáním odpadu na správné místo
přispíváte k možnosti získat pro obec zpět část financí
k podpoře ochrany životního prostředí. Výtěžek z prodeje
papíru jde zase na podporu školního vzdělávání. Vytříděním a
odevzdáním železa na určená místa podporujete činnost
dobrovolných hasičů v obci.
Podrobnější informace o aktuálních sběrech budete
moci opět získat na našich webových stránkách, úřední
desce nebo z hlášení místního rozhlasu.
Starostka

Velikonoční výstavka ručních prací 2012
V neděli 2. 4. a pondělí 3. 4. bylo možné shlédnout
v zasedací místnosti obecního úřadu mnoho různých výrobků
s velikonoční tématikou. Již tradičně si přichystaly své ruční
práce na výstavu děti z mateřské školy a také mladší a starší
žáci ze základní školy. Klientky z Centra Dominika zaujaly
návštěvníky výstavy výrobky z keramiky. K vidění byly i
výrobky ze dřeva, zájem si získaly tradiční brkače, které
vyrobily šikovné ruce Martina Pluskala. Jeho trakař poputuje
až k našim sousedům do Německa. Obdiv si zasloužily také
zdobené perníky z místní provozovny paní Krškové, která
získává uznání za svou práci i na různých výstavách mimo náš
okres.
Všem zručným přispěvovatelů děkujeme za propůjčení
jejich děl k prezentaci na výstavce. Bez jejich přičinění by se
pořádání této zajímavé akce nemohlo uskutečnit. Starostka

Poslední únorové pondělí se naše školka proměnila v
pohádkový ráj. Navštívili nás velké i malé pohádkové bytosti,
princezny i princové, piráti, kostra, vodník, pejsek s kočičkou
a další postavičky z pohádek. Měli jsme totiž karneval, který
se moc vydařil. Fota z archivu MŠ.

Bylo to pěkné . Foto H.Z.
P.S. Také z naší redakce (ovšem v rodinné sestavě) jsme jako
každoročně výstavku navštívili. Manželka byla velmi
spokojená s úrovní i rozmanitostí exponátů. Hlavně ocenila
výborné neotřelé nápady některých vystavovatelů a výrobců,

Nejenom pohádky, ale i výchovné koncerty patří do MŠ.
Přijel za námi s hudebním poselstvím pan Benda a děti byly
jeho vystoupením nadšeny.
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Ti, co si roli učitele nevyzkoušeli, nám prozradili, že jim
v tom bránila tréma nebo že by neuměli vysvětlit ostatním
zadávané úkoly. Podělili jsme se s nimi o své zážitky a
věříme, že se osmělí příště.
Učící žáci ZŠ a MŠ Kokory

ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY KOKORY
S karnevaly se skoro roztrhl pytel. Nejen v mateřské škole,
ale i pro ty větší ve školní družině se „karnevalovalo“, jak nám
pro KN napsala paní vychovatelka:
V pondělí 27. 2. 2012 odpoledne se ve školní družině sešly
děti na maškarním reji. Mohli jsme tady přivítat pirátku,
čarodějnici, spidermana, princezny a spoustu dalších krásných
masek. Děti si zasoutěžily, zatančily a za svou šikovnost byly
odměněny sladkostmi. Nechyběla ani tombola, z níž si děti
odnesly drobné ceny.
Karneval se skutečně vydařil a už se těšíme na další.
Olga Plaskurová
PLANETÁRIUM BRNO
Ve čtvrtek 1. března se naše třída zúčastnila exkurze do
planetária v Brně. V nově opravených prostorách jsme shlédli
zajímavou expozici vesmírných objektů. Mohli jsme si
vyzkoušet, kolik bychom vážili na různých planetách,
potěžkali jsme si meteorit a dozvěděli jsme se spoustu
zajímavostí o vesmíru.
Další část prohlídky proběhla v promítacím sále. Na
nádherné noční obloze jsme pozorovali souhvězdí Velké
medvědice, Velkého a Malého vozu a mnohá další. Nejvíce
jsme se však dověděli o Měsíci
Výstava se nám velice líbila. Zpáteční občerstvení na
Rohlence ukončilo náš báječný výlet za poznáním.
Žáci 5. třídy

NEJLEPŠÍ DĚTŠTÍ UČITELÉ NA KOKORSKÉ ŠKOLE
V rámci tohoto celoškolního projektu, který už děti popsaly
samy, se ovšem také hodnotilo. Kdo a co učil a komu se to
nejlépe povedlo. Jako nejlepší dětští učitelé byli nakonec
vyhodnoceni:
VENDULA PROCHÁZKOVÁ ze 6. ročníku –
vyučovala prvouku v 1. ročníku, prvoiku ve 2. ročníku a český
jazyk v 6. ročníku
JAN KUDLIČKA a JAN KAFKA ze 6. ročníku vyučovali dějepis na domácí půdě v 6. ročníku
ALEXANDRA MAČÁKOVÁ z 8. ročníku - vyučovala
český jazyk ve 2. a 4. ročníku a matematiku mezi svými v 8.
ročníku.
Všem, kteří si troufli a alespoň trochu se jim to povedlo a
vítězům dvakrát blahopřejeme. i za Kokorské noviny.

NEJÚPĚŠNĚJŠÍ ŘEŠITELÉ MATEMATICKÉHO
KLOKANA 16. 3. 2012
Jméno australského skokana se nám zapletlo do názvu této
matematické soutěže už před léty. Asi proto, že ti nejlepší
dělají v matematice opravdu velké skoky a pokroky. Na
kokorské ZŠ byli v jednotlivých kategoriích jako matematici
nejlepší :
Kategorie CVRČEK ( 2. + 3. třída) –
1. místo: Matyáš Štefan
Kategorie JUNIOR (4. + 5. třída) –
1. místo: Tomáš Válek
Kategorie BENJAMIN (6. + 7. třída) –
1. místo: Zdeněk Kudlička
Kategorie KADET (8. + 9. třída) –
1. místo: Pavla Obzinová
ŠKOLA HROU ANEB UČÍME SE SAMI
Ve středu 28. března byla škola v Kokorách naruby.
Vyzkoušeli jsme si roli učitele a připravili jsme ve spolupráci
s vyučujícími náš tradiční celoškolní projekt ke Dni učitelů.
Zahájili jsme ho společným setkáním, abychom si připomněli
osobnost Jana Ámose Komenského a také jsme se představili
žákům, aby věděli, kdo a jakému předmětu je bude učit.
Celé dopoledne jsme luštili křížovky, rébusy, hráli jsme
slovní a početní hry, mohli jsme učitelům dokonce tykat! Při
učení jsme zjistili, jak náročné je připravit se na hodinu
předem tak, aby všechno probíhalo ke spokojenosti nás
„učitelů naruby“ a žáků.

Fotografie učících žáků z archivu školy.
TRADIČNÍ ANDERSENOVA NOC
Ve čtvrtek 29. 3. 2012 proběhla na 1. stupni již třetí noc
s Andersenem. Letos naše škola uložila 36 dětí a 3 paní
učitelky. Sešli jsme se v 18:00 hodin, rozložili jsme si naše
provizorní postýlky a po večeři úderem sedmé hodiny jsme
zahájili soutěž o „nejkrásnější pyžamko“. Zahráli jsme si

5

KOKORSKÉ NOVINY XIV/2 DUBEN 2012

večerní pohádkovou hru a dozvěděli jsme se zajímavosti o
životě a tvorbě Jiřího Trnky. Spát se nám ještě nechtělo,
protože spát ve škole se nepoštěstí každému, ale nakonec jsme
přeci jen usnuli. Svou noc s Andersenem jsme ukončili snídaní
ve školní jídelně a s chutí jsme se vrhli do školní práce.

patřilo spíše mezi ty střední a menší. Pokud odrůda Uchiki
Kuri vyroste více, váží jedna japonská dýně až 2500g a má
průměr okolo 20 cm. Na 4 porce dušené směsi či na pečení,
stačí půlka, na polévku čtvrtka. Dlouho jsem netušil, že i
bezmasý pokrm může být velmi chutný a pro pěstitele vcelku
levný. Dnes už to vím.
Zkuste to také. Jezte zdravě, alespoň čas od času.
V některých prodejnách semen je Hokkaidó k dostání, pro ty,
kteří šetří, máme k popularizaci novinky semena oranžového
typu k mání v redakci KN Za Pivovarem, ovšem pokusně, bez
záruky klíčivosti, samozřejmě zdarma. Stavte se. Po vydání
dubnového čísla KN je na výsev tak akorát čas (ale už jen tak
tak).
Kš

Mgr. Michaela Pokorná

Pohádková noc ve škole. Foto archiv ZŠ
JEŠTĚ JEDNOU HOKKAIDO UCHIKI KURI
Japonská dýně tohoto jména prožívá vítězné tažení
Evropou a tak není divu, že jsme o ní psali i v podzimních
Kokorských novinách. Bylo to v souvislosti s prvním
úspěšným kuchařským pokusem stařičkého šéfredaktora
našich novin. To bylo slávy. Ale co bylo dál? Dýně Hokkaido
se v redakční kuchyni přes podzim a zimu plně osvědčila a
pevně usadila a to vedle naší klasické tykve obrovské, které
ovšem zůstala vyhrazena pouze podoba známého a výborného
dýňového kompotu, který jsme také nezanedbali a postupně
jedli až do února.
Z dýně Hokkaido jsme se naučili (nutno upřesnit – hlavně
manželka) výbornou polévku, trochu podobnou hrachové,
ovšem výraznější žlutooranžové barvy. Velmi dobré je i
okořeněné Hokkaidó pečené na jednom plechu na pečícím
papíře spolu s bramborovými plátky. Pokud je k dispozici i
ostatní zelenina (cibule, pórek, papriky, rajčata, mrkev a
samozřejmě
Hokkaido)
vládne
bez
konkurence
dýňozeleninová směs vynikající chuti, dušená kolem 30 minut
na pánvi s poklicí., s nejrůznějším kořením a trochou oleje.
Podává se nejlépe s chlebem horká i studená, jako hlavní jídlo
i svačinka. A pánev či pekáč se pak vytře chlebem a to je
teprve delikatesa.
Vyzkoušeli jsme si také uskladnění a trvanlivost této zatím
přece jen novinky (pozor, několik kokorských kuchařek už
přesně ví, o čem je řeč). Urodilo se nám této japonské dýně asi
12 kousků. Ani jediný nebyl nijak narušený. Na začátku
března máme ještě dva kousky, úplně zdravé a dokonale
použitelné. Uskladněny byly úspěšně v suché studené
místnosti (nevytápěný pokoj, průjezd, chodba, ovšem
s teplotami nad nulou). Takováto dýně prý vydrží až „do
nových“. Ta naše poslední přijde na řadu v dubnu. (Už se tak
také stalo)
Hokkaido na začátku března 2012 se na čtenáře usmívá i
z dokumentární fotografie redakce. Není to žádný reklamní
trik, je naše, přírodní, domácí, hanácké, kokorské. To, na které
se díváte, mělo hmotnost 1750 gramů, průměr 180mm a

PIZZA SULTÁN JEDE V KOKORÁCH DÁL
Občané Kokor i okolí si velmi rychle zvykli na další trochu
méně cizokrajnou stopu v jídelníčku. Před rokem zahájila totiž
provoz pizzerie SULTÁN na konci nové Olomoucké ulice,
přímo u toku Kopřivnice.
Odběr více než dvaceti druhů tohoto „italského slaného
koláče“, známého dnes po celém světě a jeho rozvoz zdarma
z Kokor do okolí přes jaro a léto postupně narůstal. A
nezastavil se ani přes zimu. Ale jeho druhá pravá sezóna
teprve začíná. Poukázky na pizzu SULTÁN získali v tombole
i někteří účastníci zimních plesů, pizzerie také vyhlásila
některé slevové akce, ale jarní či letní večeře či zpestření
posezení s přáteli, to je hlavní parketa pro pizzu i s dodáním až
přímo na váš stůl či zahradu. Odběr přímo u okénka pak
představuje zajímavou možnost slevy. Kontaktní telefon
zůstává 774 000 702 a zavřeno je jen v pondělí, v ostatní dny
provoz od 13 do 21 hodin. Pěstujte pestrou a lehkou stravu a
na kokorskou pizzu a na pohodlí a chuť, které vám přináší až
domů, nezapomeňte. A ještě tradiční AKCE – každá desátá
pizza pro vás zdarma. Provoz pizzerie pokládá redakce za
zajímavý doplněk služeb v obci. A ani to nemáme daleko.
Kš
STARÉ FOTOGRAFIE
Dekorování a vyznamenání hasičů při oslavách 50 let
hasičského sboru Kokory: Na fotografii (od M. Vinklárka)
stojící zleva: bratři Nárožný S., Vitoslavský Fr. st., Polák J.,
Zapletal Al., Kovařík F., Čechák F., Stojící zleva: Dostál F.,
Rygal S., Vitoslavský F: ml., Pavlík T., Pavlík M. A tady je
vážný úkol pro pamětníky. Připomenout tuto generaci,
vyznamenávanou před více než sedmdesáti léty, svým dětem
a vnukům.
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přistěhovalých, jimž byla beseda (jako informační a
seznamovací) také určena. Škoda, že chyběly i silné rodiny,
které se o historii obce tradičně zajímají. Pořadatelé i četní
přítomní se však shodli, že akce byla zajímavá, úspěšná a
přínosná.
Snad také proto bylo na místě rozhodnuto celou instalaci
výstavky nerušit a nabídnout její prohlídku i výkladem
následující den v pátek žákům vyšších tříd základní školy ve
dvou blocích a prohlídku umožnit také v pondělí odpoledne i
dalším občanům, kterých ovšem přišlo jen pár. Některé
z pěkných materiálů (sto let staré školní vysvědčení, o kterém
napíšeme na jiném místě a také fotografie z pozůstalosti Ant.
Koláře byly bezprostředně využity, případně budou zařazeny i
do následujících čísel Kokorských novin.
I školáky ledacos zaujalo. Foto obecní archiv.

Foto z hasičské sbírky (od M. Vinklárka)
Velmi silný Sbor dobrovolných hasičů v Kokorách (46) na
fotografii z roku 1925 jsme zveřejnili v únorovém čísle KN
v obrazové příloze. Brzy poté jsme také od M. Vinklárka
získali fotografii mnohem kvalitnější, ovšem na rozměrné tuhé
paspartě, kterou jsme zase nemohli oskenovat. Velmi cennou
byla ovšem strojem psaná popiska se spoustou jmen o která se
chceme se čtenáři podělit. Až je budete číst, vezměte si k ruce
únorovou obrazovou přílohu a zkoumejte, ke které rodině to či
ono jméno patří. Seznam bude vždy zleva od nejvyšší řady
stojících až po ležící: Křestní jména krácena podle dobových
zvyklostí.
I. řada: Čapka Jos., Dostál Ferd., Horák Mil., Rygal Stan.,
Šrom Jan, Polák Jos., Skřepský Boh., Děrda Jos.
II. řada: Čapka Václ. Šromota Jos., Potůček Ant., Navrátil
Jos., Veselský Jos. st., Vitoslavský Fr. ml., Pavlík Met.,
Čechák Old., Polák Jan, Kolář Valent., Miklík Ant.
III. řada: Řehula Boh., Nárožný Stan., Gregůrek Met., Zapletal
Fr. Pavlík Fr., Fiala Jan, Horák Fr. Navrátil Jos. ml., Morbicr
Bedř., Neplech Jan, Brada Ant.
Sedící: Strnadel Ant., Pavlík Ant., Brada Narcis, Vitoslavský
Fr. st., Čechák Jindř. Pavlík Čest., Roháč Jan, Rygal Met.,
Kolář Joáchym, Zaoral Fr.
V popředí: Pavlíková Berta, Zapletalová Růžena, Horák Ant.,
Mandrholc Fr., Neplechová Božena, Kavka Ant.

HÁZENÁ 2011, PŘES ZIMU A V PŘÍPRAVĚ NA JARO
Určitě je škoda, že jsme naše domácí házenkáře v závěru
roku minulého a na začátku letošního trochu opomenuli.
Zástupce oddílu NH K. Bluma ml. nám však opakovaně
přinesl další obsáhlejší materiály, které chceme alespoň zčásti
využít v dubnových Kokorských novinách.
Už v polovině letošního února vyhráli kokorští národní
házenkáři přípravný turnaj ve sportovní hale v Troubkách,
když ve vyrovnaných utkáních postupně porazili Chropyni,
Osek nad Bečvou, Dluhonice, Rokytnici a také druhé
Nelešovice. Branky Kokor zaznamenali Habáň 25, Džujík 10,
V. Zlámal 5 a také J. Zlámal 4. Samozřejmě vítězství by se
určitě nedostavilo bez dobré hry celého kolektivu včetně
obrany a brankáře, ale střelci mívají ve statistikách (záznamy a
statistiky vede již po celá léta a také tentokrát bezchybně F.
Matuška) podle zaběhnuté praxe přednost.
Také začátkem března 2012 se v Troubkách sešli národní
házenkáři pěti družstev na „Zimním přeboru“ národní házené
Severomoravské oblasti. Byla to čtyři družstva ligová a
z oblastního přeboru družstvo T. J. Sokol Kokory. Po
zajímavých a kvalitních utkáních obstálo mladé družstvo
Kokor doplněné zkušenými W, Matuškou a Dobešem velmi
dobře a bylo ligovým soupeřům důstojným soupeřem.
Kokorští porazili Pustějov a Starou Ves a skončili třetí po
těsných porážkách od Vítkovic a Rokytnice. Družstvo hrálo
v sestavě: W. Matuška, M. Matuška, B. Kosek, R. Kosek,
Dobeš, Rygal, Habáň (15), Džujík (8), Kašpar (7), Winkler
(3), Zlámal J. (3), Zlámal V. (1).
Nahlédnutím do statistik oddílu se ještě vrátíme
k účinkování dorostenců v roce 2011. Dorostenci se
v oblastním přeboru umístili na 4. místě. Na turnaji ve Staré

BESEDA NAD OBECNÍ KRONIKOU
Tuto klasickou společensko vzdělávací akci zařadil obecní
úřad pod patronací paní starostky a kronikáře obce na
polovinu března. Přesně 15. 3., v den smutného výročí
obsazení naší republiky německými vojsky v roce 1939,
zaplnili zájemci o historii obce zasedací síň OÚ prakticky do
posledního místa. A přišli občané všech generací, v čele s těmi
nejstaršími L. A a M. R. a nechyběl ani „střední stav“, ani
mladí, ani čelní představitelé obce.
Přítomní se seznámili s historií obecní kroniky a jejími
pisateli (Hudeček, Přecechtěl, Zlámal, Válek a Košťálek) a
zajímavými fragmenty ze života městečka Kokory v dávnější i
nedávné minulosti. Součástí výkladu kronikáře byly i odkazy
na četné snímky a dokumenty. Beseda byla totiž doplněna
literaturou, malou výstavkou kronik a tematickými soubory
fotografií avizovanými na pozvánce. Přítomné zaujal i soubor
fotografií téměř všech kokorských domů nazvaný „Kokory
2000“, který ovšem volá po doplnění. Před zahájením besedy i
po jejím oficiálním uzavření se proto zájemci rozešli po
„zasedačce“ a prohlíželi živě a volně všechny exponáty.
Škoda, že se mezi účastníky neobjevili i zástupci rodin nově
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Vsi vybojovali 2. místo. Stejného umístění pak dosáhli na
turnaji v Troubkách. Družstvo během sezóny hrálo v sestavě:
Matuška, Rygal, Pluskal M., Bluma, Urbánek, Novák, J.
Brada, V. Zlámal, Hasa, Kašpar, Šťastný. Nejvíce, tj. 18
zápasů odehráli v součtu L. Bluma, O. Urbánek, J. Brada, V.
Zlámal a M. Kašpar. Útočníci stříleli branky takto: Brada 116,
Kašpar 93, Hasa 78, Šťastný 23, V. Zlámal 16. Někteří
z dorostenců vypomáhali úspěšně i v družstvu mužů.
Osu oddílu NH T. J. Sokol Kokory tvoří dnes družstvo
mužů. Ti se v oblastním přeboru 2011/12 umístili na druhém
místě. Zúčastnili se čtyř turnajů. 10. 2. v Troubkách získali
první místo. 2. 7. 2011 se v Nelešovicích umístili na druhém
místě, 24. 7. v Rokytnici na místě sedmém a 20. 8. v Oseku
nad Bečvou na místě třetím. Výrazný podíl měl oddíl házené a
jeho veteráni či příznivci také na organizaci a úspěchu
domácího předhodového turnaje.
V sestavě se střídali hráči: Matuška M. ,Matuška W.,
Brada L., Rygal, Urbánek, Pluskal M., Kosek B., Kosek R.,
Ministr, Kozák, Bluma, Habáň, Winkler, Džujík, Kašpar,
Hasa, Zlámal V., Zlámal J., Zedek, Brada J., Dobeš, Stropek,
Nakládal, Děrda Z., Uvíra, Drmola P.
Více než 15 utkání sehráli v minulé sezóně za muže L
Bluma 28, M. Kašpar 26, J. Habáň 23, A. Winkler 19, P.
Džujík 18 a V. Zlámal 17.
Nejlepšími střelci družstva mužů se stali v součtu turnajů a
mistrovských utkání: J. Habáň 121 branek, P. Džujík 75, M.
Kašpar 66, A Winkler 59, V. Zlámal 30, K. Hasa 25, J. Zlámal
21 a. Brada J. 17 branek.
V rámci obou družstev a tedy celého oddílu sehráli nejvíce
utkání: L. Bluma 44, M. Kašpar 44, M. Pluskal 34, V. Zlámal
33, O. Urbánek 24, J. Habáň 23, B. Kosek 23, R. Kosek 22, A
Winkler 19, P. Džujík 18.
Nejvíce branek za oddíl nastříleli: M. Kašpar 159 branek, J.
Brada 133, J. Habáň 121, K Hasa 103, P. Džujík 75, A.
Winkler 59, V. Zlámal 46, T. Šťastný 23, J. Zlámal 21, L.
Stropek 6 branek.
V počtu branek dosažených na jedno utkání byli
nejproduktivnějšími střelci: J. Brada 6,33, J. Habáň 5,26, K.
Hasa 4, 44, p. Džujík 4,16, J. Zlámal 3,50, A. Winkler 3,23 a
M. Kašpar 3,01.
Na konci čísel a údajů je třeba poděkovat vedení oddílu od
trenérů, přes organizační i administrativní složky, až po
specialisty v rozhlasové kabině i v udírně a zejména také
sponzorům pokrývajícím činnost oddílu i tradiční tombolu na
utkáních. Za soudržnost a snahu všem hráčům patří dík i
hráčům, ale také věrným příznivcům oddílu národní házené.
Ze statistických materiálů oddílu NH (zpracoval F. Matuška)
převzal Kš

uzavřen 10. 6. domácím utkáním s Osekem. Technické
problémy s povrchem hřiště (přes zimu se více otevřely
poměrně četné trhliny) se řeší s odbornou firmou.
Hráčům přejeme šťastnou střeleckou ruku, výborné
obranné zákroky, sportovní štěstí, dobré sportovní výsledky a
žádné úrazy. Ale hlavně píli a houževnatost i bojovnost
v přípravě a zejména při mistrovských utkáních.
Funkcionářům vytrvalost a úspěchy při řešení organizačních a
technických problémů a fanouškům radost a potěšení při
podpoře našeho národního sportu a zajímavé výhry v tradiční
tombole.

Vzpomínková fotografie bez přesnějšího datování, Sál
restaurace u Dohnalů je připraven na sokolské či házenkářské
šibřinky. Foto archiv Sokola.

TŘETÍ TURNAJ VE STOLNÍM TENISU
Předposlední březnovou sobotu připravili Sokoli (zejména
Gogelovi a R. Veselský) další z úspěšných turnajů ve stolním
tenisu. Tentokrát však účastníky trochu zaskočilo počasí. Bylo
totiž tak krásně, že někteří závodníci raději zamířili do
přírody. K zápasům tak nastoupilo jen 12 účastníků včetně
pořadatelů. Byly vytvořeny dvě skupiny, ve kterých se
účastníci utkali každý s každým podle původních pravidel na
dva vítězné sety. Připravené čtyři stoly dovolovaly svižný
průběh turnaje. Podle pořadí ve skupinách A a B se utkali
hráči systémem Play off do kříže, tedy už vylučovacím
způsobem. Do finále postoupili hráči Divila, Pavlík a Hrubý,
na 4. až 6. místě zůstali už bez podrobnějšího určení pořadí
hráči Koutný, Kölbl a Malátek. Finále bylo velmi dramatické.
Ve vyrovnaných a napínavých utkáních získal nakonec první
místo v celém turnaji domácí J. Divila, ceny za druhé a třetí
místo si odnesli „cizinci“ Pavlík a Hrubý. Sportovní úroveň
turnaje byla velmi dobrá, ovšem s velkými rozdíly ve
výkonnosti borců. Sponzorskými cenami přispěli pánové či
firmy Marek, Drexler, Zubr a Sokol, za přístup ke sportovní
akci, která doplňuje aktivity v obci, zaslouží dík a uznání.
Sportovně úspěšný místostarosta obce F. Koutný to vyjádřil
stručně: „Opravdu pěkný turnaj“. Pozitivně hodnocena byla i
účast dvou odvážných dívek Lihánové a Smoleňové i aktivní
podíl některých důchodců z pořádající jednoty, kteří celé
sportovní klání přestáli bez větší újmy na zdraví. Jen toho piva
se vypilo poměrně málo. Zato koláčky od L. G. přišly vhod a
uspěly.
Stolní tenisté z Přerova, Olomouce, Rokytnice, Horní
Moštěnice a Kokor si opravdu zahráli (každý nejméně 6 utkání
a další finálová a teninková navíc) a byli spokojeni. Kokorské

A CO LETOS NA JAŘE?
Nahlédli jsme na začátku dubna do skříňky oddílu NH u
samoobsluhy a kromě informačních materiálů a přání
k velikonocům jsme už objevili také jarní rozlosování
oblastního přeboru mužů, o které se chceme s našimi čtenáři,
věrnými fanoušky házenkářů, podělit.
Na hřišti národní házené u kokorské sokolovny začínají
muži už 15. 4. utkáním KOKORY – DLUHONICE, 22. 4.
zajíždějí k utkání do CHROPYNĚ. 29. 4. nás čeká utkání
KOKORY- ROKYTNICE, 6. 5. OSEK- KOKORY a 8. 5.
na Den vítězství KOKORY – NELEŠOVICE.
Hned 13. 5 se všechno otáčí a začíná druhé kolo. Naši jedou
do Dluhonic, 27. 5. hostí Chropyni. Pak následuje dvojkolo.
V sobotu 2. 6. jsou našimi soupeři hráči Rokytnice a hned
v neděli 3. 6. Nelešovice. Oblastní přebor by měl být pro nás
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turnaje ve stolním tenise se pomalu propracovávají do
podvědomí naší sportovní veřejnosti. V dalším záměru
pořadatelů i nadále zůstávají čtyřhry a náborový turnaj školní
mládeže. Tak uvidíme. Kš

po pětku – velmi úhledná, úhledná, méně úhledná, neúhledná
a ta nejhorší nedbalá.
Historicky cenné jsou i podpisy učitelů. Jako správce školy
je podepsán pozdější pan nadučitel František Vybíral. Třídním
učitelem byl v tomto případě Josef Holešovský, který později,
již za 3 roky, narukoval z Kokor do I. světové války, byl zajat
a stal se ruským legionářem. Do ruských legií také získal
dalšího zajatého Kokoráka, obuvníka a rolníka Josefa Stavěla
a na Sibiři se oženil. Po válce byl pak Josef Holešovský
známým a populárním ředitelem měšťanské školy ve Starém
Městě u Uherského Hradiště. Podpis mezi oběma pedagogy
patří vyučujícímu náboženství, tehdejšímu katechetovi P.
Františku Štampachovi. (Bylo to druhý rok po smrti
populárního kokorského faráře P. Daniela Dajče, zakladatele a
donátora našeho kláštera).
Jako země je označena Morava a jako školní okres Přerov
(předtím patřily Kokory do školního okresu Kroměříž). Žák se
prohlašuje způsobilým postoupiti do druhé B třídy prvního
oddělení šestého školního roku. Možná je to přehnané, ale
dnes by se možná ojediněle objevili i kandidáti na čtyřku či
pětku z mravů s pilností nestálou či nepatrnou a nemuseli
bychom je hledat zrovna a jen mezi školáky.
Ale tak už to chodí a časy se mění.
Kš

ZAJÍMAVÉ VYSVĚDČENÍ STARÉ PŘES STO LET
Tento úřední tiskopis ze školního roku 1910/1911 nám
pro Kokorské noviny věnoval na besedě nad obecní kronikou
pan Jaroslav Horák z Kokor. Protože zaujal žáky i učitele také
na následujících besedách, podělíme se o jeho zvláštnosti i
zajímavosti také s našimi čtenáři.
Toto vysvědčení patřilo před sto lety žáku Jaroslavu
Nárožnému, narozenému v dubnu 1900 v Kokorách, žáku
prvního oddělení druhé B třídy (pátého školního roku)
dvojtřídní chlapecké školy obecné v Kokorách.
Tu se zvídavý a pozorný čtenář hned zeptá, kde jsou
děvčata? A znalec historie a místních poměru hned odpoví. No
přece v klášteře, v dívčí obecné škole s právem veřejnosti
vedené kvalifikovanými sestrami dominikánkami. A je po
záhadě a můžeme přistoupit k dalším zajímavostem.
Chlapec Jaroslav (jmenovec a strýc dárce) se učil dobře,
měl jen jedničky a dvojky a velmi dobrou docházku. Školní
rok byl tehdy rozdělen na čtvrtletí, z nichž každé mělo své
vlastní hodnocení. To první začínalo, stejně jako celý školní
rok, 16. září a končilo 30. listopadu. Druhé končilo 15. února,
třetí 30. dubna a celý školní rok se uzavíral 15. července.
Vysvědčení nese úřední název ŠKOLNÍ ZPRÁVY a muselo
být v každém čtvrtletí opatřeno podpisem rodičů, neb jejich
zástupců.
Co se v tehdejším pátém postupném ročníku vyučovalo, či
hodnotilo a podle jakých stupnic? Tak především Mravy a
Pilnost, dále Náboženství, Čtení, Psaní, Vyučovací jazyk,
Počty a měřické tvaroznalství, Přírodopis, Přírodozpyt,
Zeměpis a dějepis, Kreslení, Zpěv a Tělocvik (nevyučoval se
od prosince do února). Hodnotila se také samostatně Vnější
úprava písemných prací. Zameškaný čas (omluvený či
neomluvený se měřil na půldny.
Hodnocení mělo podle stupnice známek pět stupňů (jako
dnes s drobnými odlišnostmi), ovšem včetně chování a
celkového prospěchu. Tak např. Mravy mohly být 1.
chvalitebné, 2. uspokojivé, 3. zákonné, 4. méně zákonné a
pětka z mravů byly mravy nezákonné. Pilnost byla podle
stupňů 1.-5. vytrvalá, náležitá, dostatečná, nestálá, nepatrná.
Prospěch v jednotlivých předmětech 1. velmi dobrý, 2. dobrý,
3. dostatečný, 4. sotva dostatečný, 5. nedostatečný. A stupnice
rozlišovala také vnější úpravu písemných prací od jedničky až

SOUČASNÉ TÉMA - SLEPICE A KRÁLÍCI
Slepice většinu z nás v letošním jaru ani moc nezajímají,
možná velikonoční kuřátka, ale vajíčka, to je jiná, to je dnes
celonárodní téma. A naše domácí vejce nazývané „ze dvora“
(ne z klecí) nebo také bio vejce, to je první třída a záruka
kvality a tak snad stojí za to, slepice chovat. Zbylo také ještě
pár chovatelů králíků a to je zase uznávané téměř dietní maso,
jedno z nejlepších, ale také často uváděné, jako nejdražší.
Zvlášť, když jsme byli často v nedávné době v pokušení
ošetřenou, ale naprosto nedoceněnou kožku vyhodit, nebo
dokonce spálit. Časy se ovšem mění. Ještě nedávno jsme
dostávali za králíčí kožku korunu, častěji pět a pak určitý čas
dokonce 15 Kč. Pak se ceny kožek jako na houpačce znovu
propadly, rómští motorizovaní nákupčí dávali pět korun a také
za 10 vajec jsme zaplatili „v akci“ jen 19 Kč. A jaká je situace
dnes?
Do naší obce jezdí dvě výkupní společnosti v termínech
podle rozdávaných letáků. Jedna v pondělí a druhá v neděli,
obě v podvečerních hodinách. Pro tu nedělní jsem přivezl na
konci března 9 kožek. Vykupující skutečně každou zvážil. 8
z nich bylo po 25 Kč, jedna za 15Kč. A to už bylo slušné
(samozřejmě za zimní kožešinu). Potěšen „horentní sumou“
jsem ještě chvilku zůstal a díval se. Společnost z Pelhřimova
přivezla do Kokor na samý konec trasy číslo 61, která začíná
v 7.30 v Lipníku n.B. a končí v 17 hodin v Kokorách, také
objednané speciální krmivo a zbytek nosných kuřic. Na ty už
čekali zájemci z okolních obcí. Jen na objednávku byly hnědé,
volné byly žíhané černé a především bílé, které prodejce
označil jako nejvýnosnější a nejvíce „vysokosnáškové“. Ale
pozor. V době vajíčkové krize se cena u tříměsíční kuřice hned
vyšplhala ze 100 – 150 na 195 Kč. Společnost nabízí také
další běžnou drůbež (housata, káčata, krůťata, brojleři). Ale
také méně známé Barbárie (husokachny) a francouzskou
novinku Mulard – tj. rychle rostoucí hybrid brojlerového typu
kachny vyšlechtěný do podmínek domácího výkrmu. Králíčí
kožky brali jen jako doplněk prodeje. Škoda, že jsem jich
neměl víc, případně se nespojil s dalším chovatelem, protože
reklama hlásala: „Za každých 20 kusů kůží pytel granulí
zdarma“. A bylo by po starosti.
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Určitě budeme mnozí zvažovat, co dál. Opatrovat slepice a
králíky, běhat kolem krmiva, sena, házet hnůj a čistit kurníky a
zásobovat sebe i rodinu „domácími zdravými biopotravinami“,
nebo zajet do supermarketu či místního obchodu a nakoupit
často zboží třeba „neznámého původu“ a mnohdy i levněji.
Vejce už totiž zase zlevňují. U „špekáčků a dalších mastných
výrobků“ jsem se rozhodl už dávno pro místní spolehlivé
potraviny. A domácí králíčí játra na cibulce, nebo smažená, to
je pochoutka, která opravdu nemá chybu. Asi budeme, pokud
to půjde a zdraví dovolí, ještě chvilku v malém „hospodařit“ a
za tu práci si aspoň občas pochutnáme. Ale zároveň také platí
a to musíme respektovat – kolik lidí, tolik názorů.
Kš

ŹENY A SENIOŔI V AKCI
Vždy mne pobaví nebo rozhodí řeči o tom, že v Kokorách
se nic neděje. Ono se děje, a hodně, ale chce to opustit
blikající obrazovky, vyjít ven a aktivně se akce zúčastnit,
popřípadě nabídnout svou pomoc.
Po bohaté plesové sezóně měli také senioři možnost
zúčastnit se v neděli 11. března pěkného nedělního odpoledne
v restauraci Kokoráček. S hudbou, tancem a tombolou. Pod
patronací paní starostky a za aktivní pomoci klubu ŽENŠEN
se stává tradicí, že se sejdeme, pobesedujeme, zazpíváme,
zatančíme….
Ženy (a jistě by mohli i muži) už zahájily „cyklosezónu“.
Vyjíždí se na pěkná místa v okolí (Tovačovsko, Království a
pod). Nejblíže k nám je však zajímavá chráněná přírodní
lokalita u Krčmaně, kterou jsme navštívily v době rozkvětu
vzácného a přísně chráněného koniklece. Pro případné další
zájemce o podobné vyjížďky: vyrážíme každou středu ve 14
hodin od základní školy.
Ženy také navštěvují divadelní představení v Olomouci a
také plánují výlety do zajímavých míst naší země.
Dále připomínám možnost zdravě a přiměřeně se
protáhnout v tělocvičně T. J. Sokol. Zdravotní tělocvik pro
zralé ženy vždy v pondělí a ve čtvrtek, cvičení zumba
v pondělí.(19 – 20 hod), aerobik ve středu také od 19 do 20
hodin.
Na všechny tyto aktivity srdečně zveme. Lörinczová D.

Podle seznamu, který jsme v redakci obdrželi, patřili k
„brkačům“ ještě Jiří Zapletal 9, Vilém Hluší 9, Mikuláš Hluší
6.. Možná přišli až po fotografování, možná páteční večer
vynechali. Kluci to budou vědět nejlépe, kolik těch brkačů
vlastně bylo a kteří měli nakonec nárok na odměnu.
Za organizaci a celkový přístup je třeba poděkovat
kapitánům, ale i všem klukům - účastníkům. Rodičům za
pochopení, toleranci a třeba i technickou pomoc. A také všem
občanům, kteří se doma nezabednili a naše mladé
reprezentanty dlouholetých tradic přiměřeně odměnili. A už
teď nastává psychická a technická příprava a dozrávání pro
rok 2013, příprava nových kapitánů i těch kteří půjdou brkat
poprvé, případně se přidají.. Hlavně aby brkání v Kokorách
vydrželo i po další léta.
MLADÍ HASIČI SOUTĚŽILI V TANCI
A TAKÉ TRÉNUJÍ
V sobotu 31.3.2012 pořádala MHJ HS Žabčice 5. ročník
taneční soutěže Fire Dance 2012. Sedmdesát mladých hasičů
z MHJ, ČHJ a SH ČMS soutěžilo v Lidovém domě
v Žabčicích ve dvou věkových kategoriích . Mladší žáci (6-12
let) a starší žáci (12-16 let), z každého sboru se do
jednotlivých kategorií mohly přihlásit 3 taneční páry. Za
Hasičský sbor Kokory se soutěže účastnili starší žáci a to,
taneční pár Iveta Nováková a Tomáš Horák, Pavla Obzinová a
Josef Chrastina, Martina Ťulpová a Darina Grossmannová.
Soutěž byla vyhlášena pro tři disciplíny, valčík, charleston a
volný tanec. Pro valčík a charleston byl předepsaný
společenský oděv. V třetí disciplíně volný tanec mohly páry
předvést osmičlenné porotě svůj um a improvizaci při hudbě
dle vlastního výběru. Naši účastníci neponechali nic náhodě a
pilně před soutěží nacvičovali pod vedením zkušeného
tanečního mistra pana Mgr. Šrámka v sále místní sokolovny.
Za jejich snahu a reprezentaci sboru v soutěži jim samozřejmě
moc děkujeme. Poděkování patří i vedoucím mladých hasičů.
Díky štědrým sponzorům dostaly děti hodnotné odměny a
dárky a každý taneční pár Pamětní list Fire Dance 2012 za
účast. Ceny předávali starosta Hasičského sboru Žabčice,
prezident moravské hasičské jednoty a mluvčí HZS Brno.

KOKORŠTÍ BRKAČI
Dlouholetá velikonoční tradice nahrazení kostelních zvonů
dřevěnými tragači, brkači a klapači nebyla v Kokorách
porušena ani v roce 2012. Jen obsazení bylo o něco slabší a
klapače a bohužel i tragače zmizely. Možná jsou ještě někde
schované. A brkače byly všechny středního kalibru. Letos
nastoupili kluci pod vedením kapitánů (poměrně nový termín)
Tomáše Horáka a Jana Torčíka s odhodláním a zvesela..
Výzva k otcům z minulých KN se asi trochu minula účinkem.
Ale brkalo se. Na fotografii na Velký pátek před otevřenými
farskými vraty poznáváme v jednotlivých řadách od první do
čtvrté účastníky akce, vždy zleva a s označením věku.
O udržení staré tradice se v roce 2012 zasloužili:
I. řada: Miroslav Telíšek 9 roků, Petr Zicha 9, Erik
Pokorný 9, Filip Bílý 11, Ondřej Bluma 11 , II. řada: Jan
Majárek 11, Jakub Habáň 12, Lukáš Lehocký 12, Jakub
Mazur 12, III. řada: Lukáš Dopita 13, David Horák 13,
Břetislav Majárek 13, Jan Lehocký 14, Otto Grossmann 9,
IV. řada: Jan Torčík 15, Matěj Blum 15, Tomáš Horák 15,
Michal Přikryl 14..

Mladí hasiči se scházejí také každý pátek u hasičské zbrojnice
k cvičení hasičského sportu. Jejich rychlost a zručnost při
nácviku zaslouží náš obdiv a podporu. HZ
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Foto z nácviku nejmladších hasičů. Foto archiv hasičů.
.

Nakonec nějaké to místo vybylo a tak už necháme
vyprávět (ovšem ze zápisu kroniky) dlouholetého starostu
pana Františka Čecháka:
Trhy a jarmarky kokorské bývaly před první světovou
válkou slavné. Bývaly čtyři v roce. První se konal druhou
středu po Svatých tří králů. Druhý v pustě po neděli
„Mizerykordia“, třetí ve středu po svátku Cyrila a Metoděje.,
čtvrtý se konal poslední středu v říjnu. Večer v den „jarmaku“
bývala „na sále“ u Černošků muzika, která skoro vždycky
skončila rvačkou.
Hovězí dobytek byl umístěn na „horním náměstí“ před
panskou hospodou, starou školou a farou, vždy v množství 50
i více kusů. Obchodník Hnilica z Výklek honil na trh do
Kokor sám 20 kusů.
Koně stávali u obecní studny po levé straně silnice před
obchodním domem Josefa Svozila, nynější majitel František
Dohnalík, v množství 10 až 15 kusů. Hodně sem vodili koně i
cikáni. (Pozn. redakce: pomník padlých, který do uvedeného
prostoru zasahuje, byl zbudován až později).
Kozy prodávali trhovci na špici před Malendovou
zahrádkou (nyní Jindřicha Zavadila).
Z dobytka, který byl na trh voděn, musili platiti majitelé
poplatek, neznámo již dnes v jaké výši. Místní platili poplatek
poloviční.
Rovněž za prohlídku dobytka, musila obec
zvěrolékaři platit určitý poplatek. Při nakažlivých nemocech
dobytčích se trh konal „na rajčurni“ za obcí. Ta byla v místě
nynější zahrady Karla Hanáka a domů Karla Hanáka, Jana
Smoly, Zittových, Rábových a Jaroslava Roháče v Hliníku.,
Obchodníci s obuví stávali po pravé straně silnice nad
mostem před domy Jaroslava Melouna (Batovo) a Metoděje
Zavadila. Ponejvíce to byli obuvníci z Kojetína a mívali 8 – 10
bud.
Před domem Antonína Zaorala (dnes Vinklárkovo a
Drmolovo – pozn. redakce) za mostem stávalo 10 i více bud
s cukrovím a dětskými hračkami a asi 2 boudy s knihami. Před
hostincem Ladislava Dohnala stávaly boudy s klobouky: Před
kovárnou Cervinkovou (Štefan) podél silnice byly boudy
s textilním zbožím a se šátky. Po obou stranách silnice
k hasičskému skladišti (u sv. Jána) byly rozloženy kamenné a
hliněné hrnce a kuchyňské nádobí.
Při každém trhu vybírali obecní radní poplatek – tzv.
„stojné“ podle velikosti boudy, od 50 krejcarů do dvou
zlatých. Bohatším obchodníkům s textilem stavěl boudy
obecní strážník den před jarmakem, ti pak platili ten větší
poplatek. Bylo zvykem, že hned po neděli se postavily 4
boudy na reklamu, že se bude konat trh.
Povozníci, kteří trhovce dovezli, stávali se svými vozy
v kůlně hostince u Černošků, „ve vrbí“ u Čechákového a „v
koutě u „Cikánky“. Dřevěné boudy byly majetkem obce. Ty
byly v době první republiky rozprodány, aby nepřipomínaly
neslavný konec kokorských jarmaků.
Nám pak nezbývá, než poděkovat tam nahoru panu
starostovi za vzpomínky a kronikáři za pečlivý záznam. A
opět prosba pro pamětníky. Připomeťe těm mladším, kde to
všechno bylo. děkujeme
Kš

KOKORSKÉ TRHY ČI JARMARKY
Slovo trh či jarmark se do našeho slovníku v poslední době
vrací a svůj význam si vlastně udrželo po celá staletí. V našem
okolí se trochu méně pečlivě vyslovuje ve tvaru „jarmak“. A
také trhy mají svou různou podobu. Nejvýznamnější bývaly
historické trhy „výroční“, konané zpravidla na základě
určitého vrchnostenského povolení každoročně v určenou
dobu a jen ve vybraných obcích. O takovém lednovém
jarmaku v Kokorách se zmiňuje i Alois Veselský na „tajůplné
pohlednici“ z roku 1913, zveřejněné v únorovém článku KN
XIV/1. Zde používá dokonce slova „jarmok“. V rámci
přípravy na besedu nad obecní kronikou jsme na problematiku
trhů narazili už v první Pamětní knize městečka Kokor z pera
starých kronikářů a vyprávění pamětníků a rádi vám jejich
znalosti předáme. Povolení trhů v Kokorách zaznamenává
ovšem především císařský dekret z roku 1535, povyšující
Kokory v rámci ludanického panství na městečko.
V uvedeném dokumentu císaře Ferdinanda I. se v jednom
odstavci píše: Mimo to ráčíme také obyvatelům Kokor
povoliti, aby každé pondělí týdenní trhy, jakož i ročně a
různě dva výroční, tj. jeden ve velikonoční úterý, druhý v den
Nanebevzetí P. Marie po osm dní nepřetržitě se konaly, které
by pro zkušené a obyčejné trhovce byly volné, při nichž by se
tak zachovali a užívali všech milostí a svobod, jako ostatní
městečka v Markrabí moravském bez veškeré vzpoury a těšili
se z nich. ( Z německé kopie přeložili do češtiny Maxmilián
Hložek, ředitel měšťanské školy v. v. a Alois Válek,
kronikář)
Zhruba po třech stech letech však došlo ke změnám. Na
žádost občanů kokorských (zaznamenává obecní kronika)
byla majestátem císaře Ferdinanda V. ze dne 9. září 1842
potvrzena práva městečka Kokor. (podepsáni císař, Karel
hrabě Inzaghy, František rytíř Nádherný, c.k. dvorní rada,
svobodný pán z Pillersdorfu a Josef Emil Trümmel). Výroční
trhy se pak v souladu s tímto majestátem konaly: 1. druhou
středu po Třech králích, 2. první středu po velikonočních
svátcích, 3. první středu po Petru a Pavlu a 4. poslední
středu v říjnu. Dvacáté století pak přináší jen drobné změny
v termínech, ale kronika zaznamenává, že kokorské trhy, do 1.
světové války slavné, bez přesnějšího udání času neslavně
končí. Kronikáři A. Válkovi o tom pro zápis do kroniky
vyprávěl bývalý dlouholetý starosta obce kokorské pan
František Čechák. A pokud nezbude v dubnovém čísle
dostatek prostoru, podělíme se s vámi o toto pamětnické
vyprávění v měsíci červnu.
Pátral Kš.

Z KOKORSKÉ FARNOSTI

Průběh velikonočních svátků měl v kokorské farnosti i
v celé obci klasický průběh. Jednotlivé neděle před
Vzkříšením a Božím Hodem a zvyky, které se k velikonocům
již tradičně vážou. Jedlička, brkači, stráž u Božího hrobu,
pomlázka. A samozřejmě tiché i slavné bohoslužby. Od člena
redakční rady D. J. jsme dostali fotografie z aparátu paní
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Růženy Jurečkové, které kokorské Velikonoce 2012 pěkně
dokreslují. Jen z té pondělní pomlázky nemáme letos nic. Asi
nebyla tak pozoruhodná a bouřlivá. Za fotografie děkujeme a
rozdělíme je do textu a také do obrazové přílohy. Snad každý
alespoň ze střední generace dovede k jedličce a obrázku přidat
slova: „Když Pán Ježíš na oslátku do Jeruzaléma jel“….

Od M. Kolářové jsme získali, na již uvedené besedě nad
obecní kronikou, zajímavých fotografií několik. Použili jsme
hlavně část dokumentace z populární divadelní hry dávané
sokolskými ochotníky za režie Franty Veselského, „Hadrián
z Římsů“. Výborně vytypované postavy křehkého Hadriána
(A. Kolář), majestátního hradního pána (F. Veselský), výborné
dvojice zbrojnošů (F. Matuška a jako kontrast k Hadriánovi
mohutný J.Zapletal. Příležitost dostali i mladí, ale i zpěváci a
hudebníci. Celý téměř třicetičlenný soubor vidíme na jednom
z obrázků, včetně moderně pojatého baletu.
Celá jedna strana obrazové přílohy je věnována
vzpomínkovým černobílým fotografiím z redakční sbírky (a
na některé další se ještě nedostalo).
Hasičské skladiště stávalo u starého dřevěného mostu přes
Olešnici zhruba do roku 1942, kdy byl zprovozněn nový most
ze železového betonu. Jedním z nejelegantnějších párů koní
patřil k Čechákovu statku v Ulici čp. 14. Jezdilo se ovšem (a
v poměrně hojné míře i kravami a čas od času se objevil i
tažný pes. Družstevnice byly skromné a nenáročné, svačiny
střídmé a bez jídelny.
Pochování basy, všechny plesy, taneční i větší schůze
probíhaly u Dohnalů, sál se voskoval a býval plný, ale všichni
volali, že je třeba postavit nový, větší. A tak se také v roce
1979 stalo. Ze štamgastů jsou již tři v nebeském pohostinském
zařízení a čtvrtý už do hospody nechodí.
Barevná část přílohy je tvořena obrázky z velikonoc,
kostela, výstavky a besed. Další obrázek připomíná kdysi
aktivní činnost zahrádkářského spolku, po léta pod vedením
MUDr. Hučína s výbornými zahradnicemi i starší generace.
Poslední obrázky jsou naší tradiční hádankou, jednak
z výstavby mateřské školy, jednak v souvislosti s novými
majiteli mlýna Kaláb. Budeme mít radost, když se čtenář
trošku potrápí a nakonec uhodne, nebo se zeptá. Redakce KN.

MALÁ KOPANÁ
Hodnocení plesu
1. AC Kokoráček pořádal 17. 3. v místní sokolovně
Sportovní ples a můžeme konstatovat, že to byl zatím náš
nejvydařenější ples. Velký ohlas měla kapela z jižní moravy
NONUS, která v Kokorách hrála poprve a moc se jim tady
líbilo a svoji účast přislíbili i na příštím plese. Po získání dresu
do tomboly od brankáře Bohemians 1905 Radka Sňozíka
přijel za námi sponzor Bohemians 1905, který ještě dovezl
zarámovaný plakát s podpisy hráčů a osobně se i s kamarádem
plesu zůčastnili a cenu předali výherkyni p. Džujíkové. V
tombole jsme měli kola, které si odvezli domů místní občané.
Měli jsme i poznávací zájezdy 1+1zdarma. Děkujeme všem
dárcům, kteří přispěli pěknými a zajímavými cenami. Dále
děkujeme spolku Ženšen za obsluhu na plese a všem, kteří
nám s organizací plesu pomáhali.

I paní učitelky se mohou veselit. Karnevalové foto archiv MŠ

Exhibiční turnaj
1.AC Kokoráček plánuje exhibiční turnaj v malé kopané za
účasti fotbalových hvězd, který se bude konat na starém hřišti
Pod bramborem.Termín je ještě v jednání. Účast na turnaji
přislíbilo několik bývalých a současných hráčů Gambrinus
ligy i fotbalové legendy jako - P. Siegl, P. Švancara, R.Sňozík,
Koukal, J. Berger, K. Dobiáš. Další osobnosti fotbalu máme v
jednání s naším agentem. Turnaj bude začínat zhruba v 10.30
hod. a zúčastní se 5. mužstev. Po skončení turnaje bude
propgram pokračovat za doprovodu živé hudby. Po dobu celé
akce bude připraveno bohaté občerstvení. Srdečně zveme
širokou veřejnost na tuto ojedinělou akci. O podrobnostech
akce budete včas informováni pomocí plakátů.
Do redakce zaslali Pavel Poučenský a Václav Kopečný.

Na závěr.
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OBRAZOVÁ PŘÍLOHA KOKORSKÝCH NOVIN.
Přílohu jsme před časem zavedli a brzy si získala oblibu.
Jsme rádi, že ji máme, můžeme sem vkládat obrázky, které
svou náplní do textu, přímo nezapadají, můžeme si
zavzpomínat nad starými fotografiemi a můžeme se také na
obrázky v příloze v textu odvolat. Tak je tomu i v tomto čísle.
Přesto se u některých obrázků zastavíme i v tomto titulku.
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