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OBČASNÍK PRO OBČANY KOKOR A NEJEN PRO NĚ
ÚVODNÍK
V prvních lednových dnech roku 2013 už začínáme,
(podobně jako každý rok) připravovat a pomalu naplňovat
polokulatý XV. ročník našich Kokorských novin. Ale
hned na začátku se ještě vrátíme k Vánocům 2012, k času
po uzávěrce loňského posledního čísla. Vánoční svátky
byly nakonec přece jen trochu na sněhu. Zdálo se nejprve,
že sněhu bude dost, ale nevydržel a tak to nakonec bylo
takové obyčejné, jen s popraškem, pocukrované. A do
Silvestra sníh zmizel docela. Po půlnoci vítaly už Nový
rok desítky a stovky petard a světlic také u nás v Kokorách
- krize, nekrize. Redakční „kolektiv“ sledoval barevné
hvězdy nad Kazňovem, nad pivovarem, nad obcí, nad
Brodkem i v bezprostředním sousedství. Mohutné
detonace jsme snášeli o něco lépe, než naši psí miláčkové
ale spolu jsme to zvládli a jsme v roce 2013, společně také
s vámi, našimi milými a věrnými čtenáři. Na Tři krále
jsme mimo Tříkrálové sbírky s potěšením, i když tiše a
decentně, zaznamenali přírůstek obyvatelstva v rámci
redakční rady KN. Blahopřejeme. A v redakci se i
umírněně slavily také tři čtvrtiny století nejstaršího člena.
Na konci první lednové dekády se sníh znovu objevil,
možná i proto, aby ochránil před mrazem i česnek, který
se už v tomto čase tlačil na světlo boží. A tak i první ples
sezóny – hasičský - se konal za mírně mrazivé noci. Zima
má svoje přídomky, ale i přísloví. Ta tříkrálová se moc
neukázala. Uvidíme, co ukážou svatí Fabián a Šebestián
(20. ledna), meteorologové předběžně hrozí poměrně
silnými mrazy. Této zimy se, podle vzpomínek „naší
stařenky“, nejvíce obávali kočující cikáni. A měli by proč
i letos. Ale počkáme si také na zimu Hromničnou a pak už
snad na vrznutí prvního skřivánka. Až noviny vyjdou, už
to bude za námi a budeme chytřejší. Ovšem až přežijeme
ještě jeden nápor sněhu a mrazu.
Pomalu se blíží popeleční středa a tak si trochu
nasypeme popel na hlavu i v redakci. Za některé chyby
z prosincového čísla. Pokud jste si jich nevšimli, dále
nepátrejte. Pan Kravák z Nelešovic je samozřejmě
Zdeněk, ale na fotografii na koni mu to neskutečně
slušelo. Rok 2013 se omylem dostal i do prosincových
úmrtí, což nás opravdu mrzí. A už přišel masopust a
v Kokorách opravdová novinka, vodění medvěda a
masopustní průvod s koblihami, slivovicí, kuriozitami i
s jarmarkem nakonec. Čtěte uvnitř listu. Všimněte si i
cvičení rodičů s nejmenšími dětmi – u nás v Kokorách na
velmi dobré úrovni.
A trocha poezie snad nikoho nezabije. Dva zlomky veršů
Jaroslava Seferta. K lednu: “O bílé holi, kuté z ledu, jde
leden, měsíc neposedů“ A ještě k únoru: „Tesklivé nebe
země zdejší, v únoru ještě tesklivější.“ Snad toho
sluníčka bude v březnu přece trochu víc. Tak vítejte, naší
milí čtenáři, do XV. ročníku našich novin. Kš

Bude zima, bude mráz, kam se ptáčku kam schováš? Bude
to ještě platit, nebo už bude jaro?. Foto J. Teimer
ZASTUPITELSTVO OBCE KOKORY
Konalo řádné zasedání dne 13. 2. 2013 v zasedací
místnosti obecního úřadu. Z jednání přijalo následující
usnesení:
Zastupitelstvo obce schválilo:
- ověřovatele zápisu a program jednání
- rozpočtové opatření č. 5/2012 schválené radou obce
28.12.2012
- rozpočet hospodaření Obce Kokory na rok 2013
- výroční zprávu o hospodaření za rok 2012 Základní
školy a Mateřské školy Kokory
vč. výsledku hospodaření ve výši 12,57 Kč a jeho převod
do rezervního fondu
- odpisový plán účetních odpisů – rok 2013 Základní školy
a Mateřské školy Kokory
- Smlouvu o zřízení věcného břemene na p.č. 891/1 a p.č.
397/5 v k.ú. Kokory
- zřízení účtu u ČNB
- žádost Obce Kokory o vyloučení použití účtu v ČNB
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pro převod příjmů z výnosu daní nebo podílu na výnosu
sdílených daní dle zákona o rozpočtovém určení daní

alespoň slovně výdaje na deratizaci, knihovnu, práci soc.
komise,, kapli, Kokorské noviny, jubilea, dětské hřiště,
bytové hospodářství, místní hřbitov, pojištění apod.
Finanční rezerva pro velké akce a další hospodaření obce
se v roce 2013 předpokládá ve výši 17,65 milionů Kč.
Vzhledem ke složitější struktuře a množství
výdajových položek znovu doporučujeme zájemcům
podrobnější prostudování rozpočtového formuláře na
úřední desce či na webových stránkách obce.
A nakonec snad jednu nenápadnou, ale důležitou větu
pro občana. Obec Kokory nemá dluhy. Vybrala redakce
KN

Zastupitelstvo obce neschválilo:
- odprodej akcií České spořitelny v majetku obce
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- prezentaci Místní akční skupiny z Velkého Týnce
s možností zapojení se do této skupiny a získání dotací
- aukce energií – prezentace skupin ENTERplex s.r.o. a
Nákupní společnost.cz,
další možnost úspor energií nabídla obecně prospěšná
společnost Best price Energy a Gas International s.r.o.
- jednání mezí Obcí Kokory a ZD Kokory, zrušení
zástavního práva na pozemku na výstavbu ČOVna p.č.
619/2 v k.ú. Kokory
- došlou poštu
Hana Zittová starostka obce

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
NAROZENÍ OBČÁNKŮ:
Od uzávěrky posledního čísla KN se zatím narodily
v naší obci 4 děti. Dvě z nich dokonce na významné
náboženské svátky.
25. 12 2012 se narodilo děvčátko Adéla Dohnalová
5. 1. 2013 se narodil chlapec David Gajdušek
6. 1. 2013 se narodil chlapec František Jurečka
12. 2. 2013 se narodil chlapec Marek Zlámal
Všechny nově narozené kokorské občánky srdečně
vítáme mezi nás.

ROZPOČET OBCE KOKORY
V usnesení zastupitelstva byl 13. 2. 2013 schválen i
rozpočet obce na rok 2013. Rozpočet byl předložen a
schválen jako vyrovnaný v celkové výši na straně příjmů i
výdajů 29,9 milionů Kč. Jeho struktura je dána jako každý
rok platnými rozpočtovými pravidly, včetně zveřejnění na
webových stránkách obce a předepsaným vyvěšením na
úřední desce. Zde je přístupný k nahlédnutí a
podrobnějšímu prostudování pro vážné zájemce z řad
občanské veřejnost.
Přesto pro základní orientaci čtenářů z řad občanů
Kokor a pro zajímavost uvádíme neoficiálně z přístupného
rozpočtu se zaokrouhlením některé položky nebo jejich
seskupení.
Na straně příjmů obecního rozpočtu jsou to
především daně. Daně z příjmů všech skupin plátců zde
představují zhruba 5,3 milionů Kč, daň z přidané hodnoty
cca 5 milionů. Mezi poplatky, které se zahrnují do příjmů
obce je to především poplatek za svoz odpadů 0,44
milionů Kč a odvody z „hazardu“ 0,2 milionu. Nedaňové
příjmy a dotace jsou plánovány ve výši zhruba 0,9
milionu. Tzv. ostatní nedaňové a nahodilé příjmy nepatrně
přesahují 0,2 milionů Kč. Nejvýznamnější položka, daná
hospodařením obce v minulých letech a připravovaná
kumulací prostředků na plánované velké investice
představuje 16,7 milionů Kč. Ve výdajové části počítá
obec s jejím začleněním do finanční rezervy.
Výdajové položky rozpočtu korespondují s plánem
prací prezentovaným na jiném místě KN starostkou obce.
Pro informaci uvedeme alespoň jejich názvy a hodnotu
těch nejvýznamnějších. Oprava, údržba a technické
zhodnocení komunikací (1,35mil), projekty (ČOV- 1,35,
ZŚ a MŠ, budova OÚ 0,34mil.), opravy a modernizace ZŚ
a MŠ (2 miliony), výdaje na provoz ZŠ (1,87 mil), svoz
objemného komunálního a nebezpečného odpadu,
bioodpadu, skla a plastů (0,61 mil), zeleň (0,2 mil.) vnitřní
správa obce (1,8 mil), zastupitelstvo (0,81 mil.), veřejné
osvětlení, zdravotní středisko (0,85mil), příspěvky na
činnost - církev (O,16 mil), T. J. Sokol (0,2 mil), malá
kopaná (0,05 mil), myslivecké sdružení (0,07 mil.),
Moravská hasičská jednota (0,05mil), provoz a energie –
zásahová jednotka (0,05 mil). Za zmínku jistě stojí,

VÝZNAMNÁ VÝROČÍ
21. 3. 2013 oslaví paní Jarmila Hnátová kulatých 90 DD
22. 3. 2013 dovrší pan Josef Nakládal 86 roků věku
23. 3. 2013 dosáhne paní Bohumila Ministrová 91 let
23. 3. 2013 dovrší pan Antonín Klučák věk 86 let
16. 4. 2013 dosáhne paní Jarmila Kopečná věk 83 roků
26. 4. 2013 dosáhne paní Vlastimila Otčenášková 86 let
Všem (a to nejen zveřejněným) jubilantům přeje
redakce a OÚ všechno nejlepší a ke kulaté devadesátce
i k tomu roku nad devadesát přidává ještě přání navíc.
ZLATÁ SVATBA
Tentokrát KN tuto významnou událost nezveřejňují.
ÚMRTÍ OBČANŮ
S potěšením jsme už chtěli konstatovat, že rubrika úmrtí
občanů zůstává v začátku roku 2013 prázdná. Dostali jsme
však z OÚ do redakce zprávu, že:
2. 2. 2013 zemřel pan Zdeněk Vitoslavský, 86 let, DD.
Budiž mu země lehkou.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA V ČÍSLECH
Tříkrálovou sbírku Charity, jako akt solidarity a
soucítění sledujeme v našich novinách již po léta. Letos
zveřejnila na internetu Oblastní Charita Přerov číslenou
tabulku, výši vybraných částek v jednotlivých obcích,
která je samozřejmě celá trvale k dispozici. Redakce
z nich vybrala několik porovnatelných čísel, pro základní
orientaci a zjednodušení v tisících Kč. Obětaví tři králové
a jejich doprovod vybrali začátkem roku na bohulibé účely
v e vybraných obcích: Bochoř 30, Brodek 28,
Dřevohostice 22, H. Moštěnice 39, Kokory 23, Majetín 17
Pavlovice 17, Prosenice 19, Radslavice 25, Rokytnice 20,
Tovačov 36, Troubky 59, Vlkoš 29, Město Přerov 118 (z
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toho polovinu připojené městské části). celkem v rámci
okresu to bylo 691 tisíc Kč..
Poděkování Oblastní charity Přerov je směrováno
dobrovolníkům, dětem a dárcům, ale také za spolupráci
magistrátu, obcím a farnostem.

Tři králové či lépe tři královny 2013

prezentovány. Uživatelé počítačů k nim měli a nadále mají
neomezený přístup. Není tedy třeba se o nich široce
rozepisovat a možná není ani na místě hodnotit volební
kampaň, která se ostatně, alespoň přímo u nás v obci, nijak
zvlášť nevyhrotila. Přece jen pro, ty, kteří uvedené
možnosti nemají, a rádi si vše ověří „černé na bílém“,
zaznamenáváme v Kokorských novinách několik čísel
přímo od nás z Kokor a nejbližšího okolí, jednak
z internetu a jednak od naší okrskové volební komise,
které děkujeme.
V našem volebním okrsku bylo zapsáno do seznamů
voličů v 1. kole 12. 1. 2013 celkem 873 osob a pro 2. kolo
26. 1. 2013 876 osob. Volební účast 526 a 517 voličů
představovala v 1. kole 60% a ve druhém jen o jediné
procento méně. V 1. kole byly jen 2 neplatné hlasy, ve
druhém 5. Voličských průkazů pro osoby, které
v Kokorách nemají trvalé bydliště a chtěly zde volit, bylo
velmi málo – v 1. kole 2 a ve druhém 4.
Volební výsledky 1. kola byly následující. Miloš
Zeman získal 137 hlasů, Jiří Dienstbier 108 hlasů. Jana
Fischera volilo 96 voličů, Karla Sschwarzenberga 59
voličů. Poměrně úspěšní byli ještě Vladimír Franz se 40
hlasy, Zuzana Roithová s 34 hlasy a Jana Bobošíková s 30
hlasy. Nejméně hlasů získali Přemysl Sobotka 12 a Táňa
Fischerová 8. Podle kokorských voličů by postoupili do
druhého kola kandidáti Zeman a Dientsbier, celostátně to
však v součtu byli Miloš Zeman a Karel Schwarzenberg.

Foto redakce

VELIKONOČNÍ VÝSTAVA - PŘIPOMÍNKA.
Dne 24. 3. 2013 od 14,00 - 18,00 hod. a 25. 3.2013 od
8,00 - 16,00 se koná v zasedací místnosti Obecního
úřadu Kokory tradiční výstava s velikonoční a jarní
tématikou. Vyzýváme tímto všechny zájemce, kteří se
chtějí na této výstavě prezentovat, aby donesli své
výrobky v pátek 22. 3. 2013 od 8,00 - 15,00 hod na obecní
úřad. Vystavovatelům se ve fantazii meze nekladou.
Věříme, že šikovné ruce našich občanů a jejich fortel a
nápady nás, jako každý rok, opět potěší.

Manželé volili společně. Foto archiv redakce.
Ve druhém kole konaném po 14 dnech přibylo
v Kokorách Karlu Schwarzenbergovi 74 hlasů a Miloši
Zemanovi přibylo oproti kolu prvnímu 232 hlasů.
V Kokorách tedy ve druhém kole prezidentských voleb
zvítězil Miloš Zeman, který získal 74% hlasů, oproti 26%
hlasů pro Karla Schwarzenberga. Podobné výsledky jsme
mohli najít na internetu ve velké části obcí okresu Přerov a
na celé Moravě. Jen sousední Lhotka vykázala ojedinělý a
poměrem hlasů zhruba opačný výsledek. Možná to bylo i
historicky první osobní návštěvou prezidentského
kandidáta Karla Swarzenberga ve Lhotce, ve známé
hospodě „U Olinka“.
Kš

Historicky první „Präsident“ z naší moravské Kopřivnice.
VOLBA PREZIDENTA U NÁS V KOKORÁCH
Po dlouholetých tahanicích byla prosazena, přijata a
uzákoněna přímá volba prezidenta České republiky, jako
prvek přímé demokracie a zároveň jako součást našeho
demokratického systému. Poprvé v historii republiky měl
každý občan s volebním právem možnost o volbě osobně
spolurozhodovat a většina voličů tohoto práva skutečně
využila. Ve světě informační techniky byly výsledky obou
volebních kol rekordně brzy známy, uzavřeny a mediálně

PLÁN PRÁCÍ A KULTURNÍCH AKCÍ V OBCI
Zastupitelstvo obce přijalo na svém zasedání dne 12.
12. 2012 Plán prací na rok 2013 a Plán kulturních akcí
v roce 2013. Postupně budou prováděny opravy
v mateřské škole, v základní škole izolace stavby proti
zemní vlhkosti, dokončení vypracování projektu
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„Revitalizace obecního úřadu v Kokorách“, provedeme
obnovu autobusové zastávky u Dohnalů a veřejné
osvětlení ke starému hřišti. Z kulturních akcí zmíním
v měsíci březnu Velikonoční výstavku, posezení
s důchodci a pálení čarodějnic, v květnu pak Den matek a
v červnu již tradiční Dětský den. Zmiňuji zde jen část ze
schválených plánů, celé dokumenty najdete na webových
stránkách obce (www.obeckokory.cz) nebo ve vývěsce
obecního úřadu u samoobsluhy.
Starostka
NOVÉ BEZDRÁTOVÉ ROZHLASY

Kokory před asi 90 lety. Pohlednice, archiv

Naše obec získala v loňském roce dotaci z operačního
programu Životní prostředí na realizaci projektu
„Protipovodňová opatření napojená na IZS“. Do tohoto
projektu bylo zapojeno několik obcí v rámci mikroregionu
Království a obec Kokory. Obsahem celého projektu byl
návrh na zpracování digitálního povodňového plánu a
vybudování sítě varovného a vyrozumívacího systému pro
obce. V rámci celé akce bylo k 31.12.2012 pořízeno a
instalováno nové vysílací pracoviště varovného a
informačního systému, které umožňuje hlášení v obci
prostřednictvím bezdrátových hlásičů. Pracoviště je
doplněno o modul k napojení na Jednotný systém varování
a vyrozumění a telefonní prostup. Dále je na budově
obecního úřadu umístěna nová elektronická siréna a
světelná tabule pro neslyšící občany. Po celé obci je
rozmístěno celkem 27 hlásičů. V budově základní školy je
umístěn na chodbě jeden přijímač hlásič. Tento nový
moderní systém nám do budoucna umožní kvalitnější
informování občanů při krizových stavech nebo
povodních.
Starostka

Fotogenické místo 9. 1. 2013

V Kokorských novinách chceme ve využití těchto
fotografických materiálů nadále pokračovat, samozřejmě
jen potud, pokud získáme z vlastního archivu a zejména
od našich čtenářů dostatek podkladů. Předem za ně
děkujeme. Zatím budeme čerpat z loňské „zásoby“ od paní
M. B. a paní J. S. ze Zápivováří a z nového přírůstku,
tradičně od pana Ivoše Hrabala, tj. z pohlednice Kokor z I.
republiky. A právě touto pohlednicí začneme.
Domníváme se, že čtyři obrázky z Kokor vznikly
kolem roku 1925. Z textu na rubu je zřejmé, že
v Kokorách trávil v závěru roku 1927 dovolenou důstojník
československé armády, který zasílá pozdrav veliteli 11.
pěší divize v Košicích, který je také členem generálního
štábu. Pobyt v Kokorách si pochvaluje s tím, že „těžce se
mně bude odtud odjížděti“.
Nás však více zajímají barevné (tehdy samozřejmě jen
kolorované) obrázky z Kokor. Už jsme se s nimi v KN
setkali, tyto jsou však kvalitnější a tak se o některé
podrobnosti rádi podělíme s našimi čtenáři. První z nich
má název „Kostel a fara“, faru na této fotografii však
marně hledáme. Zajímavější je ovšem hliněná zídka
v popředí, ohraničující někdejší panský ovčín. Zídka je
zleva od Růžičkového právě rozebírána, pravděpodobně
v souvislosti se stavbou školy, která byla na pozemku
někdejšího „ovčína“ postavena od února do srpna 1925.

Foto redakce.

STARÉ FOTOGRAFIE
Staré fotografie se staly v uplynulých letech nedílnou
součástí našich novin, stejně jako v České televizi
„Hledání ztraceného času“ Karla Čáslavského, který
bohužel nedávno zemřel.

Druhý obrázek s nápisem „Náměstí“, ukazuje obvyklý
snímek Hostince u Dohnalů s nezbytnými jeslemi pro
koně a rodinou hostinského či zákazníky před vchodem.
Na snímku „Obchod J. Jeřábka“ zaujmou vzrostlé
topoly na břehu mlýnského náhonu, na břehu odstavený
malý polní válec a vstup u sousedního domu Teimerových
či Jemelkových.
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Téměř nová „Sokolovna“ na dalším snímku je od
silnice oddělená zeleným laťkovým plotem, nad sedlovou
střechou ční komín, zbouraný či snesený po letech
z hlediska bezpečnosti právě v loňském roce. Před
oplocením jsou ženy a děti, možná z rodiny prvního
sokolníka Klimeše.
Známka na této pohlednici je s portrétem presidenta
mladé Československé republiky T. G. Masaryka a má
hodnotu 50 haléřů.
Kš

Hosté z Rokytnice – velká pochvala. Foto redakce.

NOVOROČNÍ PŘÍPITEK
Novoroční (a již tradiční) setkání seniorů se
uskutečnilo v neděli 13. ledna v jídelně základní školy.
Paní starostka si s přítomnými připila na zdraví a popřála
všem pěkný rok 2013. Přátelské posezení i s občerstvením
oživilo vystoupení dětí ze Základní školy. Programem
provázeli Štefan Mačák a Magda Majerová (snad budoucí
moderátoři), zazpívaly Saša Mačáková, Nikolka
Zmrzlíková, Pavla Malátková, a duo Lucie a Lukáš
Bradovi. Recitovala Johana Kratochvilová. Štefan na
chvíli odložil mikrofon a předvedl vzorové sestavy karate,
Terezka Majerová, Diana Knopová a Nikolka Zmrzlíková
zahrály na dechové hudební nástroje. Poděkování za
přípravu a odborné vedení patří paní učitelce Taťáně
Smolkové a vedení školy.
Velké slečny i ti menší.

Foto redakce.

MLADÍ TURISTÉ, UČITEL A KNĚZ
Těsně před válkou s přistěhovaleckou vlnou ze Sudet
našla v Kokorách útočiště rodina mladého učitele Josefa
Neužila. Ten se spřátelil s kokorským rodákem, mladým
bohoslovcem a později začínajícím knězem Páterem
Karlem Kuchařem. Podrobnosti se nám již s odstupem
času nepodařilo zjistit. Jedno však lze vyčíst z fotografií,
které nám dala dispozici nejmladší dcera pana učitele,
Jindřiška, která se již (na rozdíl od dvou starších sester
Jarmily a Jiřiny) narodila v Kokorách. Oba mladí přátelé
se dali na turistiku. Možná jich bylo víc, někdo je vždy
musel fotografovat. Na samozřejmě černobílých snímcích
(malého formátu) jsme je zastihli pod dřevěnou
rozhlednou, další obrázek je zachycuje, jak tlačí svá
předpisově vybavená turistická (dnes bychom řekli
trekingová) kola do neuvěřitelně strmého svahu, možná
v Beskydech.
Bylo to období možná těsně před primicí P. Kuchaře,
který byl na kněze vysvěcen rok po dalším kokorském
mládenci, Františku Hučínovi ze Zápivováři. Pokud na
snímku v příloze poznáte třetího turistu, dejte, prosím,
vědět do redakce. O primici P. Františka Hučína píšeme
samostatně. Pamětníky u pozdějšího pokladníka kokorské
Kampeličky a tehdejšího mladého odborného učitele
Josefa Neužila jistě zaujala jeho bohatá kštice a mohutná
postava, kterou mnozí znali i ze školy v těžkých válečných
letech.
Kš

Po pěkném vystoupení dětí následovalo milé překvapení.
Program malého smíšeného pěveckého sboru ze sousední
Rokytnice s vlastními muzikanty. (foto souboru i diváků
redakce KN) Krásné hanácké písničky i ty pro starší a
pokročilé střídalo veselé lidové vyprávění. Společně jsme
pak s rokytnickými hosty poseděli, zavzpomínali a
poslechli a zazpívali si lidovky i country za doprovodu
harmoniky, houslí, vozembouchu i kytary. Některé
z přítomných písničkové vzpomínání dosti dojalo. Domácí
se k hostům úspěšně přidali. Byli jsme rádi, že jeden
výrazný mužský hlas a obsluha vozembouchu zároveň,
cvičil a tříbil své hudební schopnosti pře léty také u nás v
Kokorách .
Škoda, že ledovka po celých Kokorách nedovolila přijít
všem pozvaným. Opravdu to stálo za to. Tak snad někdy
příště na podobné besedě.
P.S. Poděkování všem, kteří toto pěkné nedělní
odpoledne připravili. Dětem a základní škole,
zástupcům OÚ, klubu žen i aktivním seniorům, kteří si
určitě přišli na své. A samozřejmě a zejména i našim
milým hostům z Rokytnice.
D. L.
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sladovnu. Pamětníci zaznamenali určitě i tzv „studynku“
a
mohutnou hrušeň („jakubinku“) a obecní pumpu
s dlouhým ráhnem. Ještě starší ohlédnutí by našlo za
současnými usedlostmi „pod Kazňovem“ pravděpodobně
nejstarší kokorské cihelny, válečné kryty a v zahradách
kolem úvozu skrýše možná až ze třicetileté války.
A právě v těchto místech, u studny a někdejší hrušky
nacházíme dvě popisná čísla 83 a 102 a naproti popisné
číslo 121. Všechny tyto nemovitosti za pivovarem obývají
a vlastní rodiny s kořeny rodu Hučínových. Vzali jsme si
k ruce seznam popisných čísel zapsaných do kroniky
kolem roku 1948 kronikářem a předsedou MNV, učitelem
Aloisem Válkem. Ten uvádí: Číslo popisné 83 František
Hučín mladší (dnes J. Kubáčková rozená Hučínová dcera). Číslo popisné 102 Tomáš Hučín (dnes F. Kölblová
rozená Hučínová - dcera). Číslo popisné 121 Anna
Hučínová (dnes Ing. Josef Hučín – pravnuk). Čísla 83 a
102 jsou na svém původním místě, opravená a
rekonstruovaná, číslo popisné 121 bylo zbouráno a dále
v zahradě pak postavil nový dům MUDr. Josef Hučín;
dům byl v dalších letech ještě podstatně rozšířen do
současné podoby.
V čísle 83 žila rodina Františka Hučína se synem
Emilem, podle rodové tradice zedníkem, stavitelem a
později inženýrem a středoškolským profesorem a dcerou
Jarmilou, dnes Kubáčkovou. František Hučín je označován
v kronice jako mladší na rozdíl od Františka Hučína z
Podkopcí čp. 81. Ten náš zápivovárský pocházel z 11 dětí,
Jeden z těchto sourozenců Hučínů měl přezdívku
„uhlobaron“, další sestry se provdaly do rodiny Spurných,
Halířů, Pavlíků apod. V čísle 83 žil i strýc Josef Hučín –
otec MUDr. Lamberta Hučína, jehož americkou anabázi
jsme mohli už v KN také sledovat.
Další bratr Tomáš pak držel sousední usedlost č.p. 102
Mladší ze dvou dcer Františka provdaná Kölblová (starší
je Drahomíra) dnes dům s manželem obývá.
A tak se konečně dostáváme na druhé straně
prostranství k číslu 121, poslednímu na dlouhé frontě
původně přízemních řadových domků počínaje od čp. 112.
Zde ve „stojednadvacítce“ žili další Hučínovi, Cyril
z tohoto rodu a Anna. Předmětem naší pozornosti při této
rodové pouti je jejich syn František Hučín, který se po
studiu gymnázia a teologie dočkal slavnostní primice. Jeho
kněžské poslání ho pak vedlo na Slovácko i do Beskyd,
kde byl po léta farářem např. na Horní Bečvě.

Turisté někdy na začátku války. Archiv J.S.

NÁMÉSTÍČKO ZA PIVOVAREM
Kolem kokorského pivovaru vedla kdysi dávno cesta
na Olomouc a některé domy kolem ní to dokazují poměrně
nízkými popisnými čísly. Cestu střežila barokní Boží
muka, která zde stojí dodnes a později za obcí svatý Ján a
„Jemelkova“ Panna Maria s dítětem. Po zbytku cesty byste
došli i dnes nad ruchem „dálnice“ prakticky až do
Krčmaně. Ale to není v této souvislosti důležité.
Hned za pivovarem se prostranství kolem cesty
rozšiřuje a tvoří pak jakési protáhlé náměstíčko či malou
náves, ze které se místní komunikace rozcházejí pěti
směry. Prostranstvím procházelo před léty i rameno
Kopřivnice a prastarý vodovod zásobující kdysi pivovar a

Fotografií kolem primice P. Františka jsme získali
opravdu hodně. Slavnostní rozloučení s rodiči, doma ve
světnici i s nezbytným požehnáním,(foto z rodinného
archivu J.K.) družičky malé i větší (poznali jsme Libuši
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Škopovou (Blaťákovou), Zdenu Trefilovou, malou
Blaženu Vitoslavskou, Gustu Kozelkovou, ale i paní Marii
Bradovou a další. V pozadí za průvodem jdoucím po
hlavní silnici (ještě před rekonstrukcí) se rýsuje úplně celý
dům Melounových i s tzv „oltáříčkem“ pro slavnost
Božího těla. Zařazení všech fotografií do textu či přílohy
KN je pro jejich množství nereálné, pro eventuální
zájemce a pamětníky jsou však k nahlédnutí v redakci KN.

V hodinách anglického jazyka žáci 7. – 9. třídy
zpracovávají nejrůznější témata týkající se každodenního
života. Pro letošní rok byly vybrány následující okruhy:
My family (Moje rodina), My hero (Můj hrdina/idol), The
Nature (Příroda a její ochrana), Our republic (Naše země).
Na
portálu
www.e-twinning.com
zveřejňujeme
prezentace, fotografie a práce žáků, děti si zde také mohou
dopisovat se svými zahraničními kamarády.
Cílem spolupráce je komunikace v anglickém
jazyce, rozvíjení schopnosti tvořit věty a vyjádřit svůj
názor. Žáci ale také mohou získat nová přátelství a
dozvědět se něco zajímavého o tradicích, kultuře a stylu
života za hranicemi naší země.
Mgr. J. Jemelková

ČASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE
Nejen obce mohou mít své vlastní noviny. Své noviny
či časopisy má kraj, pojišťovny, ale i fakultní nemocnice
v Olomouci. A právě v NemMAGAZÍNU FN Olomouc.
najdete opravdu silný příběh, který se přímo dotýká i naší
obce. Špičkoví hematologové zde před 15 lety zahájili
program transplantace kostní dřeně a do současnosti
provedli už bezmála 900 transplantací. Mezi prvními
pacienty prošla náročnou úspěšnou léčbou v roce 1997 i
současná starostka naší obce. Jsme jistě společně rádi, že
článek mohl být uveden nadpisem „Příběh se šťastným
koncem“ a přejeme paní starostce za redakci KN a
spoluobčany hodně zdraví a elánu do dalších let.
TAJEMSTVÍ RODU
Televizní seriál pod tímto slibným názvem započal
v lednu 2013. V prvním díle nám představil televizního
baviče a moderátora Karla Šípa a mimořádně zajímavé
osudy jeho předků. Není to dramaturgický počin nový,
podobné motivy se objevují už léta u televizí zahraničních.
Souvisí to i s určitou „módou“ hledání kořenů rodu, ke
které se už před léty připojil např. i americký president
Obama.
Tento přístup k jednotlivým zajímavým místním rodům
či rodinám uplatňujeme již po léta i v našich Kokorských
novinách. Čtenáře jsme seznámili (samozřejmě jen
útržkovitě či rámcově) s rodem Kokorských z Kokor,
s panským rodem Ludaniců, ale také s občanskými rody
Geislerových, Válkových, Zlámalů, Hučínů, Vránů a
dalších, tak jak jsme o nich získávali nezbytné podklady a
informace. Samozřejmě nejde o nic konečného, pátráme
dál a své znalosti, které pak předáváme čtenářům,
postupně rozšiřujeme. Bylo to zřejmé i z posledních
článků v našich novinách.

Kluci výborně a zdravě uvařili. Foto archiv školy 2012
LYŽAŘSKÝ VÝCVIK
V pondělí 21. 1. jsme odjeli od Obecního úřadu Kokory
do Staré vsi u Rýmařova na chatu Relaxa. Celý pobyt jsme
tam nebyli sami, ale prostřídali se zde i dvě jiné školy.
Hned po příjezdu nás čekal dobrý oběd (ostatně všechno
jídlo bylo velice chutné) a poučení od tamějšího
instruktora. Po odpoledním klidu jsme vyrazili na svah,
kde se děti rozdělily do svých týmů. Celý týden jsme
strávili na svahu, večerními programy s instruktory,
rozcvičkami, připravenou zábavou od učitelů a nechybělo
ani jedno odpoledne strávené v bazéně a v sauně. Poslední
večer jsme na rozloučenou dostali pizzu, děti si
zatancovaly na diskotéce a v pátek odpoledne jsme s
krásnými zážitky odjeli zpátky domů.
Alexandra Mačáková, David Šimoník - IX. třída

ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY KOKORY
VÁNOČNÍ JARMARK S BESÍDKAMI
Na naší škole se 13. prosince 2012 konal již tradiční
vánoční jarmark. Paní učitelky s dětmi několik týdnů
připravovaly výrobky, které děti prezentovaly a prodávaly
v krásně nazdobených dřevěných stáncích. Na I. stupni
byly pro rodiče připraveny besídky ve třídách – zpívání,
přednášení, scénky či divadlo. Školou voněl vánoční punč
a horký čaj. Všichni jsme si užívali sváteční atmosféru a
těšili se na vánoce.

SOUTĚŽILI NA OBCHODNÍ AKADEMII
24. ledna jsme se zúčastnili v Přerově soutěže
Čtyřlístek. Náš tým: Nikola Chrudinová, Heidi Hamplová,
Diana Knopová, Petr Ogurčák se na soutěž pečlivě
připravoval. Vylosovali jsme si téma „Zahraniční stáže
studentů Obchodní akademie v Přerově“ a naším prvním
úkolem bylo vytvořit na něj plakát. Potom jsme museli
vytvořené dílo odprezentovat během 1 minuty.
V posledním úkolu jsme odpovídali na otázky
z všeobecných znalostí o studiu na středních školách,
oborech a předmětech obchodní akademie. I když jsme
nebyli z 15 týmů mezi prvními čyřmi vyhodnocenými,
řekli jsme si: „Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se!“.
Nikola Chrudinová
A já mohu jen dodat, že si tým vedl skvěle, na plakátu
se všichni rovnoměrně podíleli (spolupracovat jsou zvyklí

SPOLUPRÁCE SE ZAHRANIČNÍ ŠKOLOU
Již třetím rokem je naše škola zapojena do
spolupráce s italskou školou Albareto. Pro letošní školní
rok jsme našemu projektu dali název Far but close
(Daleko, a přece blízko), kterým jsme chtěli vyjádřit, že
ačkoliv jsme od sebe vzdáleni, mnoho věcí nás spojuje.
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ze školy). A mluvit před 80 lidmi nebylo vůbec
jednoduché. Pro některé žáky byla 1 minuta příliš dlouhá,
ale naší Heidi vůbec nestačila. Mluvila by klidně dál,
zvládla to úžasně. Shodli jsme se, že získané informace
určitě využijí.
Marie Kondlerová

u Přerova), Martina Pavlíková (DUCK BEAT), Lucie
Procházková (D2 DANCE). Našich žáků soutěžilo 25,
další připravili sál, zajišťovali techniku, dopisování do
připravených
diplomů,
pomáhali
se
zajištěním
občerstvení, všichni podporovali a odměňovali soutěžící
potleskem. Nádherné taneční dopoledne provázela úžasná
atmosféra. Věříme, že inspiruje k radosti z pohybu další
děti. Pedagogové zúčastněných škol chválili naši
vynikající organizaci, nadšení z uspořádané akce budou
šířit v ostatních školách, těší se na účast v dalším ročníku
Taneční soutěže.
Poděkování: Velmi děkujeme rodičům, kteří nám
darovali pěkné a zajímavé odměny pro všechny
soutěžící. Vážíme si jejich vstřícnosti, ochoty, štědrosti.
Marie Kondlerová

CIRKUS A ZÁPIS PRVÁKŮ V KOKORSKÉ ŠKOLE
Využili jsme výzdobu naší základní školy, abychom
namotivovali děti při zápisu do 1. třídy. Přicházející děti
vítali hned mezi dveřmi cirkusoví klauni (žáci 5. třídy).
Hlavní klaun přivítal děti, rodiče i prarodiče. Seznámil
budoucí prvňáčky s úkoly, které je čekají a rodiče se
pustili do vyplňování patřičných dokumentů.
Celý zápis se nesl v cirkusovém duchu – nechybělo
skotačení, ale ani zjišťování znalostí a dovedností podle
testů školní zralosti. Největší problém dnešním dětem
činilo zavazování tkaniček. Děti si od zápisu odnesly
hezké dárečky, které pro ně vyrobili starší žáci školy, ale
také spoustu zážitků. K zápisu přišlo 19 dětí.

Všechna děvčata jsou ve vzduchu. Foto archiv školy.
SEDMDESÁTINY V PEKLE
V roce 2013 bude v Sokole Kokory nejedna oslava. Ty
největší snad až na konci roku, kdy uplyne od založení
Sokola v Kokorách přesně 110 let. Házenkáři jsou o
dvacet let mladší, česká házená byla v obci založena roku
1923 jako SK Haná Kokory a trvá 90 let až do dneška jako
oddíl národní házené T. J. Sokol Kokory. Ale to vše
teprve příjde.
První letošní sokolská oslava se však konala už 4. ledna.
To oslavila neuvěřitelnou sedmdesátku dlouholetá
cvičenka a cvičitelka Sokola sestra Anna Marková rozená
Zapletalová. Členkou kokorské tělocvičné jednoty je už,
jak se říká „od děcka“, vždy na místě, kde jí bylo potřeba,
od až chlapské manuální práce, přes úklid a kuchyni, po
náročné správcovství veškerého majetku a celého areálu
sokolovny.
Možná až v této náročné době si plně uvědomujeme
význam její další práce, kterou pro Sokol vykonává jako
členka výboru T. J. Je to každodenní práce účetní,
pokladní a hospodářky. Jak dlouho, to už si ani
netroufneme odhadnut, ani sumu, která jí v rámci celé
jednoty i oddílu národní házené, prošla za ta léta rukama,
vyúčtována s profesionálním přístupem do každého haléře.
V příjemném prostředí našeho „pekla“ pod jevištěm jí
přišli poděkovat a blahopřát nejen členové výboru T. J.
Sokol Kokory v čele se starostou Sokola, Radkem
Veselským, ale i její svěřenkyně a cvičenky ze zdravotní
tělesné výchovy, se kterými po léta obětavě pracuje,
připojil se i oddíl národní házené a další kamarádi a
přátelé a organizační rodinný servis.

I při zápisu do 1. třídy může být cirkus. Foto archiv školy.

Hlavní klaun si už odvádí budoucí prvňačky Foto archiv .
V KOKORÁCH TANČILY DĚTI
Se skvělým nápadem uspořádat Taneční soutěž pro
žáky základních škol přišla paní učitelka Jana
Procházková. Připravili jsme ji na čtvrtek 14. února.
Zúčastnilo se jí 85 soutěžících z Přerova a okolí.Tanečníci
se mohli prezentovat jako sólisté, dua nebo formace.
V porotě zasedla paní Věra Lakomá (TŠ HIT
Cheerleaders), Klára Mazalová (mažoretky GINA Brodek
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Květiny, gratulace, oficiální i soukromé dary, verše a
„lóbance“, to vše postupně přešlo do volné zábavy i se
zpěvem a nějakou tou anekdotou, vše podpořeno
občerstvením a dobrou náladou. Jen prolézání mezi
podpěrnými trubkami se jaksi nedařilo.
S uspokojením konstatovali přítomní, že v „síni slávy“
na stěnách „pekla“ je již oslavenkyně předem autorkou
maleb vyobrazena, sice v koutku, skromně ale výstižně,
s celou obrovskou tíhou problémů, které na hlavu pokladní
a hospodářky Sokola po celá desetiletí padají. Až se do
„pekla“ přijdete podívat (a věřte, že už malby Jiřiny
Jiříkové za to stojí), složte Aničce poklonu, jako to udělali
účastníci oslavy s přáním zdraví a spokojenosti do dalších
let. Aničko, děkujeme a „Mnoga ljeta a živjó“. Kš
Gratulanti by se do jednoho sloupce ani nevešli a tak jsme
je dali na celou šířku obrazové přílohy.

Výroční valná hromada MHJ, hasičského sboru Kokory
proběhla v sobotu 19. ledna. Pro náš sbor to bylo
významné zasedání, protože proběhla volba nového
starosty sboru. Jednohlasně byl zvolen pan Jaroslav
Lenoch, který má všechny předpoklady vést sbor úspěšně
ve své činnosti. Náhlým odchodem předešlého starosty
pana ing. Jaromíra Vinklárka v roce 2010 zůstal sbor do
tohoto dne bez starosty a bylo třeba již tuto záležitost
dořešit. Vzhledem k tomu, že je to činnost dobrovolná,
musí být zvolen člověk, který má o činnost zájem a pokud
vychází i z rodinné tradice, je pak ideálním kandidátem.
Novému starostovi sboru přejeme hodně úspěchů a
samozřejmě i plnou podporu všech sester a bratrů celého
hasičského sboru.
H .Z.

HOUBAŘSKÉ OHLÉDNUTÍ
Na začátku února se už tak trochu těšíme na jaro (a
počasí nás k tomu v prvních dnech vybízí), ale houbařsky
se ještě několika řádky vrátíme do loňského roku.
V prosinci 2012 hned od počátku začalo přimrzat. To
znamenalo, že dosbíráme poslední podzimní houby a
pokud nebude pod -10°C, budeme ještě sbírat houby zimní
a to zejména naši známou penízovku sametonohou a hlívu
ústřičnou. Od 7. 12 začalo pořádně mrznout v noci i ve
dne. Ale zase kolem Vánoc to nebylo tak zlé a tak jsme
posbírali další penízovky a udělali si z čerstvých hub na
oběd vánoční houbovou polévku. Byla výborná. Do další
polévky jsme už posledních pár plodnic posbírali ještě
v polovině ledna a už budeme čekat, jak moc a jak dlouho
bude ještě mrznout. Určitě si odpočineme, využijeme
sušených a naložených hub a na jaře v dubnu znovu
začneme s jarními houbami. J. S .

KOKORSKÁ HÁZENÁ V ZIMĚ
Zimní spánek by byl pro naše házenkáře velice
nebezpečný a tak začali s tréninkovými dávkami a dalšími
aktivitami už v lednu. Už v sobotu 12. ledna 2013 se
zúčastnili Čtvrtfinále Českého poháru mužů v národní
házené ve Staré Vsi. (Údaje poskytl našim novinám F. M.)
Naši chlapci porazili Pustějov 11:10, Osek n/B. 7::5,
remizovali s Albrechtičkami 10:10 a prohráli s Rokytnicí
8:9 a s Vítkovicemi 11:13. Obsadili tak celkově 4. místo.
Celý zimní turnaj zařazený do Českého poháru vyhrály
Albrechtičky před Vítkovicemi a Rokytnicí, Kokorami,
Pustějovem a Osekem n/B.
Kokory hrály v sestavě: W. Matuška, R. Kosek, B.
Kosek, L. Bluma, O. Urbánek, J. Habáň(15),
P.
Džujík(14), M. Kašpar(12), V. Zlámal((6).
Kokorští házenkáři tak vstoupili do jubilejního 90. roku
existence české a později národní hazené v naší obci.
VALNÁ HROMADA HÁZENKÁŘŮ.
Toto důležité setkání sportovců a hostů v čele
s předsedou T. J., ale i příznivců a sponzorů, se konalo
v pekle v sokolovně 2. února 2013. Před zhruba třiceti
účastníky shrnul výbor oddílu výsledky loňského roku, ale
celé další jednání se už zaměřilo na novou sezónu a
průběh i pro házenou jubilejního roku 2013. Mezi priority
zařadili sportovci ve zprávě i v diskuzi zejména
znovuzaložení mládežnického družstva, sportovní
výsledky a zejména sjednocení všech sil a prostředků pro
zřízení umělého povrchu házenkářského hřiště. Základem
je zde získání projektu s technickým řešením a rozpočtem
a postupné zajištění vícezdrojového financování a zejména
podpory od všech složek v obci, v rámci kraje i např. na
Ministertvu školství mládeže a tělovýchovy a příspěvků
od sponzorské sféry. Silnou stránkou projektu by mělo být
víceúčelové využití hřiště pro výkonnostní i rekreační
sporty a významná zdravotní, zejména ortopedická
hlediska, chránící sportovce, mládež i školní děti. Aktivní
házenkáři i pokroková sportovní veřejnost by si širokou
podporu tohoto záměru modernizace našeho historického
hřiště i celého sportovního areálu jistě zasloužili.
Další důležitou oblast představují akce oddílu v průběhu
jubilejního roku 2013, např. Memoriál Františka
Veselského a další turnaje a akce k 90. výročí založení
kokorské házené, sportovní výsledky prvního družstva a
spolupráce s T. J. na přípravě slavnostní schůze oddílu i
jednoty ke 110. výročí Sokola v Kokorách v závěru roku.

Poslední „sklizeň“ listopad 2012 Foto autorka.
MORAVSKÁ HASIČSKÁ JEDNOTA
HASIČSKÝ SBOR KOKORY
První úspěšnou akcí letošního roku bylo uspořádání
tradičního Hasičského bálu v sobotu 12. ledna. K tanci i
poslechu hrála hudební skupina Galaxy z Olomouce.
Taneční večer zpestřila svým vystoupením děvčata, která
navštěvují v místní sokolovně cvičení zumby. První cenou
při losování byl i nádherný dort ve tvaru hasičského auta,
které putovalo do sousedních Žeravic. Věříme, že dort i
skvěle chutnal. Děkujeme všem, kteří se podíleli na
připravování celé akce. Samozřejmě je třeba poděkovat i
všem sponzorům, kteří přispěli věcnými cenami.
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Dalším místem pro prezentaci těchto úkolů a záměrů
bude už Valná hromada T. J. Sokol Kokory v druhé
polovině března.
Kš.

MÁME V SOKOLOVNÉ NOVOU „OPIČÍ DRÁHU“
Cvičení rodičů a dětí má už v kokorském Sokole
dlouhou tradici. Některé současné mladé maminky, které
nyní doprovázejí své ratolesti do pravidelného cvičení, už
to blahodárné působení pobytu v tělocvičně, jako děti
poznaly před léty na vlastní kůži.
Pro cvičení drobotiny od dvou do šesti let máme docela
slušně vybavení a zázemí.(pěkná tělocvična, odpovídající
nářadí – bedna, lavičky, žebřiny, kruhy, trampolíny,
žíněnky, gymbaly i overbaly). Ke konci minulého roku
k tomu přibyla s využitím grantu, nová gymnastická
sestava nářadí, určená právě pro ty nejmenší. Tzv. „opičí
dráha“ je tvořena multifunkční všestranně využitelnou
bednou, ke které se na trati přidávají dřevěné kozy
doplněné žebříky, kladinkami, skluzavkou a nezbytnou
rozkládací gymnastickou žíněnkou. Navíc jsme
k pohybovým a tanečním činnostem doplnili technické
vybavení o moderní přehravač.

MALÁ KOPANÁ
PĚDVÁNOČNÍ ZÁJEZD DO BRNA
Oddíl malé kopané 1. AC Kokoráček se zúčastnil 22.
12. 2012 halového turnaje v Brně za účasti fotbalových
legend, futsalistů a sportovních komentátorů. Turnaj se
hrál jako Memoriál Petra Kocmana v nafukovací hale s
mantinely na umělé trávě. Turnaj zahájil Petr Švancara
s dcerami zemřelého fotbalisty Petra Kocmana. Všechna
utkání řídili profesionální rozhodčí (i ženy). Na turnaj
jsme odjížděli bez několika opor týmu, ale i s podporou
menší části fanoušků. Na další ročník jsme opět pozváni
a děkujeme Zdenkovi Strmiskovi za organizaci turnaje.
Výsledky odpovídaly silnému obsazení: 1. AC. Kokoráček
- Bauhaus 3:8, Mešíkova 11 1:3, Wykov 0:6, Oknoservis
2:5, 13 FC KP 2:5, Renault 5:7.
Góly za Kokoráček stříleli: Habáň 5, Winkler 3,
Poučenský 2, Nesvadba 1, Bílý 1, Brosteanu 1.
Známí fotbalisté a osobnosti, se kterými jsme se na
hřišti a v zákulisí potkali: - Martin Zbončák, Richard
Dostálek, Petr Křivánek, Jan Maroši, Luděk Zelenka,
Petr Švancara, Patrik Siegl, Martin Kuncl, Martin
Živný, Marek Zúbek, Tomáš Abrahám, Radim Vlasák,
Zdeněk Cihlář, David Kříž, Petr Maléř, Luděk
Grmela, Petr Hoskovec.
Moderátoři - David
Kozohorský, Petr Suchoň, Michal Hrdlička, futsalisté ligoví hráči Helasu Brno.
Redakci poskytl Pavel Poučenský.

I původní žebřiny slouží velmi dobře. Foto archiv KN
Kokorské noviny se na vlastní oči přesvědčily, jaký ruch
v tělocvičně při cvičení rodičů a prarodičů s těmi
bojovnými a čipernými malochy panuje a jaké
pozornosti, invence a energiei zkušené cvičitelky je ke
zvládnutí cvičební hodiny zapotřebí.
Přijďte si s dětmi zacvičit a „zasportovat“ v úterý od
17 do 18 hodin. (KN dosvědčují, že to drobotinu
ohromně baví a že se jim cvičitelka a autorka článku
opravdu a odborně věnuje)
Cvičení je určeno pro děti ode dvou do šesti let a
podmínkou je ovšem doprovod dospělé osoby (klasicky
např. maminka, tatínek, babi, děda).
„KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ A KDO CVIČÍ, JE
ZDRAVÝ“.
S pozdravem D. L.

1. AC Kokoráček v nafukovací hale. Foto archiv klubu.
BLÍŽÍ SE ZAHÁJENÍ SEZÓNY MALÉ KOPANÉ
Na zahájení sezóny připravujeme dohrávku z podzimu,
23 .3. 2013 - utkání v Kokorách s družstvem Hell |Kozel
od 15. 30 a 30. 3. 2013, rovněž od 15.30 hod. s družstvem
Dněpr. O dalších zápasech budete informováni místním
rozhlasem.

A ještě jeden doplněk redakce: Vybít nahromaděnou
dětskou energii, připravit dětí na cvičení ve škole,
vypěstovat u nich šikovnost, tělesnou zdatnost, odvahu a
zdravý tělesný vývoj a ještě k tomu je otužovat a
upevňovat jejich zdraví - to už přece stojí za to.
Jen by pak bylo třeba pokračovat ve cvičení v širším
rozsahu i ve školních letech a pak i v mládí a dospělosti.
Pro tuto myšlenku věnují své síly členové kokorského
Sokola i při zajištování provozu, údržby a modernizace
našeho pěkného areálu. A věřte, že to není lehké.

SPORTOVNÍ PLES
Sportovní ples oddílu malé kopané se koná 16. 3. 2013
v sokolovně v Kokorách, k tanci a poslechu hraje kapela
Nonus. Máme pro vás připravenou zajímavou tombolu a
překvapení večera. Srdečně zvou fotbalisté. P. P.
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sokolovny. Provázel je starosta naší jednoty Radomír
Veselský spolu se vzdělavatelem. Starosta župy bratr J.
Skopal pak konstatoval, že tělocvična i ostatní prostory
jsou pěkné a poměrně slušně vybavené a toto hodnocení
pak zveřejnil i na webových stránkách župy a Sokola
Přerov. Členové předsednictva župy se pak zúčastnili
spolu s výborem T. J. malé společenské akce a snad získali
více bezprostřední pohled do sportovní, cvičební a
společenské činnosti jednoty. Župa činnost svých jednot,
samozřejmě v mezích daných možností, podporuje i
finančně, což jsme v minulých letech s díky pocítili i u nás
v Kokorách. Kš

Na novém nářadí cvičí i přespolní.

Foto archiv KN

OHLÉDNUTÍ ZA FARNÍM PLESEM
Již 4. „Farní ples“ se uskutečnil 19. ledna 2013
v sokolovně v Kokorách. Tradiční hudba, uspokojila i ty
nejnáročnější tanečníky, se starala o dobrou zábavu, jak
klasickou tak moderní až do 3. hodiny ranní. Nechybělo
ani vystoupení tanečnic, tentokrát s ohňovými loučemi.
Bohatá tombola, která čítala 103 cen, byla zlatým hřebem
večera. Hlavní cenu tablet nečekaně vyhrál varhaník
našeho kostela p. Josef Drábek. Výborné víno, chválili
všichni znalí tohoto lahodného moku. Teplá večeře o
půlnoci a dobře vychlazené pivo byly výbornou posilou
pro ty, kteří se zúčastnili taneční soutěže o „štanglu“
výběrové šunky. D. J.

Tajemnice župy sestra I. Darmová na balkoně sokolovny.
Foto redakce.

Foto D. Jurečka
KOKORSKÝ FAŠANK - VZNIKNE TRADICE?
V Kokorách jsem doma víc jak jednu třetinu století a
po tu dobu jsem nezažil, že by se po našem městečku vodil
medvěd. Když mi bylo asi 10 let, pořádalo se kácení máje.
Už si nevzpomenu, kde stával. Při tom procházel obcí
průvod masek. Od té doby nic takového v Kokorách
nebylo. Je pravdou, že v jiných obcích jsou tyto akce
(kácení máje, vodění medvěda nebo hraní Josefům
k svátku) jakousi přirozenou tradicí. Spíš v menších
obcích jsou na takové akce více připraveni a mají je do
detailu promyšlené. Zkrátka, je zapojena do dění celá
obec.
Proč by něco podobného nemohlo fungovat také
v Kokorách? To si řekla skupina organizátorů a začali
měsíc dopředu plánovat celou akci s názvem „Kokorský
fašank“. Co je fašank, proč a kdy se pořádá, zde snad
nemusím vysvětlovat. Podařilo se připravit nejen vodění
medvěda s průvodem masek, ale také jarmark řemesel a
masopustní zabíjačku. Vše proběhlo 9. února 2013.
Nejprve se Kokorami vodil medvěd, bylo přichystáno 10
oficiálních občerstvovacích míst pro masky u domů na
trase obchůzky. Od 12 hodin. byl zahájen prodej
zabíjačkových specialit a jarmark řemesel v sokolovně.
Kdo chtěl, mohl si koupit různé výrobky vystavovatelů a
poobědvat např. řízek, ovárek, jitrnici nebo jelítko. Ve 14.
hod. vystoupily děti z mateřské a základní školy. Od 18
hod pokračovala akce posezením s hudbou v „pekle“.
Když je něco poprvé, vždy se najde řada těch, co
kritizují, ale také řada těch co chválí. V každém případě je
obojí pro organizátory poučením, co dělat příště jinak a co
je třeba zlepšit. Děkuji všem, kteří tuto akci podpořili, jak
účastí, tak i organizačně a v neposlední řadě těm, kdo

Návštěvníci z Nelešovic a Lukové na farním plese.
ZASEDÁNÍ SOKOLSKÉ ŽUPY V KOKORÁCH
Zastřešující orgán sokolských tělocvičných jednot
v okrese Přerov nese původní historický název Sokolská
župa Středomoravská Kratochvilova. Sdružuje 23
sokolských jednot v rámci ČOS (Česká obec Sokolská) a
v jejím čele stojí předsednictvo župy. Volební období je
v rámci T. J. i župy tříleté a volebním rokem je právě rok
2013. V čele župy je již druhé volební období jako starosta
bratr Jaroslav Skopal ze Sokola Přerov.
A právě první jednání předsednicva v roce 2013 bylo
svoláno jako výjezdní do Kokor a konalo se za plné účasti
16. 1. 2013 v klubovně našeho Sokola. Po projednání
běžné agendy si členové předsednicva, jehož členem je i
vzdělavatel naší T. J. A. K., prohlédli areál kokorské
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připravovali občerstvení u domů pro průvod masek a
hladového medvěda. A potom, že se v Kokorách nic
neděje?
D.J.
Průvod začíná
Foto J. Jurečková

Vyhráli jste na některém plese? Toto je z mysliveckého.
Foto hudba ELIXÍR
REDAKČNÍ RADA KOKORSKÝCH NOVIN
Vstoupila do XV. ročníku našeho listu ve složení, které
pravidelně čtete poslední čas v tiráži. Také titulek našeho
listu se po léta prakticky nezměnil, zůstává i černobílé
provedení. A přece. Už třetí rok sledujeme pěkně barevné
KN na internetu na stránkách obce Kokory. Odkud se přes
barevnou tiskárnu dají i vytisknout, jen titulek těchto
internetových KN je zjednodušený „počítačový“.
Na začátku půlkulatého 15. ročníku se sešla redakční
rada přímo v „redakční kuchyni“ a kromě přípravy tohoto
čísla popřála seniorovi kolektivu k dosažené třetí čtvrtce
století. Foto spolupracovnice a korektorka redakce B. K..

Poslední, už neplánovaná, občerstvovací „štace“ Za
Pivovarem na „náměstíčku“.
Foto redakce.

VELKÁ MYSLIVECKÁ AKCE
Českomoravská myslivecká jednota z pověření
Magistrátu města Přerova, Městského úřadu Lipník nad
Bečvou a Městského úřadu Hranice na Moravě, ve
spolupráci s Mysliveckým sdružením Hradisko Kokory,
pořádají velkou chovatelskou přehlídku trofejí zvěře,
ulovené v roce 2012 v honitbách okresu Přerov.
Přehlídka se uskuteční v sobotu 27.4.2013 od 8.00
hod. do 16.00 hod. a v neděli 28.4.2013 od 8.00 hod. do
12.00 hod. v prostorách Sokolovny v Kokorách, kde se
očekává velmi velká návštěvnost dosahující možná až
tisícovky lidí.
Chovatelská přehlídka je zhodnocením naší
chovatelské práce a odlovu jednotlivých druhů zvěře. Naší
snahou je seznámit myslivce i ostatní veřejnost s tím, jak
provádět správný odlov. Budou vystaveny trofeje zvěře
jelení, srnčí, dančí, černé zvěře a také trofeje šelem.
Rovněž se 28.4.201 uskuteční jarní svod loveckých
psů v areálu Sokolovny v Kokorách. Bude připravena
myslivecká kuchyně, občerstvení a stánky s mysliveckým
oblečením, řezbářskými výrobky a dalšími produkty.
Myslivecké sdružení Kokory vás zve na tyto
akce a přeje všem, aby si odnesli potřebné poznatky,
poučení a příjemné zážitky. M.P. MS Hradisko Kokory

V BŘEZNU
nás čeká ještě volební valná hromada Sokola Kokory,
snad i beseda na balkoně na téma TAJEMSTVÍ RODU a
pak už hurá na pole, políčka a zahrádky, na házenou,
malou kopanou, na myslivecké trofeje i na dětské hřiště a
hlavně do jarní přírody v okolí obce a se seniorkami na
cesty na kole a na výlety. Zkrátka podle volby a chuti. .
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