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SLOVO STAROSTY
Skončily dva měsíce prázdnin a začal nový školní rok. Po dvouměsíčních prázdninách budou mít děti určitě spoustu sil do učení, které zúročí
samými dobrými známkami a úspěchy na školních akcích. Prvňákům ve školce i ve škole srdečně přeji, aby se jim v novém prostředí líbilo a aby si
zde našly spoustu nových kamarádů. Předškoláci se budou určitě úspěšně připravovat na následnou školní docházku.
Pedagogickým pracovníkům přeji co nejvíce hodných dětí, spoustu trpělivosti a pevné nervy. Provozním pracovnicím radost z práce, která je
důležitá v tom, aby školy dobře fungovaly.
Petr Mazal, starosta obce

1. ZÁŘÍ ZAČAL NOVÝ ŠKOLNÍ ROK
Poslední horký den přivítal naše školáky. Úsměv na tváři, sdělování
zážitků, aktovky naplněné učebnicemi, to jsou první dny nového školního
roku. Do školních lavic usedlo 40 žáků, škola je naplněna do posledního
místečka. Pan starosta s třídní učitelkou Mgr. Miroslavou Lukášovou
přivítali 12 prvňáčků. Starší žáky bude učit Mgr. Zdeňka Vašíčková, řed.
školy. Paní vychovatelka Zlatka Sedláčková vyučuje některé výchovy
a hlavně se věnuje dětem ve školní družině.
Provoz školy zůstává od 7.10 hod. do 15.30 hod. Zvýšil se zájem o
ranní družinu, kde si žáci hrají dle vlastního výběru. Vyučování se budeme
snažit oživit zapojením do několika projektů: Aktivní škola, Zdravé zuby,

Mléko a ovoce do škol, Dopravní výchova pro školáky. Na větší
atraktivnější projekty z EU nedosáhneme z důvodu malého počtu žáků.
Žáci 2. a 3. ročníku se zúčastní plaveckého výcviku. Zájmové kroužky
nabízíme žákům stejné jako v loňském roce. Rozvíjíme spolupráci
s Církevním gymnáziem Německého řádu a s Pedagogickou fakultou UP
v Olomouci.
První seznamovací týden, který byl zaměřený na bezpečnou cestu do
školy, máme za sebou. Ten největší kus práce nás teprve čeká. Proto Vám
přeji hodně trpělivosti a radosti z Vašich dětí.
Zdeňka Vašíčková, ředitelka školy

POSTUP PRACÍ PŘI VÝSTAVBĚ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE.
V současné době se výstavba splaškové kanalizace v naší obci dostala
do mírného skluzu, ale i přes tento drobný nedostatek by se konečné
termíny stavby neměly měnit.
Hlavní řad splaškové kanalizace je z velké části hotov. K úplnému
dokončení chybí výstavba úseku „Za zámkem“ a část od Základní školy
směrem na Tážaly. Následná výstavba odboček navazuje na výstavbu

hlavního řadu. Pracovníci provádějící odbočky oslovují minimálně
s jednodenním předstihem vlastníky domů, kde budou odbočky provádět
a upřesňují možné a reálné umístění revizních šachet. Tento kontakt
s našimi občany je také důležitý proto, aby motorová vozidla, stojící před
domy, nepřekážela a nezabraňovala provedení odboček z hlavního
kanalizačního řadu a revizních šachet.

V Tážalech, vzhledem k technickým problémům, kdy bude nutno
souběžně stavět splaškovou i dešťovou kanalizaci, přípojky a výtlak, bude
výstavba probíhat do konce měsíce října.

Na čistírně odpadních vod probíhají dokončovací stavební práce a již
se provádí montáž technologie. Termín dokončení je první polovina
měsíce listopadu. Po následném schválení zkušebního provozu
Magistrátem města Olomouce, což by mělo být koncem prosince
letošního roku, bude možno připojovat domácnosti na splaškovou
kanalizaci. Informaci o zahájení napojování vám sdělí náš obecní úřad.
Výkopové práce na vašich přípojkách můžete provádět nyní, ale vlastní
vypouštění splaškových vod bude možné až po schválení zkušebního
provozu.
Opětovně upozorňujeme, že do splaškové kanalizace nesmí být
napojeno potrubí odvádějící dešťovou vodu. Tato voda slině ředí
splaškové vody a výrazně snižuje účinnost čistírny odpadních vod.
Na níže uvedených schématech je uvedena vzorová kanalizační
domovní šachta a možný způsob napojení na kanalizační přípojky tuto
šachtu.
Petr Mazal
starosta obce

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SOKOL KOŽUŠANY- ODDÍL KOPANÉ
V prvním zpravodaji byla zmíněna stručná historie fotbalového oddílu, ke které se ještě vrátíme fotografií z roku 1979. Byla pořízena po skončení
vítězného fotbalového turnaje v Blatci. Na této fotografii je drtivá většina aktérů - hráčů a funkcionářů, z prvopočátků kopané v obci.

Horní řada: O. Rozehnal, A. Hanák, J. Škubna, M. Soušek, B. Kalandr, V. Chytil, V. Friedrich, D. Bazger, J. Hanák, L. Dunaja, Z. Pazdera, M. Sedláček, B. Soušek, O. Matoušek, M. Zapletal - trenér,
Dolní řada: J. Buček, P. Ženčák, P. Krempl, A. Alexa, J. Ženčák, L. Petrůj, M. Subota

A nyní se vráťme krátkým hodnocenímk uplynulé sezoně mužů 2014-2015,
která byla ukončena 13. června, kdy jsme vyhráli na hřišti v Července a jen jsme
tak potvrdili druhé místo v tabulce (viz tabulka) za postupujícími Nemilany,
kterév jarní části už tak suverénní nebyly jako na podzim. Po polovině soutěže
jsme za vedoucím mužstvem zaostávali na 5. místě o 14 bodů, v konečném
účtování to byly body pouze 3, což znamenalo, že jsme v jarní části nasbírali
nejvíce bodů ze všech mužstev a současně jsme byli nejúspěšnějším mužstvem
na cizím hřišti s 9 výhrami. Svědčilo to o vyrovnané formě nejen na domácím, ale
i na hřištích našich soupeřů.
Střelecky se dařilo zejména Martinu Thomasovi, který se svými 18 brankami
ve střelecké soutěži patřil mezi 3 nejlepší střelce. V první desítce střelců se rovněž
umístil Martin Soušek, který zatížil konto soupeřů 11 brankami, i když hrál pouze
polovinu soutěže. Kladně lze hodnotit také, že družstvo neobdrželo žádnou
červenou kartu, nicméně 51 obdržených žlutých karet už nepatří do hodnocení
nejslušnějších mužstev. Mezi největší hříšníky, se šesti obdrženými kartami,
patřili dva naši obránci.

Po počátečních úvahách a neoficiálních zprávách, že ze II. třídy budou
postupovat 2 družstva (mimo Nemilan i my), proběhlo v první polovině července
losování nového ročníku, kde realitou zůstalo, že budeme znovu hrát v sezoně
2015 - 2016 ve stejné II. třídě.
Před zahájením nového soutěžního ročníku došlo k několika změnám. Za
postoupivší Nemilany, sestupující Lužice, Novou Hradečnou a odstupující ze
soutěže Štěpánov „B“, přibyla nová družstva Velký Týnec, Šumvald a postupující
z nižší soutěže Příkazy a Přáslavice.
Složení mužstva se pro novou sezonu částečně změnilo. Kromě jiných
mladých hráčů, se po dlouhé době podařil obsadit důležitý post brankáře, přišel
Peter Čaník z Nedvězí, jako střelec do útokupřišel Tomáš Řehák z Konice a rovněž
se podařilo prodloužit hostování Martina Souška. Toto složení mužstva dává opět
tušit, že bychom se měli, jako v minulém ročníku, pohybovat v horním patře
tabulky.
Co se týče hodnocení mládeže, bylo shrnuto v posledním zpravodaji.
Družstvo žáků skončilo na 7. místě a Jan Špičák obsadil v tabulce střelců 4. místo
s 32 brankami. V novém ročníku budeme hrát ve II. třídě starších žáků, skupině B.
První soutěžní zápas odehráli žáci 6. září na hřišti v Grygově.
Nová sezona II. třídy mužů byla zahájena 9. srpna, kdy domácí hráči hostili
Sokol Újezd u Uničova a na výsledku 4:1 se střelecky podílel zejména nový hráč
T. Řehák, který vstřelil ve svém prvním soutěžním utkání v našem dresu hattrick
(3 branky). Po 4 odehraných zápasech je družstvo na 2. místě tabulky bez ztráty
bodu a předsoutěžní předpoklady, co se týče postu brankáře, střelce
a předpokládaných opor týmu se prozatím naplňují, tak si jen přejme do
zbývajících zápasů podzimní části soutěže, hodně štěstí a fotbalového umění,
samozřejmě i družstvu žáků!
Ing. Škubna Jiří
předseda oddílu

STOLNÍ TENISTÉ NA SPORTOVNÍM DNI V GRYGOVĚ
Dne 20. 6. 2015 se náš oddíl stolního tenisu zúčastnil sportovního
dne Mikroregionu království v Grygově.
Ve dvouhře mužů se na 1. místě umístil Belant Vl. st, 2. místo
obsadil Kouřil Josef z Brodku u Přerova a 3. místo obsadil Ginter Martin
z Grygova.
Ani ve čtyřhrách jsme si nevedli špatně. Zvítězila dvojice Suchánek
z Kožušan – Ginter z Grygova. 2. místo Belant– Milar, oba z Kožušan.
3. místo Kouřil z Brodku – Zelenka z Majetína.
Vladislav Belant st.
hrající trenér

FURICKCUP
Dne 11. 7. 2015 se konal již 4. ročník závodů v traktorech
a malotraktorech - Furickcup. Ve 12:00 začala prezentace strojů ve třech
kategoriích: Tera, čtyřkolové traktůrky domácí i sériové výroby a velké
traktory. Posádky strojů předvedly spanilou jízdu a chlubily se svými
vyšperkovanými stroji a nápaditými maskami, které byly součástí
hodnocení.

Sponzory, bez kterých by se celá akce neobešla, byli Marčiva,
Laser-tech, Paola-trans, Radek Šmakal, Poučínská Jaroslava, Pivovar
Holba. Všem moc děkujeme.
Příští ročník se bude konat 9. 7. 2016, jako již tradičně druhou
sobotu v měsíci červenci. Moc se těšíme na nové nápady závodníků a na
Vaši návštěvu.
Ještě jednou velké díky,
František a Gabriela Poučínští.
Po zahájení všichni účastníci procházeli soutěžními disciplínami. Jako
první se jela rychlostní zkouška. Ta vedla z hřiště Za tratí přes obec Tážaly
k Moravě ke splavu, dále obcí Kožušany a zpět na hřiště, kde byl její cíl.
Druhá disciplína prověřila zručnost i fyzickou kondici posádek - slalom,
couvání, parkování. Další zkouškou byl závod do vrchu, kde si účastníci
znovu ověřili svou zručnost, odvahu a stabilitu strojů. Poslední disciplínou
bylo pro letošní ročník tahání kamionu na čas. Zde byla prověřena síla
krásných strojů.
Celý závodní den provázel a komentoval Martin Slovák. Samozřejmě
nechyběly dobroty jako pečené selátko, maso z udírny a dobré pivečko.
Chtěli bychom moc poděkovat závodníkům i návštěvníkům, že nás
nezklamali a přišli se v hojném počtu pobavit. Velké díky patří také všem
přátelům a rodině za pomoc s organizací celé akce.

ZEMŘEL AUTOR NAŠEHO OBECNÍHO ZNAKU, HERALDIK JIŘÍ LOUDA
medaili Za zásluhy II. stupně. O čtyři roky později mu pak Univerzita
Palackého udělila čestný doktorát za celoživotní heraldické dílo. Jako
druhý cizinec v historii získal prestižní britskou cenu The Julian
Bickersteth Memorial Medal za knihu o heraldice nejvýznamnějších
evropských panovnických rodů.

Obecní znak a prapor

Jeden z nejuznávanějších evropských znalců erbů a vlajek, ale
především významný český heraldik Jiří Louda zemřel 1. září t. r.
v Olomouci, měsíc před svými 95. narozeninami.
Narodil se 3. října 1920. Po maturitě zamířil na České vysoké učení
technické, ale v roce 1938 byl povolán v rámci mobilizace do služby
v armádě. V dalším roce odešel do zahraničí. Nejprve se přes Polsko dostal
do Francie, kde vstoupil do cizinecké legie. Po její porážce Německem za
dramatických okolností zamířil do Velké Británie. Zde absolvoval
důstojnickou školu, pro zranění však nemohl sloužit u bojových jednotek,
tak až do konce války sloužil jako radista. Po návratu do vlasti ho armáda
poslala na dělostřelecké učiliště v Olomouci pro zařazení důstojníka
z povolání. Po komunistickém převratu v roce 1948 byl z armády
propuštěn se zdůvodněním, že nemá dostatečně kladný vztah k lidově
demokratickému zřízení a k našim spojeneckým závazkům vůči
Sovětskému svazu. V dubnu 1949 byl zatčen, načež dva roky strávil ve
věznici na Mírově. Potkal jej stejný osud, jako dlouhou řadu západních
příslušníků české armády. O dva roky
později pak nastoupil do Vědecké knihovny
v Olomouci, kde působil 23 let. Poté se
naplno začal věnovat heraldice.
Po
státním
převratu v listopadu
1989 byl pověřen
zpracováním návrhu nového znaku
Československé
republiky, který byl přijat. Protože se osvědčil, byl
později přizván i k tvorbě znaku pro samostatné
Česko. Kromě něj ale dal podobu také
prezidentské standartě, znaku Olomouckého kraje
a zhruba dvěma stovkám obcí.
Dočkal se také zadostiučinění za příkoří, když
byl v roce 1991 plně rehabilitován a povýšen na
plukovníka ve výslužbě a řady dalších ocenění.
Například se jako vůbec první Čech stal v roce
2000 akademikem Mezinárodní heraldické
akademie a ve stejný rok převzal z rukou
prezidenta Václava Havla státní vyznamenání,

V roce 1991 po obecních volbách se přešlo k samosprávnému řízení
jednotlivých obcí na základě demokratických voleb a také k dřívějšímu
označení „starostů“ v postavení představitele obce. V mnoha obcích začal
růst zájem vrátit se i k dříve běžné identifikaci obce opětovným
zavedením obecních znaků a praporů. Nejinak tomu bylo i v naší obci.
V roce 1999 na zasedání zastupitelstva jsem ve funkci starosty podal
tento návrh, který byl jednomyslně přijat a zároveň jsem byl pověřen
přistoupit k vyřizování příslušných organizačních opatření. Současně bylo
také rozhodnuto oslovit pana Jiřího Loudu z Olomouce, který byl v této
době již dostatečně znám.
Při osobní návštěvě v bytě u Loudů jsem byl překvapen až
neuvěřitelnou ochotou, přátelským jednáním a zejména znalostí historie
našich dvou obcí. Byl tak zvaně okamžitě v obraze a v tužce načrtl ihned
svůj první návrh. Na moji zmínku o vlastnictví kožušanského panství v 19.
století belgickým šlechticem Filipem Saint-Genois reagoval okamžitě.
Vyhledal jeho šlechtický erb, ve kterém bylo umístěno pět pětilistých růží,
a měl okamžité řešení pro jejich uplatnění. Řekl: „Vaše obec je složena ze
dvou bývalých sousedících obcí, které byly po staletí pod stejnými
feudálními pány. Je jenom logické, když použijeme dvě z těchto růží na
zdůraznění, že obec se skládá z bývalých dvou obcí a současně to bude
mít i historické opodstatnění.“ Tak se i stalo. Pan Louda návrh zpracoval,
zastupitelstvo jej bez výhrad schválilo a následovalo zaslání žádosti
s příslušnými přílohami Poslanecké sněmovně ČR. Měli jsme velkou
jistotu, že tento návrh projde bez komplikací. Jednak jsme měli kvalitního
zpracovatele návrhu, jednak jsme věděli, že Jiří Louda je velmi váženým
členem heraldické komise Poslanecké sněmovny.

L. Buchta a manželé Loudovi při slavnostním aktu v Poslanecké sněmovně

Zhotovení znaku a praporu včetně
souvisejících předmětů bylo zadáno firmě Velebný
a Fam z Ústí nad Orlicí. Na tuto firmu jsme měli
dobré reference a také jsme nebyli zklamáni.

Svěcení znaku a praporu

L. Buchta přebírá dekret o udělení znaku a praporu naší obci
z rukou předsedy Poslanecké sněmovny Václava Klause

Zdůvodnění a popis obecního znaku
Obecní pečeť Kožušan, známá z roku 1749, ukazuje v kruhovém poli
běžícího jelena. Tento jelen je převzat jako základní znamení
v navrženém znaku a to v zeleném poli, jehož barva vyjadřuje
zemědělský ráz obce. Dolní polovina štítu, oddělená od horní úzkým
zlatým pruhem, je polovinou znaku dominikánského řádu ženského
kláštera sv. Kateřiny v Olomouci od roku 1297 až do jeho zrušení roku
1782. V horní části štítu jsou umístěny dvě stříbrné růže, jež mají dvojí
symboliku. Jednak je to jedno z erbovních znamení hrabat Saint Genois,
kteří vlastnili Kožušany v první polovině 19. století, jednak zdůrazňují
skutečnost, že součástí Kožušan je ještě jedna dříve samostatná obec
Tážaly.
Prapor je poněkud zjednodušenou verzí znaku, ovšem bez
jelena,jehož by v běžící podobě bylo
těžké výtvarně na praporu umístit. Jsou
v něm tedy jen dvě růže, symbolizující
spojení dvou obcí v jednu, a polovina
znaku dominikánského řádu. Osobním
dopisem ředitelky Kanceláře předsedy
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
jsem byl pozván na slavnostní předání
dekretu o udělení znaku a praporu obci
předsedou Poslanecké sněmovny panem
Václavem Klausem. Slavnostní akt se
uskutečnil v pondělí 6. 12. 1999 v budově
poslanecké sněmovny v místnosti –
„Státní akty“. Dekrety byly toho dne
předávány celkem 58 zástupcům měst
a obcí. Z nám blízkých obcí byli přítomni
starostové Mladče a Bohuňovic. Nemohu
opomenout se zmínit, že této slavnostní
chvíle se zúčastnil i Jiří Louda
s manželkou.

Na závěr již jen několik slov k dalšímu
průběhu souvisejících událostí. Vzhledem k tomu,
že v obci každoročně probíhá vzpomínková akce
k výročí květnových událostí v roce 1945, bylo
rozhodnuto, že se tentokrát v roce 2000 spojí i se
svěcením obecního znaku a praporu. Celá tato
náročná organizační akce byla rozvržena do tří dnů
– 5. až 7. května. Vzhledem k tomu, že od května
2000 neuplynulo mnoho času, a tyto události jsou
ještě v živé paměti, připomenu pouze účast
významných hostů. Starosta obce přivítal
v úvodním slově olomouckého světícího biskupa
Josefa Hrdličku s doprovodem, faráře charvátské
a dubské farnosti, sekretáře olomouckého
arcibiskupa Břetislava Barana, bratry dominikány z Olomouce, přednostu
okresního úřadu ing. Jana Březinu, heraldika Jiřího Loudu, dr. Pavla
Pospěcha z Památkového ústavu v Olomouci, okolní starosty
mikroregionu Království a spřátelených obcí a samozřejmě občany i
ostatní přítomné hosty.
V neděli dopoledne se již tradičně konalo v kulturním domě vítání
občánků do svazku obce. Tímto posledním aktem třídenních oslav skončil
jejich náročný, ale velmi zdařilý průběh.
Buchta Lubomír

Jiří Louda u památníku kožušanských padlých při příležitosti svěcení našeho znaku a praporu

NOVÝ ŠKOLNÍ ROK MŠ
Tak je to tu zas, nastal školky čas. Prázdniny jsou za námi a my jsme
s radostí vstoupili do nového školního roku, ve kterém nás čeká spousta
práce, radosti, ale i zábavy. K 1. září jsme v MŠ přivítali 35 dětí a z nich
budeme 17 předškoláků připravovat na zápis do ZŠ.I nadále zůstává v MŠ
stejné pracovní obsazení: 3 paní učitelky a 1 školnice.

A co nás v tomto školním roce čeká a nemine? Od září do ledna budou
předškoláci jezdit na Plavecký výcvik v Olomouci. Navštíví nás paní
logopedka ze SPC Logopedického v Olomouci, aby provedla u dětí
logopedickou depistáž. Do školky je pozvaná také zdravotní sestra, aby
zájemcům provedla screening očí pomocí moderního přístroje, jejichž
hlavním cílem je zachytit zrakové vady
u dětí v co nejnižším věku.
Jak bývá zvykem, v průběhu
školního roku na děti čekají různá
divadelní představení, výlety, exkurze,
Školka v přírodě a další kulturní zážitky.
„Vytvořme společně místo, kde
budou děti, učitelé a rodiče
spokojenými a vzájemně se
respektujícími partnery!“
Jana Lejsková, vedoucí MŠ

PETICE PROTI HLUKU Z DOPRAVY V OBCI KOŽUŠANY – TÁŽALY
Dnem 9. září 2015 byl v obci iniciován vznik petice proti hluku v obci Kožušany – Tážaly. Petice si klade za cíl
a) upozornit zodpovědné orgány státní správy a samosprávy, prostřednictvím starosty obce, na neúnosnou situaci v obci Kožušany – Tážaly, kdy
obyvatelé obce jsou dlouhodobě vystavováni negativním účinkům hluku v důsledku nepřiměřeného a zvyšujícího se objemu vozidel
projíždějících obcí po silnici č. 435;
b) vyzvat příslušné orgány, prostřednictvím starosty obce, aby byly činěny účinné a časově přiměřené kroky k nápravě této neúnosné situace;
Ke zdárnému průběhu petiční akce vznikl petiční výbor, který je tvořen:
Předseda: Ing. Zdeněk Kubíček, zmocněný člen petičního výboru pro jednání
Členové: Mgr. Miloslav Soušek, Vladimír Buchta
Se žádostí o připojení svého podpisu k petiční akci budou v nejbližších dnech osloveni všichni občané části obce Tážaly bydlící kolem hlavní silnice č. 435.
Domácnosti budou navštíveny některým ze členů výboru, aby se mohli zapojit i starší spoluobčané. Svůj podpis však mohou připojit i občané bydlící
v jiné části obce. Příslušné podpisové archy jsou k dispozici na Obecním úřadu Kožušany – Tážaly a u členů petičního výboru do konce roku 2015.
Úvodní strana petice je uvedena níže.
Myšlenka vzniku petice byla nevyhnutelným důsledkem aktuálně největšího ekologického problému v obci, kterým je právě hluk způsobený
projíždějícími vozidly. Negativní působení hluku si často ani neuvědomujeme, oproti jiným ekologickým hrozbám mají jeho účinky vliv latentní – působí
především na psychickou stránku člověka. Účinky působení na člověka jsou však velmi individuální, záleží na momentálním psychickém a fyzickém stavu
jednotlivce. Působení hluku může ovlivňovat nejen psychický stav (nervovou soustavu, proces trávení), ale může mít i fyzické důsledky (poškození
sluchového aparátu).
Základní limity pro hluk jsou pro:

pracovní prostředí = 85 dB(A)

obytné prostory a stavby občanského vybavení = 40 dB(A)

venkovní prostor = 50 dB(A).
Existuje několik způsobů, jak hluk omezit, nebo mu dokonce zabránit. V případě naší obce by omezení hluku mohlo být dosaženo např. omezením
kamionové dopravy, účinnou a trvalou kontrolou rychlosti a hmotnosti projíždějících vozidel, včetně příslušných sankcí, výměnou asfaltového povrchu
komunikace a podobně.
Petiční výbor vynaloží, s vaší podporou, maximální úsilí, aby se občanům obce ulevilo od hluku, který provází dopravu v obci a zvýšila se jim tak kvalita
života.

OKRESNÍ VÝSTAVA KRÁLÍKŮ, DRŮBEŽE A HOLUBŮ

Pohled na výstaviště

Stalo se již mnohaletou tradicí, že každoročně třetí srpnovou sobotu
a neděli pořádá Základní organizace Českého svazu chovatelů KožušanyTážaly výstavu drobného domácího zvířectva. Také letošní rok nebyl
výjimkou. Ve dnech 22. a 23. srpna se konala v kožušanském přírodním
areálu „Za tratí“ Okresní všeobecná výstava králíků, drůbeže a holubů
spojená s expozicí Vídeňských plemen králíků.
Samotnému chovatelskému „svátku“ předcházela týdenní příprava, při
které se členové místní organizace snažili udělat všechno pro to, aby se
výstava vydařila a vystavovatelé i návštěvníci byli spokojeni a plni
příjemných dojmů a zážitků. Vzhledem k tomu, že meteorologové avizovali
velká vedra, vypůjčili si organizátoři od Flóry Olomouc obdélníkový stan
o rozměrech 24 m x 8 m a tam umístili vystavované králíky, protože ti jsou
na přehřátí nejvíce náchylní.

První jmenovaný pohár získal místní chovatel Jakub Durančík a druhý
Ladislav Rec ze Šternberka.
Pohár králíků obhájil z loňského roku Fr. Páleník z Ivaně, pohár holubů
obdržel Fr. Vojáček ze Šternberka a pohár drůbeže si vydobyla naše
chovatelka Jana Sekaninová z Nemilan.
V soutěži o nejlepší základní organizaci na olomouckém okrese zvítězili
a získali pohár chovatelé z Kožušan.
Ceny a poháry slavnostně předávali předseda ÚV ČSCH Milan Kotyza,
ředitel Výstaviště Flóra ing. Jiří Uhlíř, předseda OV ČSCH Drahomír Konečný,
předseda ZO ČSCH Kožušany Zdeněk Sekanina a jednatel místních chovatelů
Pavel Bílý, kteří postupně vyzývali všechny vyhodnocené chovatele
k osobnímu převzetí ceny či poháru. Každému pak poděkovali za vzorné
reprezentování a popřáli další chovatelské úspěchy.
Oba dva dny počasí výstavě přálo, což prokázala i velice solidní
návštěvnost. Pět set pět platících dospělých a neméně tolik neplatících dětí.
Zatím, co dospělí po prohlídce expozicí mohli posedět a přátelsky si

Jakub Durančík získal pohár memoriálu Svatopluka Aclera.

popovídat s kamarády, k čemuž jim jistě přišlo vhod občerstvení s bohatou
nabídkou výborného jídla a pití, děti obdivovaly zvířátka a obléhaly
tombolu. K jejich pobavení organizátoři objednali dětský kolotoč, šest metrů
vysokou nafukovací skluzavku a zajistili pojízdnou prodejnu cukrové vaty.
Od sobotního podvečera do pozdních nočních hodin přispěla pak
k dobré náladě cimbálová muzika.
Vydařená výstava, která určitě splnila očekávání jak pořadatelů, tak
i návštěvníků, bude jistě inspirací pro příští rok 2016.
Milan Ženčák
Zleva: D. Konečný, V. Friedrich, P. Bílý, M. Kotyza a J. Uhlíř při předávání poháru
pro nejlepší základní organizaci na olomouckém okrese.

Šedesát osm chovatelů ze čtyř okresů obeslalo výstavu 352 králíky, 177
holuby a 79 jedinci drůbeže.
Již několik let v plemenech králíků dominovali vždy Vídeňští, proto měli
letos svoji vlastní expozici, na které bylo prezentováno sto devět jednotlivců
v pěti barevných rázech.
Příjem zvířat se uskutečnil ve čtvrtek 20. srpna, aby náročné posuzování
mohlo být zahájeno již v pátek dopoledne. Toho se ujal kolektiv devíti
posuzovatelů, jejichž profesionální ocenění vystavených zvířat mnohému
vystavovateli ukázalo, jakým směrem by se měl do budoucna ve svém
chovatelském úsilí ubírat.
Celkem bylo uděleno 16 čestných cen na králíky, 21 na drůbež, 14 na
holuby a 4 vítězné poháry. Členové místní organizace ještě navíc zápolili
o dva putovní poháry memoriálu Svatopluka Aclera a Rostislava Bazgera.

135 LET NOVÉ ŠKOLNÍ BUDOVY V KOŽUŠANECH
Od roku 1774, kdy císařovna Marie Terezie vyhlásila tzv. Schulzwang,
česky řečeno vzdělávací povinnost, začali ve farních obcích vznikat
triviální školy, na kterých se vyučovalo náboženství, čtení, psaní, počítání
a základy polního hospodářství, což pro vesnický život bylo na tehdejší
dobu naprosto dostačující. Byl to první krůček k vymanění se
venkovského lidu z negramotnosti.

Tážalské děti chodily do školy do nedalekých Charvát a kožušanské do
poměrně vzdálené školy ve Slavoníně. Za tuto „službu“ musely naše obce
zmíněným školám odvádět pravidelný roční desátek ve formě peněz
i naturálií.
Po nástupu Josefa II. na habsburský trůn bylo vydáno nařízení, že
škola pro přespolní děti nesmí být dál, jak jednu hodinu pěší chůze. To se
týkalo i kožušanských školáků, a to hlavně těch nejmenších, kteří nebyli
schopni, zvláště v zimním období, zvládnout v požadovaném čase cestu
z Kožušan přes Nemilany a Kyselov do slavonínské školy, která se
nacházela v blízkosti tamějšího kostela. Této cestě se říkávalo kalvárie,
nebo také mrtvá cesta, protože se po ní převáželi nebožtíci z naší obce na
slavonínský hřbitov. Koncem 19. století se přestala používat, jelikož byly
Kožušany přifařeny k obvodu charvatské farnosti a odroku 1870 ji
protínala železniční trať Olomouc – Prostějov.
Aby bylo dodrženo nařízení Josefa II., dojednali představitelé naší
obce se slavonínskou školou otevření její pobočky v Kožušanech, což
v praxi znamenalo, že k nám docházel učitel ze Slavonína a zde
v některém domku, či chalupě vyučoval místní děti. Takové škole se říkalo
filiální, nebo také škola excurrendo. Zpočátku bývala „v provozu“ jen
v zimním období, později i celoročně. Písemně je prokázána na č. 25 a 48.
Prvním učitelem v Kožušanech byl místní občan a familiant Jakub
ZAHÁLENSKÝ nar. 1774, který od roku 1799 vyučoval za 20 zlatých ročně
místní děti ve své malé familiální chalupě č. 48, v části obce Ve Dvoře.
Když 28. 2. 1810 v mladém věku 36 let zemřel na tyfus, jeho vdova
Mariana „školu“ ze svého domu vyhodila.
Místní představitelé potom vhodnou místnost pro excurrentní
vyučování našli v obecním domku Na Trávníku č. 25. Zde působilo
postupně několik učitelů: Karel MERKLÍČEK z Nezamyslic, Jakub ŽEJDLÍK
z Vrchoslavic, Kašpar HEGER z Němčic na Hané a Ignác ZAORAL. Tento zde
působil jen krátkou dobu, protože brzy po příchodu do Kožušan náhle
8. října 1824 ve věku pouhých 26 let zemřel na zánět jater.
Všichni tito jmenovaní, až na Jakuba Zahálenského, byli svobodného
stavu, nesměli se ženit. Až teprve dalšímu, v pořadí již šestému
kožušanskému učiteli Josefu EFFENBERGOVI byl po několika žádostech
a suplikách sňatek s Marií Kyselou z Holice povolen.
Protože se počet dětí stále zvyšoval, přistavěla obec v roce 1835
z důvodu zlepšení vyučovacích podmínek k obecní pastoušce č. 25 jednu

větší místnost, která jako školní učebna sloužila 15 let. V r. 1850 byla
přestavěna na samostatný domek čís. 77 (viz foto).
Ve zmíněném roce 1850 byla zrušena patrimoniální správa
a kožušanská obec si toho roku v prvních svobodných volbách zvolila
vlastní samosprávné zastupitele a mezi první snahy těchto veskrze
prostých sedláků byla - vlastní škola. Nechali proto ještě téhož roku
postavit v dolní části obce Na Trávníku novou školní budovu, která dostala
popisné čís. 69. Zároveň učinili kroky k odškolení ze slavonínského
školního okrsku. Obec za toto vymanění musela zaplatit částku 168 zl.
a 32 krejcarů. Tím byla započata nová kapitola školství v Kožušanech.
Prvním vyučujícím na škole č. 69 se stal již výše zmíněný Josef
Effenberg, který u nás působil od roku 1824 jako excurrendní učitel. V roce
1851 ho vystřídal jeho švagr Václav KYSELÝ a po něm zde vyučovali Jan
DOLEŽEL, František NAVRÁTIL, Josef MLČOCH a Antonín PECHA. Poslední
jmenovaný zde vyučoval od 2. 11. 1880, ale po pěti dnech přešel spolu se
školáky do nové školní budovy č. 79 jako její první učitel a správce.

O počátku a průběhu stavby nové školy č. 79 v Kožušanech a o slávě,
která se udála při jejím slavnostním otevření, nechme vyprávět svědka
nejpovolanějšího – pana učitele Antonína Pechu:
Na vyzvání slavné c. k. okresní školní rady usnesla se místní
školní rada kožušanská s obecním výborem, by se nová školní
budova vystavěla, poněvadž stará jest již chatrná, malá a na
nepříslušném místě stojí. Zaslala se po tomto usnešení proto uctivá
žádost na patřičné místo o povolení ku stavbě. Povolení toto přišlo
a tu se zakoupily pozemky od pana Františka Hanáka, čtvrtláníka
z Drahlova, ležící u okresní silnice Olomouc- Kroměříž, poblíž
místního zámečku, za cenu 555 zlatých.
Na jaře roku 1880 počalo se stavěti. Stavitelský mistr byl
z Olomouce a jmenoval se Karel Starý. (Tady bych poznamenal, že
Karel Starý nebyl jen tak nějaký tuctový stavitel, postavil například
v letech 1886-1887 v Olomouci novorenesanční rohový palác, známý jako
Národní dům).
S neúnavnou pílí dohlížela místní školní rada a představenstvo,
obzvlášť její předseda p. Ignác Dočkal, na stavbu, by všechno co
nejlépe provedeno bylo. Poznenáhlu vystupovaly základy ze země
a v listopadu téhož roku byla stavba již hotova.
V neděli dne 7. listopadu o půl třetí hodině odpoledne byla tato
nádherná školní budova, za hřímání hmoždířů a hudby, od
veledůstojného pana faráře a děkana Jana Ambroze z Charvát, za
asistence velebného pana Karla Dovrtěla, účelu svému posvěcena.
Vyšlo se s procesím se zdejší kapličky s průvodem hudby. Při
svěcení zapěl zpěvácký spolek z Charvát a z Blatce za řízení pana
nadučitele Viktora Balcárka zdařile několik písní. Po svěcení zapěl

se chvalozpěv “Bože chválíme Tebe“. Pak odevzdal velectěný pan
c. k. okresní hejtman Karel Khade školu zatímnímu učiteli Antonínu
Pechovi a postavil jej mezi místní školní radu.
Při této slavnosti řečnily: pan starosta František Rubačík,
veledůstojný pan děkan Jan Ambroz a velectěný pan c. k. okresní
hejtman, který vyzval přítomné by
provolali s ním třikrát hlučné „sláva“
Jejímu nejjasnějšímu císařskému
veličenstvu Františku Josefovi I.
a jeho choti císařovně Alžbětě.
Po něm řečnil velectěný c. k.
okresní školdozorce pan František
Schmied a ku konci vyzval přítomné
by provolali s ním třikrát hlučné
„sláva“
velectěnému
panu
okresnímu hejtmanovi. Pak učitel
Antonín Pecha poděkoval slavné c. k. okresní školní radě, zvlášť
velectěnému panu c. k. okresnímu hejtmanovi a velectěnému panu
c. k. okresnímu školdozorci, pak slavné místní školní radě
a slavnému představenstvu zdejšímu a celé poctivé obci kožušanské
všichni provolali třikrát hlučné „sláva“.
Po této děkovné řeči přivítal hoch František Havránek z č. 8 ve
jménu všech školních dítek vzácné shromáždění a ku konci
poděkovala dojemnou řečí žákyně Paulina Chytilová ze Dvora č. 55
všem, kteří k vystavění této krásné školní budovy nápomocni byli.
Po svěcení šlo se opět s procesím do kapličky zpět, kdež velebný
pán kaplan školním dítkám krásné malované obrázky od pana
předsedy školní rady Ignáce Dočkala zakoupené, rozdal. Každý
obrázek stál 15 krejcarů. Děti odebraly se plny radosti domů.

V sobotu dne 23. 7. 1881 byla ve škole na síni do zdi zapravena
pamětní deska s nápisem „Zdárná mládež – sláva vlasti! 1881“. Za
touto deskou nalézá se pamětní spis ve skleněné rource tohoto
znění:
Ve jménu nejsvětější Trojice Boží!
Uváživše my představení, výbor a místní školní rada obce
kožušanské, že veškerý nynější svět se béře v každém odboru ku
předu; uváživše, že všichni národové na cestě vzdělanosti a pokroku
o závod běží; uváživše, že chce-li se kdo o pokročilosti občanů
přesvědčiti, přední jest otázkou, jakou se mohou školou vykázati –
toho všeho co nejzraleji uváživše: usnesli jsme se v Bohu na tom, že
důstojnou budovu školní, s obětí 12.000 zlatých r. č., vystavíme a ji
dnešního dne slavnostně posvětiti dáme, by naše dítky – naděje
rodičů, obce, národu, státu a Církve – zde nejen potřebnému umění
a vědám užitečným náležitě byly vyučovány, ale též mravně na
základech náboženských vychovány, jsouce my jedinou vedeni
touhou, ať prospívají dítky naše rozumem a milostí před Bohem
a dobrými lidmi.
A tak činíce touto školní budovou odkaz vám, drazí potomkové,
vznášíme na vás této prosby, byste na dráze, od nás pro blaho
a vzdělanosť dítek nastoupené, svědomitě kráčeti se snažili! My
však, těšíce se ze šťastného provedení a ukončení našeho díla,
voláme z plna srdce: Pochválen a veleben budiž Pán Bůh zástupů!
Karel Khade – c. k. okr. hejtman
Jan Ambros – farář a emeritní děkan
František Schmied – c. k. okresní školdozorce
Karel Dovrtěl – kooperátor
Karel Starý – stavitelský mistr v Olomouci
Antonín Pecha – první učitel na této škole
František Rubačík – starosta
Štěpán Ženčák – I. radní
Jan Smutný – II. radní
Ignác Dočkal – předseda místní školní rady
Štěpán Dočkal – školní výbor
V Kožušanech dne sedmého listopadu léta Páně tisícího
osmistého osmdesátého.

Pak byla u pana starosty Franiška Rubačíka č. 5 skvostná
hostina, kteréž pozvaní pánové se účastnými stali; mezi nimi v čele
velectěný pan c. k. okr. hejtman a velectěný pan c. k. okr.
školdozorce. Zde také se podepsal od prozatímního učitele Antonína
Pechy sepsaný pamětní spis, kterýž na věčnou paměť se zazdí do
školní budovy.
Dne 8. listopadu 1880 ponejprv se v nové škole vyučovalo. Celá
školní budova stála 11.419 zl. 36 kr.. Na uhrazení byla Jeho
císařským veličenstvem Františkem Josefem I. povolena ke
gruntovní dani přirážka ve výši 470 procent. Největším plátcem jest
Ignác Dočkal, pololáník č. 29, na kteréhož připadla částka 488 zl. a
9 kr. Přirážka tato vynesla asi 10.900 zlatých rakouského čísla.
Zbývající část uhrazena z prodeje staré školní budovy č. 69. Ta
odprodána dražbou panu Josefu Klabíkovi, domkaři a obuvníku
v Kožušanech č. 81 a jeho ženě Františce, obchodnici s peřím, za
1.061 zl. Odhadní cena byla 739 zl.

Nová škola byla jednotřídní, čili všichni žáci, kterých bývalo v té době
kolem osmdesáti, se učili v jedné rozlehlé třídě. A protože pan učitel
Antonín Pecha byl na takové množství žáků sám, dovedeme si představit,
jakých prostředků musel používat, když „domluva po dobrém“ již
nepomáhala. Klečení, či stání na stupínku, nebo v koutě, někdy i na jedné
noze s předpaženýma rukama, švihání rákoskou, nebo odkázání
nepozorného žáka na hanbu do oslovské lavice. To je jen malý výčet
trestů – učitelé byli velice vynalézaví v praktikách, jak si udržet ve třídě
kázeň, respekt, pozornost a pořádek. Oproti dnešku to měli lehčí v tom,
že rodiče s těmito „výchovnými“ metodami v naprosté většině souhlasili,
ba naopak, v mnoha případech učitele nabádali, aby za pomoci rákosky
ještě usilovněji „sázeli“ sazeničky disciplíny.

V roce 1892 se ke školní budově přistavěla od severní strany jedna
místnost, aby se neustále rostoucí počet dětí mohl rozdělit do dvou tříd.
Po slavnostním vysvěcení byla nová učebna 18. října 1892 předána
k užívání a od toho data byla kožušanská škola dvojtřídní. Stavba
s celkovou opravou stála 4.108 zl.
Tážalští školáci docházely do roku 1902 do Charvát, ale tohoto roku
na ně čekala změna. Představitelé obce Tážal usilovali delší čas
o přiškolení do kožušanského obvodu, což se jim po nějaké době jednání
a dohodnutí všech finančních vypořádání jak se školou charvatskou, tak
i s kožušanskou, podařilo.
A tak v úterý dne 4. listopadu 1902, ráno po mši
svaté v Charvátech, přišlo 51 tážalských školních dětí
zazpěvu lidových i nábožných písní, vedeni starostou
Josefem Stavělíkem a členem školní rady Josefem
Horáčkem, do kožušanské školy. Podle tehdejších
pamětníků stál prý správce školy Antonín Pecha před
školou, a když viděl přicházet od Tážal ten obrovský
„konvoj“ dětí, zalomil rukama nad hlavou a bědoval:
„Pane Bože, proč mě tak trestáš? Což pak nám nestačí
těch zdejších osmdesát výtečníků? Čert je nám dlužen
ještě těch padesát tážalských!“
Pan řídící učitel Antonín Pecha působil na
kožušanské škole téměř třicet roků. V listopadu 1909
odešel na penzi, ale ani
potom nesložil ruce do
klína. Až do své smrti v r.
1926 působil jako zdejší
poštmistr.
Zároveň s odchodem A. Pechy do výslužby,
byl novým správcem školy ustanoven
p. Antonín Kohn, rodák z Hluku u Uherského
Hradiště.
Před 1. světovou válkou, v době starého
„dobrého“ Rakouska-Uherska se populace rychle a neustále zvyšovala.
V roce 1911 bylo zapsáno 162 školáků. Škola opět praskala ve švech.
Proto bylo rozhodnuto o rozšíření školy o další vyučovací místnost. Se
stavbou se započalo 30. června 1913 a vysvěcení nově přestavěné školy,
která nyní byla trojtřídní, se konalo v neděli 14. září v tom samém roce.
Správce školy p. Antonín Kohn provedl kožušanskou školu těžkým
obdobím 1. světové války a několika nelehkými a složitými roky První
republiky. 31. srpna 1932 odešel na vlastní žádost do výslužby.
Po něm postupně vedli školu Ludmila Králíková, Jan Zdražil,
Milada Sigmundová a v letech 1942 - 1946 Josef Ženčák. Pak zde
působil Bohumil Konečný se svojí ženou, učitelkou Emílií Konečnou.
Hned po osvobození v roce 1945 se začalo vyučovat podle osnov
z r. 1933 s tím, že němčina byla nahrazena ruštinou.
V roce 1948 byl přijat nový školský zákon tzv. jednotné školy.
Z obecných škol se staly školy národní a ve školství vzniklo nové rozdělení
na 1. stupeň pro žáky od 6 do 11 let a 2. stupeň pro žáky od 11 do 15 let.
Všechny školy byly zestátněny a bylo zavedeno bezplatné vzdělávání.
Rovněž obecná škola v Kožušanech se přetransformovala na národní
školu s výukou pěti postupných ročníků ve dvou třídách.
V roce 11. výročí osvobození naší republiky byl v průčelí školy
zbudován památník 22 kožušanským obětem 2. světové války.
Ke konci srpna 1958 byla učitelka Emilie Konečná penzionována
(zemřela 1. července 1959) a od prvního září na její místo nastoupila sl.

Dagmar Jakoubková, která se v řijnu 1960 provdala za místního
občana Bohuslava Kováře.
Na začátku září 1960 odešel Bohumil Konečný na zasloužilý
odpočinek a na uvolněné místo byl jmenován nový ředitel této školy
p. Václav Schindler.
Ve školním roce 1960/1961 se uzákonila povinná devítiletá školní
docházka a škola byla přejmenována na ZDŠ a zároveň organizována na
trojtřídku. Jako učitelka třetí třídy zde působila nejprve Miroslava
Neplechová a po ní Jaroslava Navrátilová z Blatce. Po deseti letech se
škola stala zase dvojtřídní a zůstává tak až dodnes.

V roce 1974 byl ve školní budově zřízen z kabinetu ředitele školy
poštovní úřad a o dva roky později se kožušanští žáci konečně dočkali
dlouho chybějící vlastní tělocvičny, která byla za dva a půl mil. korun
vybudována jako sportovní hala za zadním traktem Základní školy. V roce
2001 byla pak škola s tělocvičnou propojena „tunelem“.
Koncem roku 1975 se rodina ředitele Václava Schindlera přestěhovala
ze školy do vlastního rodinného domku postaveného ve zdejší obci.
Z toho důvodu bylo v uvolněném školním bytě otevřeno až do roku 1993
jedno oddělení Mateřské školky. Potom se tady nějakou dobu provozoval
sklad hraček. V současnosti se v bývalém školním bytě nachází pošta
a internetová učebna.
Téměř 32 roků vedl kožušanskou školu, co by její ředitel, p. Václav
Schindler. Po něm se v roce 1992 ujala správy školy učitelka pí Dagmar
Kovářová, která na naší škole učila čtyřicet dva let. Působit na jedné
škole od prvního nástupu až po odchod do důchodu je v našem školství
zcela ojedinělý a unikátní případ a žádá si to o zápis do Guinessovy knihy.
Dalším ředitelem školy v Kožušanech se stal po vítězném konkurzu
v roce 2000 Mgr. Jiří Pospíšil. Po čtyřech letech ho nahradila zdejší
učitelka Mgr. Jiřina Nakládalová a po jejím odchodu do důchodu
v r. 2012 je až dodnes ve funkci ředitele Mgr. Zdeňka Vašíčková.
Ve školním roce 2015/2016 pracuje kožušanská škola jako malotřídní
pro 1. až 4. ročník ZŠ ve dvou třídách. V první třídě vyučuje učitelka Mgr.
Miroslava Lukášová 12 prvňáků a 10 druháků. Ve druhé třídě učí ředitelka
Mgr. Zdeňka Vašíčková 11 třeťáků a 7 čtvrťáků, což naplňuje přesně
kapacitu školy - 40 žáků. Školní družinu vede paní učitelka Zlata
Sedláčková a provozní zaměstnankyní je Alena Novotná.
M. Ženčák

SDH KOŽUŠANY-TÁŽALY
Milí čtenáři zpravodaje,
touto cestou bychom Vás chtěli seznámit s letošní hasičskou
sezónou, která je pro družstvo žen mimořádně úspěšná.
V měsíci dubnu jsme odstartovali seriálovou soutěž TohatsuFire
Cup, kde se v loňském roce družstvo žen umístilo na krásném
4. místě. K datu 8. 8. 2015 ženy absolvovaly 14 soutěží, ze kterých
vybojovaly několik pohárů. Celkově se jim podařilo získat pět pohárů
za 1. místo, a to z Bolelouce, noční soutěže v Kožušanech, Slavětína,
Trusovic a Svésedlic. Ze Svésedlic, kde ženy také dosáhly osobního
časového rekordu 18,91 sekund - získaly i putovní pohár.
V prostorách hasičské zbrojnice jsou umístěny celkem 2 putovní
poháry letošní sezóny, jelikož druhý cenný kousek si ženy zasloužily
v Trusovicích. Dále družstvo žen na okrskové soutěži v Kožušanech
vybojovalo 2. místo a ve Velkém Týnci 3. místo.
Družstvo mužů letošní sezónu nezahájilo úspěšně, protože
sestava jejich družstva byla velmi často nekompletní, což se bohužel
negativně projevilo nejen na trénincích, ale i celkových výsledcích.
Ve srovnání se ženami muži odběhli pouze pár požárních útoků, kde
se jim v poslední době vydařily nádherné časy pod 17 s. Rádi
bychom si přáli, aby i našim mužům se začalo čím dál více dařit
a byli spokojeni se svými výkony. Má-li tedy někdo z mužů od 15 let
věku touhu stát se hasičem a běhat za mužský tým požární útok,
rádi ho přivítáme mezi nás.
Na závěr tohoto článku bychom Vás chtěli pozvat na naše
stránky umístěné na facebooku, stačí pouze do vyhledávače
facebooku napsat SDH Kožušany-Tážaly a označit stránku To se mi
líbí, tím se stanete našimi virtuálními fanoušky. Na těchto stránkách
naleznete aktuální informace o akcích, které pravidelně pořádáme,
fotografie a videa ze soutěží, kterých se účastníme. Budeme velmi
rádi, když se s Vámi na našich facebookových stránkách shledáme
a získáme další fanoušky, kteří nám budou fandit.
Těšíme se na Vás u lampionového průvodu, o kterém budeme
včas informovat nejen formou plakátů umístěných na již tradičních
místech, ale i na našich facebookových stránkách.
Kamila Kyselá
SDH Kožušany-Tážaly- muži, ženy

NAŠI JUBILANTI

VZPOMÍNÁME

Říjen:
Aclerová Maria
HýllMilan
Lakomý Vítězslav
Mazal Radoslav

Kratochvíl Vladislav
Hradil Josef
Grunt Jan

Listopad:
Aclerová Stanislava
Buchtová Anna
Vlašaná Marie
Ženčáková Anna,
Gajda František
Prosinec:
Drmolová Dagmar
Kolečářová Jaromíra
Kyselá Jarmila
Tenglerová Božena
Lakomý Stanislav
Ženčák Petr

VII. PROPAGAČNÍ JÍZDA SDRUŽENÍ HASIČŮ ČECH, MORAVY A SLEZSKA

Ve dnech 29.června-30.června 2015 se uskutečnila VII. propagační
jízda SH ČMS, která se letos jela na počest V sjezdu SH ČMS z Ostravy do
Pardubic.
Ve večerních hodinách 29. června 2015 se jízda spolu se starostou SH
ČMS účastnila slavnostního nástupu praporů 25 ti hasičských sborů
u UNESCO chráněného sloupu Svaté Trojice na náměstí v Olomouci. Na
praporec jízdy vedle dalších stuh připevnila stuhu KSH starostka
Vlastimila Švubová. Ta je zároveň starostkou OSH Olomouc a doprovodila
jízdu na další cestě po okrese Olomouc.

V úterý 30. června 2015 v ranních hodinách jízda začala zastávkou
v Kožušanech v areálu Za tratí. Tady je symbolicky přivítala tím
nejchutnějším chlebem a solí Hanačka v kroji. Nechyběly ani moravské
koláčky a ukázky hasičského umu přípravky. Při slavnostním nástupu za
přítomnosti velké části místních hasičů naše děti předaly delegátům
pamětní medaile. Přišly se podívat i děti ze základní a mateřské školy se
svými učiteli.
Diana Buchtová

