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HURÁ! UŽ JSOU TADY PRÁZDNINY
Jak nám ty děti rostou! Z ustrašených prvňáčků se na konci školního
roku stali úspěšní čtenáři dětských knih, jsou samostatní a těší se do
druhého ročníku.
A nejen jim nastanou změny. Čtvrťáci opustí naši školu a téměř
všichni budou dojíždět do Nemilan. Však se tam byli s paní ředitelkou
podívat. Ale nyní již všichni počítají dny do konce školního roku a těší se
na prázdniny. Až si budou užívat zaslouženého volna, možná si
vzpomenou na všechno, co v tomto roce ve škole zažili.
Nejvíce zážitků určitě mají ze školy v přírodě v Ostružné. Také
cyklovýlet do Dubu nad Moravou je nadchl. Z atletických závodů ve
Velkém Týnci si dokonce přivezli zlaté a stříbrné medaile. Získali
pochvalu za účast ve výtvarné soutěži – dopravní policie ČR.
Navštívili také knihovnu v Olomouci, divadelní představení
v Prostějově a připravili program pro maminky ke Dni matek.
Největší překvapení je čekalo po návratu ze školy v přírodě. Dětské
hřiště! A jak báječné! Ani se jim po vyučování nechce domů, nejraději by
tam trávili všechen volný čas.

PRVNÍ A DRUHÝ ROČNÍK
Horní řada zleva:
M. Lukášová (učitelka), A. Barnetová K. Zvonečková, D. Vyvážil, L. Mlčochová,
A. Mrázek, A. Balut.
Druhá řada zleva:
S. Šimková, N. Prokešová, A. Belantová, D. Zmeškalová, M. Novotný, O. Rozehnal,
V. Šnevais.
Sedící zleva:
J. Valouch, J. Zvonečková, T. Šmakalová, B. Švecová, K. Ženčáková, P. Hála,
V. Vyvážilová.

Dětské hřiště v zámeckém parku

Určitě se zaslouží i o pěkný vzhled obce, protože beseda o ekologii
a třídění odpadů je velice zaujala.
A to nás ještě na závěr školního roku čekal společný výlet do Moravského krasu na Macochu. Ale potom už vysvědčení a hurá na prázdniny.
Pěkně si je společně s rodiči užijte!
Mgr. Zdeňka Vašíčková,
ředitelka školy

TŘETÍ A ČTVRTÝ ROČNÍK
Třetí řada zleva:
Z. Sedláčková (vychovatelka), M. Toman, J. Stavělík, V. Švecová, E. Žerníčková.
L. Polesová, Z. Vašíčková (řed. ZŠ)
Druhá řada zleva:
M. Čapka, J. Gabor, J. Šmakal, M. Pohlídal, T. Mrázek, D. Blažek, R. Ječmínek,
J. Sodomka, F. Mlčoch.
Sedící zleva:
K. Sekaninová, M. Škrabalová, N. Lenochová, B. Ženčáková, T. Mazalová,
V. Šlanhofová, Z. Kratochvílová.

OSLAVY KONCE 2. SVĚTOVÉ VÁLKY
8. května jsme si v naší obci připomněli 72. výročí ukončení
2. světové války, její oběti a také události z jara roku 1945, které
tragickým způsobem poznamenaly obyvatele naší obce.

Vzpomínkový akt začal u Základní školy v Kožušanech u Památníku
obětí 2. světové války, kde byly položeny věnce a kytice. Po té byly
předneseny proslovy Petra Mazala, starosty obce a pplk. Mgr. Eduarda
Trtílka, zástupce velitele Krajského vojenského velitelství Olomouc.
Na závěr vystoupily s recitačním pásmem naše Hanačky
a následovalo přesunutí do Charvát na
hřbitov, kde byl u hrobu obětí kožušanské
tragédie z konce 2. světové války proveden
pietní akt.
Zakončení květnových oslav se
uskutečnilo, tak jako v minulých letech,
v Olomouci na pevnůstce č. XIII, kde
proběhla pietní vzpomínka s položením
věnce u pamětní desky. K přítomným
promluvil Ing. Vladimír Kubisa a pan Ivo
Juráš, majitel pevnůstky a nadšenec
vojenské historie. Pro účastníky této akce
bylo připraveno malé občerstvení.

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:
- příslušníkům Krajského vojenského velitelství Olomouc, v čele
s pplk. Mgr. Eduardem Trtílkem a trubači z posádkové hudby Olomouc, za
podporu a významný podíl Armády České republiky na důstojném
průběhu oslav,
- členkám folklórního souboru Hanačky s jejich vedoucí paní
Miloslavou Lakomou, za velmi působivé a citlivé vystoupení,
- pracovníkům ZŠ a MŠ Kožušany v čele s paní ředitelkou
Mgr. Zdeňkou Vašíčkovou – za přípravu prostranství před školou
a poskytnutí zázemí pro hosty a organizátory této akce,

- panu Ivu Jurášovi, majiteli pevnůstky, za přípravu prostor pietního
aktu, 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.
Za organizátory Ing. Vladimír Kubisa

Z ČINNOSTI NAŠICH HASIČŮ
Vážení čtenáři,v tomto období začala pro náš sbor dobrovolných
hasičů další sezóna plná soutěží v požárním útoku. I za takovou krátkou
dobu naše družstvo mužů nezahálelo a prezentovalo nejen náš sbor,
ale i naši obec celkem v osmi soutěžích. Díky nim nás například znají
v přerovském okrese, kde byly pořádány soutěže v Brusné,
Provodovicích a Radíkově (noční soutěž).
Naši muži se vydalii do bruntálského okresu, konkrétně do
Břidličné. Samozřejmě nesmíme opomenout okres Olomouc, kde se
zúčastnili soutěží pořádaných v Měrotíně, Bohuňovicích, Loučanech
(Hanácká extraliga) a také v Čelechovicích na Hané (Velká cena
Prostějovska). Doufejme, že letošní sezóna bude pro družstvo mužů
velmi úspěšná.
Měsíc červenec bude startem soutěží pro družstvo žen, které se
díky časovým důvodům nezúčastnily předchozích soutěží. Snad i pro ně
bude letošní sezóna úspěšná a všichni zažijeme na soutěžích spoustu
zábavy a pocitů vítězství.

K fiktivnímu uhašení Kulturního domu v Tážalech se
voda čerpala ze spodní části obce z rybníku Močidlo.
Na snímku Josef Špičák

Dne 14. 6. 2017 se naše výjezdová jednotka zúčastnila námětového
cvičení okrsku Dub nad Moravou. V 17:00 hod se obcí rozezněla siréna
a naši muži jeli k zásahu ke Kulturnímu domu v Tážalech, kde cvičení
probíhalo.

V měsíci dubnu se uskutečnilo další předání PET víček pro Tomíčka
z Velkého Týnce, kde jsme měli možnost vidět jeho velké pokroky
v léčbě. Tomíček se začíná stavět na své nohy a s oporou své úžasné
maminky chodí. Děkujeme všem, kteří pomáhají.
V letošním roce jsme pro všechny spoluobčany zorganizovali dvě
akce - Stavění máje a Pálení čarodějnic, které se konalo 29. 4. 2017
v areálu Za tratí, dále 27. 5. 2017 jsme pořádali Kácení máje a Den dětí,
kdy pro děti byla připravena zábava ve formě soutěží a hraní si
v mýdlové pěně. Věříme, že si všechny děti nejen pěnu, ale i soutěže
užily.
Dovolte mi, abych touto cestou poděkovala všem našim členům
hasičského sboru, kteří se podílejí na organizaci akcí. Patří vám velké
Díky. Bez našich občanů by se ovšem naše akce nevydařili, proto
děkujeme za vaši přízeň a podporu, velmi si toho ceníme.
Za SDH Kožušany-Tážaly
Kamila Kyselá

Hrátky v mýdlové pěně

HASIČSKÉ CVIČENÍ
Ve středu 14. 6. 2017 proběhlo v obci KožušanyTážaly tematické cvičení okrskových výjezdových
jednotek SDH. Sbor místních hasičů Kožušany-Tážaly,
SDH Drahlov, SDH Čertoryje, SDH Blatec, SDH Dub nad
Moravou, SDH Nenakonice a SDH Věrovany. K fiktivnímu
uhašení Kulturního domu v Tážalech došlo za
rekordních 36 minut. Za spolupráci v krizové situaci
patří všem sborům velké ocenění a dík.

MATEŘSKÁ ŠKOLKA
Třída Kuřátek si během pobytu starších dětí na škole v přírodě,
k příležitosti Dne dětí, užila krásný den plný her a soutěží. Vyšlo nám
slunečné počasí, tak jsme na soutěže využili naši zahradu. Postupně jsme
všichni procházeli různými stanovišti a plnili jsme úkoly. Některé byly
zaměřeny na fyzickou zdatnost, u jiných jsme se museli zase pořádně
zamyslet. Závodilo se na motorkách, házelo kroužky, zvládli jsme

„Sláva nazdar výletu, nezmokli jsme už jsme tu“ – aneb
návrat ze školky v přírodě v Ostružné !

i překážkovou dráhu a hledali jsme obrázky podle jejich stínu. Děti si
navzájem fandily a povzbuzovaly se. Na závěr jsme si rozdali odměny.
A co u Broučků? Jedenáct„skřítků“ (budoucích prvňáčků) se koncem
května vydalo na odvážnou pětidenní výpravu bez rodičů. Školka
v přírodě se konala v Ostružné, pro nás již probádaném a známém místě
v Jeseníkách. Celým pobytem nás provázel skřítek Hubert, který děti
seznámil i s jinými lesními skřítky, např. Bouřňákem, lesní vílou
Dešťovkou. Dětem ukázal různá zákoutí a tajemství lesa, která mohou
prozkoumat jen děti věřící v existenci těchto skřítků. Celý pobyt jsme si
s dětmi moc užili.
Po návratu byl před námi už poslední měsíc letošního školního roku.
I tak jsme se měli stále na co těšit. Čekalo nás maňáskové divadlo,
Pasování prvňáčků a na poslední týden jsme pak měli naplánovaný
zajímavý výlet na hrad Šternberk, kde nás čekala prohlídka v tématu
Harryho Pottera.
A nyní už se můžeme těšit na září, až se všichni zase sejdeme.
Jana Lejsková, vedoucí MŠ

UPOZORNĚNÍ!!!
Obecní úřad opakovaně upozorňuje rodiče dětí Mateřské školky na zákaz vjezdu osobních
automobilů do objektu MŠ. Parkovat je možno např. v ulici před OÚ. Toto opatření je v zájmu
zajištění bezpečnosti našich dětí.
Starosta obce Petr Mazal

EXHUMACE OSTATKŮ NĚMECKÝCH VOJÁKŮ NA CHARVATSKÉM HŘBITOVĚ
První i druhá světová válka po sobě zanechaly milióny
mrtvých vojáků. Doma na ně čekaly jejich rodiny a mnohé
z nich se nikdy nedověděly o osudu svého otce, manžela či
syna. Proto hned po první světové válce vznikaly v řadách
států vzešlých jak z vítězné, tak z poražené strany,
organizace pátrající po nezvěstných a padlých vojácích.
Již v roce 1919 byl v Německu založen Lidový spolek péče o válečné
hroby – Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. Jeho zásluhou
bylo dodnes nalezeno a „přepohřbeno“ téměř dva miliony obětí.
Hitler tuto organizaci zrušil, ale po roce 1945 byla znovu obnovena.
Dnes Volksbund pátrá po příslušnících německé branné moci (nejen
Němců, ale i Vlasovců, Maďarů či Rumunů) po celé Evropě a také v severní
Africe.
Česká republika je vázána tzv. Ženevskými konvencemi umožnit
pátrání cizích států po svých válečných obětech na našem území a sama
pečovat o válečné hroby bez ohledu na národnost. Proto, stejně jako jiné
státy Evropy, umožňují České republice pátrat po svých vojácích –
například v Rusku, na Ukrajině, ve Francii, v Itálii a podobně
(Československá obec legionářská), tak i ČR umožňuje Volksbundu pátrat
po svých vojácích u nás.

Pravděpodobné místo zakopaných německých vojáků
označoval litinový kříž, který zde kdysi osadil František
Barnet z Kožušan. Hrob i kříž byly po celá leta udržovány
a někdo sem také občas položil květiny nebo zapálil svíčku.

Zatímco bojiště první světové války se českým zemím vyhnulo, jinak
tomu bylo u té druhé, která i u nás zanechala velké množství mrtvých
různých národností.
Podle archivních podkladů padlo na území ČR asi 105.000 příslušníků
německé branné moci. Jedná se o padlé v bojích posledních dnů války,
o zavražděné zajatce ruskými (ale i americkými) vojáky a českými
„Rabovacími gardami“, o vojáky, kteří zahynuli ve špatných životních
podmínkách v zajetí, vojáky kteří nepřežili sovětské transporty zajatců,
sebevrahy, oběti různých nehod a zemřelé v polních lazaretech
a vojenských nemocnicích.
Pátrání po válečných hrobech má za účel vyzvednout ostatky vojáků,
pokusit se je identifikovat, a pokud si je pozůstalí nepřevezou domů do
Německa, pietně je uložit u nás na vojenských pohřebištích. Tak konečně
mrtví doznají klidu, neboť do této doby jsou zahrabáni po polích, lesích,
či za hřbitovními zdmi a jejich tělesné pozůstatky mohou být každým
okamžikem narušeny zemními pracemi, novou výstavbou, těžbou dříví
a podobně.

V poslední době se také stávají terčem nájezdů „lovců pokladů“
s detektory kovů, kteří nejen že mrtvé okrádají o cennosti a vyznamenání,
ale často si jako suvenýr s sebou domů berou i lidské pozůstatky.
--------------------------------------------------------------------------V Tážalské kronice je mimo jiné tento zápis z r. 1945:
„Ustupující německý dělostřelecký oddíl postavil v úterý 8. května
svá děla za naší vesnicí (Tážaly). Vystřelili pak několik ran a zdržovali se na
návsi.
Kolem šesté hodiny odpolední vypálili postupující Rusové první ránu
z děla na Tážaly. Byla dobře mířená; dopadla blíže kaple. Čtyři němečtí
vojáci, stojící u vrat usedlosti Fr. Buchty č. 2 byli zabiti a s nimi dva koně.
Také při polní cestě za sv. Norbertem byli zabiti dva němečtí vojáci
a dva koně. V noci pak padla dělová rána do zahrady domu č. 54, jehož
tašková střecha byla tlakem rozmetána…”
Zabité Němce naložil rolník Fr. Škrla na koňský povoz a odvezl je ještě
toho večera do márnice na charvatský hřbitov, kde se již nacházelo
dalších několik mrtvých německých vojáků, kteří přišli o život v okolí
Charvát.
Druhého dne, 9. května, byli všichni z márnice přeneseni
k severovýchodnímu rohu hřbitova a zde bez křesťanského obřadu
naházeni do 1,5 m hluboké jámy a zahrabáni.
Po 72 letech, z iniciativy našeho občana Lukáše Filipa, který se zajímá
o historii 2. světové války a díky velké vstřícnosti, pochopení a zájmu
charvatské starostky paní Jarmily Kowalczukové, uskutečnila se ve dnech
15. a 16. května letošního roku exhumace pozůstatků výše uvedených
německých vojáků. Tato humanitární akce byla provedena v souladu se
zákonem č. 122/2004 Sb. a s Ženevskými dohodami o ochraně obětí
válečných konfliktů. Vedl ji zástupce německého spolku Volksbund
Deutsche Kriegsgräberfürsorge pro Českou republiku Ing. Igor Nachtigall
a správce sbírky Historického oddělení Moravského zemského muzea
v Brně, restaurátor a historik p. Vlastimil Schildberger. Vypomáhali jim
místní občané Lukáš Filip a Milan Ženčák. Trvala zhruba dvanáct hodin –
v úterý od 13,00 do 17,00 hod. a ve středu od 8,00 do 16,00 hod.
Největší snahou při podobných akcích je vrátit mrtvým jména, to
znamená určovat totožnost podle identifikačních známek, které nosili na
krku. Ne všichni však byli vždy pochováni s těmito známkami. Pak
bohužel není určení identity možné. Avšak podle vojenských knoflíků,
přezek, vyznamenání, bot či drobných osobních předmětů, se alespoň
pozná, že pohřbený byl opravdu německým vojákem.

Lukáš Filip, Vlastimil Schildberger a Igor Nachtigall

Tak tomu bylo i při
exhumaci v Charvátech,
kde u deseti nalezených
pozůstatků německých
vojáků se našla jen jediná
identifikační známka, ale
zato větší množství výše
zmíněných artefaktů (viz
malá
ukázka
na
fotografiích). Našlo se
také několik střepin z
dělostřeleckého granátu,
což prokazuje, že Němci,
Igor Nachtigall kteří přišli o život
v Tážalech při dělostřelbě,
se bez vší pochybnosti nacházeli v tomto hromadném hrobě.
Závěrem je třeba dodat, že exhumované ostatky byly převezeny do
Památníku obětí druhé světové války v Brně, kde budou pod pohřebními
čísly 7636 – 7645 uloženy k poslednímu odpočinku. Nalezené drobné
předměty převezme Moravské zemské muzeum v Brně do svého oddělení
historických sbírek. Co se týká identifikační známky, její údaje budou
poskytnuty německým orgánům, které dohledají příbuzné či pozůstalé
zjištěného vojáka a informují je o nálezu.
Úplně nakonec jen malá zajímavost: Igor Nachtigall byl
v sedmdesátých letech dětským filmovým hercem. Hrál v několika
českých filmech, například: Ať žijí duchové!, Pancéřová pěst, Tři od moře,
Proč nevěřit na zázraky, nebo Léto s kovbojem.
Milan Ženčák

Zinková identifikační známka a pěchotní útočný odznak

Pan Igor Nachtigall poskytl našemu ZPRAVODAJI zajímavý dokument, který získal od spolku Volksbund Deutsche
Kriegsgräberfürsorge e.V. Jedná se o kopii dopisu, který zaslal této organizaci německý občan M. Honisch, žijící v Maroku. Obsah textu
se týká tzv. kožušanských květnových události z r. 1945 a z němčiny do češtiny ho ochotně přeložila paní Jarmila Zajíčková.

ZAJÍMAVÉ OSUDY TÁŽALSKÉ KRONIKY
Nařízením vlády Československé republiky č. 80 Sbírky
zákonů a nařízením z roku 1920 ukládala se všem obcím
povinnost „pečovati o řádné a pečlivé zapisování místních
pamětí, a to věčným inkoustem a do trvanlivé knihy – obecní
kroniky“.
Protože v Tážalech se do té doby kronika nepsala, rozhodli v roce
1922 tehdejší zastupitelé založit místní pamětní knihu a za prvního
kronikáře navrhli tajemníka obecního úřadu Františka Lukáška, který
sice nebyl „Tážalák“, ale zdejší poměry i lidi dobře znal. Fr. Lukášek tuto
nabídku ochotně přijal, zakoupil na obecní útraty speciální pero, trvanlivý
inkoust a krásnou pevně vázanou
knihu se 196 čistými křídovými listy
a ihned započal v bohulibém díle.
První stránku zaplnil velice zvláštním
až sugestivním úvodem – a dále... už
nic.
Pravděpodobně se již nikdy
nedovíme, proč Fr. Lukášek
v započaté práci nepokračoval.
Pamětníci již nežijí a následný
tážalský kronikář Josef Strnad
v úvodu svého sepisování historie Tážal jen velmi lakonicky poznamenal:
„Jak vidno z úvodu této pamětní knihy, měl můj předchůdce
p. František Lukášek úmysl dobrý, jenže ku provedení jeho nedošlo“.
Aby si mohl každý sám udělat úsudek, uvádím zde výše zmíněnou
předmluvu ke kronice v celém jejím znění:

PAMĚTNÍ KNIHA OBCE TÁŽAL
založená v roce1922 na paměť ukončení světové války v letech
1914 – 1918.
Za pomoci obecní rady a všech příslušníků obce Tážal založil
a sestavil
František Lukášek
Ve smyslu zákona ze dne 30. 1. 1920 č. 80 Sb. zák. a nař. zakládá
se tato pamětní kniha s nejvroucnějším přáním, by úkolu svého,
který zákonodárci na mysli měli, plně dosáhla.
Zakladatel knihy této, ačkoliv není příslušníkem obce Tážal,
stýká se od doby svého pobytu v městě Olomouci, to jest ode dne
1. 4. 1906 přečasto s obyvatelstvem tážalským a jsou jemu rodinné
a jiné poměry všech příslušníků téměř dopodrobna známé.
Následkem těchto zkušeností a spoléhaje se na pomoc celé obecní
rady i veškerého občanstva, hodlá při postupu zakládání pamětní
knihy následovně si počínati:
V první části podati chci dílem z pramenů, které po ruce budou,
dílem ústního sdělení nejstarších obyvatel, povšechné dějiny této
obce a jejich obyvatel až do doby vypuknutí světové války (myšleno
1. svět. války).
V druhé části podati chci podrobný soupis všech obyvatel
zdejších, jakož i krátký životopis každé jednotlivé rodiny a teprve
v třetí části přikročiti k tomu, k čemu kniha tato sloužiti má:
zapisovat všechny důležitější události, v prvé řadě obce naší
a v druhé řadě okolí našeho se týkající.

Zabíhati z vytčeného cíle nemíním, ani žádnému, kdo po mně
v díle tomto pokračovati bude, neradím, neboť úkolem knihy této
jest sbírati paměti a důležitější události obce Tážal - starati se o širší
veřejnost povoláni jsou jiní činitelé.
Ačkoliv úkol založení této knihy jest celkem nepatrný, bude
vyžadovati dle mého úmyslu dosti práce a tu maje na paměti, že od
úkolu toho mohu býti vůlí Nejvyššího, který cesty života našeho
vyměřuje, kdykoliv odvolám, kladu na toho, kdo v tomto mojím díle
pokračovati bude, snažnou prosbu: Každé písmeno, každé slovo
a řádek budiž jedna jediná pravda, která nikomu na jeho ctnostech
nepřidá, ani neubere; učiněné pak zlo nikdy nezmenší, ani
nezvětšuje.
Kniha tato budiž všem těm, kteří se jednou v řádkách jejích
probírati budou, pobídkou k činům dobrým, zároveň pak výstrahou
před činy zlými. Až pak z nás všech, kteří při zakládání této knihy
účastní jsme, nezbude nic více než toho prachu a popele, z něhož
jsme povstali a z vás, naších nástupců, knihu tuto někdo do ruky
vezme, věnujte nám trochu té vzpomínky a suďte všichni mírně
skutky naše. My všichni, ne pro sebe, nýbrž pro vaši lepší
budoucnost dle svojích skromných sil pracujem a žijem – žijte i vy
tak mezi sebou a dobrotivý Bůh Otec nebeský žehnej vám po
všechny věky věkův.
V Tážalech v květnu 1922.
Je skutečně velikou ztrátou pro tážalskou historii, že František
Lukášek svůj záměr, tak jak si to „nalajnoval“ v úvodu kroniky,
neuskutečnil. Přinejmenším jsme dnes mohli lépe znát poměry v obci
před sto, i více roky.
Jak je výše uvedeno, následným, ale ve skutečnosti prvním
kronikářem obce se stal (20. června 1924) místní občan Josef Strnad,
majitel chalupnické usedlosti č. 14.
Pamětní knihu započal Josef Strnad psát přehledem o historii
a minulosti Tážal, pak velice obsáhle a zajímavě popsal události I. svět.
války (byl jejím přímým účastníkem) a potom plynule přešel k zápisům
tehdejšího aktuálního dění.
Přesně, skoro na den, po pěti letech od svého jmenování kronikářem,
však Josef Strnad dne 22. června 1929 ve věku pouhých 53 let zemřel.
Psaním kroniky byl poté pověřen Metoděj Lenoch, rolník z č. 21.
Jeho zápisy o tážalských událostech a obecních záležitostech jsou velice
výstižné a čtivé.
Nelíbily se však Němcům za Protektorátu a posléze ani poúnorovým
představitelům převratného roku 1948. Z toho důvodu mu byla kronika
poprvé odňata 20. listopadu 1940 německými úřady, a když byla po válce
navrácena a Metoděj Lenoch chybějící válečné roky dopsal a v zápisech
dále pokračoval, byla mu v r. 1949 odňata opět, a to tážalským Místním
národním výborem – tentokrát již definitivně.
Metoděj Lenoch se potom stáhl z politického i veřejného života Tážal
do ústraní a v roce 1966 zemřel ve věku 82 let.
Až teprve 10. září 1953 jmenovala rada MNV nového tážalského
kronikáře. Stal se jím František Navrátil z č. 51, rodák z Charvát.
Zápisy v kronice z konce čtyřicátých a začátku padesátých let jsou
však velmi aktuální a autentické, z čehož vyplývá, že Fr. Navrátil si buď
dělal z různých událostí a veřejného dění poznámky, anebo kroniku psal
ještě před svým jmenováním. Proto také mohlo dojít ke kuriózní situaci,
že kronika náhle a bez vysvětlení končí rokem 1952, tedy ještě rok před

tím, než se František Navrátil stal oficiálně kronikářem.
Poslední zápis popisuje založení místního Jednotného zemědělského
družstva a seznamuje nás s výskytem slintavky a kulhavky (velice
nakažlivá nemoc hovězího dobytka).
František Navrátil zemřel v Tážalech v roce 1997 ve věku 83 let.
Další osudy, události a zajímavosti Tážal byly zaznamenávány do
pamětní knihy až v roce 1960, po sloučení s obcí Kožušany do jednoho
územního celku. Novým kronikářem se toho roku stal třiadvacetiletý
tážalský rodák Lubomír Buchta.
Jeho zápisy jsou značně obsažné (události jednoho roku jsou
v průměru asi na dvaceti pěti stránkách) a gramaticky i stylisticky
bezchybné, dokonalé a vzorné. Proto také několikrát obdržel vysoké
ocenění nejlepšího kronikáře v okrese Olomouc.
Lubomír Buchta psal svědomitě kroniku až do konce roku 2006, tedy
plných čtyřicet šest let a ačkoliv nebyl této funkce oficiálně nikdy zbaven,
se zápisy se od toho roku nepokračuje.
Pátral jsem po příčině tohoto stavu a zjistil jsem v krátkosti toto:
Důvod je prostý, tehdejší starosta Fr. Krejčiřík nepodepsal a tím

Josef Strnad

Metoděj Lenoch

nepotvrdil a neschválil záznam v kronice týkající se událostí roku 2006,
jak to vyžaduje zákonný předpis. Dodnes se kronikář nedozvěděl, v čem
pochybil, neboť tento text mu nebyl k případné opravě či přepsání nikdy
vrácen a současně mu také od té doby přestaly být Obecním úřadem
předkládány a dodávány potřebné podklady a dokumenty k dalšímu
vedení kroniky.
Dokud se tato sporná záležitost neuvede do pořádku, není možné
v zápisech pokračovat.
Je jisté, že tento status, kdy obec nezaznamenává a nezapisuje své
současné pamětihodnosti, není v souladu s naší legislativou, neboť zákon
číslo 132/2006 Sb. o kronikách obcí z roku 2006 v§ 1 ustanovuje:
„Každá obec vede kroniku obce, do níž se zaznamenávají zprávy
o důležitých a pamětihodných událostech v obci pro informaci i poučení
budoucím generacím“.
Na závěr je nutno dodat, že Zastupitelstvo obce v současné době řeší
tento problém.
M. Ženčák

František Navrátil

Lubomír Buchta

SOUSEDSKÁ PRÁVA V NOVÉM OBČANSKÉM ZÁKONÍKU (Dokončení z minulého čísla)
V předchozím vydání Zpravodaje jsme se
zabývali ustanovením § 1013 občanského zákoníku,
který upravuje imise. V sousedské praxi však často
dochází i k situacím popsaným v § 1016 odst. 1
občanského zákoníku, který je vymezen takto:
Plody spadlé ze stromů a keřů na sousední pozemek
náleží vlastníkovi sousedního pozemku. To neplatí,
je-li sousední pozemek veřejným statkem.
Od 1.1.2014 náleží spadlé plody ze stromů a
keřů sousedovi, pokud spadly na jeho pozemek. Soused, jenž vlastní takový
strom nebo keř, již nemá právo žádat souseda o vstup na jeho pozemek za
účelem sběru spadlých plodů.
Jiná situace ovšem nastává, pokud by dosud plody byly součástí stromu
nebo keře. Pak má vlastník stromu právo, aby je očesal, a soused mu tuto
činnost musí umožnit, jestliže se k plodům stromu či jiné rostliny nemůže
dostat ze svého pozemku. Není tedy správné, pokud by soused třásl větvemi

stromu, aby docílil spadání plodů na svůj pozemek a mohl je sesbírat. Tímto
způsobem by se bezdůvodně obohacoval na úkor souseda.
Podle § 1067 občanského zákoníku náleží strom tomu, z jehož pozemku
vyrůstá kmen. Vyrůstá-li kmen na hranici pozemků různých vlastníků, je
strom společný a sousedé se o plody stromu budou dělit. Pro vlastnictví
stromu není podstatné, kde se nacházejí kořeny či větve stromu, ale jde o to,
na jakém místě vyrůstá kmen ze země. I přesahující větve stromu nebo keře
na sousedův pozemek stále patří vlastníkovi stromu či keře.
Pokud někdo vlastní pozemek aniž by jej obdělával a pozemek vydá sám
od sebe plody, tyto patří vlastníkovi pozemku. Může jít o plod ve formě
samotné trávy, bylin nebo hříbků. Není možné je tedy sbírat pro sebe, i když
se pozemek jeví jako opuštěný či ponechaný ladem.
V příštím díle se budeme zabývat podrosty a převisy, jejich vlastnictvím
a možnostmi odstranění.
Mgr. Michaela Sigmundová, Ph.D.

VÝZVA K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI!
Místní akční skupina Hanácké Království vyhlašuje výzvu k podávání žádostí o podporu projektů pro zemědělce
a pro podnikatele. Žádosti se mohou podávat do 28. července 2017.
Více informací naleznou potenciální žadatelé na webu MAS: http://hanacke-kralovstvi.cz/cz/62/vyzva-c--1
nebo na telefonu 602708168 (p. Horák) nebo také na oficiálních stránkách naší obce www.kozusanytazaly.cz

FOTBALISTÉ UKONČILI JARNÍ ČÁST SEZONY V I.B. TŘÍDĚ
V sobotu 10. června 2017 ukončili naši fotbalisté, po dvou letech
odehraných ve II. třídě, nový ročník v I.B. třídě, sezonu 2016-2017, a to
domácím zápasem s SK Protivanovem. V rámci regulérnosti soutěže byly
všechny zápasy nařízeny odehrát ve stejném termínu. Hostům ještě šlo
o případný postup do vyšší soutěže, ale ani vítězství 3:1 jim k postupu
nestačilo, protože FC Kostelec na Hané, který téměř celou
soutěž kontroloval z prvního místa tabulky, si nenechal
postup vzít a po vítězství doma nad FK Zvole postupuje do
I.A. třídy. Obě družstva dosáhla na 60 bodů, Kostelec
postoupil díky lepším vzájemným zápasům. Domácí
mužstvo Sokol Kožušany, po postupu ze II. třídy,
přezimovalo na 5. místě a v konečné tabulce obsadilo
místo šesté, jak je patrno z konečné tabulky.
Vraťme se krátkým hodnocením k ročníku 2016-2017.
Z 26 zápasů získali domácí fotbalisté 42 bodů, když 13x
zvítězili, 1x na penalty a 13x prohráli, z toho 4x na penalty,
když v normální hrací době těchto pět utkání skončila
nerozhodně.
Na domácím hřišti jsme ze 13 zápasů 6 x zvítězili
v normální hrací době, 1x vyhráli na penalty, 2x prohráli na
penalty, 3x prohráli v normální hrací době a získali 25
bodů při skore 35:23.
Na hřištích soupeřů jsme vyhráli 5x, z toho 2x na
penalty a 8x prohráli při skore 29:29. Nejvyšší výhra byla na domácím
hřišti 7:2 se Smržicemi a nejvyšší prohra byla v Protivanově rovněž 5:0. S
mužstvy, která skončila v tabulce před námi, jsme bohužel všechny
zápasy prohráli, pouze Nemilany jsme doma porazili až na penalty. Cenné
bylo 2x vítězství, včetně předvedené hry od obou družstev, nad velmi
silným „B“ družstvem Nových Sadů v poměru 4:3 doma a 4:1 na hřišti
soupeře. Raritou byly dvě vstřelené branky brankářem Čaníkem, který
jeden zápas nastoupil coby útočník. Celkové skóre bylo 64:52, větší počet
obdržených branek byl zapříčiněn velkou absencí obránců z důvodu
různých zranění.
Střeleckou tabulku soutěže opanovali dva hráči. Z Doloplaz
a z Kostelce, oba shodně s 31 brankami. Nejlepším střelcem domácích byl
Konečná tabulka I.B.třída, skupina B
#

Klub

výhra

remíza

1.

FC Kostelec na Hané

20

0

2.

SK Protivanov

22

0

3.

FK Nemilany

16

0

4.

Sokol Doloplazy

15

0

5.

Jesenec-Dzbel

15

0

6.

Sokol Kožušany

13

0

7.

Sokol Troubelice

14

0

8.

SK Velká Bystřice

14

0

9.

FK Nové Sady "B"

12

0

10.

SK Zvole

10

0

11.

TJ Smržice

10

0

12.

TJ Libina

10

0

13.

FC Hvozd

7

0

14.

Celtic Líbivá

4

0

Martin Soušek se 16 brankami, Tomáš Řehák dal 13, Václav Stuchlík 11
a Martin Thomas 10 branek. V počtu udělených žlutých karet figuruje
v popředí T. Řehák a J. Stránský, kteří obdrželi od rozhodčích po 7 žlutých
kartách. Jak bylo řečeno, mužstvo se potýkalo během celé sezony se
zraněními, některé opory mužstva neodehráli spoustu zápasů (Stránský

6, Rozehnal 7, Řehák 9, Mík 11 zápasů). Celkově lze hodnotit, že mužstvo
předvádělo celou sezonu slušné výkony s občasnými výkyvy směrem dolů
i nahoru. Špatnou zprávou byla neúčast Jiřího Otavy v celé sezoně, vinou
dlouhodobějšího zranění.
V nejbližší budoucnosti je nutno vyřešit několik záležitostí kolem
chodu oddílu, jako zvolit nový výbor, hlavně z mladých lidí, stabilizovat
hráčský kádr, zvážit požadavek FAČRu o zavedení podvojného účetnictví,
bez kterého klub nemá možnost obdržet finanční prostředky z dotačních
titulů, vyřešit do budoucna otázku trenéra, zajistit nejnutnější
financování, dokončit opravu stávajících laviček na sezení pro diváky
a samozřejmě pokračovat v započaté práci s těmi nejmenšími, kteří ještě
v dnešní době mají zájem o kopanou, a která se úspěšně rozvíjí.
Žáčci odehráli úspěšně soutěž žáků – přípravka starší – turnajovým
způsobem. V tomto směru je
určitě chvályhodné, že hráči
prohra
skóre
body
prvního
mužstva, M. Rozehnal
6
73:26
60
a T. Řehák se tohoto úkolu ujali
4
71:32
60
a rovněž je potěšitelný zájem
10
60:48
48
o pomoc některých rodičů.
11
79:55
47
Bohužel jedni a ti samí nemůžou
dělat kolem chodu oddílu
11
58:47
47
všechno, určitě rádi přivítají,
13
64:52
42
zejména v práci kolem těch
12
65:59
42
nejmenších, zájemce, kteří
12
53:61
39
chtějí přiložit ruku k dílu.
14
85:60
36
V letošním roce uplyne 40
16
50:59
34
let od počátku založení
organizované kopané v obci.
16
46:64
30
Před zahájením nového ročníku
16
56:67
29
I.B.třídy
mužů začátkem srpna,
19
27:78
20
si připomeneme toto výročí.
22

35:114

12

Zřejmě zápasem starých pánů včetně přípravného zápasu
mužstva mužů. O termínu bude veřejnost včas informována.
Hodně fotbalové radosti přeje fotbalový oddíl.
Ing. Jiří Škubna
předseda
Žákovský mančaft
Stojící zleva:
Jakub Sodomka, Ondřej Rozehnal, Tomáš Řehák,
Jakub Stavělík, Jan Gabor.
Sedící zleva:
Dominik Stavělík, Petr Hála, Vítězslav Weiser,
Ondřej Vojtek, Matyáš Novotný.
Ležící:
Richard Ječmínek.

PRONÁJEM AREÁLU ZA TRATÍ!
Po vzájemné dohodě s Obecním úřadem Kožušany - Tážaly a SDH Kožušany - Tážaly, platí od 1. 7. 2017 nový
způsob objednávání akcí v areálu Za tratí v Kožušanech. O volných termínech a nových tarifech za půjčení areálu
se můžete informovat na tel. č. 737181174.
SDH Kožušany - Tážaly

FURICK CUP – TRAKTORIÁDA KOŽUŠANY-TÁŽALY 2017
V sobotu 8. července 2017 se od 12:00 hod. v Kožušanech na hřišti Za tratí uskuteční již 6. ročník Furickcupu v malotraktorech a traktorech.
Presentace soutěžních týmů bude probíhat od 11:00 hod. Závodit se bude ve skupinách:
M1 – frézy
M2 – malotraktory
M3 – traktory
Vstupné 30,- Kč, děti do 15 let vstup zdarma – vstupenky jsou slosovatelné.
Soutěžním kláním Vás bude provázet Martin Slovák. Po skončení závodu bude DISKOTÉKA.
Organizátoři této akce zvou širokou veřejnost nejen na závody a příjemnou zábavu, ale také na
bohaté občerstvení - chlazené pivečko, pečené selátko a jiné dobroty.Masky účastníků závodu jsou
vítány, výzdoba strojů povolena.
Kontakt – František Poučínský – mob. 731 744 535

TŘÍDĚNÍ ODPADŮ
Každý z nás by měl usilovat o to, aby mu vznikalo co nejméně
odpadů. Vzniklé odpady je třeba dále třídit, aby mohly být použity pro
nové výrobky, které nám budou zase k užitku.
Dodrží-li se pravidla pro ukládání odpadů, která jsou částečně
uvedena na kontejnerech, náklady na likvidaci odpadů budou nižší. Za
dobře vytříděný recyklovatelný odpad (plasty, papír, sklo a další) může
obec obdržet finanční příspěvek, který částečně sníží nákladovost
systému sběru, zpracování či uložení odpadu.

Co se s vytříděným plastem děje?
Ze sběrných vozů putují plasty do dotřiďovací linky, kde jsou ručně
roztříděny podle druhu (PET, fólie, polystyren,směs) případně i podle
barvy (PET láhve).
PET láhve putují velmi často na čínský trh, kde se z tohoto materiálu
vyrábí různá vlákna pro textilní průmysl, oblečení, sportovní čepice,
výplně zimních bund a spacáků, polštáře, zátěžové koberce, obuv. Z fólií
(sáčků a tašek) se opět vyrábějí fólie a různé pytle, např. na odpady. Ze
směsi plastů se vyrábí hračky, pera, zubní kartáčky, odpadkové koše,
různé desky, trubky, zahradní nábytek, různé plastové nádoby,
zatravňovací dlažba, protihlukové stěny u dálnic apod. Plastové recykláty
se hojně používají v automobilovém průmyslu.
b) Papír – modré kontejnery
Do kontejnerů na papír je možné vhazovat noviny, časopisy,
kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, krabice roztrhané na
menší kusy, lepenku, karton, papírové obaly (např. sáčky), obaly
s recyklačním symbolem a kódem PAP, 20, 21 či 22.
Do kontejnerů na papír se nehází mokrý, mastný nebo jinak
znečištěný papír, uhlový a voskovaný papír, použité pleny, hygienické
potřeby a vícevrstvé obaly.

Užitečné také je, že tento odpad neskončí na skládkách a nebude
zatěžovat životní prostředí pro nás, ale také pro budoucí generace.
Recyklovatelný odpad také snižuje objem a hmotnost směsného
odpadu a tím také nákladovost obce za jeho umístění na skládkách.
V tomto článku vás nechci poučovat o potřebnosti třídění odpadů, to
jistě všichni víme, ale jen upozornit na několik důležitých aspektů této
činnosti.
Odpady se člení do mnoha kategorií a z důvodu velmi rozsáhlé
problematiky se zmíním o hlavních recyklovatelných odpadech, které
mají v naší obci svá sběrná místa.
a) Plasty – žluté kontejnery
Do kontejnerů pro plast je možno vhazovat výrobky z plastů: prázdné
stlačené PET láhve od nápojů, kelímky, sáčky (i mikrotenové), fólie,
výrobky a obaly z plastů, prázdné plastové obaly od šamponů, kosmetiky
a čistících prostředků, obaly s recyklačním symbolem a kódem PET, HDPE,
LDPE, PP, PS 1, 2, 4, 5, 6. Pěnový polystyren sem vhazujeme v menších
kusech.
Do kontejnerů na plasty se nehází novodurové trubky, guma,
molitan, textil z umělých vláken, nádobky od léčiv, linolea, pneumatiky,
obaly od nebezpečných látek (motorový olej, chemikálie, barvy apod.).
Také PVC nepatří do kontejneru, protože při zpracování tříděného plastu
totiž dochází k úpravě za vysoké teploty, při které se z PVC uvolňují
škodlivé látky. Nepatří sem také mastné obaly se zbytky potravin nebo
čistících přípravků, zbytky montážních pěn, obaly od žíravin, barev
a jiných nebezpečných látek.
V některých městech je možné do kontejnerů na plasty vhazovat
i nápojové kartony, vícevrstvé obaly (např. TetraPack), což je na
kontejneru náležitě poznamenáno. Pokud tato informace na kontejneru
není a na sběrném místě není nádoba na nápojové kartony, lze je dát do
kontejnerů na papír.

Co se s vytříděným papírem děje?
Slisovaný sběrový papír slouží k výrobě nového papíru. Papír je
možné takto recyklovat asi pětkrát až sedmkrát. Výrobky z recyklovaného
papíru: novinový papír, sešity, lepenkové krabice, obaly na vajíčka,
toaletní papír apod.
Nejdůležitějším faktorem pro zpracování papíru je jeho pečlivé
roztřídění. To nejvíce ovlivňuje kvalitu výsledného produktu. Proto se
papír dodatečně dotřiďuje.
Často slyším, že je málo kontejnerů na plasty a papír. Když však
ukládám separovaný odpad, tak mnohdy v kontejnerech vidím PET láhve,
papírové krabice od potravin, bot, spotřební elektroniky a další obaly
spotřebního zboží značného objemu „v plné kráse“, aniž by byly
sešlápnuty, roztrhány, či jinak by byl zmenšen jejich objem.
Pak se stává, že kontejnery jsou naplněny kolem 30% a není místo
pro další odpady. Ty většinou skončí na ploše sběrného místa, což se
většině z nás nelíbí.
Zjistit vlastníka takového odpadu by nebyl v některých případech
problém. Například krabice od Sunaru - mléka pro kojence, krabice od
střešní zahrádky osobního automobilu, krabice od televizí a další
elektroniky.

Samozřejmě, že po takových lidech nikdo pátrat nebude, bylo by však
dobré, aby se tito lidé zamysleli, jak zefektivnit likvidaci odpadů.
c) Sklo
Do bílých kontejnerů- na čiré sklo je možné vhazovat: pouze čiré
láhve, sklenice a jiné čiré sklo bez zbarvení.
Pozor! - tabulové sklo (i čiré) nepatří do čirého skla, ale do barevného
(směsného) skla, může za to jeho chemické složení.
Do zelených kontejnerů – na barevné (směsné) sklo je možno
vhazovat: hnědé, zelené, šedé, modré lahve, lahvičky od léků, tabulové
sklo i čiré, bílé (mléčné) sklo, obaly s recyklačním symbolem a kódem GL
70, 71, 72.
Pokud je v místě pouze kontejner na "sklo", tak se nerozlišuje
na čiré a barevné a všechno patří do tohoto kontejneru.
Do těchto kontejnerů nepatří keramika a porcelán, autoskla, zrcadla,
drátovaná skla zlacená a pokovovaná skla, skla, která jsou znečištěná
chemikáliemi apod. Tato skla patří do sběrného dvora nebo je odevzdejte
při sběru nebezpečných složek směsného komunálního odpadu.
Využití pro recyklaci: vytříděné sklo se drtí a přidává se do
sklářského kmene, do směsi k výrobě nového skla. Nejčastěji se takto
vyrábí láhve na minerálky či pivo a jiné skleněné výrobky.
Odpady, které nemohou být umístěny do kontejnerů na
recyklovatelný, směsný komunální odpad, či jiné odpady, na které obec
nemá sběrná místa nebo které se nedají odvážet v rámci obecního svozu
nebezpečného a velkoobjemového odpadu, které se uskutečňují dvakrát
do roka (na jaře a na podzim), musí občan odvézt na příslušné
certifikované skládky s ohledem na charakter odpadů.
Ing Vladimír Kubisa

NAŠI JUBILANTI
Červenec:
Hirschnerová Alžběta
Bazgerová Eva
Nakládalová Drahomíra
Schindler Václav
Gajdová Anna
Burešová Helena
Crhová Anna

87 let
84 let
84 let
84 let
80 let
75 let
70 let

Srpen:
Chmelová Ludmila
Drmola Ondřej
Škochová Jarmila
Thomas Josef
Franková Božena
Kratochvílová Libuše
Angyalossyová Ludmila

93 let
86 let
85 let
83 let
82 let
81 let
75 let

Září:
Ženčák Václav
Procházková Ludmila
Zedková Emilie

87 let
86 let
81 let

VZPOMÍNÁME
Sekanina Jaroslav

† 8. 4. 2017

VÝSLEDKY CELOPLOŠNÉ DERATIZACE OBCE KOŽUŠANY-TÁŽALY
Dne 1. 3. 2017 byla provedena celoplošná deratizace obce Kožušany - Tážaly. Byly použity nástrahy
metodou zavěšením s 50 g nástrahy Hubex "špalky". Celkem bylo deratizováno 123 šachet. Během
pokládky bylo likvidováno jedno ohnisko výskytu hlodavců. Dále bylo rozmístěno 28 deratizačních
staniček v obecních objektech.
Výsledky kontroly:
Kontrola nástrah byla provedena 31. 3. 2017. Při tom bylo zjištěno, že v deratizačních staničkách
v obecních objektech nebyl zachycen žádný výskyt. Tuto část deratizace není potřeba nadále provádět.
Z hlediska statistiky se v naší obci jedná o podprůměrný výskyt hlodavců. Zarážející však je nález dvou
podzemních hnízdišť potkanů.
Největší koncentrace výskytu je v oblasti kapličky Sv. Anny a u obecního úřadu v Tážalech. Vyšší výskyt
byl zaznamenán v celé části Kožušan. Část Tážaly je naopak, vyjma inkriminované části u ohniska výskytu
u kapličky, v pořádku a vykazuje známky spíše náhodného výskytu.
Návrh dalšího postupu.
Vzhledem k výskytu hlodavců je doporučeno:
Na začátku léta 2017 provést další deratizaci a na základě výsledků řešit potřebu dalších zásahů a jejich frekvenci. Při příznivých výsledcích
i v další deratizaci snížit počet deratizovaných šachet v "čistých" oblastech. Zjistit možné zdroje potravy a důvod výskytu v oblastech ohnisek
a obecního úřadu v Tážalech.
Za tým Deratizace 4D: Ing. Ondřej Trubecký

Vítání občánků do svazku obce – 2017

Sofinka Rozehnalová – Kožušany č. 116

Josífek Grunt – Kožušany č. 86

Kristýnka Mořkovská – Kožušany č. 60

Lukášek Hodina – Tážaly č. 37

Z důvodu nemoci nebyli na slavnostním aktu přítomni rodiče s Matyáškem Tomanem z Tážal č. 33

