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KOKORSKÉ NOVINY
XV/6 PROSINEC 2013 VYDÁVÁ OBEC KOKORY
OBČASNÍK PRO OBČANY MĚSTEČKA KOKORY A NEJEN PRO NĚ
ÚVODNÍK
A je po volbách. Ve chvíli, kdy píšeme tyto řádky
úvodníku, ještě neznáme výsledky. Ty se ovšem objeví zcela
samozřejmě v dalším obsahu prosincového čísla KN i
s dalšími skutečnostmi, které z výsledku voleb vyplynou. Ale
to si povíme v samostatném článku. A to už budeme snad
vědět více i o nové vládě. Každopádně se to všechno jaksi
zašmodrchalo. A teď počasí. Před Všemi svatými a na
Dušičky ještě bylo pěkně a dokonce teplo a hřbitov zářil
opravdu jasnými barvami a mnoha setkáními. Ale už 3.
listopadu začalo to pravé podzimní deštivé počasí, později
svatý Martin téměř přijel na bílém koni (…ale u nás
v Kokorách přijel doopravdy – čtěte uvnitř listu), a ke konci
měsíce už také trochu mrzlo a užili jsme si i ledovici. Na konci
listopadu se rovněž zamýšlíme nad dluhy, které vůči našim
čtenářům máme z minulosti a nad některými drobnými
nedostatky našich textů. O našem novém panu doktorovi jsme
slíbili napsat už v říjnovém čísle, nepovedlo se, a tak se
zajímavými až dramatickými úseky života našeho nového
praktického lékaře seznámíme čtenáře v tomto čísle KN uvnitř
listu. Pod svícnem bývá tma a tak další chybu přiznává sám
šéfredaktor: V seznamu absolventů lipnické stavební
průmyslovky s vazbou na ZŚ Kokory nebyl v říjnovém čísle
uveden jeden z mladších absolventů pan Miroslav Ondruška,
který maturoval v roce 1999. Omlouváme se a pro pamětníky
a vytrvalé a věrné čtenáře Kokorských novin připomínáme
jeho cestu do USA spolu s kamarádem z bytovek Petrem
Láhnerem, o které jsme před časem v našich novinách, podle
vyprávění obou mladých cestovatelů, psali.
A už míříme přes mikulášské a čertovské hrátky směrem
k vánočním svátkům. Je čas adventu a možná vzpomeneme i
na roráty. Dnes přicházejí do domácností z obrazovek
adventní koncerty a s nimi i pomoc těm nejslabším.
Z poštovních obálek a složenek je třeba vybrat a třeba i malou
pomoc správně nasměrovat. Vánoční strom obce se už
zabydlel na novém místě, po jeho rozsvícení starostkou obce,
přišel důstojný Mikuláš, líbezný anděl i hrůzostrašný, ale
neškodný čert. A dárků měli opravdu hodně. Dětské oči jen
svítily. Také občerstvení dospělých v hasičské zbrojnici
naplňovalo novější tradici. Už předtím rozsvítili v předstihu
vánoční strom v centru Dominika.
Obchodníci se činí, nabízejí novinky, objednávají se
zákusky, asi toho domácího pečení bude o něco méně. Není
ovšem nad domácí linecké slepované čerstvými marmeládami
rovněž z domácí produkce. Nejlepší je kyselá, rybízová.
Toto číslo Kokorských novin má už „pořadové číslo“ 90,
počítáno od roku 1999. O výročí našich novin se stručně
zmiňujeme uvnitř listu. Redakce by se chtěla dívat dopředu,
ale spolupracovníků a dopisovatelů nepřibývá. Jen věrní
čtenáři jsou naší oporou.
Děkujeme zastupitelstvu, starostům i spolkům, ale také
škole a farnosti, za jejich zájem a podporu. Také za přání
k Vánocům a do nového roku, která najdete uvnitř listu. A
hlavně dík těm, kdo se na obsahu, vydávání a distribuci
Kokorských novin v současnosti i po celá léta podílejí.
Tak ještě jednou – „Šťastné a veselé“.
Kš

Jeden z krásných kokorských rybníků současnosti. Je sice
vybudovaný nedávno, stal se však už organickou součástí
pěkné přírody kolem toku Olešnice. Poznáte, který to je?
Zajděte se k němu podívat a uvidíte, jak na své místo patří.
Ještě snad šikovně upravit okolí. Foto archiv redakce KN
ZASTUPITELSTVO OBCE KOKORY
Jednání zastupitelstva se uskutečnilo dne 16. 10. 2013.
Zastupitelstvo přijalo z jednání následující usnesení:
Zastupitelstvo obce schválilo:
- jako ověřovatele zápisu Pavla Poučenského, Drahomíru
Lörinczovou a program zasedání zastupitelstva
- složení inventarizační komise: Ing. Zbyněk Habáň –
předseda, Anna Galdošíková a Pavel Poučenský – členové
- navýšení příspěvku T. J. Sokol Kokory o 140 tis. Kč za
účelem podání žádosti o dotaci na zateplení sokolovny
- rozpočtové opatření č. 4
Zastupitelstvo obce neschválilo:
- zabývat se studií půdní vestavby v půdních prostorách
základní školy z důvodu rozšíření kapacity míst v mateřské
škole
Zastupitelstvo bere na vědomí:
- informace z posledního zasedání školské rady, týkající se
umístění dětí do mateřské školy
- došlou poštu,
- všeobecné informace,
- výroční zprávu o činnosti Základní školy a Mateřské školy
Kokory, p.o. za školní rok 2012/2013
- zprávu o plnění rozpočtu k datu 30. 9. 2013
Zastupitelstvo obce pověřuje:
- finanční výbor k provedení kontroly hospodaření Obce
Kokory a k provedení kontroly hospodaření Základní školy
Kokory a Mateřské školy Kokory, p.o. za rok 2013
- kontrolní výbor k provedení kontroly plnění usnesení rady
Obce Kokory a Zastupitelstva Obce Kokory za rok 2013
Hana Zittová, starostka obce
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VÝZNAMNÁ JUBILEA
Významná jubilea našich občanů starších osmdesáti let
tentokrát sahají až do února 2014, kdy by mělo vyjít první
číslo 16. ročníku našich Kokorských novin. Proto je seznam
jubilantů tak rozsáhlý. Tentokrát tu máme v požehnaném věku
čtyři ctihodné devadesátníky, mezi které vstoupí kulatou
devadesátkou paní Marie Řehulová z Pusté. Srdečně
blahopřejeme všem a k polokulatinám dvojnásob a ke
kulatinám čtyřnásobně. A hlavně hodně zdraví a pohody.
Jubilanti a oslavenci se v časové posloupnosti v roce 2014
seřadili takto:
7. 1. se dožívá paní Božena Temlíková věku 91 let
8 1. dosáhne paní Anežka Poláková věku 88 let
15. 1. oslaví paní Miroslava Zacpalová polokulatých 85 let
17. 1. se dožívá paní Libuše Spáčilová věku 84 let
19. 1. dosáhne paní Ludmila Zaoralová věku 81 let
21. 1. oslaví paní Ludmila Mazurová svých 86 roků
22. 1. dosáhne pan Zdeněk Kyselý na věk 83 let
24. 1. se dožívá paní Jarmila Dreiseitlová věku 87 let
25. 1. oslaví paní Irena Vrbová polokulatých 85 roků
7. 2. oslaví paní Marie Řehulová kulatých 90 let
7. 2. dosáhne pan MUDr. Leopold Antal věku 92 let
10. 2. se dožívá paní Sláva Gajdošíková věku 91 let
11. 2. dosáhne paní Marie Štrbíková na svých 82 let

SLOVO STAROSTKY
OHLÉDNUTÍ ZA KONČÍCÍM ROKEM 2013
V letošním roce jsme se věnovali hlavně přípravě
stavebních projektů, které bychom chtěli v nadcházejících
letech realizovat. V únoru jsme obdrželi územní rozhodnutí na
akci Kanalizace a ČOV Kokory. V současné době byla
dokončena dokumentace pro stavební povolení a podána
žádost na stavební úřad. Celková příprava je velmi časově
náročná, její realizace začala již v roce 2010. Vzhledem
k dobré spolupráci s projekční firmou a všemi dotčenými
orgány, se nám podaří začátkem příštího roku dopracovat
k stavebnímu povolení. Poté již bude plně záležet, zda se nám
podaří získat finanční prostředky z některého dotačního titulu.
Naše uspořené peníze nám bohužel rozpočet akce v žádném
případě nepokryjí, ale budou zárukou solidního partnera při
vyjednávání případného úvěru.
Další projekt Revitalizace obecního úřadu v obci Kokory je
také již podán na stavebním úřadu a čekáme na vydání
stavebního povolení. Pokud uspějeme v žádosti o dotaci na
zateplení, můžeme v příštím roce začít s realizací akce, kterou
bude vhodné z důvodu postupného financování rozložit do
více etap. Realizací chceme vybudovat moderní úřad
s bezbariérovým přístupem, který přivítají zvláště starší
spoluobčané a invalidé.

ÚMRTÍ OBČANŮ
4. listopadu 2013 zemřel pan Radoslav Černý
11. listopadu 2013 zemřela paní Marie Zapletalová - v tu
dobu nejstarší občanka obce Kokory – ve věku 93 let.
Budiž jim země lehkou. Ať odpočívají v pokoji.

V říjnu byla dokončena rekonstrukce části místní
komunikace Na kopci. Byla zvolena zámková dlažba, kterou
bude možné v budoucnu rozebrat a znovu položit v případech,
kdy bude nutný zásah do vozovky.
Došlo také k modernizaci autobusové zastávky U Dohnalů.
Starý nevzhledný plechový přístřešek byl již rezavý, tak si
jistě také zasloužil výměnu. Doufám, že prosklený přístřešek
odolá vandalům. Snaha o pěkný vzhled obce nebývá často
některými osobami dobře chápána. Spíše si myslí, že je
hrdinství něco rozbít, pošlapat, či pomalovat. Musíme věřit, že
se to snad postupem času bude zlepšovat.
Závěrem bych chtěla poděkovat za dobrou spolupráci
všem dobrovolným spolkům a firmám, které podpořily
v letošním roce naši činnost, účastnily se při pořádání
kulturních akcí pro naše občany. Rok 2014 je posledním
rokem tohoto volebního období, proto se budeme snažit
nepolevit v aktivitě a znovu připravit kulturní a
společenské akce, ze kterých si může každý občan vybrat
dle svého zaměření a věku.

Vzpomeneme:: Pan Radek Černý zcela nedávno, na
jednom ze setkání důchodců v Kokoráčku, pár kroků od svého
domu. Foto redakce KN.

Starostka

KNIHA O KOKORÁCH
Vážení spoluobčané, začínáme připravovat knihu o
Kokorách. Většina okolních obcí již něco podobného vydala a
o naší obci s bohatou historií zatím nic podobného nemáme.
Nechceme publikaci dějepisnou, ale průřez od historie až po
současnost. Knihu s částí nejen textovou, ale i mnoha
fotografiemi, jak historickými tak současnými.
Prosíme Vás tímto o pomoc, zejména poskytnutí starých
fotografií obce, okolí, ze školních let, sportovních akcí,
spolkové činnosti, hudebních kapel, žní a práce na polích,
významných rodáků atd…
Fotografie, které nám s Vaším souhlasem zapůjčíte, poctivě
vrátíme. Fotografie nepoškodíme, pouze na zadní straně
obyčejnou tužkou poznačíme majitele a na společném soupise
bude uveden počet zapůjčených kusů. Jakmile budou
naskenovány do počítače, tak je opět vrátíme zpět.

Z OBECNÍHO ÚŘADU
SPOLEČENSKÁ KRONIKA
NAROZENÍ OBČÁNKŮ
Do této oblíbené a nadějné rubriky zařazujeme tentokrát
dva chlapce (za měsíce září a říjen). Narodili se do našeho
středu a posílili tak „klukovskou kokorskou populaci“, což je
velmi žádoucí.
30. září 2013 se narodil JAN ANTONÍN NEVŘELA
24. října 2013 se narodil DAVID KNOP
Vítáme je, spolu s našimi čtenáři a všemi občany, mezi námi.
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Nejvíce hlasů získalo v Kokorách hnutí ANO a to 124.
KSČM získalo 99 hlasů, ČSSD 94 hlasy, KDU-ČSL 73 hlasy.
Do parlamentu by se „podle kokorských voličů“ dostalo ještě
hnutí Úsvit (52 hlasů) a těsně ODS ( 30 hlasů tj. 5,61%). Ze
známých stran propadla pod 5% např. TOP 09 se 16 hlasy.
Piráti získali rovněž 16 hlasů, DSSS 7 hlasů, stejně jako
Svobodní. Zemanovci a Zelení získali v Kokorách po 5
hlasech, Suverenita a Změna po 3 hlasech, Soukromníci 2
hlasy. Po jednom voličském hlasu získala u nás
monarchistická Koruna česká a Hlavu vzůru.
Za zaznamenání stojí historicky průlomové zvolení
kokorského rodáka M. J. do Parlamentu ČR (čtěte na jiném
místě KN). S trochou prognostiky, humoru a nadsázky
navazuje na výsledky voleb také jedna z fotografií miniseriálu
Kokorských novin „O.S. a celebrity“, což si čtenáři jistě sami
rozluští..
Údaje o volbách jsme tentokrát převzali z internetu.

Fotografie, prosím, noste na Obecní úřad v Kokorách
v úřední hodiny, nebo je naskenujte a pošlete na emailovou
adresu: ou.kokory@quick.cz
U naskenovaných fotografií je potřeba, pokud je to
možné, dodat popis místa, osob atd. Tento sběr fotografií
bude probíhat od 10. 12. 2013 do 31. ledna 2014.
Věříme, že se podaří shromáždit velké množství fotografií,
abychom mohli vybrat nejlepší, nejvhodnější a nejzajímavější
pro vznik nové knihy.
Z pověření zastupitelstva obce Ing. Dominik Jurečka, člen
redakční rady Kokorských novin.
POZNÁMKA REDAKCE: Fotografie mohou poskytnout také
současné i někdejší spolky a organizace, případně občané přes
svůj spolek či kolektiv a hromadně pak přes obec. Určitě
budou vítány i zajímavé fotografie rodinné, dokreslující život
v Kokorách před léty i dnes a také snímky krajiny a naší
přírody v obci a v okolí.
VÁNOČNÍ KONCERT.
Dne 8. prosince 2013 odpoledne se konal v kokorském
kostele Nanebevzetí Panny Marie vánoční koncert.
Hráli a zpívali členové Orchestru Mladých základní
umělecké školy v Hranicích pod vedením p. Tomáše
Landsmanna DiS, absolventa Státní konzervatoře v Brně a
také bývalého žáka Základní školy v Kokorách. Slyšeli jsme
skladby adventní i vánoční.
Celý koncert byl provázen mladou konferenciérkou, která
svým kultivovaným projevem vhodně doplňovala hudební i
pěvecká vystoupení. Velký aplaus patřil nejmladšímu
zpěvákovi (1. stupeň základní školy), za brilantně zvládnutou
Ukolébavku W. A. Mozarta.
Zcela zaplněný kostel na závěr odměnil mladé účinkující
vřelým potleskem.
Návštěvníci odcházeli spokojeni. Rovněž velké díky patří
Obci Kokory, která byla pořadatelem této akce a správci
římskokatolické farnosti, který umožnil konání akce
v prostorách kostela. I. L.

Známosti, které se mohou, ale také nemusí hodit. Ze seriálu
KN „O. S. a celebrity“. Foto rodinný archiv.

VOLBY DO PARLAMENTU ČR V KOKORÁCH.
Společně jsme sledovali dramatickou a neúnosnou
politickou situaci roku 2013, která nakonec vedla k rozpuštění
parlamentu ČR a předčasným volbám. Ty se konaly po krátké
předvolební kampani 25. a 26. října. V Kokorách přišlo do
tradiční volební místnosti na obecním úřadě 61%
registrovaných voličů tj. z občanů z oprávněných.
Občané vložili do volebních uren kandidátní listiny celkem
17 volebních stran. Volební účast i rozložení politických sil se
příliš neliší od krajského či celorepublikového schématu.

VÝZNAMNÁ UDÁLOST
Ať už jsme dali přednost kterékoliv volební straně, jednu
skutečnost musíme z pohledu kokorského občana a historie
obce zcela určitě zaznamenat. Do Parlamentu České republiky
byl zvolen kokorský rodák a zároveň absolvent kokorské
školy pan Marian Jurečka, bydlící nyní v sousední Rokytnici,
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kam se před léty oženil. Vysokoškolsky vzdělaný zemědělec
(i na Wikipedii je uváděn jako rostlinolékař dle specializace na
VŠZ) dosud farmaří zhruba na 30 hektarech, stále častěji ho
však poznáváme na televizní obrazovce, jako místopředsedu
KDU ČSL a jako poslance a politika. Jak dopadne jeho nové
angažmá ve vysoké politice, se určitě dozvíme v předstihu
právě ze sdělovacích prostředků a teprve s odstupem i z našich
Kokorských novin. Náš pohled bude možná o něco osobnější a
možná v některých ohledech i zasvěcenější. Ing. Mariana
Jurečku známe mnozí od malička (externí pracovnice naší
redakce ho učila už v první třídě) jako žáka, studenta
přerovské zemědělské školy, vysokoškoláka, farmáře
s moderními stroji, milovníka přírody, ale také jako člena
dechovky a to nejen na hudebních vystoupeních i pohřbech ale
z poslední doby i z masopustního „vodění medvěda“. Jeho
názory na rodinu, zemědělské podnikání, daně, zdravotnictví a
další politicko-sociologické problémy, postupně pronikají
k širší veřejnosti přes média a dokonce přes citlivý facebook,
kde komunikuje přímo se svými zejména mladými přáteli.
V parafrázi se nabízí myšlenka, zda by jako rostlinolékař
specialista nemohl aspoň trochu přeléčit v parlamentu, či
v politice alespoň to nejhorší býlí, zejména to jedovaté. Není li
to ovšem, jen zbožné přání. Věřme, že se mu bude dařit.

k hudbě, si každoročně trénují nová pěvecká sóla a učí se
odbourávat trému z veřejného vystoupení.
Když jsme letos žáky oslovili s nabídkou zúčastnit se
podobné soutěže, kterou pořádalo Středisko volného času
Atlas a BIOS pod záštitou Olomouckého kraje s názvem
Slavíci z Přerova (XI. ročník), přihlásilo se hned devět žáků.
Soutěž byla určena všem dětem, které si rády a s chutí
zazpívají sólo bez hudebního doprovodu s maximální
povolenou délkou soutěžní skladby – 3 minuty. Hudební žánr
písničky byl neomezený.
Naši zpěváci byli velmi úspěšní.
V kategorii A1 se Mikuláš Hluší (2. tř.) a Nikola
Zmrzlíková (3. tř.) umístili ve stříbrném pásmu. Žaneta
Hluší nás reprezentovala s písní Černé oči jděte spát. Skvělé
1. místo v kategorii B1 obsadila Lucie Bradová (5. tř.).
V kategoriích A2 a B2 se ve zlatém pásmu umístil Adam
Chovanec (6. tř.) s písní Ta naše písnička česká. Lucie
Mandrholcová (8. tř.) a Diana Knopová (8. tř.) obsadily
stříbrné pásmo, Vendula Procházková (8. tř.) a Kristýna
Přindišová (9. třída) pak bronzové pásmo. Gratulujeme!
Vítězky Lucky Bradové z 5. třídy (vyhrála s písní A pohádky
je konec z filmové pohádky Nesmrtelná teta) jsme se zeptali:
Proč jsi vybrala do soutěže písničku A to je konec pohádky
a kdo Ti s výběrem pomáhal?
Lucka: Tuhle písničku už dlouho nacvičuji v hodinách
sólového zpěvu s panem učitelem ze ZUŠ a zpívám ji ráda.
Zúčastnila ses soutěže už dříve a s jakým výsledkem?
Lucka: Loni jsem obsadila místo ve stříbrném pásmu.
Věnuješ se tedy zpěvu i ve volném čase. Kam chodíš zpívat?
Lucka: Navštěvuji pěvecký sbor a sólový zpěv pod
vedením pana učitele Michala Sabadáše na ZUŠ Bedřicha
Kozánka 2x týdně.
Jak jsi spokojená s výsledkem soutěže a máš se zpěvem
nějaké další plány?
Lucka: Před soutěží jsem měla trochu trému a byla jsem
překvapená a zároveň potěšená, když jsem obsadila první
místo. Zpívání mě baví, zatím nemám žádné speciální
plány. Jedno vím jistě: chci hlavně dále zpívat a zpívat a
zpívat…….

Nedávné foto je už z pražského prostředí (Internet).
Televizní obrazovka je vůbec v poslední době „plná
Kokoráků“. Kromě M. Jurečky na ní pravidelně vídáme
mladého Michala Jemelku z nově rekonstruovaného č.p. 45,
jako televizního reportéra 1. programu veřejnoprávní televize,
který je však pracovně a místopisně orientován více na české
kraje. Dalších z reprezentantů mladší generace, která se
„vydala do světa“ je vysoký Aleš Hrubý, kterého vídáváme při
řešení a rozkrývání závažných problémů našich celníků.
Dobře kluci.
Kš
OSLAVY 110 LET SOKOLA A 90 LET HÁZENÉ
Jsou v roce 2013 soustředěny na polovinu prosince, až do
doby po uzávěrce KN. Určitě o nich i doprovodné výstavě
přineseme rozsáhlejší materiál po novém roce. Malé
ukázky historického fotografického materiálu zařadíme
postupně do obrazových příloh KN, jak to už ostatně
činíme po celá léta. Čestná uznání jsou pro řadu členů i
hostů připravena samozřejmě s grafikami dvorní grafičky
Sokola i obce, paní Jiřiny Jiříkové.

První krůčky do „šoubyznisu“? Foto archiv školy.
DÝNĚ MALÉ I VELKÉ PRO VELKÉ I MALÉ.
Už tradiční zábavou podzimu se stalo v posledním období
dýňování. Možná i doma, ale hlavně ve školce a ve škole
v Kokorách. Letos k tomu snad trošičku přispěla i redakce
KN, která darovala žákům 5 středních oranžových „Tykví
velkoplodých“. Větší kluky, kteří si pro ně přijeli, nabádali
pracovníci redakce, aby ty pěkné téměř umělecké dětské
výtvory vystavené v listopadu před školou, ochránili před
vandalskými pubertálními sklony některých jedinců, kteří
jejich ničením (jak se stalo nejednou v minulých letech)

ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY KOKORY
PĚVECKÉ ÚSPĚCHY ŽÁKŮ MŠ A ZŠ KOKORY
Na naší škole pravidelně pořádáme pěveckou soutěž
Kokorský slavík a žáci, kteří si oblíbili zpěv a mají vztah

4

KOKORSKÉ NOVINY XV/6 PROSINEC 2013
prokazují svou hloupost a zabedněnost. A podařilo se. Díky
kluci, osmáci a deváťáci, letos to bylo v pořádku. Podívejme
se však s časovým odstupem na to, co naši nejmenší i
odrostlejší vytvořili. Nejdříve šťastná majitelka strašidýlka na
schodech Mateřské školy Kokory. Foto archiv MŚ.

Dýně na školním schodišti. Foto archiv ZŠ Kokory
DEN ZDRAVÍ NA KOKORSKÉ ŠKOLE.
Třináctý listopadový den patřil v naší škole zdraví. V rámci
již tradičně pořádaného projektu ke DNI ZDRAVÍ se žáci
věnovali několika tématům. Nejdříve si ve smíšených týmech
utvořených v rámci spolupráce 1. a 2. stupně zasoutěžili.
Potřebovali k tomu dýně, nejrůznější přírodniny a především
fantazii. Tu zapojili všichni naplno. Ostatně roztomilá
strašidýlka, legrační potvůrky i vítězná housenka vytvořená
z dýní jsou toho jasným důkazem. Vybrat mezi tolika
zdařilými dýňovými výrobky tři nejlepší nebylo vůbec snadné.
„Vykutálené oranžové obličeje“ jsme vystavili na schodiště při
vstupu do školy. Potěšil nás obdiv a pochvaly návštěvníků
školy, někteří z nich nás požádali i o svolení k jejich
vyfotografování. V druhé části projektového dne si žáci
vyzkoušeli mimo jiného i nácvik první pomoci, vytvářeli koláž
draka ze zdravých a nezdravých potravin, protáhli se při
relaxačním cvičení. Projektový den se vydařil, všem se nám
líbil. A že všichni ve zdraví a dobré náladě přežili, |(dodává
redakce KN) ukazuje i foto ze školního archivu.

Cestička do školy. Je to opravdu schůdek po schůdku a
tentokrát je celá cesta do „velké“ školy i do života lemovaná
desítkami strašidelných, ale i veselých dýní, letos i různých
barev. Pracovali jste s nadšením a výsledek se dostavil.
Dokládá to i záběr z fotoarchivu školy. A ještě poznámka
pamětníka: Držadlo nad škrabákem, zapuštěné do fasády
vstupního sloupu, je původní. A hlavně, že dýně zůstaly celé a
potěšily, když přišel jejich čas, srdce i oko kolemjdoucích.
Tentokrát byla výroba strašidýlek a zpracování dýní spojena
se Dnem zdraví, ale o tom nám napsali už samotní žáci.
VÝZNAMNÉ DNY Z HISTORIE
Žáci na II. stupni kokorské ZŠ pravidelně absolvují besedy
s kronikářem obce. V malém kolektivu 8. či 9. třídy se
seznamují s významnými dny naší historie, vždy také ve
vztahu k našemu regionu. Letos již proběhla beseda k 28. říjnu
a na závěr roku je připravena beseda „Kokorský Liberátor“ z
konce II. světové války. Kronikář si pochvaluje, že žáci jsou
pozorní a o domácí historii se živě zajímají.

CHYSTÁME SE DO ŠKOLY
V rámci projektu spolupráce ZŠ a MŠ jsme 19. listopadu
pozvali „předškoláky“ do základní školy. Nejdříve jim
„prvňáčci“ předvedli, co všechno se už ve škole naučili a
potom už dělali činnosti společně. Čas byl i na hru, tanec,
písničku. Seznámili se se školními pravidly a z první třídy si
odnášeli pracovní list. V další vyučovací hodině viděli, jak
pracují žáci 2. až 5. třídy. Ve škole se jim líbí, těší se do ní a
my na naše budoucí „prvňáčky“ také.
MK

PROCHÁZKU KOKORAMI
jako druhý díl článku Dr. Lörinczové jsme pro technické
potíže při počítačovém zpracování a dokončování novin byli
nuceni zařadit až do únorového čísla. Pro jarní procházku to
bude „akorát“. Autorce se omlouváme. Redakce.
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výletu. Několikrát jsme měnili dopravní prostředky,
přestupovali z vlaku na vlak a to vyžadovalo při tak velkém
počtu dětí zvýšenou bezpečnost.
Počasí nám jako vždy přálo a procházka po břehu
řeky Moravy byla úžasná. Turistická stezka nás z Litovle
dovedla až k nově zrekonstruovanému vstupu do Mladečských
jeskyní. Zde nás provedla příjemná paní průvodkyně a velmi
zdařile uzpůsobila výklad malým dětem. Na závěr prohlídky
jsme zahlédli i dva spící netopýry.
Čekání na zpáteční autobus jsme strávili na louce
nad Mladčí, kde jsme si s dětmi zahráli hry a chytali podzimní
sluneční paprsky.
Další výlety jsme podnikli na Hostýn a do Kutné
Hory. Maminkám děkujeme za pomoc a těšíme se na další
akce turistického kroužku.
OPRAVA STŘECHY NA FAŘE A NA KOSTELE.
V minulých 15 letech proběhla rozsáhlá rekonstrukce
interiéru fary, financovaná ze sbírek farníků, případně z darů
jednotlivých dárců. Zchátralá střecha přístavku mezi budovou
fary a Centrem Dominika nebyla „na pořadu dne“, protože
stále bylo potřeba opravit něco mnohem důležitějšího, i když
skrze ni do fary už začalo zatékat. Začátkem září 2013 na ni
přišla řada. Firma Klempířství a pokrývačství Tomáš Hradil
(bratři Tomáš a Michal Hradilovi) strhli starou krytinu i
ztrouchnivělou vazbu. Z trámců, které byly k tomu účelu už
dříve přichystané, udělali novou vazbu, zakryli ji hliníkovým
plechem, umístili nové okapy a svody. Vše dohromady – za
36 776,-Kč.

ČERTOVSKÁ ŠKOLA
Ve čtvrtek 5. prosince proběhla v naší ZŠ jako již tradičně
"čertovská škola". V tento den jsme se všichni převlékli za
čertíky a andílky a ve stejném duchu probíhala celý den i naše
výuka. Každou třídu i mateřskou školu navštívil Mikuláš se
svou družinou (2 andělé, 4 čerti), který dětem za básničku
nadělil sladkost.

Po Mikuláši už to uhání k vánocům. Foto 2x archiv školy.

Lešení roste. .Foto autorka.
Dále proběhla oprava střechy kostela nad hlavním
vchodem. Zde se při předběžném ohledání předpokládalo, že
bude stačit shora (ze střechy) opravit oplechování žlabu, a tak
vyřešit zatékání do římsy. Teprve při odkrytí se zjistilo, že
problém je komplikovanější. Na jeho řešení si bratři Hradilovi
pozvali svého zkušeného otce. Zjistil, že zatékání má vícero
důvodů. Původní krytina byla do r. 1969 břidlice, kterou pod
tlakem památkářů musela farnost vyměnit za bobrovou tašku.
Stříška pod věží o šířce pěti řad tašek má menší sklon, než
okolní střecha. Tento sklon je (na rozdíl od předchozí
bridličné krytiny) pro tašku už hraniční. Pamětníci pamatují,
že hned po změně typu krytiny začalo do římsy mírně zatékat.
Dále byl problém ve zvětralém silikonovém spojení měděných
okapů, také v nárožích a žlabech po obou stranách věže. Pan
Hradil senior doporučil - jako trvale uspokojivé řešení - tuto
stříšku před věží včetně nároží a žlabů celou oplechovat,
okapové díly snýtovat a následně zaletovat. Jenže takovéto
rozkrytí a oplechování už nelze udělat ze střechy, nýbrž se
musí postavit lešení. ZD Kokory ochotně nabídlo k zapůjčení
své lešení, ale to pro daný účel nevyhovovalo. Museli jsme v
době, kdy stavební firmy finišují před zimou, 14 dní čekat, až
bude lešení k dispozici. Jakmile bylo za pomocí farníků

To je čertů jako smetí a andílků tak málo. Čím to je?
TURISTICKÝ KROUŽEK
Už šestým rokem existuje při základní škole
turistický kroužek pod vedením p. uč. Jany Procházkové.
Letos jsme zahájili činnost kroužku výletem Litovelským
Pomoravím s cílem navštívit Mladečské jeskyně.
Rekordní počet turistů (27) doprovázely 4 maminky
a jedna babička. Ty se zasloužily o zdárný a bezpečný průběh
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pracovníky firmy TOMA Olomouc a.s. jejich lešení
postaveno, bratři Hradilovi provedli oplechování měděným
plechem a umístili na celou střechu
nad průčelím
protisněhové zábrany, (jak na nové oplechování, tak mezi
stávající tašky). Všechno za 85310,-Kč (oplechvání v mědi
70790,- plus půjčení a stavba lešení: 14520,-Kč).
Tyto opravy se mohly realizovat díky daru Obce Kokory,
která pro tento rok 2013 poskytla naší farnosti 150 tisíc Kč na
opravy. Zbývá ještě opravit okap na jižní straně kostela a jižní
střechu opatřit protisněhovými zábranami.
Růžena Jurečková

spolupracoval a externě sloužil u záchranné služby civilní. To
už začala také jeho náročná specializace v urgentní medicině
se zaměřením zejména na oblast katastrof a hromadných
neštěstí. O jak náročnou a často dramatickou problematiku se
jedná, mohou i naši čtenáři alespoň laicky sledovat
v populárních televizních seriálech Sanitka I a II.
V roce 2001 byl pan doktor jako voják převelen do Prahy
na generální štáb armády České republiky, kde dostal na
starost výstavbu a rozvoj vojenských zdravotnických jednotek
doma i v zahraničí v rámci NATO.
V rámci této služby však vyjel s další vojenskou misí na 6
měsíců do Afganistánu, kde v jednotkách ISAF byl velitelem
našeho vojenského kontigentu a náčelníkem české vojenské
polní nemocnice.
Další zahraniční zkušeností byla sedmiměsíční služba ve
vojenských jednotkách KFOR v Kosovu, kde se uplatnil jako
zdravotnický poradce velitele mezinárodní brigády NATO.
Po dramatických letech vojenské zdravotní služby doma i
v zahraničí se pak věnoval získání a prohlubování dalších
atestací, samozřejmě opět v oboru urgentní mediciny. Službu
v AČR uzavírá v roce 2006 a v civilním sektoru se stává
ředitelem Zdravotní záchranné služby Pardubického kraje. Po
čtyřech letech se pak vrací do rodného kraje na Moravu, jak
jinak, jako lékař záchranář, tentokrát kraje Olomouckého.
Zároveň přednáší na Institutu pro vzdělávání ve zdravotnictví.
Část této své dlouholeté záchranářské praxe s opravdu
bohatými mezinárodními zkušenostmi si pochopitelně,
s entuziasmem sobě vlastním, ponechal i v současnosti, kdy se
stal praktickým obvodním lékařem (zjednodušeně řečeno) pro
náš obvod Kokory s atestací ze všeobecného praktického
lékařství.
Do jeho soukromí jsme nahlédli v rámci novinářského
rozhovoru jen opravdu malou štěrbinou. MUDr. Obrtel je
hrdým otcem pěti dcer. Dvě z prvního manželství jsou již
dospělé. Tři další z druhého manželství jsou ještě malé a
poslední z nich Klárka se už narodila jako dcera „kokorského
pana doktora“.
Manželku, paní Kateřinu, jsme požádali o výběr doplňujích
fotografií z rodinného alba. A tak se těšíme, že snad příště.
MUDr. Obrtel se ve své mimolékařské orientaci rád obrací
k přírodě. Tomu odpovídá zájem o turistiku, zejména pěší.
Můžeme ho také poměrně často spatřit jako chodce na trase
Rokytnice Kokory a zpět, kde spojuje nutné s užitečným.
V určitém kontrastu a doplněním k tomuto zaměření je jeho
dlouhodobý zájem o zbraně, zejména zbraně palné a
dlouholetá láska k silným motocyklům. A to by snad stačilo.
Ale pozor. Profil našeho obvodního lékaře by nebyl úplný,
kdybychom nezmínili jeho pravou ruku, zdravotní sestru paní
Boženu Zamazalovou rozenou Konopčíkovou. Oprávněně má
pro ni jen slova chvály. Bez její dlouholeté znalosti celého
zdravotního obvodu, pacientů i administrativy, by jeho nástup
do nové odbornosti a prostředí, byl o hodně těžší.
Když jsme novinářský průzkum v ordinaci pěkně
opraveného zdravotního střediska Kokory uzavřeli, vydal se
MUDr. Marek Obrtel ještě na návštěvy pacientů, tentokrát i
k nejstarší občance naší obce.
Kš

Přehled bohoslužeb v kokorském kostele v době vánoční :
24.12.
25.12.
26.12.
31.12.
1.1.

2013
2013
2013
2013
2014

Štědrý den
Boží narození
Sv. Štěpána
Sv. Silvestra
Nový rok

23:00 hod.
9:00 hod.
9:00 hod.
15:00 hod.
9:30 hod.

Obětaví pomocníci z řad farníků. Foto rodinný archiv,
DOBRÝ DEN, PANE DOKTORE. TADY JSTE DOMA.
Ordinace obvodního lékaře v Kokorách má po čase opět
svůj pravidelný chod. Krizová situace z července a srpna je
zažehnána, MUDr. Marek Obrtel má plnou čekárnu a na
bedrech ještě dva náročné ústavy. Navíc dosud nárazově
slouží u záchranářů. Proč, to pochopí čtenáři z dalšího textu.
Kokorské noviny plní v tomto čísle svůj slib, daný čtenářům.
Šéfredaktor KN ordinaci lékaře navštívil (samozřejmě po
ordinačních hodinách) a získal pro vás, možná už některým
známé, ale rozhodně velmi zajímavé informace. Tady jsou:
MUDr. Marek Obrtel je rodákem ze sousední Rokytnice
(Jako většina z mladší generace se ovšem narodil v Přerově,
ale to se nepočítá). Narodil se 17. 12. 1966. Základní školství
absolvoval v Rokytnici a Přerově, středoškolská studia pak na
přerovském gymnáziu. Po maturitě byl přijat na prestižní
vysokou školu, Vojenskou lékařskou akademii Jana
Evangelisty Purkyně v Hradci Králové. Promoval v roce 1991
v oboru všeobecného lékařství.
V rámci předatestační přípravy vykonal obvyklé „kolečko“
lékařské služby v několika vojenských nemocnicích.
V následujících šesti letech vedl pak ošetřovnu Vojenského
újezdu Libavá, V rámci této doby přišly však úkoly mnohem
náročnější. K takovým určitě patří první zahraniční vojenská
mise, t.j. 14 měsíců služby v Mírové operaci mezinárodních
jednotek
SFOR
v Bosně
Hercegovině,
těsně
po
bratrovražedném válečném konfliktu.
Po ukončení této kariérní etapy se stal MUDr. Obrtel
zástupcem velitele vojenské záchranné služby v Hradci
Králové s celorepublikou působností. V této době už

CESTOVÁNÍ PO INDII - POKRAČOVÁNÍ
Se slečnou Zuzanou Habáňovou už čtenáři Kokorských
novin (KN říjen 2013) kus cesty po Indii vykonali. Zejména
po té jižní. Naposled jsme ochutnali plody moře na pláži Papa
Našimi, česky „Ničitel hříchu“ a popíjeli prohibiční pivo z
porcelánových čajových konviček. Nyní se už můžeme spolu
s mladičkou autorkou a jejím přítelem a baťůžkem vydat na
další cestu. Určitě to bude neméně zajímavé a svěží vyprávění,
jak se říká „i s obrázky“. Zuzana Habáňová dále píše:
Lelkování na pláži končí a my se vydáváme na nejznámější
atrakci Keraly – na backwaters. Je to spleť říčních toků,
vodních kanálů a jezer táhnoucí se souběžně s pobřežím
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džunglí a ústící do moře. Po nich plují místní přívozy,
dopravní a turistické lodě, kterou využijeme i my. V 11 hodin
ráno vyrážíme z městečka Kollam a na poloprázdné lodi se
plavíme pravou exotikou. Okolo vodních kanálů roste hustá
jihoindická vegetace, nad vodou se sklání kokosové palmy.
Míjíme rýžová políčka, sem tam bílé křesťanské kostelíky v
džungli , malé rybářské osady. Místní ženy oblečené v sárí
loví u břehů v kalné vodě mušle, děti na nás volají, mávají a
smějí se. Je patrné, že lidé tu jsou velmi chudí. Mrzí mě, že
nemáme více času, ráda bych si prozkoumala okolí, přespala v
nějaké vesničce, zkusila místní jídlo a nakoukla do života
zdejších lidí. Na lodi potkáváme jediné Čechy za celý pobyt v
Indii, mladý pár z Českých Budějovic. Tak si aspoň
vyměňujeme rady a poznatky. Kouzelná plavba končí večer ve
městě Alappuzha, odkud ráno opět pokračujeme místním
MHD přívozem plným školáků směr vnitrozemí . Místní
přívoz je oproti turistické lodi 10x levnější. Přijíždíme do
městečka Kottayam, kde se čile obchoduje s kořením. Na
plantážích Keraly a Tamil Nádu ve vnitrozemí se totiž pěstuje
obrovské množství koření všeho druhu. My ale pokračujeme
dále do hor. Autobus nemá okna, jen mříže, cesta je plná
výmolů, z oken vidíme několik set metrů hluboké srázy od
kterých nás dělí jen nepatrný kousek. Okolní krajina je ovšem
kouzelná, hory Západního Ghátu vytváří fascinující scenerie,
na úpatích rostou plantáže čaje a koření.
V malém horském městečku Kumily nám na autobusovém
nádraží slušně vypadající pán nabízí levné ubytování. Jmenuje
se Nazeer a je místní průvodce. Unaveni přijímáme. Čistý,
moderně zařízený a velmi levný apartmán nás mile překvapí.
V okolí nejsou žádní turisté, ceny jsou velmi nízké. Všude
trhy s kořením, kávou a čajem, svěží horský vzduch je
prosycen exotickými vůněmi. Na další den plánujeme
navštívit zahradu koření , továrnu na zpracování čaje, čajové
plantáže a jízdu na slonech.
Sklizeň indického čaje. Foto autorka

vanilka, kurkuma, kardamon, chili, muškátový květ a oříšek,
bobkový list, nové koření, šafrán, tymián, zázvor a spousty
dalších. Poprvé vidím rostliny a plody kávovníku, kakaovníku,
omamný betel a gumovník. Nesmírně zajímavá exkurze.

A je to tady. Čeká na nás 25-letá obrovská slonice Minashi a
její hrdý majitel Kumar. (oba včetně cestujících protagonistů
na snímku z archivu autorky) Absolvujeme hodinovou jízdu
džunglí. Minashi si to s námi pochoduje mezi stromy, občas
vybočí z cesty, strhává ze stromů a pojídá větve pepřovníku.
Kumar si toho ani nevšimne, fotoaparáty, na kterých jsme
chtěli být na hřbetu slonice zachyceni my, fotí vše okolo, jen
ne nás.
Občas fotí i sám sebe. Byl to ale opravdu silný zážitek.
Náš průvodce Nazeer si nás velmi oblíbil, proto nemůžeme
odmítnout pozvání na večeři k němu domů. Bydlí s manželkou
a 3 dětmi v krásném velkém domě, nechybí zde obrovská
LCD televize a moderně zařízená kuchyně. Pochutnáváme si
na kuřecím kari (směs kuřecího masa v pálivé omáčce), rýži,
nudlích, smažených rýžových placičkách. Neobvyklý zážitek
nahlédnout do indické rodiny.
Další den vyrážíme na výlet do nitra Tamil Nadu. Starým
džípem projíždíme husté plantáže banánovníků, kokosové
háje, rýžová pole střídají políčka cukrové třtiny. Podél cesty
rostou keře ořechů kešu s čerstvými 5 cm velkými plody.
Plantážníci nás zvou na kávu z čerstvě nasušených kávových
bobů a na šťavnatou papáju. Na další zastávce si děláme
piknik s místními pasáky koz u divoké říčky tekoucí přímo z
džungle. Ukazují nám stopy slonů, kteří tu volně žijí a ráno se
byli u vody osvěžit. Velmi výjimečně je možné zde narazit i
na tygra.
Neradi opouštíme tuhle zajímavou oblast. Ráno se
vydáváme opět autobusem bez oken směr pobřeží. Vzdálenost
150 km jedeme více jak 6 hodin. Naší poslední zastávkou v
jižní Indii je přístavní město Kochi. Leží na několika
ostrovech a úzkých poloostrovech a MHD zajišťují místní
přívozy za směšnou cenu 2 Kč. Staré město je směsicí
portugalské, holandské a anglické architektury. Vedle sebe zde
najdeme nejstarší křesťanský kostel v Indii, 500 let staré
portugalské domy, mešity, židovské město se synagogou z
poloviny 16. století, 450 let starý královský palác, ale také
obrovské čínské rybářské sítě rozvěšené v přístavu. V kostele

Den začínáme exkurzí v továrně na čaj s partou mladých
německých studentů. Majitel továrny nám vysvětluje celý
postup: sběr čaje - zavadnutí - svinování - fermentace - sušení
– třídění podle kvality. Výklad občas prokládá otázkami na
studenty, kolik stál jejich evidentně drahý fotoaparát či
kamera. Přednášku zakončíme ochutnávkou skvělého černého
čaje a ještě chvíli se touláme plantážemi. Krásné tmavé
tamilské ženy v pestrobarevných sárí trhají ručně či pomocí
speciálních nůžek vrchní lístky keříků a vkládají do
obrovských vaků na zádech. Všechny se na nás smějí, volají a
i já si zkouším stříhání čajových lístků nůžkami. Moc zručná
nejsem. Pár čerstvých lístků si dáváme do láhve s vodou, ta
získává příjemné osvěžující aroma. Pokračujeme návštěvou
zahrady koření. Poprvé vidím čerstvé rostliny a plody koření.
Roste tu vše, na co si jen vzpomenete. Pepř, skořice, hřebíček,
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Sv. Františka je pohřben známý portugalský mořeplavec
Vasco de Gama. Poslední večer v Kerale trávíme na překrásné
nekonečně dlouhé pláži Cherai. Jsou zde opět spousty
místních lidí, pozorují západ slunce, děti dovádí v divokých
vlnách, v dálce tu a tam vyskočí nad hladinu delfín. Všichni se
na nás smějí a snaží se konverzovat. Jako bychom se znali
roky.
Brzy ráno odlétáme do hektického Dillí. Úplně jiný svět,
úplně jiná Indie. Tisíce rikší troubí a troubí, všude jsou
odpadky, krávy a špína. Už vás to ale nepřekvapuje, co se
divíte, jste přece v Indii. Severní Indie je zcela odlišná od té
krásné, pohodové, jižní. Je divoká, agresivní, zároveň ale
neuvěřitelně pestrobarevná. Neskutečně mne přitahuje. Na
lavičce, uprostřed troubícího Dillí se mi v hlavě rodí další
cesta.
V noci opouštíme indický subkontinent. Vracíme se do
mrazivé prosincové Evropy, kde právě vrcholí hon na
vánoční dárky. Říká se: Indii buď milujete, nebo
nenávidíte. Občas obojí, ale nic mezi tím. Přesně tak to je.
Už teď se těším na další návštěvu.
Z. H.

15 LET KOKORSKÝCH NOVIN
Je to neuvěřitelné. První Kokorské noviny opravdu
vyšly už před 15 léty. Tehdy jsme proklamovali a
v redakční radě prosadili, že chceme být (a možná to zní
trochu staromilsky) „Krameriovskými“ novinami pro
všechny a ne pouhým zpravodajem. Jak se to podařilo,
posoudí čtenáři sami. A je jich spousta, kteří mají
schována všechna čísla a to je krásná pochvala. Z redakce
odesíláme Kokorské noviny i do ciziny, jedním pečlivých
čtenářů, který i chválí, je pan Slavotinek z Norimberka a
v Praze samozřejmě pan profesor B. Hučín Dál se budeme
snažit, ale sil ubývá a spolupráce a kooperace nepřibývá.
Inu uvidíme.

Poznámka redakce: I my se těšíme a pokusíme se
(prostřednictvím rodičů naší autorky) získat od mladičké
cestovatelky její svěže psané zápisky z dalších, jistě stejně
zajímavých, cest. A teď už můžeme napsat, že příslib autorky
jsme opravdu získali.
JÍZDA PODZIMNÍ KRAJINOU
Již po staletí se traduje, že pohled na svět z koňského sedla
či hřbetu je velmi krásný. A v našem případě můžeme dodat,
že to platí i pro kozlík bryčky či lavečky valníku. Přesvědčili
se o tom znovu účastníci již 9. ročníku JÍZDY PODZIMNÍ
KRAJINOU, která se už plně a oprávněně zařadila
k oblíbeným akcím našeho regionu.
Tak jako jiná léta uspořádal tuto jízdu SDH Nelešovice za
podpory místních nelešovských (ale i okolních) chovatelů
koní. 12. října 2013 za pěkného slunečného počasí (i když na
měkkém terénu) vyjelo dopoledne ze Hřiště Sokola
Nelešovice 9 povozů, upravených i pro spolucestující zájemce,
a dále 17 koní pod sedlem a to z Nelešovic, Kokor, Majetína,
Rokytnice, Oseka, Přestavlk,Krčmaně a Čekyně a dalších
jednotlivců.
Variabilní trasa v délce 10 – 15 km, je už rámcově známá,
jedna pro povozy a druhá pro sedlové koně nově vytýčená
v terénu kolem nejbližších obcí. Každopádně se bylo na co
dívat ze sedla i z kozlíku, v pohodě se před cestujícími
účastníky i vozataji a jezdci odvíjely krásné motivy naší
domácí přírody.
Pro jezdce byl připraven tradiční hon na lišku ve stylu
Hubertovy jízdy. Lišku představovala sama organizátorka
jízdy paní Marcela Blumová na koni Linda. Lišku jako první
dostihl jezdec Dan Gregůrek z Majetína.
Na loučce za hřištěm se po návratu karavany do Nelešovic
uskutečnil vozatajský parkur pro zápřahy. Tradičním vítězem
byl pan Josef Hanzlík z Dluhonic.
Slavnostní vyhodnocení a rozdílení cen už směřovalo
k závěru a bohatému občerstvení a přátelskému posezení, ke
kterému podle tradice patřila i večerní „muzika“ v hostinci
„Na kopečku“.
Redakci KN informoval starosta nelešovského hasičského
sboru Petr Šťastný, fotodokumentaci i pro obrazovou přílohu
pořídila Petra Zdařilová. Děkujeme za materiál pro noviny a
pěknou akci pro široké okolí.

ZA ČAJEM NA SRÍ LANKU
Dne 10. listopadu 2013 se konala v jídelně Základní školy
Kokory beseda (hlavně pro seniory) s názvem „ Za čajem na
Srí Lanku“. Zajímavosti a osobní zkušenosti z putování po
ostrově přes čajové plantáže, údolí, hory, řeky a podél pobřeží
se podělila paní Zlatuše Knollová. Povídání o čaji, lidech,
zvycích doplnila rovněž velmi zajímavým videem, na kterém
jsme mohli shlédnout pamětihodnosti hlavního města
Colombo, jižních měst Galle, Kandy, Sigiriya a další. Ostrov
má velké množství tropických lesů, rozmanitou krajinu
s vysokou biologickou rozmanitostí. Cestovatelka měla velké
štěstí, že se mohla osobně podívat do míst, kde se zpracovává
čaj, neboť turisté se do těchto zpracovatelských míst
nedostanou. Na videu byl také předveden obřad míchání čaje.
Obyvatelé Srí Lanky pijí zásadně černý čaj s mlékem a velmi
sladký. Lidé jsou velmi milí a vstřícní. Ostrov produkuje
kromě čaje také drahé kameny, kokosové ořechy, kaučuk,
koření a ručně vyrobené kožené výrobky. Během besedy byly
podávány dva druhy čaje zelený a černý, lístky a chuť těchto
čajů, se nedají v žádném případě srovnat s čaji v
„ porcovaném vydání „, prodávané u nás v obchodech. Po
velmi zajímavé besedě byla možnost zakoupit si v originálních
čajových krabičkách různé druhy čajů – černý, ovocný, zelený
s exotickými příměsemi. Přítomní této možnosti využili, jako
dárek pro své blízké k vánocům. Závěr posezení pro seniory
patřil panu Josefu Čechákovi, který svou hudební produkcí
oblíbených skladeb potěšil všechny přítomné a je
chvályhodné, že se našly i páry, které předvedly své taneční
umění. Mohu říci, že se beseda vydařila, účastníci odcházeli
spokojeni.
IL
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OBCHOD „U NEZVALŮ“
Brambory jsou uskladněné, zelí nakrouhané a naložené,
cibule zpracována či uložena. Zbývá docházet do obchodu
pro ovoce zeleninu, krmiva a další zboží a opatřit vánoční
hvězdu. O obchodě paní M. Nezvalové jsme už psali
v souvislosti s výročím zavedení prodeje. Prodejna před časem
vkusně upravila výlohy a obchod byl veden pod názvem
„Krmiva“. V závěru letošního roku, kdy provedla redakce
návštěvu prodejny, však změnil obchod svůj název na
staronové „U Nezvalů“. Nejde jen o jméno podnikatelky, ale
také o obnovu staré obchodní tradice. Nezvalovi měli totiž
před časem obchod u haltýřského rybníka, který pak přesunuli
na místo současné, doprostřed obce, na levý břeh říčky
Olešnice, nedaleko školky a školy.
V této souvislosti však dochází (po letní zmrzlině) také
k rozšíření sortimentu o další cukrářské výrobky, tzv.
„cukrářský design“, který, dle sdělení majitelky, vychází
z výrobků vlastní pekařsko-cukrářské provozovny v Beňově.
Na jaře přibude i další zboží ze zahrádkářského sortimentu,
např. sazečka, přísady, semena, substráty a hnojiva. V záměru
je i prodej dárkového zboží a vázání živých květin na
objednávku.
Z nové zimní nabídky jsme ochutnali reklamní šálek
horkého pravého italského višňového punče, jako vzorek ze
široké škály dalších příchutí.
Abyste mohli také ochutnat a dalo se to všechno stihnout,
byl posílen i personál prodejny a rozšířena otvírací doba od 8
do 17 hodin ve všední dny a v sobotní dopoledne a s dalším již
zavedeným otevřením na zazvonění.
Že jsme moderní a vstoupili jsme i v Kokorách do Evropy,
dokládají kontakty, např. telefonické a mejlové spojení, ale
také
webové
stránky
„cukrářského
designu“
www.nezvalova.cz
Vyzkoušejte, nejlépe na některé prezentační akci (první
byla prezentace mikulášská) přímo na místě. Sklenka horkého
punče přijde jistě vhod i kolemjdoucím lyžařům a bruslařům a
určitě nejen jim.
Kš
Dort z prodejny „U Nezvalů“. Foto archiv OÚ. Nakrojení
dortu starostkou obce nejdete v obrazové příloze.

Pravé ceylonské čaje úžasně voní. Foto redakce KN.
MARTIN NA BÍLÉM KONI V KOKORÁCH
Jak už možná všichni víte, v pondělí 11. listopadu bylo
Martina a ten jak je známo přijíždí na bílém koni. Letos
poprvé navštívil i Kokory.
Počasí nám přálo, bylo chladné, ale naštěstí nepršelo. Náš
lampiónový průvod v čele se svatým Martinem začal na konci
Kokor u Mederů. K zahřátí se zde podával rum a domácí
slivovice. Průvod doprovázel pan Horák se svým koněm
Nasanem, který měl za sebou povoz s muzikanty. Ti všem
zpříjemňovali cestu lidovými písněmi. Prošli jsme kolem
pivovaru, pokračovali jsme ulicí „Pustá“ přes točnu, kolem
školy a konečná zastávka byla na zahrádce restaurace
Kokoráček. Zde se mohly vyřádit všechny děti. Byly pro ně
přichystané hry s odměnou, občerstvení a také sníh.
Z důvodu ekonomické krize jste si mohli objednat
výbornou kachnu s červeným i bílým zelím a třemi druhy
knedlíků.
K poslechu nám po zbytek večera hrál pan Horák na kytaru
a pan Nosál na banjo.
Všem účastníkům děkujeme za přízeň a doufáme, že se příští
rok sejdeme opět v tak hojném počtu.
Kolektiv bab z Kokoráčku

Už se setmělo, ale bílý kůň svatého Martina trefil bezpečně
k nám do Kokor a právě projíždí Zápivovářím. Na fotografii
redakce svítí i lampiony dětí ze zcela dobrovolného průvodu.
Mladou rodinu účastníků průvodu si můžete zblízka
prohlédnout v obrazové příloze KN a těšit se na to, že snad
vzniká nová tradice. Bílý kůň je originál, stejně jako holé nohy
statečného světce, který byl původně římským vojákem..
Kš
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1. AC KOKORÁČEK HLÁSÍ A BILANCUJE
a také hodnotí podzimní část sezony. Po zdánlivě dobrém
vstupu do sezony, kde se nám dařilo, jak herně tak i střelecky
a byli jsme ve středu tabulky, nastal zlom a pomalu jsme se
propadali tabulkou. Šance, které jsme si v zápasech vytvořili,
a bylo jich dost, jsme najednou nedokázali proměňovat,
kdežto náš soupeř ano. Ke konci podzimu přibylo několik
zraněných a pracovně vytížených hráčů a tak jsme k některým
zápasům nastupovali v 6 hráčích. A to také odpovídalo
výsledkům. Po skončení sezony jsme udělali brigádu na hřišti
(úklid listí) a tímto bych chtěl poděkovat těm, kteří se jí
aktivně zúčastnili. Děkujeme všem fanouškům, kteří nás
chodili podporovat na domácí zápasy.
Na závěr by vám fotbalisté chtěli popřát pohodové a klidné
vánoce a do nového roku 2014 hlavně hodně zdraví, mnoho
úspěchů v životě a pevné nervy.
Sportovní ples je naplánován na 15.3.2014 od 20.hodin v
sokolovně v Kokorách. Do redakce zaslal Pavel Poučenský.

Zmíněný obraz i moderátor a řídící plesu. Foto archiv skupiny.
VÁNOCE, VÁNOCE PŘICHÁZEJÍ
Předvánoční nálada byla navozena už tradiční výstavou
rukodělných a výtvarných prací našich občanů a občanek,
zejména s vánoční tematikou. Výstava se konala v prostorách
Obecního úřadu v Kokorách v neděli 1. a v pondělí 2. prosince
za slušné účasti vystavovatelů, návštěvníků diváků, zájemců o
výtvarné práce i kupujících.
Vystavovali děti z Mateřské školy a žáci ZŠ Kokory.
Ukázali, že mají zručnost i nadání a potvrdili i skutečnost, že
mají dobré učitele i návyky z rodin. Výrobky ostatních
vystavovatelů byly rovněž pozoruhodné, zaujaly novou
technikou i tradicí a hojně se prodávaly. Svou částí výstavy
rozhodně potěšilo návštěvníky i Centrum Dominika, škoda, že
jejich výrobky nebyly prodejné.
Jednou z nejstarších vystavovatelek byla jubilující paní
Miroslava Zacpalová, kterou zachytil redakční fotograf v péči
obětavých o generaci mladších pořadatelek. Na její práce se
samozřejmě přišla podívat i celá rodina, která foto na památku
iniciovala.

MYSLIVCI ZVOU
Na již čtvrtý myslivecký ples, který se bude konat v
sobotu 1. února 2014, vás srdečně zve Myslivecké sdružení
Hradisko Kokory do místní sokolovny v Kokorách. Tento
již vyhlášený myslivecký ples začíná opět pro velký zájem v
19.00 hodin a účastníci si mohou koupit vstupenky již od
18.00 hodin, kdy se otevřou prvním zájemcům vstupní dveře.
Hudební skupina Elixír Přerov všem vzkazuje, že zahraje
nejen myslivecké písničky, ale i písničky pro všechny
generace a že to ,,rozjedou na plné pecky“. Celý sál, ale i
stoly, se opět budeme snažit vyzdobit po myslivecku, aby se
vám v místní sokolovně líbilo. Myslivecký obraz o velikosti
přibližně 5,5 x 5,5m, který jste mohli poprvé vidět na minulém
plese, bude opět viděn i letos na plese na jevišti. Správně
tušíte, že budou opět vařit myslivecké speciality naši mistři
kuchaři - otec a syn Dohnalové se svými pomocníky. Opět se
předpokládá, že se uvaří stovky porcí jídel asi 6 druhů
mysliveckých specialit. Budete si moci zakoupit myslivecká
jídla ze srnčího, divočáka, ale i z jelena.
Zkušenosti
z minulých plesů nám říkají, že se všechna kvalitní
myslivecká jídla snědla. V tombole budou pro vás opět
nachystané nezvykle bohaté ceny, a to okolo 100 ks. Kromě
myslivecké zvěřiny jako jsou zajíci, bažanti, srnčí, divočák a
podobně, budou v tombole opět poukazy na zájezdy i k moři,
let balonem, skok padákem z letadla ze 4 km výšky, dorty
s mysliveckým motivem, poukazy na rodinné večeře ve
vyhlášených přerovských restauracích, zakoupené vyhlášené
uzené sele ze ZD Kokory, televize LED s neuvěřitelně velikou
uhlopříčkou 130cm!!! Pokud nevěříte, tak přijďte a přesvědčte
se sami! Poprvé na tomto mysliveckém plese, díky
sponzorovi, mohou 3 náhodní výherci, pokud budou mít štěstí,
vyhrát i miliony Kč!!! Že tomu opět nevěříte? Tak přijďte na
myslivecký ples a možná na příštím dalším mysliveckém plese
7. 2. 2015 již uvidíte pana ,,šťastného“ nebo i paní ,,šťastnou“.
Součásti plesu bude i soutěž o nejkrásnější plesové šaty, nebo
manželský pár, jenž bude opět odměněn darem našeho
sponzora. Na poslední myslivecký ples dokonce přijel pár - ,,
nejvyšší muž“ a ,,nejmenší žena“. Na plese bude opět i
tentokrát několik překvapení. Přestávky nám vyplní ukázky
mysliveckých trubačů a možná vám i zazpívají sami myslivci.
Budeme rádi, když to na plese rozjedete i vy sami a zazpíváte
si třeba i s hudbou. Protože chceme zvedat úroveň a kvalitu
mysliveckých plesů v Kokorách, tak slibujeme, že takto
bohatý myslivecký ples bude minimálně tak kvalitní, jako
minulé roky. Proto se hezky oblečte a přijďte se pobavit na
tento myslivecký ples v sobotu 1. února 2014 raději o nějakou
tu minutu dříve ! Bude to stát za to!
Za Myslivecké sdružení Hradisko Kokory Martin
Pavlík , ředitel plesu.

Vánoční výstavu obohatila letos poprvé výstava čajů ze Srí
Lanky, kterou zasvěceně prezentovala nám již známá
cestovatelka paní Knollová, která k nám do Kokor zavítala
v krátké době již podruhé. Krásně balené a výborně vonící
„Ceylonské“ čaje se hojně prodávaly a jakoby k té
předvánoční atmosféře, přes svou exotičnost, patřily.
Výstavy se zúčastnilo kolem dvou set diváků a zájemců.
Myslím, že odcházeli spokojeni a předvánočně naladěni.
Dr.Lö.
Redakce KN vyslala na výstavu tradičně svého zpravodaje a
fotografa, kterého nejvíce zaujaly lákavé obaly čajů a
z vystavovaných výrobků překrásný háčkovaný bílý anděl
paní J. Lipičkové a poměrně velký zájem občanstva.
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turnaj plánují organizátoři zhruba na únor, do některé z mezer
v plesové sezóně. Už se těšíme a dáme včas vědět. Stolní tenis
se ovšem hraje individuálně i v týdnu a to v prostoru horního
vestibulu sokolovny a na balkoně. Na oživení této sportovní
aktivity má zásluhu i místostarosta obce a člen Sokola Kokory
František Koutný. Jen nás trochu mrzí, že při náboru mezi
dětmi a mládeží ve škole jsme nezískali žádného zájemce o
tuto zajímavou, napínavou a zdraví prospěšnou sportovní
aktivitu. Snad až v novém roce.
Kš
Kalendář společenských plesů a dalších akcí 2014 :
11. ledna
Hasičský ples
25. ledna
Farní ples
1. února
Myslivecký ples
15. února Sokolský ples
16. února Dětský karneval
1. března Vodění medvěda
15. března Sportovní ples – malá kopaná.
Plánujte a hlavně se zúčastněte, ať tam nejsou jen samí
„cizinci“, na které se samozřejmě pořadatelé také těší.
Zvolte podle atraktivity, kulturnosti prostředí a kolektivu
účastníků, možnosti pobavit se a volně si zatančit, či si
zaskotačit při masopustu.

Výběr čajů v krásných obalech byl znamenitý. Foto KN
DEVĚT TURNAJŮ VE STOLNÍM TENISU
Po letech určité stagnace se v T. J. Sokol Kokory začal
před časem rozvíjet i stolní tenis. Tento „běh na dlouhé tratě
jsme pozorně sledovali i v Kokorských novinách. Zásluhou
několika zapálených jednotlivců byl připraven první turnaj – a
ejhle – dnes už píšeme o turnaji devátém. Konal se 7. 12. 2013
na čtyřech stolech v sále sokolovny už s poměrně početnými
diváky, klasickým občerstvením a hlavně s urputnými, ale
přátelskými sportovními boji. Možná by se dal nazvat
„mikulášský“ nebo „předvánoční“. Ale to není rozhodující. 18
účastníků se utkalo ve skupinách a posléze v „play of“.
Redakční fotograf zachytil celou skupinu účastníků turnaje.
Mezi posledních 8 se probojovali Martin Ištok, Ladislav
Ištok, Vaškovík Pavel, Kima Arnošt, Haušvic Filip, Henč
Rostislav, Divila Jaroslav a Džujík Petr.

Přání starostky obce.
Vážení spoluobčané, přeji Vám poklidné vánoční
svátky, prožití vánočního období v kruhu svých
blízkých, šťastné vykročení do nového roku 2014, ať
se Vám daří v zaměstnání i v soukromí, všem přeji
hlavně pevné zdraví, abychom se v příštím roce mohli
opět společně setkávat na připravených kulturních a
společenských akcích.
Tradiční novoroční přání formou originální grafiky, přidává
také redakce našich novin. Zároveň připojuje poděkování
autorce, paní Jiřině Jiříkové, jejíž vtipná PF provázejí naše
Kokorské noviny po celá léta, stejně jako původní titulek
s názvem novin a kokoským kostelíčkem na první straně
tištěného vydání. Paní Jiřino, děkujeme a přejeme do celého
nového roku 2014 především zdraví a všechno ostatní k tomu,
nejen Vám, ale i všem spoluobčanům a věrným čtenářům KN.

Nakonec se na vrcholu pavouka seřadili takto. Kima na 4.
místě, na bronzovém stupínku Divila a na stříbro dosáhl Henč.
A ten nejmladší a nejmenší jedenáctiletý Filip Haušvic (psali
jsme o něm už v říjnovém čísle KN) nakonec všechny porazil
a celý turnaj vyhrál. S připravených cen si podle zvyklostí
turnaje vybral tu pro něj asi nejlepší, masové pochoutky od
ZD Kokory. Dalšími sponzory byli: OÚ Kokory, Pivovar
Zubr, Paní Hana Vinklárková a pan Antonín Brada.
Děkujeme.
O řízení turnaje, občerstvení, pohodu i bojovnou sportovní
náladu se postarala osvědčená trojice, manželé Gogelovi a
Radek Veselský, posíleni tentokrát M. Pavlíkovou. Závodníci
i diváci se mohli přesvědčit, jak vypadá zajíc, kterého ve volné
přírodě už prakticky neuvidíte a který byl také vložen jako
cena pro úspěšné.
Náročný turnaj trval téměř 5 hodin, takže veškeré
občerstvovací komodity zmizely beze zbytku. Závodníci z
„ciziny“ se už dotazovali na příští podobnou akci. Jubilejní 10.
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