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Občasník pro občany městečka Kokory a nejen pro ně
Původní lyrický snímek, charakterizující letošní zimu v Kokorách. A to nám zatím stačí, snad už brzy bude jaro. Foto D. Jurečka

Beskydy, Valašská Bystřice – Lušová , to už jako zima vypadá lépe. Dřevěnice spolupracovníka a kamaráda Ing. P.H. Foto převzato
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Ještě ze starého roku 2019 zdravíme v prvních řádcích únorových
Kokorských novin naše věrné a vytrvalé čtenáře a už je vítáme do roku
2020. Ono to ani jinak nejde. První číslo XXII. ročníku KN se totiž začíná
„klubat“ na svět už před Vánocemi 2019, Vánocemi, ke kterým se (podle
jednoho titulku v minulém čísle) v tomto mimořádném únoru o 29 dnech,
slovem i obrazem alespoň telegraficky vrátíme. Už teď číháme na nějaký
pěkný zimní motiv, který pak umístíme na titulní stranu. A už jsou tam;
dokonce dva a to z „domácí přírody“. K dokreslení charakteristiky lednové
zimy přímo u nás v Kokorách, přidáváme ještě snímek podvečera „Pod
pivovarem“ (při návratu se setkání seniorů), určitě i proto, že zachycuje
možná jeden z posledních celkových pohledů na zbytek komína kokorské
sladovny, postavené na začátku 20. století. Průběh demoličních prací,
které byly zahájeny v lednu 2020 a pokračovaly v únoru, bude v našich
novinách zachycen samostatně. Zde alespoň 2 obrázky s měsíčním
odstupem.

Rubrika tentokrát zachycuje široké období od Silvestra až do konce
dubna, chybí v něm ovšem svatba.

Vpravo průčelí pivovaru,vlevo sanovaná budova sladovny. Fota Kš

NAROZENÍ DĚTÍ
Ještě v roce 2019 a to na Silvestra 31. 12. se narodil chlapec
ADRIÁN DREXLER.
17. ledna 2020 se narodilo děvčátko ZORA KUDĚLOVÁ.
Oba srdečně vítáme jako nové kokorské občany a přejeme jim a jejich
rodinám, aby děti vyrůstaly ve zdraví, lásce a pohodě, k radosti rodičů,
příbuzných i ostatních spoluobčanů.

ÚMRTÍ OBČANŮ
Dne 10. 12. 2019 zemřel náhle pan Karel Kupka
Dne 26. 12. 2019 zemřela paní Zdeňka Miklíková
Čest budiž jejich práci a jejich památce. Ať odpočívají v pokoji.
K rubrice zemřelých ještě dodáváme:
18. ledna 2020 zemřela ve věku 96 let paní Emilie (Mila) Roháčová
Zatloukalová, kokorská rodačka a jedna z prvních čtenářek Kokorských
novin, které si po léta objednávala do Suchonic, kde žila s rodinou
(a posléze sama) dlouhá léta. Kokorské noviny se počítaly ke světlým
bodům jejího stáří. Patřila k těm rodákům, kteří na své mládí v Kokorách
vzpomínají celý život, trvale se zajímají o dění v naší obci a rodina je v tom
podporuje. Už před léty jsme psali i o tom, že šéfredaktorova maminka
Ludmila byla před válkou její kmotrou při biřmování a že se Mila přátelila
s dcerou ředitele Maxmiliána Hložka Mirkou. Zesnulé i rodině děkujeme
za přízeň a vzdáváme alespoň tuto malou poslední poctu.

VÝZNAMNÁ VÝROČÍ
Stav prací v polovině února. Dominantní budova sladovny už není.

V období března a dubna 2020 oslaví své životní jubileum devět
kokorských občanů starších osmdesáti let. Čtěte pozorně a jistě si
vybavíte jejich podobu. Nebo se alespoň zeptáte pamětníků.
Dne 5. 3. dosáhne věku 84 roků pan Josef Fiala
Dne 13. 3 dovrší věk 82 roků paní Bohumila Košťálková
Dne 21. 3. dosáhne věku 83 roků pan Michal Gerezdes
Dne 21. 3 dovrší paní Jarmila Trávničková věk 82 let.
Dne 22. 3. dosáhne paní Marie Kyselá věku 84 roků
Dne 1. 4. dovrší paní Věra Dočkalová svých 86 roků
Dne 16. 4. oslaví kulatých 90 let paní Jarmila Kopečná
Dne 23. 4. dosáhne věku 82 let paní Jiřina Zemanová
Dne 26. 4. dovrší věk 86 roků paní Olga Roháčová

O historii a demolici budovy sladovny čtěte vzadu uvnitř listu.

SLOVO STAROSTKY

Všem oslavencům přejeme za Kokorské noviny, obec Kokory
i spoluobčany především zdraví, pohodu a klidný a spokojený život
mezi námi, nejen k jubileu, ale i do dalších let. Zvláště gratulujeme
k požehnané devadesátce. Nejstarším občanem naší obce a zároveň
nejstarším členem Sokola Kokory je MUDr. Leopold Antal, který už
vykročil k „devětadevadesátce“. Zahráli mu i v Českém rozhlase Brno.

VELIKONOČNÍ VÝSTAVA
Obec Kokory pořádá ve dnech 5. a 6. dubna 2020 Tradiční velikonoční
výstavu v prostorách Obecního úřadu Kokory.
Zájemci o vystavení svých výrobků je mohou donášet po celý týden
před výstavou do pátku 3. 4. 2020 do 12,00 hod.
Občané jsou na tuto výstavu srdečně zváni.
Ing. Irena Lichnovská-administrativa OÚ Kokory , tel. 581746253
lichnovska@obeckokory.cz
www.obeckokory.cz
Pozn. redakce: Každý rok zaznamenáváme pro KN na tradičních
výstavách nové nápady a oceňujeme šikovné ruce našich občanů. Věříme,
že tomu tak bude i letos.
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OTEVŘENÍ REVITALIZOVANÉHO
DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ
Tato úspěšná akce, doprovázená i netradiční soutěží, zasahuje ještě
do roku 2019, ale všimnout si jí rozhodně musíme. Obec vložila úsilí
i prostředky do úpravy povrchu i nového vybavení a tak byla v předvánoční
sobotu 21. 12. neokázale přestřižena páska revitalizovaného prostoru pro
dětské hry i rekreační pobyt rodičů. Pásku přestřihl v zastoupení vnuk
vítězky vypsané soutěže paní I. J.
Dětské hřiště je provozováno i v této mírné zimě, hlavní nápor dětí
očekáváme samozřejmě až s příchodem jara. Akci podle snímku
zdokumentoval i místostarosta obce Ing. Petr Kostiha.
Foto archiv obce

NOVOROČNÍ KONCERT
V neděli 5. ledna 2020 pořádala Obec Kokory spolu s Římskokatolickou
farností Kokory v místním kostele již tradiční Novoroční koncert.
Učinkoval, jako již předtím několikrát pěvecký sbor a vokální
kvarteto Vocantes z Přerova. Ačkoliv byl krásný sluneční zimní den
a lákal k procházkám, lidé přišli na tento umělecký hudební program,
spoluzahajující kulturní rok 2020 v naší obci. Kostel Nanebevzetí Panny
Marie byl tentokrát „ nacpán k prasknutí“.

V neděli jsme zamířili objektiv více na vděčné posluchače. L. B.
Některé rodiny s dětmi to mají na hřiště co by kamenem dohodil.

REKORDNÍ TŘÍKRÁLOVÁ
SBÍRKA
Skupinky tří králů v podobě Kašpara, Melichara a Baltazara šly letos na
obchůzku v Kokorách 4. ledna 2020. Do kasiček vybraly neuvěřitelných
32 653,- Kč, což je nejvíce v historii kokorských Tříkrálových sbírek.
Při návštěvách obydlí psali koledníci nad dveře nápis K+M+B+2020.
Nejsou to počáteční písmena jmen „Třech králů“: Kašpar, Melichar
a Baltazar, jak se lidově traduje, nýbrž zkratka latinského Christus
mansionem benedicat: Kristus požehnej tomuto domu. A není pouze
symbolické, že se toto žehnání domů provádí na počátku roku.
Výtěžek této sbírky rozděluje Charita pro potřebné nejen v našem
regionu. Celostátní výtěžek sbírky byl letos 131 257 831,- Kč a překonal
tak předchozí ročník. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať!
D. J.
Foto Kš

Zážitek z koncertu však stál za to. Účinkující předvedli různé působivé
skladby soudobé i klasické skladby barokní. Rovněž „naše kokorská“
Lucie Bradová svým výkonem rozhodně zaujala.
Letos jsem opět poslouchala skladby ze zátiší zákristie a ke konci
koncertu, jsem si v duchu říkala: „mohli by zazpívat známou skladbu Už
z hor zní zvon...“. Po mém tichém uvažování umělecký vedoucí oznámil
publiku, že poslední skladbou koncertu bude, hádejte co. Právě tato
moje oblíbená skladba. Sbor Vocantes musel ovšem na závěr několikrát
přidávat, návštěvníci koncertu nechtěli účinkující jen tak pustit. Koncert
se opravdu vydařil.
Ing. Irena Lichnovská, administrativa OÚ Kokory
Poznámka redakce: V této souvislosti nemůžeme opomenout výrazné
umělecko-společenské aktivity kokorského rodáka, poslance Parlamentu
České republiky a muzikanta Ing. Mariana Jurečky, který po mnoha
dřívějších hudebních vystoupeních např. i v kokorském kostele, rozšířil
své umělecké angažmá prakticky na celou republiku, Prahu nevyjímaje.
Koncerty, na kterých se všestranně podílí, mají vesměs humanitárně
charitativní záměr a často sakrální, ale i nadnárodní charakter. Široké
křesťanské i ostatní kulturní veřejnosti jsou prezentovány často také
na počítačových sítích. I v redakci KN jsme si se zájmem přes internet
vyposlechli např. Marianovu krásnou hru na Panovu flétnu.
Pozn.redakce: Psáno v polovině ledna 2020. I Po svém zvolení do
náročné funkce předsedy KDU-ČSL prohlásil Marian Jurečka pro
regionální tisk, mimo jiné, že se dalšího „muzicírování“ vzdát nehodlá.
A to mu chválíme.
Tři bratři a švagr vpředu, foto převzato.

Omlouváme se všem ostatním koledníkům, ale s ohledem na dlouholetou
tradici si nemůžeme nechat ujít foto před vchodem do redakce KN. Obrázek
je zdánlivě každý rok stejný, nebo velmi podobný, ale zato krásně vidíme, jak
běží léta a jak ty děti rostou.

Početné rodiny moravského venkova, to je silná pozice KDU – ČSL.
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SETKÁNÍ SENIORŮ
PO NOVÉM ROCE

ZE ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ
ŠKOLY KOKORY

Po přeložení termínu z důvodu nemoci se konal tradiční novoroční
přípitek vedení obce se seniory 19. ledna 2020. Tradiční program
kulturního vystoupení školy byl obohacen novým domácím „pěvecký
tělesem“ pod vedením manželů Vaňkových. Přítomní ocenili zejména
lidové písně z regionu v podání našich dětí ze Základní školy Kokory.
Fota D. J.

Mezi akce z konce prosince minulého roku, které nám „přepadly“ až
do tohoto únorového čísla, určitě patří i aktivity naší mateřské a základní
školy. Zvlášť výrazně se tentokrát hlásí ti nejmenší a to i prostřednictvím
rodičů. Jsme velmi rádi, že máme v našich novinách přetlak zájmu
o zveřejnění, na druhé straně musíme už pečlivě vybírat, aby noviny byly
„čerstvé“. I za příspěvky a fotografie, na které se v tomto čísle nedostane,
upřímně děkujeme.

VÁNOČNÍ POSEZENÍ S 1. TŘÍDOU
U NÁS V MŠ
Jako již tradičně, i letos se u nás v mateřské škole uskutečnilo vánoční
setkání s našimi kamarády ze školy. Naše kamarády jsme přivítali
krásnou vánoční písničkou. Společně jsme si zazpívali, vykreslili vánoční
omalovánky, hráli si a také jsme si zacvičili s doprovodem hudby.
Samozřejmě nechybělo ani vánoční cukroví, které si pro kamarády
z 1. třídy, děti připravily a donesly. Všem se nám tento den moc líbil a už
teď se těšíme na další setkání!

Děti zpívaly opravdu pěkně. Díky za snahu a odvahu a dvakrát díky za odborné vedení.
V sále „U souseda“ panovala příjemná a přátelská atmosféra.
Představitelé obce popřáli seniorům do nového roku, přidali symbolický
přípitek a to už se ujal své tradiční hudební úlohy pan Čechák z Majetína
a bylo veselo.

Tradiční omalovánky a stavby na koberci.

Foto MŠ

ČERTOVSKÁ VÁNOČNÍ BESÍDKA V MŠ
Účastníků bylo dost, ale určitě mohli přijít i další.

Foto Kš

V úterý 17. 12. 2019 jsme v naší školce přivítali rodiče a prarodiče na
tradiční vánoční besídce, která nebyla jen tak obyčejná, ale čertovská!
Čertíci přednesli básničky, zazpívali písničky a zatancovali krásný
čertovský taneček. Byli odměněni velkým potleskem od svých rodičů
a prarodičů. Po besídce následovalo vánoční tvoření společně s rodiči.
Děti dostaly dřevěný vánoční stromeček a jejich úkolem bylo si jej
spolu s rodiči nazdobit. Během tvoření jsme poslouchali vánoční koledy
a atmosféra byla opravdu vánoční. Všichni jsme si tento den užili.
Před vánocemi čertíci, v novém roce už andílkové. Nebo snad ne?

Veselá děvčata „v nejlepších letech“. A bylo i hojné občerstvení.
Družný seniorský kolektiv si pobesedoval, zazpíval a došlo i na
umírněné tanečky. A tak ve zdraví vykročíme do roku 2020.
K.B.
4
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PÍŠÍ NÁM I RODIČE DĚTÍ Z MŠ.
Není to sice tak často, ale o to víc děkujeme.

Fota MŠ

Rodiče a prarodiče se v předvánočním čase v úterý 10. prosince 2019
přišli podívat na vystoupení „malošků“ z MŠ Kokory.
Díky svým p. učitelkám děti předvedly hudební, taneční a recitační
pásmo, které mapovalo období od podzimu do adventu.
Vánoční atmosféra byla umocněna společným zpěvem koled. Děti si
za svou odvahu z vystoupení zasloužily dárečky, které byly na vánočním
stromku.
Aby iluze Vánoc byla dokonalá, program pokračoval tvořivými
dílničkami. Každá rodinka si mohla nazdobit originálním způsobem
svůj dřevěný stromeček. (viz. foto)
Paní učitelky, moc Vám děkujeme za krásně připravený program
a příjemně strávené odpoledne.
Za rodiče Mgr. Vendula Dostálová

ŠKOLKA KOKORY UŽ V NOVÉM
ROCE 2020
Dne 13. 1. 2020 se konal v naší školce karneval! Děti se proměnily
v pohádkové bytosti, zvířátka a další postavy kouzelného světa dětských
pohádek.
Foto MŠ Kokory

kašnu Tritonů a Herkulovu, Sloup Nejsvětější Trojice a radnici na Horním
náměstí. Budova radnice i s orlojem a kostel sv. Mořice prochází rozsáhlou
rekonstrukcí, byly zahalené do stavebního lešení a připomínaly zabalené
dárky. Děti z páté třídy nejvíce obdivovaly vitrážová okna, monumentální
stavbu Dómu s. Václava, ukázku sdruženého okna u románského paláce,
betlémy v kostelích a stylové vánoční trhy na náměstí.
Naše krajské město nás uchvátilo krásou historických památek
i vánoční atmosférou.
Žáci 5. třídy, p. učitelky Šárka Vašinová a Irena Svozilová
Foto archiv ZŠ

To není březen nebo duben, ale předvánoční Olomouc a děti z 5. třídy ZŠ
Kokory u jedné z významných památek. Jistě ji poznáte.

VÁNOCE V ZÁKLADNÍ ŠKOLE
KOKORY
Z prezentovaných dosud nepublikovaných aktivit žáků a učitelů ZŠ
Kokory nám vyšlo místo pouze pro muzikanty na schodišti, ale veřejnost
dobře ví, že těch akcí bylo mnohem víc. Tak aspoň toto.
Ve čtvrtek 12. 12. se jako každý rok konal v naší škole vánoční
jarmark. První stupeň si připravil pro děti a jejich rodiče tvořivé dílničky,
kde si všichni společně mohli upéct perníčky nebo si vyrobit různé
vánoční dekorace. Druhý stupeň, jak je již zvykem, nabídl v slavnostně
vyzdobených stáncích ke koupi vlastnoručně vyrobené ozdoby,
upečené cukroví, dezerty, svíčky, přáníčka, jmelí a mnoho dalšího
zboží. Občerstvení v podobě punče, kávy a párků v rohlíku zajišťovala
9. třída. Po celou dobu byl jarmark doprovázen hudebními vystoupeními
na schodišti. Nechybělo ani vystoupení školního pěveckého sboru.
Za zmínku určitě stojí i nadaní žáci, kteří hráli na různé hudební nástroje.
M. Medříková a žákyně 9. třídy - Anna Hlavinková a Lucie Vysloužilová
Foto archiv školy

Škoda, že fotografie těch nejmenších a roztomilých pohádkových dvojic už
se nám do KN nevešly. Ale děti rychle urostou a dočkají se.
Karneval jsme zahájili tradičně promenádou s doprovodem hudby.
Poté následoval program pro děti, který si paní učitelky připravily. Děti
si společně zasoutěžily, zatancovaly, zacvičily a kdo chtěl, mohl si také
vymalovat karnevalové omalovánky. Na závěr byly děti odměněny
karnevalovým diplomem a sladkostí. Celý den jsme si společně moc užili
a už teď se těšíme na další karneval.
Zaslala S. P.
A teď už konečně o těch větších, pro začátek z I. stupně ZŠ.

POZNÁVÁME OLOMOUC
V předvánočním čase plném očekávání a slavnostní nálady jsme
završili učivo vlastivědy o našem kraji návštěvou města Olomouce.
Prohlédli jsme si budovu krajského úřadu, historické památky – gotický
Dóm sv. Václava, kostely Panny Marie Sněžné a sv. Mořice, barokní

Děti s potěšením zpívají a hrají. Určitě je brzy odmění i Ježíšek.
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LYŽAŘSKÝ VÝCVIK
Tak jako každý rok jsme vyrazili na pětidenní lyžařský výcvik, letos
jsme se vrátili do skiareálu Říčky v Orlických horách. Celkem se výcviku
zúčastnilo 44 žáků od 2. do 9. ročníku. Ubytováni jsme byli v horské
chatě Skiklub, kde se o nás vzorně starali a odtud jsme se každý den
dopravovali skibusem na sjezdovku. Letošní leden byl na sníh skoupý,
ale na sjezdovce i v okolí chaty bylo bílo. Odpočinkovou středu jsme se
v týmech převtělili do psích spřežení a pořádně si zařádili na sněhu.
Žákyně 6. třídy napsala: „Letošní lyžák se nám líbil. Nevadila nám
ani dlouhá cesta do Říček v Orlických horách. Chata Skiklub je skvělá,
v klubovně jsme zažili spoustu legrace. Tam i zpět jsme jeli parádním
autobusem, ve kterém jezdí olomoučtí hokejisté. Nikdo se nepolámal
a všichni jsme přijeli celí.“

Únor 2020
Škola se ukázala jako ideální téma k fantazijním nápadům, ostatní žáci
školy i pedagogický sbor tak mohli obdivovat na chodbě výtvory nadání
těchto dětí, které daly ve skupinkách školám název, popsaly, co by
v jejich vymyšlené škole bylo za předměty, pomůcky, zlepšováky. Někdo
pojal školní svět jako kouzelný, v rozvrhu hodin se objevily předměty
Lektvary, Létání na koštěti, Přesun v čase... někdo zase přeletěl do světa
přírody, ale našli se i „ulejváci“, kteří by chtěli navštěvovat POHO školu,
kde by se věnovali jen výchovám- tělesné,výtvarné...
Vzhledem k tomu, že dětský věk s sebou přináší touhu vytvářet si
vlastní jedinečný svět, kde by jim nic nechybělo, je milé, že se najde
prostor dát dětem šanci popsat jejich touhy. Při pohledu na výstavku
prací těchto báječných dětí, se každému dospělému zastesklo nejen po
„starých časech“, ale možná si někdo i uvědomil, že čtení je opravdu
nejlepší způsob, jak obohatit svou mysl.
Děti, které věnují středeční odpoledne návštěvě tohoto kroužku, se
velmi zlepšily nejen v technice čtení, porozumění textu, ale vytvářejí
v přátelské, pracovní atmosféře nevídané projekty, za které si zaslouží
velkou pochvalu.
Mgr. Irena Svozilová
Velkou pochvalu a poděkování si zaslouží nejen děti, ale především
paní učitelka.
Mgr. Marie Kondlerová
Pozn. redakce: O čtenářském klubu na II. stupni snad příště.

SLAVNOST POLOLETNÍHO
VYSVĚDČENÍ V 1. TŘÍDĚ ZŠ

ČTENÁŘSKÝ KLUB
V IMAGINÁRNÍM SVĚTĚ
Žáci 1. stupně kokorské školy si velmi oblíbili čtenářský kroužek, který
navštěvují pravidelně jedenkrát týdně. Chodí si číst do školní knihovny,
spolu s kamarády zahrát různé hry, ale často se těší zejména na tvořivé
úkoly, kdy mohou uplatnit vlastní fantazii a kreativitu. Ta dětem 3., 4., i 5.
třídy rozhodně nechybí.

V první třídě jsme na konci pololetí slavnostně předávali prvňáčkům
jejich první vysvědčení. Děti předvedly rodičům, co vše se za pololetí
naučily. Tvořily písmena ze špachtlí a provázků, skládaly slova podle
slabik, prošly čtecím chodníčkem, prokázaly počtářskou dovednost do
desíti. Nakonec dostali všichni prvňáčci krásné vysvědčení a k němu ještě
pochvalu.
Mgr. Jarmila Jurečková

Rodičů je ve třídě snad více než dětí, jen aby jim vydrželo, Foto ZŠ

Po Vánocích se čtenáři pochlubili knihami, které jim donesl Ježíšek,
a doporučili konkrétní tituly spolužákům. Nechyběly názvy Destrukční
deník, Eragon, Harry Potter, novinkou pro všechny byla kniha Imaginární
svět od autorky Keri Smithové. Vymýšlet vlastní vývoj příběhu, zvraty v
ději, vlastnosti postavám, názvy kapitol, ukončení knihy...to jsou velmi
oblíbená témata klubu, tentokrát pozornost dětí připoutal právě svět
imaginace. Vymyslely imaginární školu, dokonce ji postavily z kostek.
6

XXII/1

KOKORSKÉ NOVINY

CESTA SMRTI DO
POHÁDKOVÉ TUŠETIE
Z Náhorního Karabachu se díky vyprávění naší cestovatelky Zuzany
Habáňové přesuneme do Gruzie, do oblasti, jejíž pojmenování skoro
nikdo z nás nikdy neslyšel. Podle mapy to zase tak daleko není, ale
dobrodružství je to určitě mimořádné. Ale dejme slovo, doplněné už
tradičně exkluzivními fotografiemi, naší věrné dopisovatelce, která po
léta výrazně dotváří charakter našich Kokorských novin. Zároveň se už
těšíme na osobní setkání a na její březnovou besedu u nás v Kokorách.
Daleko v kavkazských horách leží Tušetie. Nejzapadlejší kout Gruzie
s pohádkově krásnou přírodou. Moc turistů tu však nepotkáte. Vede sem
totiž jedna z nejnebezpečnějších cest světa. Cesta smrti. Jediná možnost,
jak se sem dostat, je terénním autem z gruzínského kraje vína, z Kachetie.
Míjíme krajinu plnou vinic a pravoslavných kostelíků, pak asfaltová
cesta končí a pohltí nás hustá zeleň kavkazských hor. Projíždíme pod
vodopády, které stékají ze strmých skal, cestu nám občas zkříží pastevec
se svým stádem ovcí. Jako bychom se vrátili o 100 let nazpět.
Všechny fotografie k cestopisu jsou z archivu autorky Z. H.

Jeden z mnoha úžasných pohledů na cestu, kudy pojedeme.
Náš dvacetiletý řidič Šota tu zná každý kámen, každý výmol.
Protijedoucím autům uhýbá s centimetrovou přesností. „Tam dole je
parking navěky,“ ukazuje do propasti. Každý rok do ní spadne několik
aut, většinou neznalých řidičů, kteří nebezpečnou cestu podcení. Vraky
aut se nevytahují, jen těla. Pád zatím nikdo nepřežil.
Dříve tudy vedla pouze pěšina pro chodce a koně. Až v 80. letech
nechala vláda vybudovat cestu sjízdnou i pro auta. I když se dnes neustále
mluví o rozšíření a modernizaci, plány zatím zůstávají jen na papíře.
Cesta měří 50 km a podle počasí je otevřená od konce května do poloviny
října. V zimě je neprůjezdná. To platí i při sesuvech nebo v dešti. Pokud
má turista naspěch, cestování do Tušetie by měl zvážit. Pár dní se může
protáhnout na pár týdnů.
I v takové pustině se staví a „Všude žijí lidé.“

Gruzínci přijali křesťanství snad 500 let před námi.

Silnice zatím upravená a pastevecká idyla před námi k tomu.
Ale pozor, teď už slibovaná cesta smrti. Dramatický pohled za předním sklem
našeho vozu, ale na ten si musíme pomalu zvykat.

Úzká nezpevněná cesta se klikatí po úbočí Kavkazu až k průsmyku
Abano ve výšce 2850 m. n. m. Na jedné straně strmá skalní stěna, na
druhé bezedná propast. Dvě auta se na prašnou cestu určitě nevejdou.
POZOR. Milí čtenáři, cestopis Zuzany Habáňové bude ukončen na straně 8.
Poté přejděte plynule na samostatně číslované stránky Z OBECNÍHO ÚŘADU a pak čtěte od strany 9 opět naše články.

Na jednom z mála míst, kde se dá zastavit, potkáváme partu rozjařených
mladíků. Jsou velmi družní a požadují společnou fotku. Jak by ne, když
už v sobě mají demižon vína. Krabička cigaret je ještě více rozjásá, hned
nám za ni vnutí pár litrů červeného. Směnný obchod tu funguje skvěle.
I když se tu jezdí převážně džípy, potkáváme náklaďák, bagr, dvě mladé
holky z hlavního města Tbilisi v osobním autě a pár cyklistů. Včera tudy
prý šlapali dokonce i Češi!
Centrem oblasti je městečko Omalo. Podle údaje z roku 2014 zde
oficiálně žije 37 lidí! V Omalu mají dokonce i letiště. Před deseti lety tu
přistálo jedno jediné letadlo. S politickou delegací. Od té doby zarůstá
trávou. V Omalu je nejvíce možností ubytování, kavárna a obchod, proto
tady zůstává většina turistů. To máme v plánu i my. Šota ale ne.
Rovnou s námi uhání do penzionu svých rodičů ve vesničce Šenako.
Leží nad Omalem ve výšce 2080 m. n. m. a statistický počet obyvatel je
ještě úctyhodnější: Čtyři! Šenako však patří mezi nejpůvabnější tušetské
vesničky. Dřevěné domečky s vyřezávanými verandami vypadají jako
skanzen gruzínské lidové architektury. Mají tu také krásný kostel, kam
je vstup ženám zakázán. Z útulného pokoje máme fantastický výhled do
krajiny. Protože tu není možnost stravování, vaří nám rodiče domácí jídlo.
Místní lidé mají většinou dva domy. Jeden na zimu v Kachetii, druhý na
léto v Tušetii. Šotova matka a sestra s malým synkem tu tráví celé léto. Co
tu dělají? „Nic. Sedí a popíjí kafe se sousedkami.“
7
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Není tu signál, wifi ani televize. Díky hydroelektrárně je naštěstí celé
Šenako zásobováno elektřinou. Přes zimu tu prý zůstává jen jeden člověk,
který se stará o dobytek. Co když se mu něco stane? Vždyť se ani nedovolá
pomoci? „No tak umře,“ odpovídá s ledovým klidem Šota.

Únor 2020
V Tušetii strávíme pouhé dva dny, více nám čas nedovolí. Velká škoda,
protože tento zatím zapomenutý kout si zaslouží aspoň týdenní průzkum.

Velkolepá scenérie na túře k hranicím Dagestánu. A pak už domů.
Zdejší krajina je jedna z nejkrásnějších, jakou jsem kdy viděla. A cesta
do Tušetie ta nejšílenější. Neváhejte, než vás předběhnou davy turistů!
Vaše Zuzana Habáňová.
Tak nám vařili v penzionu Šotových rodičů.
Oproti známější Svanetii je zdejší krajina méně svérázná a bez ledovců.
Působí však naprosto pohádkově. Nevíme, co dřív dělat. Nepošlapat
sametovou trávu? Nevyrušit volně se pasoucí stáda krav? Nebo nenaštvat
drsné tušetské psy? Váží přes 80 kg a nevypadají vůbec přátelsky.
Mimochodem, nacházíme se v pohraničí Dagestánu a Čečenska, což zní
naprosto exoticky.

Tušetie, to nejsou jen rozervané vrcholy, ale i klidná údolí.
Je srpen, ale v noci je tu ale pořádná zima. Naštěstí nás zahřeje víno,
které nám darovali družní mladíci. Šota se tu nudí, tak nám s ním pomůže.
Další den se vydáme sluncem zalitou krajinou k vesničce Diklo.
Kolik je tady obyvatel se neodvažuji ani tipovat. Není problém se potkat
s pohraniční hlídkou. Nádherný hřeben i dvě vesnice před ním již patří
Dagestánu, i když ještě leží na území Gruzie.

Krajina je naprosto nedotčená civilizací. Zas tak pusto tu ale není. Na
pastvinách pospávají pasáci krav, občas ve společnosti prázdné láhve
od pálenky. Na kopci duní z obytného karavanu techno a hlahol hlučné
mládeže. Potkáváme také několik turistů, nejčastěji z Ruska a Německa.
8

Poznámka redakce: a příště, možná už v dubnu, se vypravíme na druhou
stranu zeměkoule, asi za oceán. To si určitě naši čtenáři nenechají ujít,
stejně jako připravovanou besedu.

Tušetie je určitě krásná i z koňského hřbetu. Koně jsme ovšem neměli. Tak
snad někdy jindy. Zuzana.
A na doplnění a pro rozmanitost ještě jedna kokorská cestovatelka. Paní
J. N. se (před časem) vrací domů z chiromantického vzdělávání v Indii.
Mezipřistání v katarském Dauhá využila k prohlídce této exkluzivní
turistické destinace arabského světa šejků a ropy, ale také, na rozdíl
od části indických měst, elegance, bohatství a úzkostlivého pořádku.
Foto archiv Niessnerových
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KOKORSKÉ POČASÍ
Do poloviny prosince jsme zaznamenali několik dnů s ranními mrazíky
z toho jednou mínus 8°C, ostatní mírnější. Přišly i slunečné dny. Za toto
období v úhrnu napršelo jen 5 mm srážek, ovšem často mžilo. Ve druhé
dekádě mírné, skoro jarní počasí, ráno kolem 0, odpoledne kolem 10°C, 18.
12. v 15 hodin na čidle redakce při mírném slunečním svitu zaznamenáno
+16°C. Pivoňky začínají vystrkovat pupeny, jinde v republice jsou úkazy
jara ještě zřetelnější. Vánoce tak zůstaly, jako už skoro tradičně, na blátě.
Alespoň, že do Štědrého dne napršelo skoro 30 mm. Za celý rok 2019 jsme
pak amatérsky napočítali úhrnem 471 mm a to je opravdu málo. Bylo
poměrně teplo, ani ranní teploty neklesaly pod nulu, přes den dosahovaly
i více než 5°C. Zatím čekáme na ochlazení, i když je hlášeno spíše na
horách. Pokud trochu zasvitne sluníčko, trávníky jsou krásně zelené
a k vidění je i deseticentimetrový česnek. První dekáda roku 2020 byla
přece jen o něco chladnější, ale na srážky (kromě malého poprašku sněhu
a námrazy z mlh) velmi skoupá, celkem 1,5 mm. Ranní teploty klesaly
pravidelně pod nulu, kolem – 5°C, několikrát -8 a ke konci dekády jednou
-10°C. Přes den ovšem jen kolem nuly, mimořádně až +10°C. Několikrát
bylo i slunečno a to se tlak pohyboval v opravdu vysokých hodnotách
kolem 1030 hPa a později dokonce 1045 hP. Ke konci druhé lednové
dekády přece jen napadlo trochu sněhu asi 2cm a celkové srážky se daly
přepočítat na 6 mm včetně tání. Jednou se dokonce odhrnovalo. Sníh
však brzy odtál. Noční teploty často pod nulou, ale ne mnoho, přes den
odtávání při teplotách od nuly do 5°C. Za celý leden jsme zaznamenali
srážky v úhrnné hodnotě 9 mm a to je opravdu málo. Začátek února to
přece trochu napravil, za 1 dekádu napršelo 20 mm. Tak aspoň něco. Zato
teploty tohoto skoro „předjaří“ vystoupaly opakovaně při slunečním svitu
až nad 10°C, nepříjemné pojmenované vichřice nás ovšem udržovaly
v napětí a jinde páchaly opravdu značné škody, včetně ztráty lidských
životů. Další průběh počasí od poloviny února sledujte už v dubnovém
čísle KN.
Kš

DĚTSKÝ KARNEVAL
V SOKOLOVNĚ KOKORY

KOKORSKÉ NOVINY
Kulturní vložku a překvapení zajistily „Báječné ženské“ z Majetína.
Hlavní hvězdou plesu byla, dnes již zahraniční, slovenská skupina
REQIUEM.
Také díky neformálnímu oblečení i netradiční plesové hudbě se
účastníci rozcházeli a rozjížděli do svých domovů v ranních hodinách.
Kokorští Sousedé Vás již dnes zvou na 4. Kokorský Motoples příští
rok – 16. 1. 2021.
Z.R.
Foto převzato

Méně obvyklá atraktivní sestava na jevišti kokorské sokolovny.

FARNÍ PLES 2020 V KOKORÁCH
V sobotu 25. ledna 2020 jsme téměř jako každý rok zavítali na Farní
ples, tentokrát již jedenáctý. Hned u vchodu jsme byli přivítáni čtvrtečkou
slivovice a už jsme mohli vplout do víru tance. Sál byl jako vždy tematicky
vyzdoben, otázky vzbuzovala kompasová růžice nalepená na zemi.
Odpověď přišla po jedenácté hodině. Do té doby jsme si mohli vybrat, zda
budeme tančit při hudbě Moravské Veselky nebo nově pozvané kapely
Grand, které se téměř bez přestávky střídaly. Ani jídla nabízená v kuchyni
nás nezklamala – nechyběl řízek s výtečným salátem, špízy, smažená játra
či topinky a ke kávě domácí zákusky.
Foto pořadateké

Členové T. J. Sokol Kokory a oddílu národní házené tentokrát plesovou
sezónu zahajovali a to pro ty nejmenší. 11. 1. uspořádali Dětský karneval,
Tradičnímu průvodu i reji masek hrál moderní „diskžokej“. Děti řádily
a rodiče byli spokojeni. Osvědčil se i nový termín – v. sobotu. Každé z 90
dětí si odneslo balíček a někteří vyhráli i hodnotné cen (autodráha, špičkové
hračky apod.) Sokolovna byla plná dětí rodičů a veselí. Masky…….
Poděkování patří obětavým pořadatelům a zejména manželům Klvaňovým,
kteří karnevalové hosty pořadem provázeli. Za rok určitě znovu.
K.B.

Po vystoupení pirátky asi do kuchyně a piráti do nálevny

KOKORSKÝ MOTOPLES 2020
Plesovou sezonu 2020 pro dospělé zahájil 18. ledna 3. Kokorský
Motoples. Již před zahájením hudební produkce skupiny KAMERON
byla sokolovna skoro plně obsazena.
Účastníci si kromě tance a bohaté tomboly mohli pochutnat na výborné
kuchyni, dobrém přerovském pivu, kvalitním vínu z Vinařství Plaček
i velkém výběru destilátů.

Navzdory slovům na konci KN se nám sem O.S. přece jen propašoval a zdraví piráty i naše čtenáře ze své lodě z Egypta.
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Únor 2020
Zdá se, že máme mnohem víc internetových čtenářů, „po vlastech
českých i v zahraničí“, než jsme se sami domnívali. Dokonce se ozval
i šéfredaktorův přítel „z mládí“, se kterým jsme se neviděli 30 let. Ten
narazil na Kokorské noviny na internetu nedávno, pečlivě přečetl poslední
tři čísla a přes KN se dostal až k nám a už jsme se po „skajpu“ viděli
a přátelsky pohovořili. A dokonce nám udělil (jak sám říká „bez nějakého
šmajchlování“) i pochvalu. To potěší. Celkem překvapivě se rozvíjejí
i ohlasy na téma na pokračování „KANCIONÁL“ – naposled od R. J.
(pro rozlišení a upřesnění dodáváme, že R. J. z Haltýř). Budeme reagovat
a tak na jiném místě KN seznámíme naše čtenáře s podobnou knížkou
psanou ještě „švabachem“.
Setkali jsme se ovšem i s laskavou kamarádskou kritikou, na př.:
Aprília pana C.S. se dostala na stránky Kokorských novin prý hned tři
dny po zakoupení, zatím co i silnější zasloužilé a dobře zajeté mašiny
renomovaných továrních značek na takovou příležitost dosud čekají.
To samozřejmě co nejdříve napravíme, pokud stroj s jezdcem budou
ochotni při dobrém osvětlení před redakcí zapózovat.
Kš

DALŠÍ KANCIONÁL
Tentokrát ne ze sálu, ale ze zákulisí. Pirátky a kuchařky překvapily
Čas rychle utíkal, nastala chvíle překvapení – vystoupení Správné party
na téma Pirátů z Karibiku objasnilo přítomnost kompasu. Následovalo
losování tomboly, ti šťastnější z hostů si odnášeli například sušičku na
ovoce, rádio, nářadí, minivěž, dort či hlavní cenu – kávovar Krups. Zábava
pak pokračovala až do brzkých ranních hodin a domů se ani nechtělo.
Nyní ale nezbývá než poděkovat všem, kteří se na přípravě plesu podíleli,
a říct si – příště zas!
Kamila Mičkalová

MAŠKARNÍ PLES

Abychom se dostali k obvyklé duchovní náplni této pomalu vznikající
rubriky, musíme začít materiálně, světsky. Obrovský psací stůl z první
republiky, po léta zabydlený v „pracovně šéfredaktora“ (90x160cm - po
někdejším kokorském veterináři MVDr. Josefu Štojdlovi z Pusté), byl
nahrazen podstatně menším a tak získán prostor pro krbová kamna a další
přestavbu nábytku. Při náročném stěhování pak jedna z osmi mimořádně
rozměrných zásuvek tohoto likvidovaného stolu vydala své „tajemství“.
Byly to další dva staré kancionály z rodiny Chytilových a Sehnalových ze
Zápivováří a Košťálkových z Pusté. O historickou specifiku a zvláštnosti
těchto objemných knížek, patřících před časem téměř do každé
domácnosti, se s našimi čtenáři rádi podělíme.

Uspořádali, stejně jako minulá léta kokorští Sokolové. Vzhledem
k uzávěrce se jen stručně zmíníme. Účast byla velmi malá, masky pěkné,
prostor na tanec dostatečný. Tombola bohatá, vzhledem k počtu účastníků
vyhrál každý, někteří i vícekrát.

V pěkně vyzdobeném sále čeká starosta T. J. na návštěvníky.

Hovoří můj dlouholetý spolupracovník ze župy br. František Rokyta.
Masky udržely dobrou náladu i přes půlnoc.

Fota L.L.

OHLASY NA KOKORSKÉ NOVINY
Do redakce jsme dostali několik přání do nového roku, už tradičně
až z Norimberka a další z Prahy, z Brna, ze Slovenska a z dalších míst.
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První objemná knížka nese název „Devět stupňů k spasení“ a je zatím
z těch, které nám prošly rukama, nejstarší. Předmluva k 1. vydání je v Praze
datována na den sv. Žofie L.P. 1855, předmluva k druhému vydání na den
sv. Ignácia z Loy. (citováno) je z roku 1858. 500 stran první části je psáno
(tištěno) ještě tzv. „švabachem“, dalších 150 stran a popis ilustrací je již
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charakterizováno písmem současným a má i dnes používaný dílčí název
„Kancionál“ (všech k veřejným službám božím potřebných písní). Desky
nejsou zdaleka tak bohatě zdobeny, jako u dříve uvedených knížek, zato
přibylo hojně vnitřních ilustrací, drobných i celostránkových, v některých
případech navíc chráněných velmi tenkým, částečně průhledným listem
papíru. Kniha je zachovalá a úplná.
Druhá kniha (z Pusté) je podobná, s téměř šesti sty stran, ovšem určitě
mladší, méně výpravná, bez ilustrací, silně opotřebovaná, s chybějícími
stranami na začátku i na konci. Zajímavá je volně vložená stránka, asi ze
starší knihy, s litanií ke sv. Václavu, jako jediná psaná ještě švabachem.
V obou knihách jsme zaznamenali kromě spousty modliteb i mnoho
podob písní mariánských, včetně té „věčné“ – „Tisíckrát pozdravujeme
Tebe“, písně cyrilometodějské, píseň prosební za císaře, ale i za úrodu
a samozřejmě i národní hymnu rakousko-uherského mocnářství.
Pohlídka takovýchto historických i drobných památek nám může
pomoci nahlédnout důvěrněji do života našich předků a to je jen
dobře. Jistě bychom však přivítali také staré domácí památky, knížky,
fotografie a další artefakty z denního rodinného i společenského života
našich spoluobčanů. Neváhejte, přineste něco zajímavého, KN vám
zaručí požadovanou diskrétnost. Předem děkujeme a těšíme se na další,
případně i novou, spolupráci.
Kš

KOKORSKÉ NOVINY
A jako bonus nakonec, jeden střízlivý a silně zaokrouhlený a možná
překvapující výpočet: Každý rok jsme vypěstovali a zužitkovali zhruba
40 (možná o něco méně) králíků, celkově za 50 let (určitě o něco déle)
to dělá 2000 kusů, tedy zhruba 3 tuny dietního masa v nejvyšší kokorské
BIO kvalitě. A to se počítá.
Text i foto Kš

LOUČENÍ S DOMÁCÍM
CHOVEM KRÁLÍKŮ
Titulek je to určitě v tisku málo vídaný. Postihuje však situaci v naší
obci a určitě i v širším okolí a tento fenomén trvá již několik desítek
let. Počty drobného hospodářského zvířectva v domácích malochovech
postupně klesají. Po druhé světové válce bylo v Kokorách podle sčítání
např. na 400 koz domácích, obec dokonce chovala několik plemenných
kozlů, chovatelé sbírali medaile (např. paní A.P.) a kůzlečí maso patřilo
k vybraným jarním pochoutkám.
Každá zahrada i mez byla vysečená, obec prodávala trávu na Bramboře
i kolem Olešnice, na zeleno i na seno. Bylo to nejen pro kozičky (největší
váhu měl chov za války), ale i pro chovy králíků.
Kozy v průběhu posledních 5o let, alespoň z naší obce, téměř zmizely,
teprve v poslední době se leckde dostávají znovu do kurzu.
Králíci vydrželi déle, ale staří chovatelé postupně vymřeli a ti mladší
v této rychlé době také rychle stárnou a hlavně sušení sena a jeho
transport přestávají zvládat. Tak tomu bylo i v redakci KN, kde jsme si
novinářské příjmy i zdraví po léta vylepšovali navíc právě chovem králíků
a požíváním nejkvalitnějšího, ale také prý nejdražšího dietního masa
a rovněž „nezanedbatelným výrazným benefitem“ za prodej kožek.
Takže s chovem králíků, bohužel pro vysoký věk a úbytek sil, v roce
2020 končíme. Řady našich i dalších micáků (i jejich chovatelů) si
za ta léta služeb, alespoň následujících, velmi stručných pár řádků,
zaslouží.
V největším počtu kokorských chovů králíků převažovali kříženci
různých plemen a barev, ponejvíce zdraví a slušně užitkoví. Ani
čistokrevné chovy ovšem v Kokorách nemohly chybět. Jen opravdu
namátkou uvedeme z historie české strakáče Aloise Veselského, (po létech
i Františka Semence), činčily, stříbřité zápivovarských pánů F. Brady,
Gatíka, Milera a Ptáčka, užitkové angorské v době nedostatku vlny,
moravské modré, vídeňské bílé a např. i kožešinové kastorexy. Ostatní
nejmenovaní, ale stejně významní chovatelé králíků, jistě prominou
a možná i zavzpomínají a přihlásí se. I v malém vlastním chovu v redakci
jsme vystřídali se střídavými úspěchy několik plemen, posledních více
než 30 let u nás zdomácněli a osvědčili se kalifornští bílí (viz foto).
Věříme, že nám čtenáři připomenou např. další jména chovatelů, případně
další zajímavosti, jako prodej do nemocnic či zahraničí i další zvláštnosti.
Poslední fotogenický kalifornský bílý (1.0) v králíkárně redakce
(hovorově se užívá i méně spisovný tvar králíčnik) na fotografii z konce
ledna 2020. Snad se nám podaří i do budoucna sem tam si nějakého
domácího jatečního králíka opatřit, protože po dobrotách, které nám po
celá léta jeho chov poskytoval, se nám bude opravdu stýskat. Tož tak.
Uvidíme.

TROCHU ZAPOMENUTÉ
VÝROČÍ
V roce 2019 se to v Kokorách událostmi jen hemžilo a tak se stalo,
že se jaksi na jedno sokolské výročí tak trochu nedostalo. A tak
připomínáme alespoň telegraficky. V loňském roce uplynulo právě 100
let od chvíle, kdy byla v době nebývalého rozvoje prvorepublikového
sokolského hnutí, slavnostně otevřena sokolovna v Kokorách. Nešlo
sice o novostavbu, na sokolský stánek byla adaptována budova někdejší
rolnické mlékárny; ale díky velkorysosti akcionářů i dárců (vždycky
uvádíme, že šest velkých trámů na stavbu daroval i občan Eichhoff)
a nadšení sokolů byla přestavba realizována prakticky za půl roku. Zájem
byl tak velký, že na dokumentárních fotografiích museli být zachyceni
samostatně muži a také ženy a mládež. Zde se mezi muže „protlačil“
i tehdy čtyřletý Oldřich Zlámal, který později po letech drtivou většinu
mužů popsal a identifikoval. A byla to v Kokorách známá a slavná jména
jednotlivců i celých rodin, o která Sokol Kokory po celou první republiku
opíral svou společenskou i tělocvičnou a sportovní činnost. Otcové,
dědové a pradědové, děkujeme vám všem - i po sto letech.
Kš

Poznámka redakce: Na začátku února jsme získali od pana R. Veselského
obdobný úplnější materiál i se zmíněnou identifikaci, kterého hodláme s odstupem v našich novinách využít.
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SLUŽBA KOKORSKÝCH
NOVIN ZAHRÁDKÁŘŮM
Připomínáme čtenářům loňský závazek a slib šéfredaktora. Jako
propagátor pěstování paprik a dýní Hokkaido, jsem připravil na pomoc
čtenářům a kolegům zahrádkářům službu, kterou neposkytují ani noviny
s mnohem slavnějšími tituly a statisícovým nákladem. K osobnímu
odebrání jsou v redakci pro čtenáře a příznivce KN k dispozici (zcela
zdarma) semena paprik (pálivé feferonky Bolivijská duha a ještě ostřejší
chalapeńos maďarského typu) a zejména žádaná semena oranžových dýní
Hokkaido odrůdy Uchiky kuri.
Kš
Vzhledem k tomu, že jde o vlastní domácí produkci, nemůžeme plně
zaručit klíčivost ani vyloučit případné mutace. Zato si semena můžete
ze zásob sami vybrat. U paprik doporučujeme odběr v první polovině
března, případně ihned po vydání únorového čísla KN, u dýní maximálně
do konce dubna. Platí, jak psávají profesionálové, do vyčerpání zásob.
Rádi vám pomůžeme; už několik čtenářů a čtenářek úspěšně této
možnosti využilo v minulých letech a ti nás na tuto myšlenku přivedli.
Text a fota 18. 2. 2020
Kš

Únor 2020
let. Mnohá historická fakta, zejména týkající se naší obce, uváděná
v minulosti ne zcela přesně, se podařilo v současnosti objasnit či doplnit.
Cestou k tomu byly i tři besedy, které spojily dva základní okruhy.
„Kokorský Liberátor“ (17. 12. 1944) a širší téma z uvedených bitev
o Británii i o Atlantik z let 1938 - 1945 s výrazným podílem kokorských
rodáků plukovníků Josefa Čapky a Ladislava Snídala (tomu podrobnější
článek ještě dlužíme), ale také navíc jejich přátel a krajanů z Hané či
obecně z Moravy. K oběma okruhům byly kronikářem připraveny kromě
výkladu i obrazové prezentace, doplněné o návštěvu paní starostky
a kronikáře v Brně na výstavě „Rytíři nebes“ zaměřené zejména na
bojovou činnost 68. sqadrony nočních stíhačů, v jejichž české letce
se např. výborně uplatnil pilot Josef Čapka DFM. Ještě výraznější byl
Čapkův podíl na bitvě o Británii jako bombardovacího pilota 311.
československé perutě RAF s obětavou podporou a bojovým i osobním
přátelstvím jeho mechanika Adama Piláta. Právě Pilátův syn Karel
a zejména vnuk Robert, kteří byli na dvou z besed našimi vzácnými
hosty, se výrazně zasloužili o faktografické i obrazové materiály, použité
v našich rozšířených prezentacích i v celostátním tisku a za to jim patří
upřímný dík obce, kronikáře i účastníků besed a rovněž kniha o Kokorách
věnovaná Pilátovým za obec paní starostkou. Samozřejmě přidáváme
také dík za podíl při dalším bádání, které zdaleka není uzavřeno.
O první prosincové besedě „U souseda“ jsme se již rámcově zmínili
v prosincových KN zmínili, časná uzávěrka novin, nám však podrobnosti
popsat nedovolila. Rozhovory s některými účastníky ještě dlouho po
uzavření přednášky či besedy nás (mimo jiné) ovšem po čase vedly
k opakování a rozšíření této prospěšné a vzdělávací akce.
Fota D. J.

Hokkaida (i s jádry pro zájemce) vydržela v nevytápěném průjezdu ve společnosti azalek, bramboříků a kaktusů až do jara.

Beseda „U souseda“ v předvánočním shonu. Asi 30 posluchačů.

Drobné i velké macešky (jedné za zápivovarských jubilantek ze strany 2) kvetly
letos skutečně celou zimu a to do slova a do písmene.

KOKORŠTÍ RODÁCI - HRDINOVÉ
RAF A JEJICH PŘÁTELÉ V BITVĚ
O ANGLII A V BITVĚ O ATLANTIK.
Titulek je velmi podobný tomu z prosincového čísla, článek proto
samozřejmě navazuje na uvedenou problematiku i na skutečnosti uváděné
v našich Kokorských novinách postupně již po dobu prakticky dvaceti
12

S tímto dvoumotorovým středním bombardérem Wellington, označeným M
jako Marie, bombardovali piloti Josef Ocelka a Josef Čapka s posádkou poprvé
Berlín. Mezi 60 letouny byly tehdy i tři vybrané stroje československé letky 311.
bombardovací perutě RAF.
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Pro ZŠ Kokory organizujeme již tradičně po mnoho let besedu, pokud
možno přesně k 17. prosinci. Znalcům je téma jasné, „Letecká bitva
nad Hanou“. Tentokrát (2019) šlo o 75. výročí tohoto krvavého střetu
leteckých sil USA a posledních „zbytků Luftwafe“, vlastně o největší
leteckou bitvy nad územím Protektorátu, pro nás o její díl nad obcí
Kokory. Při této příležitosti jsme se samozřejmě podělili s „deváťáky“
navíc a nově o podíl kokorských rodáků a dalších letců RAF na
konečném vítězství spojenců nad fašismem, jehož 75. výročí se kvapem
blíží.
Další beseda na toto téma, připsaná již akcím zmíněného výročí
a uskutečněná také na podnět dalších zájemců, se konala 11. 2. 2020,
tentokrát v Motorestu Kokoráček. Snad i proto, že záštitu převzalo,
(kromě tradičních garantů, starostky a místostarosty obce), i ZD Kokory
v osobě předsedy družstva. Tato orientace byla přijata cíleně, abychom
mohli připomenout také podíl členů družstva z Nelešovic na vyorání vrtule
Liberátoru po 50 letech a na nejnovějším vyzvednutí zbytků jednoho z
motorů „šedesátdevítky“ na podzim roku 2018 mladými badateli Tothem
a Švejnarovou. Ze zemědělského prostředí pocházeli i někteří zmiňovaní
členové RAF, např. stíhací letecké eso RAF s rekordním počtem sestřelů,
syn rolníka z Otaslavic u Prostějova plk. Josef František, který ovšem za
slávu válečného hrdiny zaplatil cenu nejvyšší.

Oldřich Hlobil, pilot RAF s kokorskými kořeny. Prezentováno jako premiéra na
besedě dne 11. 2. 2020. Foto (1948) z archivu rodiny.
Pohostinnost ZD Kokory s ochutnávkou a dalším občerstvením jen
umocnila ochotu posluchačů naslouchat, z historie se něco zajímavého
dozvědět, posunout se v časové ose kousek zpět a zejména vzdát alespoň
tuto malou poctu těm, kteří bojovali za naši svobodu.
Kronikář obce Kokory A.K.
Menší prostor pohostinného Kokoráčku (foto D. Jurečka.) se zcela zaplnil (více
než 40 účastníků); a tak doplňující výstavka části Kokorského Liberátoru, fotografií, portrétů hrdinů, diplomů o čestném občanství, knih, statistik a údajů o
RAF i novinových článků z archivu kronikáře obce, byla vhodně umístěna ve
vedlejším salonku k volné prohlídce.
A této výstavce se skutečně podařilo shromáždit značný počet materiálů
k tematice besedy. Jmenujme alespoň systematické články redaktora
MF DNES Bc. Michala Poláčka o plk. Josefu Bryksovi, generálu Karlu
Janouškovi, plk. Josefu Františkovi a v posledním období o plk. Josefu
Čapkovi. Další dva jeho články o tomto kokorském rodáku (ovšem
z pohledu jeho olomouckého pobytu hned po válce a po návratu z jeho
ostudného a zavrženíhodného uvěznění) vyšly aktuálně hned v sobotu
15. 2., už po naší besedě, na které jsme se opakovaně chystali pana
redaktora přivítat. Pátrání po Čapkově rodině v Olomouci se podařilo (díky
redakci MF i Pilátovým) přece jen posunout dopředu (viz uvedené články
z 15. 2.) a tak věříme, že dojde i k osobnímu kontaktu a k dalšímu upřesnění
Čapkovy orientace na Kokory, což nás v obci, jejíž čestné občanství (i.m.)
Jožkovi od roku 1991 právem náleží, nejvíce zajímá.
Beseda včetně obrazových prezentací uspokojila a obohatila zaujetí
a zájem posluchačů i hostů (např. odborník na historické válečné
i současné letectví, pilot Ing. J. Hlavačka ml., Ivana P. z rodiny Hlobilovy,
Anna Marková Zapletalová, hosté z Nelešovic a další s přímou vazbou na
tematiku besedy).

Pozn.redakce: Opět jsme z časových a prostorových důvodů trochu
odsunuli tu část vyprávění, která má dokumentovat nesmyslnou a zrůdnou
perzekuci našich příslušníků RAF po roce 1948. Za tuto část naší historie
je třeba se dodnes stydět. My se k ní však, pro čest, pořádek a objektivitu,
musíme ještě i v našich novinách vrátit. A to také ještě uděláme.

HISTORICKÁ UDÁLOST –
DEMOLICE
Vysoká budova kokorské sladovny s mohutným komínem, opatřeným
skoro umělecky vypracovanou konstrukcí prostorové větrné růžice, to
byla po léta jedna ze základních dominant naší obce. Viditelná zejména
ze silnice, zachycená na mnoha pohlednicích, fotografiích, obrazech,
videozáznamech, grafikách a dokonce i v písních.
Není tedy divu, že její osud postupného chátrání, doba, kdy se okolní
prostory proměnily ve zbořeniště, včetně vnitřní devastace restituenty, to
vše zůstávalo v popředí zájmu občanů. Tento zájem se ještě zvětšil v době,
kdy podle vysoutěženého projektu začala konečná demolice a proměna
prostoru v projektovanou zelenou plochu s parkovou úpravou, tak, jak
o tom obec již v předstihu občany informovala.
Během celé akce, skutečně sledované s nebývalým zájmem, se objevily
četné dotazy, orientované na historické souvislosti spojené s budováním
pivovaru a později i sladovny.
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Klidné nádvoří pivovaru dnes, v době probíhající demolice tzv. novější
stavby, ležící na levé straně přes silnici za budovami.
Foto Kš
Kokorské noviny proto pro naše čtenáře přinášejí, jako jakýsi úvod
k „reportáži“ o demolici tzv. nové části objektu, stručnou historii
o pivovaru a sladovně, převzatou ze starších materiálů obecní kroniky
(ředitel Alois Válek) doplněnou a před léty prezentovanou kronikářem
Ing. Aloisem Košťálkem. Některá uvedená fakta možná nejsou z dnešního
pohledu už zcela přesná. Protože předkládáme čtenářům kopii uvedeného
materiálu, zachovali jsme i typ písma.

Únor 2020

U sladovny a pivovaru byl hostinec se sálem. Posledním nájemcem
byla Marie Korytářová, vdova. Hostinec byl zavřen v roce 1950. Nad
vjezdem do dvora sladovny je barokní socha sv. Floriána, chráněná
Státním památkovým úřadem.
Zápis do obecní kroniky, ze kterého čerpáme, provedl (zhruba po roce
1950) tehdy už ředitel školy a funkcionář lidosprávy, odborný učitel
Alois Válek.
Budovy i sklepy jezuitského pivovaru sloužily také (za války) jako
sklad německého wehrmachtu se zajímavým sortimentem (dřeváky,
syrové niti, zahřívací prášky a snad i masové konzervy pro armádu,
kožené vysoké boty a padáky), později jako sklady ovoce a obilí. Objekt
posléze převzalo zemědělské družstvo, které kromě skladů upravilo
původní jezuitské sklepy na družstevní společenský klub. Posléze získali
objekt restituenti, kteří postupně historickou část i novou stranu prodali
do soukromých rukou. Dnes devastovanou (psáno před léty) tzv. „novou
stranu“ získala pak v elektronické dražbě Obec Kokory. Historická část
(technická památka) je pronajímána včetně sklepů několika subjektům
(například i brodeckým zvonařům Dytrychovým – vyrábí se zde zvony
a zvonky do hmotnosti 2,5 kg) .
Upravil Kš

PIVOVAR A SLADOVNA
V KOKORÁCH (1761)
Kokorský pivovar postavili Jesuité ku konci 18. století (řád zrušen
1773). V roce 1890 byla postavena druhá část, tzv. „nová strana“,
kterou stavěl nájemce pivovaru Gotthard Karas. Pivovar se sladovnou
byl majetkem panství Rokytnického (baron Josef Eichhoff). Posledním
sládkem byl nájemce Gotthard Karas. Pivo se vařilo do roku 1901,
bylo velmi dobré jakosti.
Od roku 1901 – 1907 byla sladovna přeměněna na hospodářství,
vedl je bývalý nájemce a později jeho syn Řehoř Karas.
V roce 1907 si pronajal sladovnu Ladislav Šilhavý, majitel pivovaru
v Přerově a proměnil i pivovar na sladovnu. Od té doby se v Kokorách
jen sladovalo a to jak pro potřebu vlastního pivovaru v Přerově, tak
i pro export.
V roce 1916 koupil a přebudoval celý objekt dosavadní nájemce
Ladislav Šilhavý. Sladovna měla právo užívání vody z toku Kopřivnice
s vlastním výtlakem. Právo toto zapsáno i v deskách zemských.
Omítkou i fasádou byla budova opravena r. 1921. Sladovalo se do
roku 1940, kdy nařízením okresního úřadu v Přerově (Protektorát) byl
provoz sladovny z úřední moci zastaven, po válce již sladování nebylo
obnoveno.
Od roku 1907 byl správcem sladovny Antonín Tomášík z Veselíčka,
byl i nadsladovním. Po jeho smrti byla nadsladovní jeho manželka
Františka Tomášíková, po světové válce byl ve sladovně strojníkem
její syn Vladimír Tomášík, který byl od roku 1928 nadsladovním až
do zastavení činnosti v roce 1940. Sladovna zaměstnávala po dobu
kampaně 26 osob, celoročně 8.
V roce 1941 zřídil v místnostech sladovny velkoobchod zemskými
plodinami Hubert Pavel s Aloisem Hořínkem z Doloplaz. V roce
1944 se Hubert Pavel osamostatnil. Obchod byl nařízením okresního
národního výboru v Přerově likvidován v roce 1947.
V témže roce pronajalo místnosti Hospodářské družstvo z Přerova,
které zde zřídilo filiálku. Zadní část budov si pronajal Velkodistribuční
podnik (VDP) z Přerova.
14

Foto KŠ
Starší pohled na pivovar, sladovnu (vlevo) a štít Jelínkova mlýna,ve kterém
žila vdova po mlynáři a posléze žena zmíněného Huberta Pavla Božena a
její děti, Laďa Jelínek, Ing. Luboš Jelínek, Jiřina Jelínková Paculová a MUDr.
Jarmila Radmacherová, rozená Pavlová. Jeden z komínů v popředí ve dvoře,
který ještě pamatujeme, ovšem už na snímku autora už není, nechybí ovšem
na novém betlému obce.
A teď už, informovaní slovem i obrazem, můžeme přistoupit alespoň
k povšechnému záznamu o demoličních pracech, které, jak jsme už
poznamenali, byly středem pozornosti v minulých dnech.
Na sledování demolice se podílelo amatérsky také několik fotoreportérů
z řad kokorských občanů, jejichž jména stojí za zaznamenání. Např.
J. Habáň, A. Košťálek, L. Láhner, L. Pavelka, D. Jurečka, L. Niessner,
Z. Gajdošík a určitě další. A to nepočítáme fotografie pořízené u této
dotované a sledované akce vedením obce, případně odbornými firmami.
Vznikla tak skutečná plejáda snímků, ze kterých vybrat do našich novin
bude velmi těžké a najednou se to určitě nepodaří. Kromě obrázků
v dalších číslech KN se výhledově počítá i s pozdějším využitím
(myšlenka starostky Ing. J. Habáňové) části získaných materiálů na
informační tabuli, umístěné uprostřed zeleně parku, který by měl podle
projektu na vniklé planině vzniknout.
Odborné a ekonomické hodnocení stavby, na které to doslova
„odsýpalo“ přenecháme povolaným představitelům obce a necháme se
už provázet fotografiemi se stručným komentářem KN. Moc těžké bude
ovšem vybrat z bohaté nabídky vhodné záběry.
Foto LL

XXII/1

V 1. dekádě ledna 2020 je vše připraveno, bývalá humna jsou postupně vyčištěna, divoká skládka odstraněna a bude se kácet, vzrostlé náletové stromy
i křoviska a vlastní demoliční práce, vysoutěžené firmou RESTA, mohou
začít.
Foto Kš

A také začaly. Už 13. 1. začalo bourání zadního traktu. Spolumajitel firmy
RESTA z Přerova (původně z Majetína), takto absolvent SPŠS Lipník n. B.
a po přeslici Kokorák - pan Lubomír Šmída, sleduje pracovníky i těžkou
bourací techniku firmy a přesvědčuje KN o hladkém průběhu prací. Zároveň
bylo dohodnuto eventuální předání možných zajímavých stavebních artefaktů vytěžených při bourání, kronikáři obce.
Foto Kš

Postupná demolice jednotlivých stěn i stropních kostrukcí postupovala až
nečekaně plynule. Cihly byly sice zdravé a pevné (některé dokonce historické), ale malta chudá a poměrně málo soudržná. Po jednom z cílených
záběrů firemního bagru RESTY tak bez problémů padla téměř celá stěna
zadního traktu, což bylo, jak foto dokumentuje, provázeno značnou krátkodobou prašností.
Fota Kš

KOKORSKÉ NOVINY

Než se četní pozorovatelé nadáli, byly zadní a později i boční trakty pod vedením stavbyvedoucího Jiřího Vojtka z Brodku (rovněž absolvent SPŠS Lipník n. B.) srovnány se zemí a stavební suť roztříděna, naložena, recyklována
a částečně dovezena zpět na zpevnění pláně. Na zhruba polovinu února
pak byl ohlášen příjezd speciálního bagru s mimořádně dlouhým ramenem,
který by byl schopen bezpečně sanovat hlavní výškovou budovu sladovny,
která se dosud opuštěně a výhružně, 10 dnů po zahájení demolice, tyčila
nad staveništěm.
Foto L. L.

Jeden z fotografů ke svému snímku napsal: Přijel obr. A měl pravdu. Na
speciálním podvalníku nechala přivézt hranická firma, jejíž logo vidíte na
rameni bagru, zcela nový, dosud neposkvrněný stroj od firmy VOLVO s dosahem ramene 32 m (vyměnitelné doplňkové rameno pro nakládku délky
12 m). Také určitě nebyl levný, odhady přítomných se pohybovaly mezi 10
a 20 miliony Kč, asi tomu odpovídá i nájemné.
Nová fota L. P.

S firemní supermašinou, nesoucí označení George1, přijel i bagrista Jára
Měřička, sloužící u firmy PBS již řadu let. I po skončení prací si pochvaloval, že nový bagr výborně poslouchá, je silný, citlivý a přesný. Však také
Jára odvedl vynikající práci, kterou jsme museli odborně ocenit a rozptýlil
svým výkonem všechny obavy o bezpečnost okolních staveb i procházejících
a projíždějících kolem demolice za řízeného provozu.
To dokládá i jeden ze záběrů pana L. P. na lžíci bagru, svírající spolehlivě
nejvyšší a nejnebezpečnější roh stavby nad silnicí. Škoda, že podobných záběrů nemůžeme zařadit více. Možná na jiném místě.
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Foto dole bez komentáře. Kš

Foto artefaktu nahoře V. D.

Opravdoví zájemci z řad občanů sledovali průběh akce průběžně a pečlivě.
Vždyť někteří z nich (např. A. B.) prožili v mládí v mizejících prostorách
sladovny četná dobrodružství a vzpomínkovou fotografii si jistě zaslouží.
Fota Kš

Je 18 2. 2020 po poledni a Jára odjíždí, jeho práce v Kokorách je ukončena
a čeká ho kdesi daleko další stavba. Rádi jsme takového šikovného odborníka poznali. Poznámka: u BPS pracovala před léty i vnučka šéfredaktora
Lucie na přípravě staveb a výběrových řízení.
Se zimou se loučíme trochu tajemným, ale určitě působivým, „kokorským
západem slunce od žeravské kapličky“, na snímku Lenky Drexlerové z prosince 2019.

CO PŘINESOU KOKORSKÉ NOVINY
V DUBNU 2020

V dalších bouracích a dokončovacích pracích bude RESTA pokračovat a my
budeme vznik zeleně i výsadbu dále sledovat.
Kš

HÁDANKY A LEGRÁCKY NA ZÁVĚR
Na ně tentokrát prakticky místo nezbylo, ani na Oldu, ani na zámeček.
Tak přidáme aspoň kuriozity i s hádankami spojené. Kdo sestavil (kousek
po kousku) stařičkou Jawu 500? Na to se ptejte v Centru Dominika. Kdo je
nový adept na bagristu u hranické firmy, který u zkoušky na přijetí neuspěl
ani odborně, ani zdravotně a bez pomoci se vůbec do kabiny nemohl dostat.
Jedna hádanka je těžší, druhá lehká. Tak se snažte a dejte, prosím vědět.
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Těšte se na fašank, hasičský ples, hřiště, házenou mládeže, ČOV,
znovu pivovar, hrdinové RAF, 75. výročí osvobození, cestopis,
cestovatelská beseda, velikonoční výstavka, tradiční rubriky a hlavně
jaro a další akce obce i spolků a na malé výlety do kokorské minulosti.
OMLUVA REDAKCE je určena zejména házenkářům. Příspěvek F. D.
se trochu opozdil a možná to bude nakonec v dubnu i vhodnější.
Prosíme znovu o příspěvky i fotografie, zprávy ze srazů, úspěchy,
zajímavosti, obecně do 10. 4., vždycky však nejlépe do týdne po akci.
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