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ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY OBCE
Zastupitelstvo obce Kožušany – Tážaly v uplynulém období, což je březen až květen 2015, projednalo a schválilo tyto
nejvýznamnější věci:
1. Rozpočet na rok 2015 s přebytkem finančních prostředků z minulých let, v příjmech a výdajích ve výši 49,9 mil. Kč.
2. Výběr poskytovatele úvěru ve výši 18 mil. Kč, byla vybrána ČSOB, která poskytne úvěr s úrokem ve výši 0,48 %. Peníze budou použity na
dofinancování akce „Kožušany-Tážaly kanalizace a ČOV“
3. Projednání a přijetí dotace Olomouckého kraje ve výši 2 mil. Kč na výstavbu kanalizace a ČOV.
4. Koupě nového osobního automobilu – KIA CEED v hodnotě 242 000 Kč se sedmiletou zárukou a bezplatném servisu s výjimkou plateb za
provozní kapaliny.
5. Dobrovolné plátcovství daně z přidané hodnoty od 2. 4. 2015, čímž můžeme dosáhnout odpočtu z nákladů na kanalizaci až 4 mil. Kč.
6. Vydání obecního stolního kalendáře na rok 2016, který obdrží každá domácnost zdarma.

INFORMACE O DOTAČNÍCH TITULECH V ROCE 2015
V loňském a letošním roce naše obec získala tyto dotace:
1. Dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR na akci mateřská škola
- zateplení, výměna oken a dveří, která bude ve výši 1,25 mil. Kč,
celková cena díla 1,5 mil. Kč – dokončení akce 31. 5. 2015.
2. Dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR na akci tělocvična zateplení, výměna oken a dveří, vnitřní osvětlení a strop v hale
tělocvičny,která bude ve výši 3,308 mil. Kč, celková cena díla 5,082 mil.
Kč – dokončení akce16. 6. 2015.
3. Dotace z Ministerstva obrany na akci – rekonstrukci válečného hrobu
v Charvátech, předpokládaná cena 230 000 Kč – provedení a dokončení
akce v roce 2016.

Na stavbu ČOV je nasazena těžká technika

4. Dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR na nákup
kontejnerového automobilu na svoz bioodpadu v obci, který ze zákona
bude muset obec likvidovat, ve výši 1,3 mil. Kč, celková pořizovací cena
1,5 mil.Kč. S automobilem získá obec i 5 kusů kontejnerů na BIO odpad.
Nákup automobilu do října 2015.
5. Dotace z Ministerstva zemědělství na akci –„Kožušany-Tážaly
kanalizace a ČOV“, která bude ve výši 27 mil. Kč + dotace Olomouckého
kraje 2 mil. Kč, celková cena díla 46 mil. Kč –dokončení akce prosinec
2015.
6. Dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj na akci – dětské hřiště
u mateřské školy ministerstvo nepodpořilo z důvodů vysokých
požadavků obcí. Peníze byly přiděleny pouze 11 % žadatelům.

ZPRÁVY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY

Prváci a druháci na společné fotografii

S příchodem jara jsme se soustředili na aktivity spojené s pobytem venku.
Projektovými dny v rámci environmentální výchovy jsme si připomněli Den vody
a Den Země. Ekologická beseda o třídění a recyklaci odpadu naučila naše žáky jak
správně zacházet s odpadem a chránit tím naši planetu.
Svátky jara - Velikonoce - děti oslavily výrobou dárků na zámku v Náměšti na
Hané, kde se seznámily i s tradicemi a původem svátků.
Netradičními formami ve výuce, jako jsou besedy a přednášky, se žáci
seznámili se správným čištěním zubů, se zdravým způsobem života.

Navázali jsme vztahy se ZŠ Věrovany, se
kterou jsme nejen jezdili na plavecký výcvik do
Olomouce, ale i na sportovní soutěže.
V rámci 70. výročí konce 2. světové války
navštívila dne 29. dubna naši školu místní
spoluobčanka paní Libuše Kratochvílová, aby
pobesedovala s našimi dětmi na válečné téma.
Žáci všech ročníků se shromáždili v jedné třídě,
a velice pozorně naslouchali zasvěcenému
vyprávění o šesti letech Protektorátu, kdy dvacet
čtyři našich občanů přišlo o život.
I v tomto školním roce do naší školy
docházely studentky z Pedagogické fakulty
v Olomouci, které tak výukou i přednáškami
získávaly první zkušenosti.
Ze všeho nejvíc se však děti těšily na školu
v přírodě, kdy některé si poprvé vyzkoušely
odloučení od rodiny. Pestrou činností, soutěžemi,
pobytem v přírodě děti neměly ani čas si na
rodiče vzpomenout. V květnu, po besídce
věnované maminkám, jsme museli zpátky do
lavic, protože konec školního roku se rychle blížil a my jsme ještě museli bojovat
o jedničky. Ty si děti odnesly v úterý 30. června na vysvědčení a pak už je čekaly
zasloužené prázdniny.
Přejeme jim, aby si je pěkně a ve zdraví užily!
Mgr. Zdeňka Vašíčková
ředitelka ZŠ a MŠ Kožušany – Tážaly

MATEŘSKÁ ŠKOLKA PŘED PRÁZDNINAMI
Co se v naší MŠ událo za posledních pár měsíců? Snažíme se doplnit
a zpříjemnit čas dětí v MŠ různými akcemi. Ať už jsou to divadelní představení,
přednášky, koncerty, výlety apod. V měsíci březnu jsme navázali spolupráci s ČČK
Prostějov. Jejich přednášky dětem hravou a zábavnou formou přibližují
zdravovědu. Ve školce i nadále probíhá taneční kroužek slečny Kristýny Coufalové
z taneční školy Coufalovi Olomouc.
V měsíci únoru a březnu se konal Maškarní ples pro děti i dospělé. Díky
těmto akcím přibyla nemalá částka na konto SRPŠ při ZŠ a MŠ. V březnu proběhl
zápis do MŠ pro školní rok 2015/2016. Do nového školního roku bylo zapsáno
13 dětí a mohli jsme tak vyhovět žádosti všech rodičů. DO ZŠ bylo přijato
9 budoucích prvňáčků.
V měsíci dubnu se školka proměnila v čarodějnické rejdiště.
Od rána probíhaly ve školce čarodějné soutěže, disciplíny, písničky,
tančilo se, zpívalo a na děti čekala různá překvapení. Ve večerních
hodinách byl program určen jen pro ty nestatečnější – třída
starších dětí (Broučci). Děti spaly přes noc na našem čarodějném
vršku, kde je čekala stezka odvahy, vařily lektvary a tančily
divotvorné tance.
V měsíci květnu jsme pro maminky připravili besídku ke Dni
matek. Děti s radostí svým blízkým předvedly, jak šikovné umí být.
Pásmo básniček, písniček a tanečků provázely slzy radosti i dojetí.
V tomto měsíci byla také velkým zážitkem dlouho očekávaná
Školka v přírodě. Letošním druhým ročníkem nás provázeli lesní
skřítci, víly a strašidla. Ubytováni jsme byli v příjemném rodinném
penzionu Anežka v Ostružné, kde se o nás majitelé s láskou starali.
Odměnou nám byly radostné jiskřičky v očích dětí a jejich nadšené
vyprávění na konci prožitého týdne. Pobyt v Jeseníkách se nám
moc líbil, již teď se těšíme na další ročník.

Do konce školního roku jsme zvládli další divadelní představení, společné
focení v MŠ, koncert P. Nováka, výlety a jiné činnosti.
Poslední akcí MŠ bylo Pasování školáků, které se uskutečnilo 25. června v 17
hod. na hřišti Za Tratí v Kožušanech. V rámci bohatého programu bylo malování
na obličej, skákací hrad, různé soutěže a také hojné občerstvení.
Při příležitosti konce školního roku bychom rády za kolektiv MŠ poděkovaly
rodičům a SRPŠ za spolupráci a pomoc při různých akcích. Těšíme se na další
spolupráci i v dalším školním roce.
Jana Lejsková
vedoucí MŠ Kožušany - Tážaly

Školka v přírodě v Ostružné

ČASOVÝ HARMONOGRAM PRACÍ NA VÝSTAVBĚ KANALIZACE A ČOV - 2015
činnost / stavební objekt
provozní objekt ČOV
dešťová kanalizace
kanalizační stoky
- přivaděč
- A 1. část
- A 2. část
- A-2 1. část
- A-2 2. část
- A-2-1
- A-2-1
- A-2-1-1
- A-2-1-2
- A-2-1-2-1
- A-2-1-3
- A-2-1-4
- A-2-1-5
- A-2-1-5-1

místní část
Kožušany
Tážaly
Kožuš.-Táž.
Kožušany
Kožušany
Kožušany
Kožušany
Kožušany
Kožušany
Kožušany
Kožušany
Kožušany
Kožušany
Kožušany
Kožušany
Kožušany
Kožušany

termín
výstavby

činnost / stavební objekt

10. 03. - 30. 11.
01. 06. - 12. 07.
23. 03. - 31. 08.
23. 03. - 19. 04.
20. 04. - 31. 05.
01. 06. - 30. 06.
20. 04. - 17. 05.
16. 05. - 17. 06.
20. 04. - 17. 05.
15. 06. - 25. 07.
04. 05. - 10. 05.
18. 05. - 31. 05.
01. 06. - 14. 06.
15. 06. - 21. 06.
22. 06. - 05. 07.
06. 07. - 02. 08.
20. 07. - 10. 08.

- A-2-3
- A-2-4
- A-3
- A-3-1
- A-5
- A-5-1
- A-5-1-1
- A-5-2
- A-5-3
- výtlak V 3
- výtlak V 2
čerpací stanice - ČS2
čerpací stanice - ČS3
odbočky pro přípojky
úprava krajských komunikací
úprava místních komunikací
přeložky dešťové kanalizace

Časový harmonogram prací na výstavbě kanalizace a ČOV
v Kožušanech – Tážalech byl zpracován zhotovitelem stavby, což je
EUROVIA, a.s., ve spolupráci s obcí.
V průběhu stavby se mohou vyskytnout nepředvídatelné skutečnosti,
které mohou termíny zhotovení jednotlivých stavebních objektů
prodloužit například problémy s podložím, podzemními prostorami
(sklepy apod.) v trase vedení kanalizace (často schází dokumentace
vedení sítí jako dešťová kanalizace, různé „tajemné“ kabely, potrubí
v zemi apod.), opožděné dodávky technologie a materiálů od výrobců
(hlavně betonářské prvky), špatná statika domů, kdy se při zhutňování
nadloží nad kanalizací musí postupovat jinými technologiemi a podobně.
Limitní činností pro kolaudaci kanalizace s provozními stavbami
a projednání podmínek pro zkušební provoz ČOV je vybudování stok
s odbočkami pro přípojky a vybudování provozního objektu ČOV.

místní část
Kožušany
Kožušany
Kožušany
Kožušany
Tážaly
Tážaly
Tážaly
Tážaly
Tážaly
Kožušany
Tážaly
Tážaly
Kožušany
Kožuš.-Táž.
Kožuš.-Táž.
Kožuš.-Táž.
Tážaly

termín
výstavby
11. 05. - 25. 05.
08. 06. - 14. 06.
18. 05. - 07. 06.
08. 06. - 14. 06.
25. 05. - 28. 06.
20. 04. - 24. 05.
18. 05. - 24. 05.
06. 07. - 19. 07.
20. 07. - 09. 08.
01. 06. - 28. 06.
18. 05. - 24. 05.
25. 05. - 31. 05.
29. 06. - 05. 07.
27. 04. - 30. 08.
05. 10. - 25. 10.
05. 10. - 25. 10.
29. 06. - 12. 07.

V harmonogramu je dostatečný časový prostor mezi dokončením
kanalizačních stok, kanalizačních přípojek do rodinných domů a ostatních
staveb a dobou kolaudace, což je přibližně tři měsíce. Je to dostatečná
časová rezerva pro vyřešení nepředvídatelných překážek ve výstavbě této
akce.
Proto mějte pochopení při různých časových prodlevách. Tyto
problémy řeší zhotovitel s obcí a technickým dozorem investora, jež
průběh stavby sleduje a je odborným poradcem obce.
Předpokládaný a zároveň závazný termín pro kolaudaci a zkušební
provoz je prosinec 2015.
Další informace mohou občané získat na webových stránkách obce:
www.kozusanytazaly.cz
Ing. Vladimír Kubisa

PODĚKOVÁNÍ
Vážení spoluobčané,
8. května jsme si připomněli 70. výročí ukončení 2. světové války, její
oběti a také událostiz jara roku 1945, které tak tragickým způsobem
poznamenaly naši obec.
Celý akt započal setkáním rodinných příslušníků obětí války a pozvaných
hostů se zastupiteli obce v prostorách Kulturního domu v Tážalech.
Poté se účastníci setkání spolu se členkami folklorního souboru Hanačky,
místními hasiči a občany obce v průvodu přemístili do Kožušan k základní
škole. Tady u památníku obětí 2. světové války se uskutečnilo položení věnce
a kytic a po recitaci působivých básní našimi Hanačkami, byly proneseny
proslovy starostou obce Petrem Mazalem a poručíkem Martinem Vaňourkem,
pracovníkem Vojenského historického ústavu v Praze.
Následovalo přesunutí do Charvát na hřbitov, kde byl u hrobu obětí
kožušanské tragédie z konce 2. světové války uspořádán pietní akt.
Ze hřbitova potom všichni v průvodu přešli do místního kostela. Zde
v chrámu sv. Jana Křtitele dubský pan farář PhDr., ThLic. Jan Kornek pokřtil
padesát knih „Kožušany-Tážaly v období okupace 1939-1945“, které pak byly
poručíkem Martinem Vaňourkem slavnostně předány čestným hostům
a potomkům hrdinů a obětí války.
Závěr květnových oslav se uskutečnil na pevnůstce č. XIII v Olomouci, kde
proběhla pietní vzpomínka s položením věnce u pamětní desky.
Pořadatelé zde také připravili menší občerstvení a zároveň měli účastníci
možnost si v doprovodu pana Iva Juráše, majitele pevnůstky a nadšence
vojenské historie, prohlédnout tuto jedinečnou vojenskou stavbu.
V rámci těchto akcí probíhalo v tento den i slavnostní vítání osmi občánků
do svazku naší obce.

Oslava konce 2. světové války s pietní vzpomínkou na její oběti měla
důstojný průběh. Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem, co se o to
přičinili. Poděkování zvláště patří:
- autorům publikace „Kožušany-Tážaly v období okupace 1939-1945“
poručíku Martinu Vaňourkovi, pánům Lubomíru Buchtovi a Milanu
Ženčákovi za jedinečný počin v oblasti sdělení historických okamžiků
a faktů naší obce,
- členkám folklórního souboru Hanačky s jejich vedoucí paní Miloslavou
Lakomou, za velmi působivé a citlivé vystoupení,
- příslušníkům Krajského vojenského velitelství Olomouc, v čele s pplk. Ing.
Martinem Peterou a trubači z posádkové hudby Olomouc, za podporu
a významný podíl Armády České republiky na důstojném průběhu oslav,
- místnímu sboru dobrovolných hasičů, za podporu této akce,
- panu faráři PhDr., ThLic. Janu Kornekovi, za velmi vstřícný postoj
k uskutečnění křtu knihy v charvatském kostele a za jeho velice procítěná
slova k těmto událostem,
- Ivo Jurášovi, za umožnění návštěvy pevnůstky č. XIII, za jeho erudovaný
výklad o historii tohoto fortu a za krásné zážitky, které jsme si z pevnůstky
odnášeli,
- všem, zvláště pak Libuši Kratochvílové a Pavlu Sladkému ml., kteří se na
přípravě a průběhu oslav podíleli,
- a také všem našim občanům i „přespolním“, kteří se vzpomínkové oslavy
v hojném počtu zúčastnili a tím podpořili její smysl a význam a zároveň tak
vyjádřili hlubokou úctu všem válečným obětem.
Ing. Vladimír Kubisa

VĚROVANSKÉ ,,KRÁLOVSTVÍ HRAJE, ZPÍVÁ A TANČÍ“
Dovolte mi opět několik málo slov o posledním vystoupení našich
„Hanaček“. Doufám, že se najde alespoň pár čtenářů, kteří si se zájmem a nebo
jen ze zvědavosti přečtou následující řádky.
V sobotu 11. dubna 2015 jsme se sešli v našem Kulturním domě a po krátké
zkoušce a posledních přípravách jsme se vydali společně do Věrovan. Věřte nebo
ne, dnes už je třeba k přesunu „Hanaček“, jejich doprovodu a nezbytných věrných
fanoušků z řad rodičů nejméně osm, někdy i deset automobilů. Když se přidá
ještě auto našich hasičů, jde o konvoj, který na silnici jen tak nepřehlédnete.
Ráda bych při této příležitosti naším hasičům za jejich pomoc ze srdce velmi,
velmi poděkovala.
Věrovanský kulturní dům nás uvítal příjemnou a milou atmosférou. Sál byl
už na první pohled plný spokojeně se tvářících diváků, kteří s vděčností přijímali
vše, co jim bohatý program nabízel.
Už při vystoupení našich
děvčat bylo od první chvíle znát,
že se tu cítí velmi dobře a že si to
tentokrát opravdu užívají. Tančily
s chutí, elánem, nezbytným
úsměvem a dokonce si při tanci
i prozpěvovaly. Celý náš program
byl provázen potleskem, tak si
myslím, že se naše holky
divákům opravdu líbily, a že své
vděčné a nadšené diváky za
hezké přijetí náležitě odměnily
pěkným kulturním zážitkem.
Přehlídky Mikroregionu se
vyznačují pohodovou, přátelskou
atmosférou a velmi pestrou
a
rozmanitou
nabídkou

vystoupení. Od jednotlivců, mezi kterými vystoupil i náš houslista Toník
Kratochvíl, přes skupinu stepařek z Dubu nad Moravou, estetické gymnastky
z Velkého Týnce, či mažoretky z Věrovan, se dostáváme k folklorním souborům
Majetínek a Týnečáci.
A samozřejmě, když jsme ve Věrovanech, nesmí chybět ani dechovka
Věrovanka. Pravidelně mívají úspěch i soubory seniorek „Báječny žensky“
z Majetína a „Poupata“ z V. Týnce.
A tak závěrem mi nezbývá, než pozvat všechny, kteří se rádi baví a chtějí
vidět a zatleskat nejen našim šikovným „Hanačkám“ – tak příště pojeďte určitě
s námi.
Miloslava Lakomá
vedoucí souboru Hanačky

HASIČI KOŽUŠANY-TÁŽALY
V lednu 2015 proběhla valná hromada našeho SDH, kde jsme shrnuli
celou naši činnost za rok 2014. Dále jsme odsouhlasili plán práce na rok
2015 a to celého hasičského sboru.

17. ledna jsme pořádali Hasičský ples. Ještě jednou bychom touto
cestou chtěli poděkovat všem sponzorům za příspěvky do tomboly.
Mladí hasiči trénovali celou zimu v místní tělocvičně, připravovali se
na turnaj ve vybíjené, který pořádal SDH Nenakonice. Díky některým
starším, kteří neodmítli účast na turnaji, jsme mohli dát dohromady
aspoň jedno smíšené družstvo. Společně s našimi benjamínky uhájili
v silné konkurenci 6. místo.
Lenka Slováková zorganizovala další Bazárek, tentokrát s jarní
tematikou, výdělek bude použit pro mladé hasiče.
1.května jsme jako každým rokem za pomoci dětí a dospělých
postavili krásnou májku v areálu Za tratí. Akce byla obohacena dílničkou
pro děti, mohly si vyrobit netopýří masku. V odpoledních hodinách jsme
nechali shořet krásnou čarodějnici, kterou nám vyrobila Lucka Lakomá.

Vzhledem k chladnému jarnímu počasí mladí hasiči neměli moc
možností trénovat na hřišti požární útok, přesto jsme vyjeli 10. května na
soutěž Ligy do nedalekého Drahlova, ale jen s přípravkou a mladšími
žáky. Ti se s časem 21.90 umístili na 16. místě ze 32 družstev, přípravka
získala 1. místo. Děti měly také velkou oporu v rodičích, kteří je přišli
podpořit.

Starší žáci se poslední dobou bohužel nepravidelně scházejí na
trénincích, nemohou pak vyjet ani k soutěžím. Je to velká škoda, vkládali
jsme do nich velké naděje, protože jako tým podávali v loňském roce
výborné výsledky.
V Drahlově soutěžili tito malí hasiči:
Mladší žáci: Míša Čapková, Jakub
Stavělík, Jakub Šmakal, Adéla Lejsková,
Barbora Richterová, Barbora Burešová a
Martin Pohlídal.
Přípravka: Martin Slovák, Terezka
Šmakalová, Terezka Andrýsková, Vojtěch
Vincourek, Jakub Lenoch a Matěj Pecka.
24. května jsme se s mladšími hasiči
zúčastnili okresní soutěže hry Plamen
2014/2015 v Olomouci v areálu
Lokomotivy Olomouc. Družstvo jsme
museli sestavit s pomocí malých
benjamínků ve složení:
Bára Burešová, Kuba Šmakal,
Terezka Šmakalová, Laura Pohlídalová,
Martin Pohlídal, Marek Čapka a Míša
Čapková.
Všichni podali maximální výkon.
Strávili jsme celou neděli soutěžemi štafety 4 krát 60 metrů, štafetami
dvojic a požárním útokem. I při velké konkurenci jsme si polepšili proti
loňskému roku a umístili jsme se na desátém místě.
Starší družstvo se opět nesešlo, proto ve štafetě jednotlivců dostali
prostor Libor Čapka a Šimon Bureš, kteří dosáhli také krásných výsledků.
Oba chlapci s Luckou Lakomou pomáhali při náročné organizaci celé
soutěže a byli oporou malým hasičům i jejich vedoucím.

30. května jsme se sešli na kácení májky v areálu Za tratí, mladí hasiči
se s velkým nasazením ujali organizování soutěží pro děti. Opět jsme se
mohli těšit velké účasti široké veřejnosti, vystoupily naše Hanačky
s doprovodným programem a naši hasiči předvedli ostatním, co umí při
požárním útoku.
Chtěli bychom jménem mladých hasičů poděkovat za štědré
sponzorské dary paní Mgr. Jiřině Nakládalové a členům místního Svazu
Červeného kříže.
Diana Buchtová, Petr Šmakal
vedoucí mladých hasičů

OSLAVY 70. VÝROČÍ

KONCE 2. SVĚTOVÉ VÁLKY

OSLAVY 70. VÝROČÍ

KONCE 2. SVĚTOVÉ VÁLKY

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SOKOL KOŽUŠANY- ODDÍL KOPANÉ
Jak bylo řečeno v minulém čísle Zpravodaje, nevyhnul se oddílu pád
do II. třídy okresního fotbalového svazu, kde jsme se ocitli ve společnosti
i našich sousedních rivalů, Nemilan, Blatce a Drahlova. Soutěž, co se týče
dojezdových vzdáleností, je zhruba stejná jako I. B. třída. Nejvzdálenější
soupeři Dlouhá Loučka a Nová Hradečná leží 45km od Kožušan-Tážal.
Atraktivita je zajištěna derby utkáními s výše uvedenými soupeři.
Sestupem do této soutěže automaticky fotbalová veřejnost
předpokládala, že oddíl bude hrát o přední místa a bude patřit
k favoritům soutěže. Skutečnost byla malinko jiná a až v posledním
předehrávaném utkaní podzimu po vítězství v Nemilanech v poměru 3:2
jsme přezimovali v horním patře tabulky, na 4. místě. Suverénním lídrem
soutěže na podzim bylo družstvo Nemilan, pouze s jednou remízou
a jednou porážkou (obě ztráty s námi), rovněž velmi dobře si vedl
a doposud vede Drahlov.
Jarní část soutěže byla zahájena poslední víkendovou nedělí
v březnu, kdy jsme hostili tým z Dlouhé Loučky (výsledek 1:0). Složení
mužstva se mění každým rokem, záleží vždy na tom, koho se podaří
zajistit na doplnění kádru a to většinou formou hostování hráče z jiných
fotbalových oddílů. Pro jarní část soutěže je to zejména hráč 1. SK
Prostějov, rodák naší obce, odchovanec Sigmy Olomouc, Martin Soušek,
který by měl být výraznou postavou zálohy mužstva, současně střelcem
i exekutorem standartních situací.
V současné době má kádr včetně hrajícího trenéra 18 hráčů, z toho je
5 hráčů v našem oddíle na hostování (3-Černovír, 1-Chválkovice
a 1-Prostějov). Tým určitě nepatří k věkově mladším družstvům,
nejstarším hráčem je Rozehnal Marek, který v lednu oslavil čtyřicátiny,

o polovinu let nejmladšími hráči jsou Dočkal Martin a Vyroubal Dominik
(hostující z Černovíra). Sedm hráčů současného kádru ještě zažilo zápasy
v I.A třídě.
Na jaře jsme příjemně překvapili výhrou 4:1 v Drahlově, nepříjemná
ale byla prohra 0:1 v Blatci.
Poslední kolo hrály Kožušany v neděli 14. června na hřišti soupeře SK
Červenka a výhrou 2:4 si upevnily konečné 2. místo.
Závěrečnou tabulku Okresního přeboru II. třídy, a krátké zhodnocení
průběhu této soutěže uveřejníme příště.
Co se týče mládeže, jak bylo řečeno v posledním Zpravodaji,
novodobá éra práce s mládeží byla nastartována příchodem dvojice
bývalých hráčů a to Ing. arch. Přemysla Ženčáka a Jana Kratochvíla, kteří
se začali, kromě svých potomků, rovněž věnovat i chlapcům z okolí.
Postupně se začal budovat kádr mladých fotbalistů i přes různé problémy
a těžkosti s dnešní dobou spojené. Kopaná totiž v dnešní době u mládeže
už dávno neexistuje coby fenomén sportování číslo jedna, jak se kdysi
v dobách minulých nosívalo, ale problémem jsou i různé věkové hranice
s žákovským sportem spojené.
A tak v roce 2007 až 2009 se účastnili žáci různých sportovních her
a zápasů hraných turnajovým způsobem a to zejména v kategorii
benjamínci. V sezoně 2009-2010 již byli nasazeni do soutěže II. třídy
mladších žáků, kde hráli se střídavými úspěchy až do konce sezony 2013
– 2014.
Nejúspěšnější rok absolvovali v sezoně 2010 – 2011 kde z 10
účastníků obsadili konečné 4. místo. Tuto sezonu již hráli okresní přebor
starších žáků skupina B.

Současné mužstvo
horní řada: K. Zavadil, M. Soušek, T. Psotka, J. Jabůrek, O. Pazdera, J. Boháček, J. Hovorka-trenér, J.Mík
dolní řada: G. Guskovič, M. Rozehnal, P. Očenášek, D.Vyroubal, M. Thomas

foto ze zápasu v Nákle 3. 5. 2015
horní řada: P. Ženčák-trenér, L. Lakomý, J. Očenášek, P. Gregor, P. Smolka, D. Kovář, F. Smital, J. Zlámal, Š. Ženčák, T. Belant,
J. Špičák, D. Špičák, J. Kratochvíl-trenér
dolní řada: J. Hrbáček, A. Kratochvíl, T. Zhříval (chybí: O. Polák, V. Hnatovskyj, V. Pelíšek)
Prohrou v posledním zápase soutěže 6:2 v Dubě nad Moravou
s tamějším Sokolem skončili v tabulce na 7. místě. Soutěž byla opět
velmi nevyrovnaná, když např. na 1. místě Chomoutov má 58 bodů
a poslední, na 11. místě Lutín pouhý 1 bod a skóre 19:205, oproti třeba
Hněvotínu, který nastřílel 161 branek. Mezi nejlepší střelce v soutěži se
řadí také domácí Jan Špičák, jeden z pěti hráčů v mužstvu ze sousedního
Blatce, který má na kontě 32 branek.
Žákovské soutěže mají svá specifická pravidla pro hru. Například,
kromě toho, že můžou hrát i děvčata, tak se hraje na polovinu hřiště,
branky jsou přenosné, rozměru 5 x 2m (letos oddílu přidělil okresní
fotbalový svaz nové branky, z titulu bezpečnosti hliníkové a mnohem
lehčí), nehraje se na ofsajdy, počet hráčů jednoho družstva na hřišti je
7 + 1.

Většinu domácích zápasů hrávají žáci v neděli 2 hodiny před úředním
začátkem družstva mužů. Z výše uvedených důvodů každým rokem spíše
ubývá počet přihlášených družstev do soutěže, rovněž výsledky a kvalita
žákovských družstev je velmi proměnlivá a každá nová sezóna je
poznamenaná hlavně odchodem starších kluků a zařazováním těch
nejmenších. V příští sezóně to vypadá, že vzhledem ke stáří chlapců bude
oddíl hrát už v kategorii mladší dorostenci a to je hra na celé ploše
fotbalového hřiště.
Proto neváhejte a přijďte se podívat každou druhou neděli na některý
ze zápasů žáků či dospělých. Srdečně Vás, domácí příznivce, zveme na
fotbalové hřiště, kde sportovní zážitek lze spojit i s tradičním
občerstvením.
Ing. Škubna Jiří, předseda oddílu

JAK SI VEDLI NAŠI STOLNÍ TENISTÉ V SEZÓNĚ 2014/2015
Soustavným tréninkem a snahou členů stolního tenisu, většina
našich oddílů v sezoně roku 2013/2014 postoupila do vyšších
výkonnostních tříd. Přestože jsme měli obavy o další udržení
v náročnějších třídách a potýkali se s odchodem dobrých hráčů,
dokázali jsme dosáhnout velmi slušných výsledků v již ukončené
sezoně r. 2014/2015.
Družstvo A skončilo s 58 body na čtvrté příčce regionálního
přeboru.
Ve 2. třídě veřejného přeboru se umístilo s 58 body družstvo C na
třetím místě a s 54 body družstvo B na čtvrtém místě.
Družstvo D ve 3. třídě
vybojovalo se 49 body
čtvrtou příčku.
Z našich řad odešel ze
zdravotních důvodů Ivo
Grunt, a dále Tomáš Chytil,

který se věnuje jinému sportu. Přibyli nám však noví hráči a tak
doufáme, že budeme i nadále vítězit a postupovat na vyšší příčky.
Vladislav Belant st.
hrající trenér

ZAJÍMAVÝ DOKUMENT
Tuto historickou listinu z listopadu 1945 jsem
našel ve schránce na noviny. Její obsah mě zaujal,
a proto ho předkládám našim čtenářům a zároveň
touto cestou děkuji jejímu neznámému dárci.
Z dokumentu vyplývá, že tehdejší představitelé naší obce, místo aby se ihned po válce
neprodleně přičinili o vybudování důstojného
pomníku kožušanským obětem 2. světové války
(ten byl postaven až po deseti letech), zajímali se
spíše o zřízení kina a válečné oběti si vzali jako
argument své žádosti.
Filmové produkce se měly konat v sále bývalé
hospody č. 7, kterou obec získala jako konfiskát po
Josefu Kráčmarovi. Ten se za Protektorátu přihlásil
k německému občanství a po válce byl proto
s celou rodinou odsunutý do Německa a jeho
majetek propadl ve prospěch státu.
Zajímavé také je, že přesně téhož dne 12. 11.
1945, kdy je datována tato žádost, se do vedlejší
obce Blatec přistěhoval provozovatel kočovného
kina a majitel kinematografické koncese
s vlastním promítacím přístrojem a zvukovou
aparaturou - Josef Hergot.
Z toho důvodu byl biograf zřízen v Blatci.
Kožušanským zbyly jen oči pro pláč - neměli kino,
nebyl ani pomník padlým a nakonec přišli
i o Kráčmarovu hospodu se sálem a jevištěm,
kterou si chtěli přestavět na kulturní dům. Obec
neprozřetelně tuto budovu prodala jako
nepotřebný objekt.
Kulturní dům byl později postaven v Tážalech.
Milan Ženčák

NAŠI JUBILANTI
Červenec:
Kalábová Helena, Hirschnerová Alžběta,
Bazgerová Eva, Nakládalová Drahomíra,
Schindler Václav, Grunt Jaroslav,
Kolečář Josef, Kovářová Dagmar
Srpen:
Chmelová Ludmila, Drmola Ondřej,
Škochová Jarmila, Thomas Josef,
Franková Božena
Září:
Ženčák Václav, Procházková Ludmila

DO SVAZKU OBCE BYLI
PŘIVÍTÁNI DNE 8. 5. 2015
Balut Jan
Furo Dominik
Henklová Eliška
Horáčková Kristýna Lucie
Pazdera Martin
Podhorný Alex
Slovák Patrik
Štössel Michal

VZPOMÍNÁME
Frank Josef
Procházková Anna
Kratochvíl Vladislav

POŠTA BYLA V KOŽUŠANECH JIŽ PŘED 115 ROKY
Zápis v kožušanské školní kronice:
"Dne 12. října 1898 podána přičiněním vysoce urozeného pána
c. a k. podplukovníka Emila z Albrechtů-Varkonyi, jinak majitele
kožušanského zámečku, žádost slavnému c. k. poštovnímu ředitelství
v Brně, by v Kožušanech poštovní úřad zřízen byl.

A již dne 1. listopadu toho roku počaly se dopisy do Kožušan a Tážal
z pošty Charvatské a Nemilanské došlé počítati a mělo se tak díti po celý
měsíc listopad. Dle výsledku počítání rozhodne slavné c. k. poštovní
ředitelství, zda zřízení nové pošty v Kožušanech bude povoleno.
Velkolepý den pro naši obec nastal 16. dubna 1900. V ten den,
v pondělí velikonoční, dle nařízení veleslavného c. k. ředitelství pošt
a telegrafů v Brně ze dne 6. dubna tohoto roku čís. 25332 byla otevřena
slavnostně v Kožušanech pošta. Prvním c. k. výpravčím pošty jmenován
p. Antonín Pecha t. č. správce školy. Do obvodu poštovního patří Kožušany
a Tážaly. "

K zápisu z kroniky bych dodal, že první poštovní úřad v Kožušanech
byl zřízen ve škole v bytě pana řídícího. V roce 1909 byl Antonín Pecha
z postu správce školy penzionován a protože školní byt musel přenechat
svému nástupci Antonínu Kohnovi, nechal si postavit na okraji obce
směrem k Tážalům rodinný domek č. 91, do kterého se 22. listopadu t. r.
přestěhoval a poštu si „vzal“ s sebou do nového bydliště. U Pechů byla
poštovní výpravna provozována až do
smrti jejího majitele v roce 1926.
Dům Antonína Pechy na fotografii je
pohledná vilka, která svědčí o umu
a vkusu tehdejších stavitelů. Na snímku
je vidět mezi horním a dolním velkým
oknem znak rakousko-uherské c. k.
pošty. V popředí domu stojí Ant. Pecha,
před ním jeho tchýně Marie Žůrková
a v rohu předzahrádky jeho manželka
Anna. Dům byl postaven, jak už bylo
řečeno, na počátku 20. století a nacházel
se tehdy o samotě, naproti hospody
„U Vlašaných“
V současné době je situován
v řadové zástavbě a jeho nynějším
majitelem je pravnuk pana řídícího
Antonína Pechy – Jaroslav Grunt.
Vraťme se ale k poště. Od výše
jmenovaného roku 1926 byla umístěna
v domě č. 83 u Jana Ženčáka a odtud se
v roce 1940 na osm let přestěhovala
k Prečanům č. 108. V červnu 1948 byla
pošta v Kožušanech, údajně pro nedostatečný provoz, zrušena. Zůstala
jen telefonní stanice v domě čís. 3 u Vařeků. Nejbližší poštovní úřad se
nacházel v nedalekých Charvátech.
Znovu byla pošta u nás obnovena až v roce 1974. Po sedmdesáti
čtyrech letech se vrátila zpět do školní budovy a zde slouží občanům
dodnes.
Milan Ženčák

JAK JE TO SE SEMAFOREM
19. 1. 2013 byly spuštěny do zkušebního provozu dynamické zpomalovací semafory, z důvodu velké nehodovosti a nepřiměřené rychlosti
projíždějících automobilů a motocyklů.
Vzhledem k tomu, že do dnešního dne se nepodařilo zajistit schválení k trvalému provozu, byla obec Dopravním inspektorátem olomouckého
kraje nucena k vypnutí světelné signalizace. Uvedení do trvalého provozu bude projednáno v nejbližším možném termínu na Policejním prezidiu
v Praze.
Nutno podotknout, že již první den od vypnutí signalizace došlo v naší obci k nárůstu rychlosti o 12 procent.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

