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Občasník pro občany obce Kokory a nejen pro ně

V říjnu je sklizeň jablíček v plném proudu. Někteří je jen uskladňují, jiní vaří v kuchyni jablečné dobroty na zimní období – kompoty, přesnídávky, pyré.
			
Foto: Ing. Jana Habáňová

Trocha chmelové nostalgie.

Foto: Ing. Ludvík Láhner

KOKORSKÉ NOVINY

Říjen 2021

ÚVODNÍK

OBČANSKÉ SŇATKY

Vážení čtenáři a dlouholetí příznivci kokorských novin. Ač nerad, musel jsem
dospět ke zlomovému rozhodnutí ukončit
své aktivní působení jako šéfredaktor KN
a věnovat se více rodině zejména v oblasti doplnění rodokmenu a genealogie.
Funkci šéfredaktora a tím celkovou zodpovědnost za naše noviny (v uvedených
souvislostech) laskavě přebírá paní starostka obce J. H. Svou
práci v KN však zcela neopouštím. Zůstávám, pokud mi to
zdravotní stav dovolí, čestným členem redakční rady, či jakýmsi poradcem a budu dodávat pro další čísla našich novin
oblíbené a tradiční rubriky (počasí, ohlasy čtenářů na KN,
zahrádkářská problematika, rekordní výpěstky s obrazovou
dokumentací, ale také hrdinství kokorských rodáků a jejich
přátel ve službách britského královského letectva RAF a jejich spolubojovníků a přátel v Bitvě o Anglii a v protiponorkové válce v rámci Bitvy o Atlantik; nebudou chybět ani
jeho tradiční hádanky a dostane se i na „Oldu“). Snad se to
povede a můj kontakt se čtenáři KN doma i v „cizině“ zůstane zachován. Všem, kteří se na tom budou podílet a podají
mi pomocnou ruku, předem děkuji.

Dne 10. 9. 2021 byl v obci Kokory uzavřen jeden ohlášený
sňatek občanů města Přerova.

ÚMRTÍ OBČANŮ
Bohužel i za měsíce září a říjen
máme zápis i v této smutné rubrice.
Dne 3. 9. 2021 zemřela paní Jaroslava Zobalová (CD).
Dne 5. 9. 2021 zemřela paní Marie Poláková (CD).
Dne 9. 9. 2021 zemřela paní Marie Kyselá – dlouholetá pracovnice MNV Kokory (následně OÚ Kokory).
Budiž jim země lehkou.

VÝZNAMNÁ JUBILEA
V následujících měsících si připomenou a oslaví narozeniny
3 kokorské občanky, které se dožívají více než 80 roků.

Ing. Alois Košťálek

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Společenská kronika má tentokrát zástupce ve všech svých
rubrikách. Narození i úmrtí občanů, sňatky i tradiční významná výročí.

NAROZENÍ NOVÝCH KOKORSKÝCH
OBČÁNKŮ
Jeden chlapec a čtyři dívenky. Krásná podzimní úroda.
Do společenské kroniky KN jsme zapsali:
Dne 16. 8. 2021 se narodila Ellen Koutná.
Dne 24. 8. 2021 se narodila Valerie Hradílková.
Dne 12. 9. 2021 se narodila Ella Šoucová.
Dne 28. 9. 2021 se narodil Vladan Lukeš.
Dne 4. 10. 2021 se narodila Liliana Vondrová.

Dne 1. 12. 2021 oslaví paní Marie Dopitová 88 let.
Dne 10. 12. 2021 dovrší paní Olga Klučáková věku 87 let.
Dne 20. 12. 2021 se dožije paní Jaroslava Červenáková
89 let.
Za Kokorské noviny i obec Kokory a jejich nejbližší jim
přejeme ještě další léta mezi námi v rodinné pohodě, v klidu,
a hlavně ve zdraví.
Materiály pro společenskou kroniku připravila Ing. Irena Lichnovská – matrika OÚ Kokory, tel. 581746253,lichnovska@obeckokory.cz.

VOLBY 2021 V KOKORÁCH
Ve dnech 8. 10. a 9. 10. 2021 proběhly v obci Kokory, jako v
celé České republice, volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Za obec Kokory i za redakci KN a samozřejmě i za celé naše
občanské společenství vítáme srdečně nové malé Kokoráky
mezi námi. Přejeme jim i jejich blízkým, aby vyrůstali ve
zdraví a rodinné pohodě ke spokojenosti nás všech.
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Volební účast byla nezvykle vysoká 68,81 %, vyšší než republikový průměr. Rovněž bylo dost voličů,kteří v obci Kokory volili na voličský průkaz.
Výsledky úspěšnosti politických stran v Kokorách jsou následující:
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ANO 2011

34,67 %

SPOLU-ODS,KDU-ČSL, TOP 09

25,46 %

Svoboda a přímá demokracie (SPD

9,88 %

PIRÁTI A STAROSTOVÉ

7,87 %

PŘÍSAHA – obč. hnutí Roberta Šlachty

6,19 %

Z důvodu nedostatku místa neuveřejňujeme ostatní výsledky volebních stran, které měly mizivé procento hlasů.
Volby proběhly v Kokorách v klidu a v pohodě, až na zdravotní incident, který byl urychleně vyřešen.
Děkuji všem, kteří se zúčastnili a také těm, kteří přispěli ke
zdárnému průběhu voleb.

BYLINKOVÁ PŘEDNÁŠKA
Dne 30. 9. 2021 v 17.00 hod. v zasedací místnosti obecního
úřadu se konala již potřetí Zdravotní přednáška o bylinkách
a mastičkách, letos na téma-potlačení bolesti pohybového
aparátua syndromu únavy. Přednášel opět lázeňský lektor
a uznávaný bylinkář pan Karel Štenbaur.
Výklad přednášejícího byl tradičně velmi zajímavý a poučný. Je pravdou to,
že byliny mají pouze podpůrné účinky
při léčbě zdravotních obtíží a lékařská
péče je nezbytná, ale bylinkářky patřily
odjakživa k váženým osobám. Třezalka
tečkovaná
Lektor zodpověděl četné dotazy a také
poradil, jak si vyrobit účinné masti, zábaly, esence. Po skončení přednášky si
přítomní mohli zakoupit různé masti
a krémy na bylinné bázi pro úlevu od
bolesti.
Foto-zdroj: www.byliny.cz

ZE ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY
KOKORY
SLAVNOSTNÍ VÍTÁNÍ PRVŇÁČKŮ

Dlouholetý kronikář obce Ing. Alois Košťálek u voleb.Fotografie z voleb pořídil: Mgr. Aleš Vondra

Ve středu 1. 9. 2021 se v naší škole konalo slavnostní vítání
prvňáčků. Děti hned u vchodu přivítala děvčata ze 6.třídy,
která jim předala pamětní list a zavedla je do jejich třídy.
Letošní první třída jde ve stopách plyšových medvídků, kteří
zdobí nástěnky, sešity, a dokonce i jeden z plyšových méďů –
medvídek Puntík – se rozhodl letos také nastoupit do školy.
První třídu navštívila také paní starostka, která dětem rozdala krásné obrázkové knihy s věnováním. Poté se prvňáčci
jeden po druhém představili a odpovídali na vylosovanou
otázku a získali odznak skutečného školáka. Všichni společně si potom zacvičili i s paní učitelkou na pěknou básničku,
a ještě, než odešli na průzkum družiny s paní vychovatelkou,
stihli vymalovat obrázek medvídka na obalu sešitu.
Prvňáčci si celé ráno velmi užili, měli velkou radost z knihy
i dalších dárečků a moc se těší na další dny ve škole.
Mgr. Jana Oslancová, třídní učitelka

Volební komise pracuje na plné obrátky.

Paní učitelka se osobně přivítala s každým žáčkem.

Foto ZŠ
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CYKLISTICKÝ DEN V ZÁKLADNÍ
ŠKOLE
V pondělí 27.9.2021 se na naší škole konal Cyklistický den.
Od rána se děti místo běžnému vyučování věnovaly jízdě
zručnosti na kole nebo na koloběžce, poznávání značek,
první pomoci. Novinkou naší tradiční cyklistické soutěže
byly besedy k dopravní výchově, které na naši žádost realizoval obecní policista. Seznámil žáky s tím, jak má vypadat
správně vybavené jízdní kolo, také s některými důležitými
dopravními pravidly a na závěr si zopakovali dopravní značky.

Říjen 2021

1. Radim Ivánek, Alenka Ministrová / 2. Jiří Kajnar / 3. Petr
Chovanec
Cyklistický den se velmi vydařil, počasí nám přálo a všichni
odcházeli domů spokojení a plní zážitků.

Jízda na kole patřila mezi nejoblíbenější stanoviště. Děti se
velmi snažily projet bez chyby a co nejrychleji např. slalom,
houpačku, kruhový objezd ve tvaru osmičky, přenést plyšovou hračku z místa na místo, zastavit na značce atd.
Starší žáci plnili na závěr testy a dopravní výchovu si procvičovali na počítačových programech.
Mladší řešili různé dopravní situace podle fotografií a obrázků v pracovních sešitech, kreslili dopravní prostředky,
hledali cestu v bludišti.
Nejlepšími řešiteli testu byli:
Eliška Grohová, Štěpána Bitalová (4. třída), Filip Jemelka (5.
třída).
Nejlepšími řešitelkami testu značek byly:
Adélka Dohnalová, Alenka Otčenášková (3. třída), Eliška
Grohová, Gábinka Herynková ze
4. třídy a Sárinka Červenáková z 5.třídy.
Největší znalec zdravovědy:
Foto i text ZŠ Kokory Foto i text ZŠ Kokory

Daniel Komárek (3. třída).
Nejzdařilejší jízda zručnosti:

DEN ZVÍŘAT

Mykhailo Zvonar (4. třída), Petr Chovanec, Radim Ivánek,
Lukáš Ministr (5. třída).

První říjnové pondělí jsme se s dětmi z 1. stupně vydali do
Doubravského dvora. Tuto destinaci jsme si vybrali na oslavu Dne zvířat. Vyšlo nám opravdu krásné počasí, takže si
děti návštěvu farmy opravdu nádherně užily!

A celkové pořadí jednotlivých tříd?
I. třída:
1. Tomáš Herynek / 2. Jaroslav Kajnar /
3. Dominik Drozd
II. třída
1. Samuel Valdivia / 2. Jan Pavoni / 3. Leoš Fízek
III. třída:
1. František Jurečka / 2. Nela Bartlová / 3. Daniel Komárek
IV. třída:
1. Eliška Grohová / 2. Štěpánka Bitalová / 3. Elen Rýcová
V. třída:
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Během dopoledne si stihly vyzkoušet pařit sýry, které si
také hned mohly sníst, prošly celou farmu, podívaly se do
kravské porodnice, pohladily krávy i telátka, za pomocí dětských koleček a lopat nabraly krmivo a dovezly ho zvířatům.
V areálu farmy se nachází také výběh koz, které mohly děti
krmit a hladit, hřiště pro menší i větší děti, kde se většina
žáků opravdu pořádně vyřádila. Velkou oblibu si také získala
kavárna se zmrzlinou a obchod zásobený výbornými sýry,
jogurty a dalšími dobrotami.
Na farmě Doubravský dvůr se všem opravdu moc líbilo. Děti
odjížděly domů nadšené a plné nových zážitků a vědomostí.
Žáci 2. stupně v jednotlivých předmětech plnili aktivity zaměřené na zvířata. V českém jazyce se například zaměřili na
ohrožené druhy zvířat, zvířata v písních a hádankách, zvíře
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jako domácí mazlíček a jeho popis. V přírodopisu prezentovali projekt Taxonomie organismů. V dějepisu debatovali
o vztahu člověka a zvířete, Zvíře v dějinách. V matematice
sestavovali žebříček rychlostí, porovnávali číselné údaje.
V německém jazyce vyhledávali zvířata ve slovnících, třídili
do kategorií podle místa, kde žijí. V zeměpisu zase pracovali
s atlasy zvířat, srovnávali životní podmínky. Výstupy z projektové práce využili na výzdobu stěn chodeb.

noduché si po prázdninách zvykat na ranní vstávání a určitý
denní režim a pravidla, která se ve školce dodržují, aby nám
všem bylo hezky.
Čeká nás rok plný poznání, tvoření a společných akcí. /pokud to kovidová situace dovolí/
Budeme si spolu hrát, malovat, zpívat, cvičit, chodit na procházky……no prostě budeme dělat všechno proto, aby se
nám v naší školce líbilo.
Tak, jak to zpíváme v písničce: „V Kokorách“.

Velké „Sovičky“ na procházce, když je to babí léto v plném proudu.

Foto i text ZŠ Kokory

„HOLA, ŠKOLKA NÁS VOLÁ“
Nějak rychle to uteklo! Nedávno to bylo vaše miminko a najednou už půjde do školky?

Malá „Sluníčka“ při práci ve třídě.

První týden bývá těžký pro všechny, pro děti, maminky i pro
nás učitelky. Odloučení od rodičů zvládá každé dítko jinak.
Hlavně pro úplně nové děti, pro které je to opravdu „POPRVÉ“, je těžké vydržet bez maminky a tatínka, v cizím prostředí a mezi neznámými lidmi. Proto na překonání smutku
a slziček pomohl oblíbený plyšáček, kterého si děti přinesly
z domova s sebou do školky.
V naší školce jsme přivítaly 14 nových dětí do třídy „Sluníček“, kde ještě během ledna přibydou další 3 děti, takže jich
bude celkem 24.
Ve třídě „Soviček“ je také 24 dětí, z toho 10 dětí v předškolním věku a 14 dětí 4–5 letých. Pro větší děti také není jed-

„Sluníčka“ na sluníčku a při hře na písku.

Fotografie i text MŠ.
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ZAHRADNÍKŮV ROK

KOKORY hledají KRONIKÁŘE!

Letošní rok byl pěstitelsky zvláštní. Vody hodně, což jsme
si pochvalovali. Jenže se nedařilo jen rostlinám, které jsme
chtěli, ale hojně bujely i plevele, plísně a jiní škůdci. Naštěstí
byla ale úroda velmi bohatá.

Sledujete dění v obci a máte rádi dějiny?
Jste dost zvědaví a nevadí vám vyhledávat
informace i v historických materiálech?
Ozvěte se! Řekneme vám víc.

KALENDÁŘ A KALEIDOSKOP
OBRÁZKŮ A TEXTŮ Z KOKOR A OKOLÍ

Tři dýně na zahradě redakce-výpěstek vepředu, pěstitelé v pozadí.

Vlaštovky se chystají k odletu (řadují se na drátech).

Foto Kš

Foto JZ

Kokorská moštárna otevřela kokorským i projíždějícím svůj stánek. Najdete
v něm jablka Gala, Jonagold, Golden a Gloster. Tradicí jsou i dýně, sušené ovoce, mák, fazole, brambory a jak jinak než mošty. Otevřeno je denně od 10 do
17 hodin
Foto PK

Západ slunce nad Kokorami. 

Foto Jindra Slivková

VÝZVA VŠEM PĚSTITELŮM
Pokud si doma pěstujete zeleninu, ovoce, okrasné
nebo jinak užitkové rostliny a nebojíte se podělit se
s ostatními o vaše úspěchy, budeme rádi za vaše
příspěvky. Stačí fotka a drobný komentář.
Vše pak pošlete na email starosta@obeckokory.cz.
Kdykoliv.
A my váš příspěvek zařadíme do nejbližšího čísla.

Větrné nebe nad Hošťálkovou.
6

Foto Jindra Slivková
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SRAZY ABSOLVENTŮ KOKORSKÉ
ŠKOLY
Tradiční rubrika KN se naplní i tentokrát a hned dvakrát.
VE ČTVRTEK PO HODECH
Nejznámějším srazem je ten, který už každoročně svolává
spolužáky (ročníku 1938) pod známým heslem: VE ČTVRTEK PO HODECH. Letos to vyšlo na 19. srpna. V dobře
přístupné hospodě „U souseda“ se nás sešlo 12; 8 mládenců
a 4 děvčata. Omluvených bylo ovšem také dost a na některé
jsme čekali marně.

Pozván byl i pan učitel Bittner, který se však omluvil a nedorazil. Nicméně telefonoval a všechny účastníky srazu srdečně pozdravoval.
Sraz začal obědem ve 12 hodin v Hospodě u Souseda a na
14 hod byla dohodnutá prohlídka školy. Exkurze do nitra
školy se s radostí ujala paní ředitelka Mgr. Marie Kondlerová
a provedla bývalé žáky i učitele školou. Paní učitelky vzpomínaly, kde bývávala sborovna, kde kabinet zeměpisu a paní
učitelka Ježíková se na chodbě potkala i se svou bývalou kolegyní, paní učitelkou Vystavělovou (roz. Vymětalovou).
I tady se nesl celý sraz ve velmi přátelské atmosféře. Spolužáci zavzpomínali na mladá školská léta nad fotografiemi
z jednotlivých tříd a všichni se shodli, že se chtějí takto scházet každý rok.

Nálada výborná, obsluha vzorná, ceny mírné, krmě znamenitá. Chybička se ovšem vloudí – nezorganizovali jsme skupinovou fotografii – a tak nás na obrázku reprezentují jen tři
děvčata: F. Uvírová Černošková, M. Dostálová Doneberková
a B. Sehnalová Košťálková. Na záběru chybí ještě Z. Jurečková Kelnerová.
O spolužačky se společně starali domácí B. Čechák, L. Jemelka, K. Bluma, J. Horák a přespolní F. Horák, J. Vitoslavský
a J. Teimer. Sraz připravili A. Košťálek s manželkou.
Foto a text: Ing. Alois Košťálek

SRAZ ROČNÍKU 1955
V pořadí druhým srazem se stal sraz ročníku 1955, který se uskutečnil v pátek 24. září 2021. Stejně jako u jiných
srazů, ani zde se nesešli všichni absolventi. Těch, kteří se dostavili bylo 19. I tak krásné číslo. A pozvání na sraz přijaly
i paní učitelky. Paní učitelka Ježíková, paní učitelka Kiliánová a paní učitelka Nevrlová, která byla jejich třídní. Všechny
velmi mile překvapily svojí vitalitou.

Věkový rozdíl učitele a žáka čas úplně smazal.

Foto: Jan Zlámal

A tak vznikla v Kokorách nová krásná absolventská tradice. Tentokrát to bude vždycky poslední pátek v září.

CYKLISTICKÁ VYJÍŽĎKA
„OKOLO MIKROREGIONU DOLEK“

V sobotu 11. 9. 2021 proběhla po loňském výpadku opět
tradiční cyklistická vyjížďka „Okolo mikroregionu Dolek“.
Sluníčko krásně svítilo, až pálilo a na startu se sešlo 386
účastníků. Z Kokor jich bylo celkem 20, převážně dospělých. Jak je tradicí, lze se přihlásit do závodní kategorie nebo
okruh pojmout skutečně jako cyklovyjížďku s poznáváním
blízkého okolí. Ti, co se jeli kochat, měli krásné slunečné počasí a museli spíše vyhledávat stín. Od sluníčka spálených
tváří a nosů jsme viděli v cíli hodně.
Trasa začíná a končí v Brodku u hřiště a protíná všechny
obce mikroregionu DOLEK. V každé z nich je stanoviště
s občerstvením pro účastníky. Někteří posedí a poklábosí,
závodníci dostanou razítko, že danou destinací projeli a frčí
dál.
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také seznámila s bezpečnostními pravidly takového sběru. A
šlo se. Něco málo se vysbíralo, celkem 8 pytlů. Nejvíce nepořádku bylo asi v rybníce. PET lahve, plechovky, několik
chrastítek a hraček z kočárku. Jsme za redakci zvědaví, jestli
se v rybníce při jeho vypouštění nenajde i samotný kočárek.

Ve skupině VETERÁNI MUŽI naši obec tradičně zastupuje
pan Josef Stibor a s hrdostí můžeme sdělit, že i letos udržel
předchozí prvenství a s časem 1:22:53 stanul jako vítěz na
bedně. Za všechny mu gratulujeme a přejeme spoustu pohodových kilometrů.

Lehce před jedenáctou hodinou se všichni sešli na starém
hřišti, kde se občerstvili limonádou a opečeným špekáčkem.
Paní starostka všem moc poděkovala, že jim úklid obce nebyl lhostejný a přiložili ruku k dílu.
Text a foto: JH

PODIVUHODNÉ PODNĚSTŘÍ
Tradiční velmi oblíbenou rubrikou jsou cestopisy naší kokorské rodačky Zuzany Habáňové. V jejím říjnovém cestopisu se
posouváme z Moldavska do Podněstří. Že jste o něm nikdy
neslyšeli? Nechejte si o něm vyprávět nebose začtěte do Zuzčina povídání

V sobotu 18. září 2021 v 9 hodin ráno se všichni dobrovolní sběrači čerstvě probuzení a dobře naladění setkali u
základní školy.

Pokud byste se nostalgicky chtěli vrátit nebo ze zvědavosti
nahlédnout, jak to kdysi vypadalo v Sovětském svazu, nemusíte jezdit daleko. Jen asi 1000 km vzdušnou čarou od
Kokor se nachází živý sovětský skanzen. Zřejmě jste o něm
ještě nikdy neslyšeli. Je to totiž stát, který neexistuje.

Účastníků bylo letos oproti jiným rokům poskrovnu. Díky
žákům základní školy a paní učitelce Vystavělové jsme se ale
mohli rozdělit do několika skupin a projít celou obec různými cestami se společným cílem na starém hřišti. Pytle a rukavice nafasovali dobrovolníci od paní starostky, která všechny

Republika, která neexistuje. Nikým neuznané Podněstří přežívá už třicet let.
Zdroj: ČT24

UKLIĎME ČESKO
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Podněsterská moldavská republika, zkráceně Podněstří,
je dlouhý úzký pás země podél řeky Dněstr, vklíněný mezi
Ukrajinu a Moldavsko. Spolu s Náhorním Karabachem, Abcházií a Jižní Osetií patří mezi republiky, které ve světě nikdo neuznal. Podněstří dnes oficiálně patří Moldavsku, od
toho se však v roce 1992 odtrhlo a vytvořilo svůj vlastní stát.
Historicky totiž vždy náleželo k Rusku a žili zde především
Ukrajinci a Rusové. Po rozpadu SSSR v 90. letech bylo připojeno k Moldavsku, které usilovalo o znovusjednocení s Rumunskem. Jenže obě země jsou etnicky i jazykově od Podněsterska zcela odlišné, a tak není divu, že místní lidé s tím
nesouhlasili. Po krátké válce v roce 1992 se od Moldavska
úspěšně odtrhli a vytvořili svůj vlastní nezávislý stát. To by
samozřejmě nikdy nedokázali bez podpory Ruska, které tu
po rozpadu SSSR zanechalo obrovské množství zbraní. Slabě
vyzbrojenému Moldavsku tedy nezbylo nic jiného, než se s
odtržením Podněstří smířit. To si dnes žije svým vlastním
životem, má svého prezidenta, měnu, soudy a samosprávu.
Zabírá rozlohu asi 1/8 Moldavska, na území o velikosti Pardubického kraje (4 163 km²), žije 500 000 obyvatel. Mluví
se zde rusky a píše azbukou. Nicméně, tento nejchudší kout
Evropy by bez masivní finanční podpory Ruska již dávno
zbankrotoval. Naopak Rusku se velmi hodí vliv a strategické
umístění svých vojáků téměř na okraji Evropské unie. Oproti
jiným neuznaným republikám má Podněstří s Moldavskem
vcelku dobré vztahy, hranice mezi zeměmi jsou otevřené,
lidé a zboží tu vesele proudí a mezi etniky nepanuje nenávist.

Výhled na Tiraspol, v dálce teče řeka Dněstr.

První, co musíme na tiraspolském nádraží udělat, je směnit
peníze na místní podněsterské rubly. Ničím jiným se zde oficiálně platit nedá, bankomaty ani platební karty tu nefungují. Prý máme jít do banky, což je malé zamřížované okénko
vedle vchodu do nádražní budovy. Nikde nevidíme žádné
taxi, k ubytování do centra jdeme tedy pěšky. Široké ulice
lemují aleje vysokých zdravých stromů, míjíme čisté parky,
jsem překvapená, jak zelené město Tiraspol je. Oproti Moldavsku má také více lidí na ulici roušky, v MHD a obchodech
jsou povinné. Jezdí tu luxusní auta i rachotiny pamatující
prezidenta Gorbačova. Žádné z projíždějících taxi na naše
mávání nereaguje. Až později zjistíme, že fungují především
na telefonické objednání. Jsou velmi levná, v cíli z řidičova dotykového telefonu vždy zazní fanfára a oznámení, že
máme zaplatit okolo 30 rublů. V přepočtu 30 Kč. Nejvíce mě
překvapuje, že ani jednou nás žádný taxikář neošidil. Možná
ale proto, že na vše tu dohlíží velký Šerif.

Zelený Tiraspol je plný parků.
Znak Podněstří a vlajky ostatních neuznaných republik.

Do Podněstří se nedá dostat letecky, pouze po silnici z Ukrajiny nebo mnohem snáze z Moldavska. My do hlavního města Tiraspol přijíždíme v červenci 2021 mašrůtkou (typická
dodávka určená k přepravě lidí) z moldavského Kišiněva.
Většina turistů se tu zdrží jen jeden den, my to tu však chceme prozkoumat trochu více. Když se na hranicích vojáci v
ruských uniformách pamatující 80. léta ptají, na jak dlouho chceme vízum, vyhrknu, že na tři dny. I to nakonec bylo
málo. Už tady si všimnu mnohem přátelštější povahy lidí
oproti sousednímu Moldavsku.

Máme bydlet v levném hostelu, až na místě ale zjistíme, že
jde o byt v paneláku. A dokonce i s majitelem. Bývalý ruský
námořník, který žil i v USA, má rád turisty a pronájmem
si přilepšuje k penzi. Jeho byt vypadá jako ze 70. let, oproti tomu vlastní velmi drahý notebook a má výbornou wifi.
Mluví anglicky, je ohromně přátelský a se vším rád poradí.
My však hledáme spíše hotel, a tak se nakonec ubytujeme
v ne zrovna levném, ale komfortním hotelu. Jsme tu jediní hosté a temperamentní recepční se může přetrhnout, aby
nám splnila všechna naše přání. Večer nás v místní pivnici
ohromí největší plazmová obrazovka, jakou jsme kdy v životě viděli. Místní tu sledují EURO 2021 a u toho popíjí pivo
z nepřeberného množství píp. Dokonce tu čepují i Staropramen!
9
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Tiraspolská pivnice s ohromným množstvím pivních píp.

Následující den vyrážíme s mladým průvodcem Antonem
na prohlídku Tiraspolu. Přidávají se k nám dva další turisté
z Polska. Až teď pochopíme, proč se Podněstří říká sovětský
skanzen. Sochy Lenina, srp a kladiv na znaku země, sovětské
vlajky nebo ruský tank T-34-85 jako památník na válku v
roce 1992.

Jedna z místních soch Lenina, tato stojí přímo před prezidentským palácem.

Odpoledne navštěvujeme druhé největší město Bender s velmi hezkou pevností, kterou si bohužel návštěvníci mohou
prohlédnout jen zčásti. Zbytek slouží jako kasárny pro ruské
vojáky, kteří jsou v Podněstří už od války v roce 1992.

Pevnost ve městě Bender.

Ruský tank T-34-84jako památník na válku v roce 1992, za ním ortodoxní kaple.

Nejznámější ulice se jmenuje jak jinak než Leninova. Symboly Sovětského svazu potkáváme úplně všude, paradoxně
všichni tu mají moderní dotykové telefony a rychlá wifi sviští v každé sebemenší kavárničce. Antonův občanský průkaz
vypadá přesně jako ta červená knížečka, která se u nás používala do počátku 90. let a vše se do ní zapisovalo. Protože
cestovní pas neuznaného Podněstří nikde neplatí, mohou si
lidé vybrat, zda chtějí ruský, moldavský či ukrajinský. Anton
nás bere do nejvyšších pater jednoho z paneláků, odkud je
hezký výhled na zelený Tiraspol. Stav domu i těch okolních
už tak hezký není. Jsou šedivé, neopravované, beznaděj a
nízká životní úroveň je cítit na každém kroku. Není to tak
dávno, co zdejší důchody činily 1000 Kč. Mladí lidé tu nevidí
budoucnost a odcházejí za prací do zahraničí. Vylidňování
země je velkým problémem Podněstří i sousedního Moldavska. Dodnes nevím, zda Antonovo nadšené vyprávění bylo
způsobeno láskou k Podněstří nebo to byl vládní agent se
zaměřením na turisty.
10

Na předměstí Tiraspolu se nachází dvě zajímavé továrny.
Tou první je likérka Kvint, vyrábějící vyhlášený koňak. Pro
turisty je připraveno několik typů exkurzí, ta nejdražší zahrnuje ochutnávku i třicet let starých koňaků. My ale volíme
továrnu rybí. Obří nádrže jsou plné velkých jeseterů a běluh,
ryb podobných delfínům. Chovají se zde kvůli pravému kaviáru. Všichni návštěvníci se musí navléknout do dlouhých
bílých plášťů, hlavu zakrýt síťkami a ústa rouškou. Rázná
průvodkyně nám popisuje celý proces od chování ryb až po
výrobu kaviáru. I když jí rusky ne vždy rozumím, vždy mi to
ochotně ještě jednou pomalu vysvětlí. Velmi drahý pravý kaviár si nakonec nekoupíme, už nám na něj nevyšla hotovost.

Nádrže plné běluh a jeseterů v rybí továrně.
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Naprostým kontrastem k nízké životní úrovni je super moderní sportovní areál s bazény, atletickou dráhou a fotbalovým stadionem. Ten má kapacitu 15 000 diváků a nemuseli
by se za něj stydět nikde v západní Evropě. Jeho výstavba prý
stála 200 milionů dolarů. Nejlepším klubem v zemi i celém
Moldavsku je Sheriff Tiraspol, který v poslední doběslaví
úspěch v Lize mistrů. Jsme tu jediní turisté a celým oslňujícím komplexem nás provádí populární televizní moderátor.

(babky) a některé druhy holubinek, např. mandlové, trávozelené, nazelenalé, namodralé a také se přidaly pýchavky.

Hřib žlutomasý neboli babka.

Od srpna rostly také kozáky, křemenáče, klouzky sličné,
pečárky lesní, bedly vysoké, bedly červenající a našli jsme i
kotrče kadeřavé a ryzce smrkové.

Fotbalový stadion pod značkou Sheriff.

V Podněstří skoro vše vlastní Šerif (Sheriff). Benzínové pumpy, supermarkety, místní televizi a noviny, mobilní síť, hotely, restaurace, likérku Kvint. A samozřejmě i celé sportoviště
a fotbalový klub, který je podle něj pojmenován. Za tímto
názvem se prý skrývají dva významní ruští podnikatelé, jiné
zdroje ale ukazují na zapojení syna bývalého prezidenta I.
Smirnova. Když jsem se opatrně ptala, kdo to vlastně Šerif
je, odpovědi jsem se nedočkala. Možná ze strachu, jde přece
jen o byznys obřích rozměrů.
Život v Podněstří není lehký, zejména pro starší generace.
I přesto lidé byli vůči cizincům přátelští, nápomocní a nám
se tu z pohledu turistů ohromně líbilo. Velmi přívětivé jsou
nízké ceny, především výborného piva, vína a skvělého jídla.
Tři dny, po které nám platilo vízum, nám tu opravdu nestačily. Tak snad třeba příště.

Kozák habrový.

Čtenáře KN zdraví vaše Zuzana Habáňová (autor textu i fotografií).

ROSTOU, ROSTOU? ALE, HOUBY…

Letošní rok byl velmi podivný, co se počasí i hub týká.
V období, kdy bylo celkem dost vláhy a houby měly růst,
nerostly. Aspoň ne v našem prostředí. Ale vezměme to
pěkně od jara.
Koncem března a začátkem dubna, kdy již rostou první jarní
houby, výborné kačenky české, byly noční mrazy. V polovině dubna začínají růst další jedlé houby, ale do 7.5. bylo
v noci mrazivo. Až v druhé polovině května bylo po deštích
a začaly konečně růst mé vytoužené jarní houby – čirůvky
májovky, závojenky podtrnky, špičky obecné, pečárky (žampiony) a sírovce žlutooranžové. Ale opět začalo být sucho
a až v polovině července začaly růst muchomůrky růžovky
a také hřibovité houby – hřiby dubové, smrkové, kováře,
koloděje, plstnaté, hnědé (panšťáky), suchohřiby žlutomasé

Bedla vysoká.

V září už opět začínalo být sucho, ale ještě pořád houby
rostly, ale začínaly zasychat. Před Václavem vyrostly ještě
Václavky smrkové, hlíznaté a obecné. Našli jsme i podzimní
houby čirůvky fialové, ale byly hodně červivé.
Pokud nám bude počasí přát a pošle nám déšť, mohly by do
mrazů růst ještě hřiby hnědé, čirůvky fialové, čirůvky dvoubarvé, strmělky mlženky i bedly vysoké a červenající.
Samozřejmě rostly i ostatní druhy hub nejedlých i prudce
11
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jedovatých. Ale všichni, kdo sbírají houby, vědí, že houby
máme sbírat jen ty, které dobře známe. A v zimě? V zimě
budeme vařit jen ze svých zásob nebo si koupíme žampiony
nebo hlívu ústřičnou v hypermarketu.

ozývá i nyní, jen trochu odlišný, studenty nahradili agenturní pracovníci převážně z Bulharska. Bohužel ani bez nich se
v současné době neobejdeme, protože chmel potřebuje velký
podíl ruční práce.

Ale v každém případě se budeme těšit na příští, snad lepší,
houbařský rok.
Foto i text: Jindra Slivková

SKLIZEŇ CHMELE V KOKORÁCH

Zemědělské družstvo Kokory obdělává 195 ha chmelnic
ve třech obcích, kromě Kokor v Nelešovicích a vČekyni.
Jsme největším pěstitelem Žateckého poloraného červeňáku v Tršické oblasti.
V posledních 4 letech jsme se pustili do přesazování všech
chmelnic starších dvaceti let, protože tyto chmelnice mají
nízký výnos a zároveň nižší obsah alfa hořkých látek, které
jsou podstatné pro výrobu piva. Zatím se nám podařilo přesadit 107 ha v Kokorách a letos plánujeme začít s přesazováním v Čekyni a v Nelešovicích, kde jsou některé chmelnice
starší 25 let.

Ani dnes se to neobejde bez práce lidí.

Letošní rok byl srážkově nadprůměrný, někdy bylo obtížné
do chmelnic vůbec vjet. Přesto se nám povedlo udržet zdravotní stav porostů až do sklizně. Díky deštivému počasí nebyl ani velký výskyt škůdců jako jsou mšice a svilušky.

Traktory pendlují mezi chmelnicemia sušárnou.

Žatecký poloraný červeňák.

Letošní sklizeň začala 23. 8. a trvala do 14. 9., 2× nás přerušil déšť. Kromě našich zaměstnanců se na sklizni podílelo spoustu místních, většinou bývalých zaměstnanců v
důchodu, bez kterých si nejde v posledních letech sklizeň
představit. Jejich zkušenosti jsou platné na pozicích strojníků, sušičů, obsluhy násypky či traktoru. Studentů se podílelo opravdu jen málo, kde jsou ty časy, kdy sem jezdilo 80
vysokoškoláků a „panelák“ ožil zpěvem a kytarou. Zpěv se
12

Výnosy našich chmelnic se pohybovaly mezi 8-16 q/ha suchého chmele, průměrný výnos ze všech chmelnic byl 12,6
q/ha. Všechen sklizený chmel už byl vyskladněn, největší
část putovala do Německa firmě BarthHaas, část Chmelařství, družstvu Žatec a část se nám vrátí v podobě granulí pro
pivovary Zubr, Holba a Litovel.
Text a foto: Lenka Jemelková, foto: Ing. Láhner

KOKORŠTÍ MOPEDISTÉ NA TAHU
Začalo to před lety jako zábava několika jednotlivců. A dnes,
když se SENIORMOTO SPOLEK KOKORSKÝ setká a udělá
akci, zjihne duše nejednoho diváka. Malí i velcí, všichni obdivují krásu historických vozidel a umění našich dědů a pradědů. A teď už pojďme ke sledu jejich letošních akcí.
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Mopedy Čechy pod Kosířem 19. 6. 2021
19. června se znovu odhodlali mopeďáci ze SENIORMOTO
SPOLKU KOKORSKÉHO k další vyjížďce, Tentokráte se nás
sjelo 11 a zamířili jsme do Čech pod Kosířem. Krásné počasí
slibovalo hezké zážitky. Trasa s mírnými kopci nás dovedla
do Čech p. Kosířem, kde jsme navštívili krásné muzeum historické hasičské techniky. Cestou jsme nakoukli i do zámecké zahrady a vydali se na zpět. Unavení a s počasím naprosto
spokojení jsme všichni mopeďáci poseděli na zahrádce Kokoráčku.

řickém okruhu jezdila celá plejáda známých závodníků jako
František Šťastný, Gustav Havel, Bohumil Staša a další. Potom jsme se po vydatném obědě vydali Orlickým podhůřím
zpět na Dolní Moravu. Další den už následovala cesta zpět
se zastávkou ve vojenském muzeu Na Cihelně v Králíkách,
kde vzhledem k tomu, že bylo 21. srpna, vystavovali veškerou pojízdnou techniku v terénu. Bylo se na codívat, a také
nápis nad prodejním okýnkem „DNES NEPRODÁVÁME
RUSKOU ZMRZLINU, VYSVĚTLETE PROSÍM SVÝM
DĚTEM PROČ“ byl velmi jasným postojem k tomuto dni.
A také zastávka v Lošticích na tvarůžky byla nezbytná.

Muzeum Czech Road Racing
Muzeum Čechy pod Kosířem – mopeďáci studují hasicí stroje.

Mopedy Nelešovice - Spálov - Kozlov 5. 7. 2021
Už tradičně, začátkem července, na oslavu svých narozenin, pořádá starosta sousední obce Nelešovice mopedovou
vyjížďku pro nadšence. Tentokráte jsme se vydali směrem
Spálov a Kozlov v Libavských kopcích.

Mopedy Dolní Morava 4. – 5. 9. 2021
Po loňské pěkné zkušenosti s dvoudenní mopeďáckou vyjížďkou do Kunčic pod Kralickým Sněžníkem se náš SENIORMOTO SPOLEK rozhodnul se na Kraličák podívat
z druhé strany. Tentokrát se nás na Dolní Moravu vydalo
12 mopedů. Cesta do hor dává mopedům vždy zabrat, proto je potřeba dělat v zájmu strojů i jezdců častější zastávky.
Hlavní obědovou zastávku jsme měli v zámecké restauraci
v Úsově. Postupně jsme všichni dojeli do cíle na chalupu na
Dolní Moravě. Po pro náš spolek typický bujarý večírek a následný klidný spánek je vždy samozřejmostí. Cestu domů samozřejmě přes Loštice, jsme zakončili na Kokoráčku.

Nelešovická vyjížďka na počest tamního starosty.

Náročná vyjížďka dala strojům i jezdcům zabrat, ale po krátkých servisních zastávkách všechny stroje dojely do cíle.
Krásnou vyjížďku jsme zakončili příjemným posezením v
Nelešovicích na hřišti.
Motorky do Jeseníků a Orlických hor 18. – 21. 8. 2021
Tentokrát se moto-nadšenci z Kokor a okolí vydali na velkých strojích, většinou Chopperech, na sever do Orlických
hor a okolí. Sjelo se nás 9 mašin, z toho 2 tříkolky ve stylu
„Dva nosáči tankují super“. První den jsme se vydali přes
Libavou, Kružberk, Červenohorské sedlo a Jeseník na Dolní Moravu, kde jsme přespali u jednoho z nás na chalupě.
Druhý den jsme brázdili po hřebenu Orlických hor přes
Peklo, malou osada u Nového města nad Metují, na Rozkoš.
Tam jsme po bujarém večírku přespali v kempu. Třetí den
jsme se vydali směrem do Hořic, kde jsme nebyli na místní vyhlášené trubičky, ale na návštěvě Museum Czech Road
Racing. To byl pro všechny opravdu super zážitek. Na Ho-

Mopedy na Dolní Moravu – foto z Úsova

Výstava veteránů a vyjížďka 25. 9. 2021
Vrcholem letošní sezóny SENIORMOTO SPOLKU KOKORSKÉHO byla nepochybně výstava veteránů na Hřišti u
Sokolovny spojená s vyjížďkou na Velké náměstí do Kroměříže.

SENIORMOTO SPOLEK KOKORSKÝ na náměstí v Kroměříži
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Počasí nám opět přálo a na place se sjelo více než 30 motorek a dva automobily různých kubatur a stáří. Kromě výstavky jsme pro účastníky i všechny návštěvníky uspořádali
soutěže v jízdě na vysokém kole a v chůzi na chůdách a také
bohaté občerstvení. To vše se odehrálo od 10. do 12. hodiny.
V jednu hodinu byla naší paní starostkou Janou Habáňovou
odstartovaná vyjížďka do Kroměříže.

ZÁVODNÍ SEZÓNA KOKORSKÝCH
HASIČŮ
Hasiči nejen hasí požáry a zachraňují životy a majetek, ale
také pěstují hasičský sport, aby se udrželi v kondici. Kokorští
jsou na tom stejně a téměř každý víkend v sezóně se nějakého
závodu účastní. Někdy i několika po sobě. Jak jim to letos šlo v
porovnání s ostatními, si přečteme v jejich krátkém souhrnu.
Další sezona je za námi a opět přinesla řadu úspěchů. I přes
velice opožděný začátek jsme stihli objet 41 soutěží. Mezi
naše nejlepší výsledky patří 9. místo v celkovém pořadí
v Hanácké extralize z necelých padesáti družstev, 3. místo
z Vřesovic, 8. místo na HE v Dětkovicích, kde jsme vylepšili
náš nejlepší čas na 3 hadice “B” na 18,41 vteřin. Dále 2. místo
v Řídeči a nový osobák na 2 hadice “B” 15,28 vteřin.

Měli jsme od města dovoleno vjet doprostřed náměstí, kde
jsme zaparkovali naše stroje, což způsobilo velký zájem kolemjdoucích.Nechali jsme tedy přihlížející se kochat a využili toho ke krátkému občerstvení. Jízda tam i zpět do Kokor
vzbuzovala velký zájem kdekoliv jsme se objevili. Po návratu
zpět bylo přichystáno bohaté občerstvení z grilu, udírny i výčepu pro účastníky i přihlížející až do rána.
Tímto vás všechny zveme na příští ročník opět v září 2021.

Vítězové v Trusovicích. Zlato jede do Kokor.

Obrovským úspěchem pro nás bylo 1.místo na noční soutěži
v Trusovicích, ke kterému jsme ještě přidali 3. místo na nalívačce. Dále 3. místo v Kojetíně, 4. místo na HE v Plinkoutu,
3.místo z noční soutěže v Morkovicích-Slížanech, 2. místo
z Dluhoňské zatáčky,4. místo z Chropyně, 1. místo ze soutěže o nejrychlejší zadek v Dolanech, 3. místo v Suchonicích,
4. místo na soutěži pro výjezdové jednotky ve Zdislavicích
a na závěr ještě jedno 4. místo z poslední noční soutěže pořádané v Kostelanech.
Když moped nemůže, i auto pomůže.

Kromě všech účastníků děkujeme také řidičům doprovodného vozu Michalu Novákovi a Matěji Blumovi.

Co sezóna, to vteřina dolů.Snad v tom tak budeme pokračovat i nadále.Určitě nepodceníme ani zimní přípravu a doufám, že i v příštím roce dosáhneme alespoň takových výsledků jako letos. Libor Daňa

1. AC KOKORÁČEK A PO DLOUHÉ
DOBĚ VSTUP DO NOVÉ SEZÓNY
Milí příznivci malé kopané v Kokorách,

Poděkování na závěr.

Jirka Zapletal a Karel Bluma
Text i foto: SENIORMOTO SPOLEK KOKORSKÝ
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Dlouhou dobu jsme nemohli sdělit nic, co by se týkalo našeho fotbalového mužstva, jelikož covidová protiopatření
nám nedovolila odehrát žádná řádná utkání. Až letos, po téměř roce a půl jsme se dostali do toho správného koloběhu
a doufáme, že se celá soutěž odehraje tak, jak je plánováno.
Naše mužstvo za tu dobu doznalo změn, někteří hráči odešli,
ať už z pracovních, či jiných důvodů. Ale podařilo se nám
i nalákat nové, čerstvé hráče, kteří mohou klubu pomoci
k úspěchu. Po prvních kolech soutěže, jež se nám ne až tak

XXIII/5
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vydařila, jsme se rozhodli začít i v pokud možno pravidelných tréninzích. Toto rozhodnutí se z pohledu výsledků vyplatilo.
Jen pro připomenutí, domácí zápasy probíhají (pokud
není požadována změna) vždy v neděli od 13:00 na starém
hřišti pod bramborem.
ROZLOSOVÁNÍ SEZÓNY 2021/2022 (PODZIM 2021)
9. KOLO: 30. 10. 2021 – 31. 10. 2021
Císařov Devils : 1. AC Kokoráček
Kde: Císařov
Kdy: Neděle, 14:00 hod.

Úspěšní střelci: David Podepřel (2), Jaroslav Jemelka, Aleš
Koranda
SEKO OLOMOUC - KOKORY FOXES
Celkové skóre 7:6
Skóre v první třetině 1:2
Skóre v druhé třetině 3:1
Skóre v třetí třetině 3:3
Úspěšní střelci: Pavel Kvasnica (hattrick), Filip Kratochvíla
(2), Aleš Vondra (2)
KOKORY FOXES - HC ŠNECI VELKÝ ÚJEZD 5:0 kontumačně
KAPRODROM NOVÉ SADY - KOKORY FOXES
Celkové skóre 3:3
Skóre v první třetině 1:0
Skóre v druhé třetině 2:2
Skóre v třetí třetině 0:1
Úspěšní střelci: Lukáš Brada (hattrick)

10. KOLO: 6. 11. 2021 – 7. 11. 2021
1. AC Kokoráček : Třetí housle
Kde: Kokory
Kdy: Neděle, 13:00 hod.
11. KOLO: 13. 11. 2021 – 14. 11. 2021
FC Lahvátor : 1. AC Kokoráček
Kde: Vežky
Kdy: Neděle, 14:00 hod.

KOKORY FOXES - KOHOUTI VELKÝ TÝNEC 5:1 (1:1,
2:0, 2:0)
Celkové skóre 5:1
Skóre v první třetině 1:1
Skóre v druhé třetině 2:0
Skóre v třetí třetině 2:0
Úspěšní střelci: Jan Strejček, Daniel Navrátil, Zdeněk Štěpánek (2), Lukáš Brada

12. KOLO: 20.11.2021 – 21.11.2021
1. AC Kokoráček : FC Dragons
Kde: Kokory
Kdy: Neděle, 13:00 hod.
13. KOLO: 27. 11. 2021 – 28. 11. 2021
El Notorico : 1. AC Kokoráček
Kde: Na lokotce
Kdy: Sobota, 10:30 hod.
Mirek Mores

KOKORSKÝM HOKEJISTŮM ZAČALA
NOVÁ SEZONA

V sobotu 11. září 2021 začala kokorskému hokejovému týmu KOKORY FOXES (dále jen lišky) nová sezóna
v okresní lize. V minulé sezoně, která byla pro náš tým
premiérovou, stihli hráči odehrát pouze 3 utkání, než
byla sezona přerušena vlivem koronavirových opatření.
"Všichni doufáme, že to letos nehrozí, sezona proběhne
celá a na jejím konci bude po dvou letech znám opět její
vítěz" říká kapitán kokorského týmu Lukáš Brada.

Pokud zatím vyhodnotíme působení kokorského týmu v
okresní hokejové lize, pak Liškám patří po pěti kolech aktuálně šestá pozice, kdy za dvě vítězství, jednu remízu a dvě
prohry získali 5 bodů a skóre 23:16. Tabulka je ale velmi vyrovnaná a na první místo ztrácejí Kokory jediný bod. Nejproduktivnějším hráčem týmu je Aleš Vondra s devíti kanadskými body (1 + 8), kdy je s osmi asistencemi zároveň
nejlepším nahrávačem celé ligy. Nejvíce branek v této sezoně
zaznamenal Lukáš Brada, a to celkem 4, a také jemu patří
v tabulce střelců celé ligy velmi vysoká pozice (8.). Pokud
chcete mít k dispozici výsledky týmu hned po utkání, aktuální dění v týmu, pozvánky na další utkání, můžete sledovat
facebookové stránky „Kokory Foxes“.

Lišky mají letos velké ambice, před sezonou tým posílil,
a všichni chtějí dosáhnout na pozice nejvyšší. Zda se jim to
povede, bude známo na konci března příštího roku. Tým navíc čeká v únoru účast na mezinárodním hokejovém turnaji
v Budapešti.
Kokory mají za sebou k dnešnímu dni odehraných celkem
5 ligových kol. Pojďme si zde připomenout, jak se týmu během těchto pěti zápasů dařilo.
KOKORY FOXES - ORLI ŠTĚPÁNOV
Celkové skóre 4:5
Skóre v první třetině 3:4
Skóre v druhé třetině 0:1
Skóre v třetí třetině 1:0

Text: Mgr. Aleš Vondra
Foto: archiv KOKORY FOXES
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DRAKIÁDA A MASARYKOVA VATRA

Jednou fouká, jindy zase ne, obě varianty jsou pro pořádání drakiády dost zásadní. Sice si zvykáme, že kokorská
drakiáda se koná za každého počasí, ale letošní vyšlo náramně.

Vítr byl chvílemi až moc silný a bohužel pár draků se neudrželo „na uzdě“ a rozhodlo se užít si trochu volnosti. Někteří
draci tuto situaci ale nezvládli a skončili například na drátech vysokého napětí.
Odpoledne jsme doplnili doprovodnými soutěžemi, které se
kromě tradice zatloukání hřebíků snažíme stále obměňovat.
Letošním doslova hitem byl discgolf.
Vítr a sluníčko, co si na drakiádu víc přát.

Nezapomněli jsme ani na soutěže pro dospělé v podobě
podzimní sladké mňamky anebo tradiční opékání brambor
či jablíček na ohni.
Hlavní cenou do soutěže dětí byl monstr-drak s délkou ocasu 37,5m. Byl opravdu chloubou kokorské oblohy a jen doufáme, že se taky nerozhodl užít si trochu volnosti.
Text: Ing. Petr Kostiha, foto: dron Kokorští Sousedé

CO SE DO KOKORSKÝCH NOVIN NEVEŠLO
Tentokrát nebyla o příspěvky nouze. Za redakci jsme tomu
velmi rádi. Bohužel s ohledem na prostor v Kokorských novinách jsme museli některé články radikálně zkrátit, což jsme s
autory vždy předem probrali, a ještě jednou se jim omlouváme. Na některé články se ani nedostalo. Takže v příštím čísle
budou mít určitě prostor Hasiči se zhodnocením letošního
sběru elektroodpadu a železa, házenkáři a také myslivci se
článkem o honitbě.
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Z důvodu náhlého onemocnění pana Košťálka jsme také výjimečně nezařadili rubriky KOKORSKÉ POČASÍ, OHLASY
NA KOKORSKÉ NOVINY, SLAVNÁ I SMUTNÁ VÝROČÍ
a oblíbenou HÁDANKU. Snad nám to prominete. Spolu s
redakční radou se pokusíme předem zajistit sběr podkladů
pro tyto rubriky, abyste o ně nepřišli a v prosincovém čísle si
už početli o všem, na co jste zvyklí.
Za redakci se pak budeme snažit pro vás zajistit článek ze
školní kuchyně. Od konce srpna má totiž kuchyň a jídelna
novou paní vedoucí, kterou bychom vám chtěli představit. Paní Hana Pavlíková odešla po dlouholetém působení
do důchodu. Alespoň takto jí děkujeme za vše, co pro naše
strávníky dělala a přejeme jí hodně pohodových let s rodinou a hlavně zdraví.
A vás, čtenáře, samozřejmě laskavě prosíme, pokud vás napadne jakýkoliv námět, který by se v novinách mohl objevit,
sem s ním. Za každý tip budeme jen rádi.
Děkujeme za vaši přízeň.
Za redakci, Ing. Jana Habáňová, šéfredaktor

Z obecního úřadu
Říjen 2021
Vážení spoluobčané,
Letní měsíce, zejména ze začátku přinesly horké a deštivé počasí zároveň. Na nás
v Kokorách bylo milostivé. Takže bahnem
zaplněné kanály a několik dvorků bylo nic
oproti hrůze a škodám, které způsobilo
tornádo na jižní Moravě. Mnoho z vás se
ihned ozývalo a dotazovalo na možnosti
finančních příspěvků či materiální pomoci. Velmi si vašeho
zájmu a pomoci prostřednictvím finančních darů a poskytnutého materiálu vážím a děkuji za ně.
Vše, co jsme od vás obdrželi, jsme předali na krizovém
štábu v Mikulčicích, kde nám hlavně stavební materiál
a slazené minerálky byly doslova rozebrány pod rukama
lidmi, kteří pracovali na opravách svých domů. Rozepisovat
se o hrůzách, které jsem tam viděla na vlastní oči a zírala
s otevřenou pusou, co všechno takový vzdušný vír dokáže,
ani nebudu. Takových záběrů byly plné televizní zprávy,
noviny a internet. Jedno je ale jisté. Bezprostřední pomocí
vše nekončí. Mnoho lidí nemá stále domy pod střechou
a stavebního materiálu se nedostává ani v obchodech.
Pokud tedy máte nějaké možnosti, jak postiženým pomoci
i teď, budeme jedině rádi a případně poskytneme kontakty
na konkrétní místa.

www.obeckokory.cz

ZNOVUOBJEVENÁ KOKORSKÁ KRÁSKA

Při procházkách po okrajových částech Kokor můžete
v létě narazit na rostlinku s krásně růžovými květy. Před
mnoha lety zde bývala obvyklou, pak se na velmi dlouhou dobu ztratila a dnes je tu zas. O kom je řeč? O Centarium Erythraea, nebo-li zeměžluči okolíkaté.
Je to jednoletá nebo dvouletá bylina rostoucí na suchých
a světlých loukách nebo kamenitých náspech. Zeměžluč
okolíkatá je hořká už podle názvu. Používá se jako součást
čajových směsí na podporu trávení, při žaludečních potížích
a onemocněních jater se sníženým vylučováním žluči. Slouží
také jako posilující prostředek při celkové slabosti a v rekonvalescenci a jako pomocný lék při cukrovce.
V Česku je zeměžluč okolíkatá hodnocena v Červeném seznamu cévnatých rostlin jako druh vyžadující pozornost,
v Německu a Polsku je zeměžluč okolíkatá chráněným druhem.

Prázdniny jsou však i o příjemných věcech. V době přípravy
novin jsme úspěšně zakončili příměstské tábory a vrcholí
přípravy kokorských hodů. Těšíme se na letní kino, sobotní
soutěže a večerní zábavu. Počasí jsme se snažili objednat.
Tak snad se ta objednávka nikde nezatoulá a budeme si
moci zanotovat „čí so hode“.
Přeji všem poklidný zbytek léta, dětem příjemný návrat do

HALÓ, HALÓ, DĚTI Z KOKOR A OKOLÍ.
Hlásíme, že pro vás od září chystáme kroužky, ve kterých se
rozhodně nudit nebudete.
Získat svaly a potrápit tělo můžete v kroužku
„Fyzička a workout“

«

« Rozdělat oheň bez sirek, orientovat se v přírodě a nocovat
pod širákem je to pravé pro „Mladého zálesáka“

Chodit na slackline, jezdit na inline, zahrát si discgolf, ringo
« nebo
nějakou zajímavou míčovou hru s jistotou zažijete
v kroužku „Tradiční i netradiční hry“

ZAJÍMÁ TĚ VÍC?

Jdi na www.obeckokory.cz do sekce aktuality,
kde máš kompletní informace.
Těšíme se na tebe.

Foto: Johana Kratochvilová
Zdroj informací
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zeměžluč_okolíkatá
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USNESENÍ RADY OBCE
SCHŮZE Č. 62 RADY OBCE KOKORY
konaná dne 7. 6. 2021 v zasedací místnosti OÚ Kokory od 17:00 hod.
Rada obce Kokory schvaluje
RO/62/978/2021	program 62. schůze Rady obce Kokory.
RO/62/980/2021	jako ekonomicky nejvýhodnější nabídku dvoukřídlé
vitríny před Mateřskou školu od společnosti FORPLAST SYSTEMS s.r.o., Vizovice, IČO: 29268915.
RO/62/981/2021	Dodatek č. 1 ke smlouvě na likvidaci odpadu se
společností MEVAPACK, s.r.o., Suchonice, IČO:
25387821.
RO/62/983/2021	Smlouvu o provedení údržbových prací s panem Vladislavem Bednárikem, Kokory, IČO: 09140018.
RO/62/985/2021	zadávací dokumentaci na VŘ na VZ vedenou pod názvem "Revitalizace veřejných ploch u objektu ZŠ Kokory".
RO/62/986/2021	seznam uchazečů, kteří budou osloveni k podání nabídky na VŘ na VZ vedenou pod názvem "Revitalizace veřejných ploch u objektu ZŠ Kokory".
RO/62/987/2021	složení hodnotící komise na VŘ na VZ vedenou pod
názvem "Revitalizace veřejných ploch u objektu ZŠ
Kokory" v podobě starostka, Ing. Jana Habáňová,
místostarosta, Ing. Petr Kostiha a konzultant obce
v oblasti stavebnictví, Ing. Ctirad Dohnal.
RO/62/991/2021	cenovou nabídku Mgr. Pavla Dacka na zpracování
žádosti o dotaci na plánovaný projekt rekonstrukcí
chodníků v centru obce Kokory.
RO/62/993/2021	cenovou nabídku na strojní čištění místních komunikací od společnosti AVE CZ odpadové hospodářství
s.r.o. s využitím v prvním srpnovém týdnu 2021.
RO/62/994/2021	cenovou nabídku na pokládku PVC v unimobuňkách
na starém hřišti od společnosti Rostislav Bartl-podlahářství, Rokytnice, IČO: 74442376.
RO/62/996/2021	zadávací dokumentaci na VŘ na VZ vedenou pod názvem "Stoka A-5 Oprava komunikace Š19, km-0,529
až Š22, km-0,685.
RO/62/997/2021	seznam uchazečů, kteří budou v rámci VŘ na VZ s názvem "Stoka A-5 Oprava komunikace Š19, km-0,529
až Š22, km-0,685" vyzváni k podání nabídky.
RO/62/998/2021	složení hodnotící komise VŘ na VZ s názvem "Stoka
A-5 Oprava komunikace Š19, km-0,529 až Š22, km0,685" v podobě Ing. Jana Habáňová, starosta, Ing.
Petr Kostiha, místostarosta, Ing. Ctirad Dohnal, stavební konzultant obce Kokory.
RO/62/999/2021	připojení obce Kokory k výzvě iniciativy Za vyvěšování moravské vlajky na radnici ve státní svátek Cyrila
a Metoděje 5. července.
RO/62/1000/2021	nákup moravské vlajky od společnosti ALERION
s.r.o., Brno.
RO/62/1004/2021	jako ekonomicky nejvýhodnější nabídku na pořízení
všech stupňů projektové dokumentace na projekt
"Chodníky v centru obce Kokory" od společnosti
PROJEKT s.r.o., Zlín, IČO: 29209081.
RO/62/1005/2021	rozpočtové opatření č. 10/2021.
RO/62/1007/2021	cenovou nabídku na pořízení VRZ na vozidlo obecní
policie od společnosti HOLOMÝ s.r.o., Valašské Meziříčí, IČO: 03402495.
Rada obce Kokory bere na vědomí
RO/62/979/2021	výsledky hodnocení žádostí o dotaci v titulech MMR
PORV 2021, kde žádost o rekonstrukci sportovního
hřiště u Základní školy a projekt Rekonstrukce budovy bývalé pošty na knihovnu nebyly zařazeny mezi
doporučené projekty k poskytnutí dotace.
RO/62/982/2021	zajišťování úrazového pojištění školkových dětí na
příměstských táborech v Kokorách.
RO/62/992/2021	vyhlášení dotačního titulu na Základní služby a obnovu vesnic ve venkovských oblastech v MAS Hanácké
Království, z.s naobměnu vybavení školní kuchyně.
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RO/62/995/2021	o postupu při vyjednávání náhrady škody na propadlé cestě v Hliníku.
RO/62/1001/2021	probíhající MKTG průzkumu cen na zpracovatele
projektové dokumentace nových světelných míst
v obci Kokory.
RO/62/1002/2021	platnost loňské rezervace termínu letního kina v Kokorách na pátek 13. 8. 2021 od společnosti Biograf
Láska z.s. Šumperk.
RO/62/1003/2021	povinnost podat oznámení podle § 12 odst. 2 zákona
střetu zájmů nejpozději do 30. 6. 2021 za rok 2020.
Rada obce Kokory neschvaluje
RO/62/988/2021	cenovou nabídku Petra Suchánka na opravu vybrané
cesty v rozsahu 50 m2 inovovanou technologií SILKOT v hodnotě do 50 tis. Kč včetně DPH.
RO/62/990/2021	účast Kokorských novin v druhém ročníku soutěže
Radniční listy roku pořádané pod záštitou ministerstva pro místní rozvoj v kategorii obcí do 2 tisíc obyvatel s registračním poplatkem ve výši 1.500 Kč.
Rada obce Kokory pověřuje
RO/62/984/2021	starostku obce Kokory zajištěním podkladů od vedení Základní a mateřské školy v Kokorách a komise pro
rozvoj obce pro zpracování aktualizace Plánu strategického rozvoje obce Kokory na plánovací období
2021-2027.
RO/62/989/2021	starostku obce vyhlášením výběrového řízení na
2 brigádníky, kteří by obsluhovali stroj INFRASET
a opravy cest v obci provedli na základě uzavřené
DPP.
RO/62/1006/2021	starostku obce projednáním odstranění škod na
obecních polních cestách s předsedou ZD Kokory,
Ing. Vladimírem Lichnovským, na náklady ZD Kokory.
schůze č. 63 Rady obce Kokory
konaná dne 23. 6. 2021 v kanceláři starostky obce od 17:00 hod.
Rada obce Kokory schvaluje
RO/63/1008/2021	program 63. schůze Rady obce Kokory.
RO/63/1009/2021	přijetí p. Libora Temlíka a p. Josefa Roháče na pozici
brigádníka na údržbu obecních nemovitostí a zeleně
v obci Kokory s platností od 1. 7. 2021.
RO/63/1010/2021	navýšení cenové nabídky na nátěr střechy Základní školy Kokory s možnou realizací od 12. 7. 2021
o 14.680 Kč (+8%). Hodnota zakázky po navýšení
ceny je 196.750 Kč + DPH.
RO/63/1011/2021	cenovou nabídku na opravu střechy a klempířských
prvků na budovách na starém hřišti od společnosti
B.O. s.r.o., Přerov VII-Čekyně, IČO: 47682701 ve výši
47.675 Kč +DPH.
RO/63/1012/2021	navýšení ceny obecního stavebního řeziva z původních 2.500 Kč/m3 dřeva na cenu 3.500 Kč/m3 dřeva.
RO/63/1013/2021	nevyhrazování speciálních parkovacích míst v obci
Kokory ani pro zaměstnance zdravotního střediska,
ani pro starostku, místostarostu, zaměstnance obecního úřadu, zaměstnance obecní policie, ani pro zaměstnance Základní školy a Mateřské školy Kokory,
p.o. ani pro občany Kokor z důvodu omezených parkovacích možností.
RO/63/1014/2021	jako ekonomicky nejvýhodnější nabídku na pořízení
vybavení školní kuchyně nabídku od společnosti POTRAVINOMONT s.r.o. Přerov, IČO: 25838580 ve výši
135.396 Kč včetně DPH.
RO/63/1015/2021	příkazní smlouvu č. 2021057 od společnosti AUDIT-DANĚ, spol. s r.o., Brno, IČO: 64510727 na zpracování daňového přiznání pro právnické osoby.
RO/63/1016/2021	rozpočtové opatření č. 11/2021.
RO/63/1017/2021	Smlouvu o zajištění přeložky plynárenského zařízení
a úhradě nákladů s ní souvisejících se společností
GasNet Služby s.r.o., Ústí nad Labem, IČO: 27295567
na přeložení plynové skříně u Základní školy Kokory.
RO/63/1018/2021	plán služeb obecní policie Kokory na 07/2021.
RO/63/1019/2021	smlouvu o dílo na Rekonstrukci vodní nádrže Altýř se
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společností RESTA s.r.o., Přerov, IČO: 14616807.
RO/63/1020/2021	smlouvu o dílo na Rekonstrukci Komorového rybníka
se společností RESTA s.r.o., Přerov, IČO: 14616807.
RO/63/1021/2021	Dodatek č.1 ke smlouvě o pronájmu balkónu sokolovny T.J. Sokol Kokory.
schůze č. 64 Rady obce Kokory
konaná dne 12. 7. 2021 v kanceláři starostky obce od 17:00 hod.
Rada obce Kokory schvaluje
RO/64/1022/2021	program 64. schůze Rady obce Kokory.
RO/64/1024/2021	Dodatek č. 7520040/10 ke smlouvě o poskytnutí služeb
při nakládání s odpady se společností AVE CZ odpadové
hospodářství, s.r.o. Praha, IČO: 49356089.
RO/64/1025/2021	modelaci pojištění dětí na příměstský tábor v Kokorách pro předškolní děti pořádaný v termínu 19. 7.–23.
7.2021 a pověřuje starostku obce podpisem pojistné
smlouvy u společnosti KOOPERATIVA pojišťovna a.s.
RO/64/1026/2021	jako ekonomicky nejvýhodnější zakázku na výmalbu
prvního a druhého patra Základní školy v Kokorách nabídku od společnosti B.O. s.r.o., Přerov VII – Čekyně, IČO:
47682701 v souhrnné výši 135.09,30 Kč včetně DPH.
RO/64/1028/2021	Vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku vedenou pod názvem "Stoka A5 – Oprava komunikace Š19
km – 0,529 až Š22 – km 0,685".
RO/64/1033/2021	rozpočtové opatření č. 12/2021.
Rada obce Kokory bere na vědomí
RO/64/1027/2021	podání Žaloby na určení pravosti pohledávek věřitele č.
P32 ve výši 298.850,59 Kč, kdy insolvenční správce dlužníků Mgr. Renáta Jančová popřela pravost pohledávky
a správní poplatek ve výši 5.000 Kč za podání Žaloby.
RO/64/1030/2021	upozornění na sečení polních cest v obci Kokory, které
jsou v majetku obce.
Rada obce Kokory doporučuje
RO/64/1032/2021	Zastupitelstvu obce Kokory schválit nabídku společnosti LANEX Olomouc s.r.o., IČO: 25904116 ve výši
4.838.617,55 Kč včetně DPH na VŘ na VZ vedenou
pod názvem "Revitalizace veřejných ploch u objektu
ZŠ Kokory" jako ekonomicky nejvýhodnější.
RO/64/1023/2021	Zastupitelstvu obce Kokory nevydávat Obecně závaznou vyhlášku k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích, kterou
se reguluje užívání zábavní pyrotechniky.
Rada obce Kokory revokuje
RO/64/1031/2021	usnesení č. RO/61/972/2021, kterým bylo schváleno zveřejnění záměru Obce Kokory směnit pozemek
v jejím vlastnictví, a to parcelu p.č. 891/11 o výměře
46 m2 oddělenou z pozemku p.č. 891/1 za parcelu
p.č. 81/8 o výměře 103 m2 oddělenou z pozemku
p.č. 81/1, která je ve vlastnictví olomouckého kraje,
Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc – Hodolany, hospodaření se svěřeným majetkem provádí Centrum Dominika Kokory, příspěvková organizace.
Rada obce Kokory pověřuje
RO/64/1029/2021	starostku obce Kokory provedením MKTG průzkumu
cen na zajištění zhotovitele stavby na rekonstrukci
veřejného osvětlení v obci Kokory, v ulici Vrbí.
schůze č. 65 Rady obce Kokory
konaná dne 2. 8. 2021 v kanceláři starostky obce od 17:00 hod.
Rada obce Kokory schvaluje
RO/65/1034/2021	program 65. schůze Rady obce Kokory.
RO/65/1035/2021	smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se společností GasNet Služby, s.r.o., Ústí nad
Labem, IČO: 27295567.
RO/65/1038/2021	žádost Základní školy a Mateřské školy Kokory, p.o.
o povolení výjimky z nejnižšího počtu žáků v základní
škole dle § 23 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon
ve znění pozdějších předpisů a povoluje tuto výjimku
v předpokládaném rozsahu 139 žáků pro školní rok
2021/2022.
RO/65/1039/2021	zveřejnění záměru Obce Kokory zřídit věcné břemeno – služebnost inženýrské sítě (podzemního ka-
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belového vedení NN) ve prospěch společnosti ČEZ
Distribuce, a.s. Děčín, IČO: 24729035, na základě
geometrického plánu č. 1091-703101/2021 potvrzený Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrálním pracovištěm Přerov dne 19.4.2021, PGP434/2021-808.
RO/65/1042/2021	Smlouvu číslo Z_S14_12_8120081522 o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie se společností
ČEZ Distribuce, a.s. Děčín, IČO: 24729035 na přeložku NN při realizaci projektu "Revitalizace veřejného
prostranství u Základní školy Kokory".
RO/65/1043/2021	rozpočtové opatření č. 4/2021.
RO/65/1044/2021	jako ekonomicky nejvýhodnější vypracování projektu dopravního značení na mostech M1 a M3 a navrhuje zvolit jako ekonomicky nejvýhodnější nabídku
od společnosti Dopravní značení Svoboda, Olomouc
s.r.o., Bystrovany, IČO: 27848116.
RO/65/1046/2021	jako ekonomicky nejvýhodnější nabídku na čištění
přečerpávacích stanic nabídku od společnosti PODLAS s.r.o. Olomouc, IČO: 25844938.
Rada obce Kokory bere na vědomí
RO/65/1036/2021	modelaci úrazového pojištění dětí na příměstském
táboře v Kokorách pro předškolní děti v termínu od
2.8. do 6. 8. 2021.
RO/65/1037/2021	souhlas Základní škole v Kokorách udělený jménem
zřizovatele školy dne 28. 7. 2021 s realizací projektu
pro školy zřízené obcí v projektu "Základní škola Kokory – šablony 3".
RO/65/1040/2021	zprávu o výsledku veřejnosprávní kontroly v Základní
škole a Mateřské škole Kokory, p.o. provedené společností AUDIT DANĚ spol. s r.o. Brno dne 21. 6. –
22. 6. 2021 za kontrolované období 1. 1. 2020 – 31.
12. 2020.
Rada obce Kokory pověřuje
RO/65/1041/2021	starostku obce vytvořením přehledu doporučení
a nápravných opatření, která budou předložena vedení Základní školy a Mateřské školy Kokory, p.o.
k zapracování do systému.
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MARTIN NA BÍLÉM KONI 2021
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MIKULÁŠ DO DOMU

V sobotu 13. 11. 2021 opět dorazí MARTIN NA BÍLÉM
KONI do Kokor.
Sraz 16:30 u Mederového, končit letos budeme u sokolovny. Těšit se můžete na občerstvení i hry pro děti.
Nezapomeňte na lampiony a dobrou náladu.
Co myslíte, bude letos sněžit?

VÁNOČNÍ VÝSTAVA

Tradice Mikuláše do domu v Kokorách pokračuje.
Zájemci o mikulášskou návštěvu, hlaste se na Obecním
úřadě v Kokorách, nejlépe do 26. listopadu 2021 na email
obec@obeckokory.cz nebo na tel. 581 746 253, kde dostanete podrobné instrukce.
Chodí se v neděli 5. prosince 2021 od 16:00 do 19:00 hod.
Mikuláš, anděl a čert se na Vás i Vaše děti už těší.

Na Obecním úřadě v Kokorách proběhne tradičně první
adventní neděli vánoční výstava.
Neděle 28.11.2021 od 13 do 17 hod.
Pondělí 29.11.2021 od 8 do 15 hod.
Sběr výrobků probíhá na OÚ do pátku 26. 11. 2021.

ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍ STROMU
A ADVENTNÍ VÍKENDY SE SVAŘÁKEM

27. 11. 2021 u hasičské zbrojnice od 15 hod.
Adventní jarmark
Hry, soutěže a zábava pro děti
Bohatý kulturní program
Vystoupení kokorských dětí
Oblíbený fotokoutek pro děti i dospělé
Výborné občerstvení zajištěno
Adventní svařáky
4. 12. 2021

Spolky kokorské

11. 12. 2021 Kokorští házenkáři
18. 12. 2021 Změna pro Kokory a Kokorští Sousedé

Ve středu 8. 12. 2021 se budou v 17:00 hod v celé ČR
zpívatvánoční koledy.
V Kokorách se zpívá u hasičské zbrojnice.
Občerstvení a teplé nápoje zajištěny.
Přijďte si zazpívat. Těšíme se na Vás.

Upozorňujeme čtenáře, že konání veškerých kulturních
akcí závisí na konkrétní pandemické situaci a vládních nařízeních. O případných změnách vás vždy budeme předem
informovat.
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