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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané!
„My čekali jaro a zatím přišel mráz..“ Takto v přeneseném slova smyslu na nás doléhá dění v současném světě. Po úmorných dvou
letech covidu, kdy se koncem zimy zdálo, že snad už pandemie odezní a znovu začneme klidně žít, nás všechny asi ještě více zasáhla
rána v podobě nepochopitelného válečného konfliktu na Ukrajině. Budeme potřebovat mnoho ohleduplnosti, solidarity i vstřícnosti
a to nejen k válečným uprchlíkům z Ukrajiny, ale i směrem k nám, obyvatelům České republiky, na které bude mít tento válečný
nesmysl bohužel také značný dopad.
I přes všechny tyto neradostné události bych Vám rád popřál do následujících měsíců roku 2022 hodně jarní svěžesti, pohody,
klidu, radosti a sil. Těšme se z krásného jara, važme si všední každodennosti a neztrácejme víru v dobro.
Petr Mazal

Po roční pauze se v letošním roce konal v naší obci ostatkový rej a maškarní průvod masek. Vzhledem k tomu, že na začátku roku
byla epidemiologická situace nepředvídatelná, nebyl naplánován masopustní program s pohoštěním v Kožušanech u kaple, ani
pochovávání basy v Kulturním domě v Tážalech.
Snímky z průvodu na poslední stránce

Hospodaření obce Kožušany – Tážaly za rok 2021
V oblasti plnění rozpočtu za rok 2021 byl výsledek následující:
Příjmy byly rozpočtovány v částce 16.200.000, Kč. Skutečnost k 31. 12. 2021 byla 18.934.978,63 Kč.
Výdaje činily v loňském roce celkově 13.555.157,19 Kč + splátka úvěru ve výši 1.952.413,70 Kč, tedy celkem i se splátkou úvěru dosahovaly výdaje
15.507.570,89 Kč.
V konečném součtu byly příjmy vyšší než výdaje o 3.427.407,74 Kč, čímž se navýšily o tuto částku úspory obce, které ke dni 21. 3. 2022 činí 21.550.180,80 Kč.
Obec průběžně splácí úvěr poskytnutý na výstavbu splaškové kanalizace. K 31. 12. 2021 činila částka nesplaceného úvěru celkem 6.741.887,17 Kč z původní
celkové částky úvěru 18 mil. Kč.

Podrobněji k výdajům obce v roce 2021

V roce 2021 činily provozní výdaje celkem 8.612.988,28 Kč. Celkem 4.942.168,91 Kč bylo vynaloženo na investice.
Jednalo se zejména o tyto investiční výdaje:

ź Zhotovení křižovatky k nové zástavbě naproti Hrušky v Tážalech …726.716,21 Kč;
ź Vypracování projektové dokumentace včetně stavebního povolení na vodovod a vodovodní přípojky … 1.218.760,- Kč
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź

(dotace na projektovou přípravu byla v roce 2021 poskytnuta ve výši 1.617.300,- Kč – zohledněny i výdaje v roce 2020);
Realizace akce „Protipovodňová opatření obce Kožušany – Tážaly“ – bezdrátový rozhlas …1.666.003,- Kč
(dotace byla přijata v roce 2021 ve výši 1.216.504,10 Kč);
Projektová příprava na cyklostezku … 255.922,- Kč;
Pořízení nového mulčeru (sekačka) …127.465,28 Kč;
Stavba garáže pro hasičskou cisternu v areálu za tratí … 156.279,83 Kč;
Pořízení hasičské cisterny … 80.000,- Kč;
Projektová příprava na doplnění splaškové kanalizace … 443.440,- Kč;
Úpravy v kulturním domě … 142.737,96 Kč;
Přípravná dokumentace pro vybudování nové učebny ZŠ … 75.020,- Kč;
Žádost o dotaci na záchytné nádrže na dešťovou vodu u tělocvičny … 25.700,- Kč;
Oplocení dětského hřiště v Tážalech na Točně … 24.124,63 Kč.

Z dalších významných výdajů, které nemají účetní povahu investic, byly realizovány zejména:

ź Oprava poklopů splaškové kanalizace v Tážalech … 110.548,02 Kč;
ź 4 sloupy se solárními svítidly… 143.630,- Kč;
ź Dále nejrůznější výdaje na údržbu obecního majetku jako např. výmalba v tělocvičně, úprava schodiště před tělocvičnou (bude dokončena letos),
oprava prvků na dětském hřišti apod.

Dále v roce 2021 obec získala bezúplatným převodem od Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje osobní automobil Fabia combi.

Rozpočet obce Kožušany – Tážaly na rok 2022
Rozpočet na rok 2022 je sestaven ve výši 33.300.000, - Kč. V příjmech počítáme s částkou 14.700.000,- Kč. Plánované výdaje jsou rozpočtovány v celkové
výši schváleného rozpočtu a budou dofinancovány částkou 18.600.000,- z úspor obce.
Komentář k rozpočtu na rok 2022
Předpokládané PŘÍJMY 2022
V oblasti daňových příjmů počítáme s příjmem kolem 13 mil. Kč, nedaňové příjmy obce jsou rozpočtovány ve výši asi 1,3 mil. Kč. Počítáme s dotacemi na
výkon státní správy ve výši cca 200 tis. Kč, dále je přiznána dotace na územní plán ve výši 400 tis. Kč. Je zažádáno o dotace na cyklostezku a na záchytné nádrže
na dešťovou vodu u tělocvičny. Rozhodnutí o poskytnutí dotací očekáváme nejpozději do poloviny letošního roku.
Předpokládané VÝDAJE 2022
Kromě provozních výdajů máme letos v plánu pokračovat v již nachystaných investičních akcích.
Vodovod
V současnosti probíhá výběr dodavatele stavby. Nadále již více než rok čekáme na vypsání dotačního titulu ze SFŽP ČR. Projekt na vodovod a vodovodní
přípojky je kompletně hotový včetně vydaného stavebního povolení. Zahájení stavby závisí na přiznání dotace. V současnosti musíme počítat s cenou kolem 70
mil. Kč.
Cyklostezka
Žádost o dotaci je podána. Předpokládané vyhodnocení žádostí o dotaci bude do poloviny letošního roku. Okamžitě po přiznání dotace, bude stavba
zahájena.

Záchytné nádrže na dešťovou vodu u tělocvičny
Žádost o dotaci je podána. Částka 1.800.000,- již byla alokována, což je 100% uznatelných výdajů na výstavbu. Čeká se na podpis řídícího orgánu ministerstva
životního prostředí. Předpokládaná výstavba - srpen 2022. Tento projekt je určen k zadržování dešťové vody, která bude využívána k zalévání fotbalového hřiště.
Prodejna Hruška
Probíhají práce na projektové dokumentaci kompletní rekonstrukce prodejny potravin. Následně bude zažádáno o dotaci na rekonstrukci.
Sekačka na údržbu veřejné zeleně
V loňském roce byla objednána nová sekačka na údržbu zeleně v obci. Vzhledem k nedostatku komponentů je výrobce schopen sekačku dodat až v letošním
roce. Předpokládaná cena je 500 tis. Kč.
Územní plán
Čeká se na zpřesnění koridoru zdvojkolejnění železniční trati Olomouc – Brno od SŽDC. Současně navrhovaný koridor by výrazně zasáhl do areálu Za tratí,
čímž by se výrazně omezila jeho funkčnost. V zájmu obce je zachování tohoto areálu v současném rozsahu.
Doplnění splaškové kanalizace
Jedná se o doplnění kanalizace ve směru v Tážalech ke Kocandě, nová zástavba v Tážalech u autobusové zastávky (Vinohrady) a lokalita u zahradnictví
v Kožušanech. Projektová dokumentace je hotová včetně stavebního povolení. Bude zažádáno o dotační tituly.
Nová učebna pro ZŠ
Na základě potřeby školy rozšířit počet učeben se zpracovává projekt na výstavbu nové učebny, která bude zakomponovaná do prostor tělocvičny. Součástí
projektu bude i kompletní rekonstrukce palubovky v tělocvičně. Tento projekt bude zrealizován pouze v případě přiznání dotace.
Kompletní podobu schváleného rozpočtu naleznete na stránkách obce nebo se můžete osobně informovat na obecním úřadě.
Jitka Kratochvílová, Ing. Vladimír Kubisa

ŠKOLA, ŠKOLKA
Píšeme rok 2022 a již 3. rok není rokem ve vzdělávání
standartním. I na dětech se projevuje covidová doba a nyní zase
vidíme v jejich očích obavy z války.
Proto se musíme více ve škole věnovat stránce chování,
vztahy mezi dětmi, vztahy k dospělým, vzájemné pomoci.
Snažíme se přinášet pro děti takové informace a činnosti, které
by je vedly k myšlenkám, které odpovídají dětským starostem.
Ve školní družině proběhl v odpoledních hodinách
KARNEVAL. Soutěže, zábava a tanec s tombolou, udělaly dětem
velkou radost. Karneval navazoval na Masopustní průvod obcí,
takže děti mohly využít maškary a kostýmy podruhé.
Kondici na lyžích mohly děti zdokonalit na svahu
v Hlubočkách, kam je přepravoval minibus v domluvených
termínech.
Oblíbenou aktivitou byl pobyt v přírodě, vycházky do okolí
obce, zimní sochy ze sněhu, návštěva ke krmelcům a pozorování
ptačích hnízd.
Zapojili jsme se také do charitativní sbírky pro
handicapované děti fondu SIDUS. Také estetické činnosti
nezůstaly bokem. Ve výtvarné soutěži v Citově jsme uspěli na
2. místě, v V. kategorii na 4. a 5. místě.
V rámci vyučování si mohli žáci vyzkoušet různé pokusy
a experimenty zábavnou formou v projektu HRAVÁ VĚDA.
Navštívilo nás také Sférické kino, které obohatilo vědomosti
dětí velice populárním způsobem. Nesměla chybět ani kultura,
proto nás navštívily 2 divadelní agentury, jedna s pohádkou
o Ježkovi a druhá o Kůzlátkách.
Využíváme alternativní vyučování venku, při vycházkách
v parku. Dětem se při svitu sluníčka vytváří pozitivní pohled
k životu, k okolnímu dění. Už nyní se těšíme na velikonoční
tvořivou dílnu na hradě Šternberk a seznámení se s tradicemi

Velikonoc na hradě v minulosti.
V květnu je plánovaný školní výlet na Divoký západ do ranče
Kostelany, kde budou kovbojské soutěže, hry a westernové
divadlo.
--------------------------------------------------------------------------------"Zimo, zimo, táhni pryč" .... "Jaro, jaro, jaro už je tu"....
Těmito říkankami jsme v MŠ ukončili zimu a začali letošní
jaro. Děti i my jsme se na něj těšili. Ale nemyslete, že jsme v zimě
nic nedělali a jen čekali na jaro. Během zimy jsme stihli spoustu
aktivit a děti byly plné zážitků a prožitků. Návštěva "Zubní víly"
na Fakultě zubního lékařství, lyžování, návštěva preventisty od
Policie ČR, maškarní rej v MŠ, sférické kino a mnoho dalších
aktivit. Tohle vše jsme zakončili s dětmi vynesením Morany. Teď
už se těšíme, co vše nové nám jaro přinese.
--------------------------------------------------------------------------------ZÁPIS do l. ročníku Základní školy se uskuteční ve středu
6. dubna 2022 od 13:00 do 18:00 hodin v budově ZŠ
v Kožušanech. K zápisu do l. ročníku si vezměte OP, rodný list
dítěte a vyplněné tiskopisy, které jsou umístěné na web. stránce
školy. Rovněž zveřejníme způsob zápisu dle aktuální covidové
situace. Při žádosti o odklad povinné školní docházky Vám budou
podrobné informace poskytnuty přímo u zápisu.
ZÁPIS do Mateřské školy Kožušany-Tážaly proběhne v měsíci
květnu.
Mgr. Zdeňka Vašíčková, ředitelka školy
Jana Lejsková, vedoucí MŠ

ČEKÁ NÁS JEŠTĚ VĚTŠÍ NÁPOR KAMIONOVÉ DOPRAVY V OBCI ?
V prosinci roku 2021 jsem jela přes periferii Kojetína do Kroměříže
kolem obrovské stavby, která neměla žádné pro mne viditelné tabule
o tom, co se zde staví, kdo to staví a kdy bude stavba hotová, jakož i kdo
je za ni odpovědný. Když jsem se pak setkala během Vánoc se starostou
města Tovačova, bavili jsme se o tom,
přičemž mi řekl, že jde o stavbu
společnosti Amazon Logistic Prague s.r.o.
Na internetu jsem pak dohledala několik
krátkých článků o tom, že se má
v Kojetíně realizovat moderní robotické
centrum, jedno z největších ve střední
Evropě, jež bude mít přes 2000
zaměstnanců.
Zajímalo
mne
samozřejmě, zda a do jaké míry se tato
záležitost dotkne průjezdu kamionů naší
obcí, jakož i těch dalších až po Kroměříž. Už v ten den mé jízdy do
tohoto města bylo totiž patrné, jak velká je v Kojetíně a přilehlých
obcích kamionová doprava, která jezdí skrze malé obce jejich středem
(Polkovice, Uhřičice a další).
Začala jsem se tedy dotazovat starostů v okolních obcích, zda s nimi
někdo o této věci jednal, případně jaká přijali opatření. K mému
překvapení mnoho starostů o výstavbě logistického centra nevědělo,
natož aby k této záležitosti přijali nějaká opatření.
Proto jsem iniciovala společné jednání starostů se společností
Amazon Logistic Prague s.r.o., která zde bude největším
zaměstnavatelem v regionu, ale také s dalšími společnostmi, které jsou
na stavbě angažovány tj. Accolade, s.r.o. (skupina Accolade je
investorem nájemních průmyslových nemovitostí ve Střední
Evropě. Mezi klienty Accolade patří společnosti jako Tchibo,
KION Group, Saint-Gobain, DHL, DB Schenker, Rohlig Suus,
Ideal Automotive, a Panattoni Czech Republic Development
s.r.o. viz webové stránky www.accolade.cz) a dále Panattoni
Czech Republic Development s.r.o., což je developerská společnost
průmyslových ploch (Od zahájení činnosti ve střední a východní
Evropě v roce 2005 společnost dokončila několik desítek
projektů o celkové rozloze přes 11 milionu m², staví
průmyslové, logistické, kancelářské a výrobní prostory do
nájmu i do vlastnictví. Zaměřuje se také na udržitelný rozvoj
a revitalizaci brownfieldů viz web společnosti).
Záštitu nad společným jednáním převzaly paní senátorky MUDr.
Jitka Chalánková, senátorka za volební obvod 62 a RNDr. Jitka Seitlová,
senátorka za volební obvod 63 a místopředsedkyně Senátu.
Když jsem rozesílala pozvánky na jednání, byla jsem mile
překvapená reakcí starostů, kteří obratem projevili zájem o společnou
schůzku. Bohužel termín jednání v březnu nebyl vhodný ani pro jednu
z výše uvedených společností, které opakovaně žádaly, aby se jednání
realizovalo až v dubnu. To však nebylo možné ani akceptovatelné,
nicméně požádala jsem tedy společnost Amazon Logistic Prague s.r.o.,
aby další jednání uspořádala sama pro starosty podle svých možností
a s programem, jenž jí bude vyhovovat. V tuto chvíli (dne 21.3.2022) je
můj návrh bez odpovědi.
Dne 18.3.2022 se tedy na zámku v Tovačově konalo jednání 28
účastníků k zahájení provozu logistického centra společnosti Amazon
Logistic Prague s.r.o. Jedním z nich byli i starosta Petr Mazal za
Kožušany – Tážaly, starosta obce Blatec a paní starostka obce Charváty.

Na jednání jsme pozvali pana Ing. Josefa Suchánka, hejtmana
Olomouckého kraje a pana náměstka hejtmana Michala Záchu, kteří se
omluvili.
Účastníci jednání byli s ohledem na neúčast zástupců společnosti
Amazon Logistic Prague s.r.o. odkázáni především na informace od pana
Leoše Ptáčka, starosty Města Kojetín. Společnost Amazon Logistic
Prague s.r.o. hodlá dle něj již letos provozovat v Kojetíně robotické
logistické centrum, které má zaměstnat až dva tisíce zaměstnanců. Bylo
sděleno, že starosta Města Kojetín věděl o záměru výstavby tohoto
logistického centra již několik měsíců. Jeho záměrem bylo pozvednout
úroveň Kojetína, které utrpělo zánikem cukrovaru a dalších společností.
Dnes je Kojetín sociálně vyloučenou lokalitou, což starosta hodlá
změnit.
Starostové byli velice rozčarováni tím, že výstavba logistického
centra je již povolená a starostové se v tak krátké době nestihnou
připravit na to, co vše může obce v budoucnu čekat ve všech oblastech
života. Vnímají stavbu a provoz tak velkého centra spíše jako hrozbu
a zdroj problémů, nikoli jako příležitost k rozvoji a zlepšení kvality
života v obcích, které čítají dohromady přes 30.000 obyvatel. V červenci
2022 má být spuštěn zkušební provoz, tudíž času moc nezbývá. Od
ledna 2023 má být zahájen provoz v plném měřítku.
V Kojetíně vznikne největší středisko ve střední a východní Evropě.
Robotické centrum pro on-line nakupování se buduje v lokalitě, která
prošla revitalizací. Pro Kojetín znamená šanci na výrazné ekonomické
oživení, protože má zaměstnat až dva tisíce zaměstnanců. Dle sdělení
starosty Leoše Ptáčka mají být přednostně zaměstnáni místní obyvatelé,
a pokud neprojeví zájem, dostanou příležitost agenturní zaměstnanci ze
zahraničí. Starosta dále uvedl, že se uskutečnilo sčítání dopravy
v Kojetíně a bylo zjištěno, že městem denně projede 100 kamionů.
Působení nové velké společnosti v Kojetíně bude dle odhadu znamenat
nárůst o 100 – 150 kamionů denně. Z nich 90 % by mělo jezdit pod
dálnici. V rámci dopravy zaměstnanců budou využity autobusy a osobní
vozidla.
Město Kojetín je dimenzováno na 7,5 tis. obyvatel. Dnes v něm žije
5900 obyvatel. Starostové se dotazovali, zda budou kapacitně
dostačovat zařízení mateřských a základních škol, zejména pokud se
zaměstnanci přistěhují i s rodinami. K dalším otázkám patřila kapacita
infrastruktury, bydlení, změna složení obyvatel, vliv vysokých mezd
nového zaměstnavatele na místní zaměstnanost, ekologie, lékařské
služby, agenturní zaměstnanci, bezpečnost, hygiena, dopravní
obslužnost, zázemí pro kamiony, stav silnic a jejich opravy apod.
Starosty také zajímalo, zda lze očekávat zvýšení tranzitní
kamionové dopravy? Lze čekat snížení bezpečnosti silničního provozu?
Jaké budou skutečné počty kamionů mířící denně do Kojetína? Kde
budou mít kamiony odstavné plochy pro bezpečnostní přestávky? Jaký
vliv bude mít provoz logistického centra na život v okolních obcích?
Odpovědi na tyto otázky by mělo přinést další plánované jednání
starostů se zástupci společnosti Amazon Logistic Prague s.r.o., které by
se mělo, doufejme konat v měsíci dubnu 2022.
JUDr. Bohuslav Švamberk, předseda Hospodářské komory
Olomouckého kraje uvedl, že pokud zaměstnanci Amazon Logistic
Prague s.r.o. budou mít mzdu kolem 40 tis. Kč hrubého, hrozí krach
firem a služeb v okolí Kojetína.

Místostarosta Kroměříže Vratislav Krejčíř uvedl, že z Kojetína se
nyní nastěhovala do Kroměříže část nepřizpůsobivých občanů
a okamžitě v Kroměříži zaznamenali nárůst kriminality.
Starosta Města Tovačov vznesl dotaz, jakým způsobem proběhlo
posuzování vlivů na životní prostředí před vybudováním logistického
centra. Vyžádali jsme si na základě zákona o svobodném přístupu
k informacím všechny podklady týkající se stavebního řízení, tyto již
máme k dispozici a budeme je studovat.
K situaci se v průběhu jednání vyjadřovaly obě paní senátorky
a přislíbily součinnost řešit tento problém i na jiných úrovních. Velmi
starosty podpořily.
Jednání se účastnili zástupci měst a obcí Kojetín, Kroměříž,
Vrchoslavice, Blatec, Troubky, Zářičí, Čehovice, Oplocany, Kyselovice,
Uhřičice, Císařov, Charváty, Kožušany – Tážaly, Bedihošť, Měrovice,
Polkovice, Veselíčko, Klenovice na Hané, Nezamyslice, Chropyně,
Lobodice a Městys Tištín. Dalšími účastníky byli JUDr. Bohuslav
Švamberk, předseda Hospodářské komory Olomouckého kraje, Ing. Bc.
Pavel Kavan, dopravní specialista Zlínského kraje, pan Tomáš Šulák
předseda Krajského shromáždění Sdružení místních samospráv ČR

a předseda Mikroregionu Střední Haná a paní Kateřina Kapková, krajská
manažerka SMS ČR Olomouckého kraje.
Z jednání vyplynula nezbytná potřeba osobního jednání se zástupci
společností Accolade, s.r.o., dále Panattoni Czech Republic Development
s.r.o. a Amazon Logistic Prague s.r.o. tak, aby starostové obdrželi jasné
a konkrétní informace přímo od těchto společností, a mohli na ně
reagovat, byť času už mnoho nezbývá.
Vzhledem k výše uvedenému lze očekávat zvýšení kamionové
dopravy i v obcích, jimiž vede silnice II. tř. č. 435, neboť nejde o tranzitní
dopravu, přičemž vykládka a nakládka bude v Kojetíně. Zákazové značky
se tedy na tyto kamiony nebudou vztahovat. S ohledem na stav povrchu
této silnice, lze očekávat její větší devastaci, aniž by na její opravu
kdokoli přispěl, neboť jízda po ní není zpoplatněná. O to více by nyní
bylo vhodné uvažovat o zpoplatnění i těchto úseků silnic ve vlastnictví
Olomouckého kraje, aby řidiči i dispečeři preferovali trasy vedoucí přes
dálnice a vysokorychlostní silnice. Ostatně na to poukazovali i mnozí
starostové, kteří se sešli na jednání v Tovačově.
Mgr. Michaela Sigmundová, Ph.D.

Jednání starostů na zámku v Tovačově o důsledcích provozu logistického centra společnosti Amazon

Humanitární pomoc Ukrajině
Na základě výzvy neziskové organizace Člověk v tísní se zastupitelstvo naší obce rozhodlo materiálně podpořit občany
Ukrajiny, kteří trpí válečným konfliktem. Obec zakoupila převážně zdravotnický materiál za 100 000,- Kč.
Obsahem našeho solidárního příspěvku byly: obvazy, náplasti, infuzní sety, injekční stříkačky a jehly, jednorázové rukavice,
izotermické fólie. Přispěli jsme také novým oblečením a to: mikinami, tričky, termoprádlem, tepláky a ponožkami. Nakoupené
věci byly spolu s dalším materiálem od jiných institucí odvezen na Ukrajinu.
Věříme, že náš dar pomůže ukrajinským lidem.
Zastupitelstvo obce

Občan naší obce mezi oceněnými fotografické
soutěže Mikroregionu Království
V neděli 14. listopadu 2021 se v Kulturním domě v Císařově konala vernisáž s vyhlášením výsledků 14. ročníku fotografické soutěže
„Království objektivem občanů Království“. Hodnoticí komise měla nelehký úkol – zhodnotit celkem 113 fotografií od dvaceti
soutěžících občanů mikroregionu. Naši obec reprezentoval Vojtěch Kintl. Děkujeme!

Výsledky fotografické soutěže 2021:
Kategorie „Obyčejný život“

Kategorie „Rozmary počasí“

1. místo: Marie Švédová, Císařov
2. místo: Miroslav Heckelmoser, Majetín
3. místo: Leontýna Sedláčková, Krčmaň

1. místo: Bohumila Krčková, Dub nad Moravou
2. místo: Andrea Sedláčková, Krčmaň
3. místo: Vojtěch Kintl, Kožušany

Vojta Kintl při slavnostním udělování cen

Oceněný snímek Vojtěcha Kintla

Pro rok 2022 vyhlásilo Sdružení obcí mikroregionu Království již 15. ročník fotografické soutěže a to ve dvou
kategoriích:
1. ARCHITEKTURA MIKROREGIONU

2. KRÁLOVSTVÍ KVĚTIN A STROMŮ

Podmínky soutěže:
ź autorem je občan mikroregionu Království
ź fotografie velikosti A4 musí být vytištěny na fotografickém papíru
ź fotografie musí být pořízeny na území mikroregionu Království
ź jeden občan může do soutěže přihlásit až 4 snímky v každé kategorii
ź na zadní straně musí být každá fotografie označena jménem a adresou fotografa

Fotografie můžete odevzdat na kterémkoli OÚ mikroregionu Království do 31. října 2022

NEKROLOG
Pan Jaroslav Pokorný se narodil
28.1.1950 v Čertoryjích rodičům Oldřišce a
Františkovi Pokorným. Pocházel ze čtyř dětí.
Bratři Stanislav, Oldřich, Václav a nejmladší
Jaroslav. Základní školu vychodil v Charvátech
a následující měšťanku navštěvoval v Dubu
nad Moravou.
Vyučil se brusičem kovů v národním
podniku Sigma Lutín a své první zaměstnání v
tomto oboru nastoupil v Moravských železárnách v Olomouci. Zde se
později vypracoval na vedoucího provozu.
V roce 1969 až 1971 Jaroslav absolvoval základní vojenskou službu
u vojenského útvaru Čestná stráž v Praze. V únoru 1971se oženil se

Světluší Heclovou z Kožušan, kde si postavili rodinný domek a společně
zde vychovali tři děti - syna Jaroslava a dcery Světlanu a Gabrielu.

Po půl století společného soužití
oslavili v roce 2021 zlatou svatbu.
Největším štěstím pro něho bylo
vidět spokojenou rodinu. Miloval své
děti i vnoučata a rád jim předával
svoje životní zkušenosti. Zajištění
rodiny, jak po stránce bezpečí, finanční,
bydlení, výchovy dětí a zaměstnání
bylo vždy u něho na prvním místě.
Našel si však čas i na společenský
život v obci. Mnoho let vykonával
v místním mysliveckém sdružení
náročnou a zodpovědnou funkci hospodáře. Velkým koníčkem mu bylo
i rybaření a také ve zdejším rybářském spolku zastával až do letošního
roku různé funkce.
Od roku 1986 se stal představeným naší obce, když byl ve volbách
toho roku zvolen předsedou Místního národního výboru.
Jarek byl společenské a veselé povahy. Miloval život, rád zpíval, měl
hodně přátel a kamarádů. V životě ho velmi brzy pronásledovaly různé
závažné choroby. V roce 2009 byl z důvodu nemoci upoután na invalidní
vozík, ale on se s tím dovedl vyrovnat. S nemocemi se uměl poprat,
ostatním rozdával optimismus a byl na světě rád.
Žádná slova nemohou vyjádřit zármutek, který cítíme. Děkujeme za
starost, lásku, vychování. Když někdo blízký odejde z našeho života, je
to, jako by odešel kus našeho srdce. A v našem nitru zůstává bolest, když
se musíme rozloučit s někým, kdo se už nikdy nevrátí.
Nikdy nezapomeneme!
Manželka, děti a vnoučata

PUTUJÍCÍ SOŠKA PANNY MARIE HOSTÝNSKÉ
V naší obci už od roku 2012 máme drobnou posvěcenou sošku Panny Marie Hostýnské. Tato soška je přímo z Hostýna a v průběhu let putuje
našimi rodinami v obci. Před dobou covidu bývalo zvykem, že pan farář tuto sošku předával každoročně u příležitosti svěcení vánočního stromu paní
ředitelce školy, ta pak následně sošku předala do školky a odtud putovala do rodin.
Lidé si ji zejména v době adventu vzájemně libovolně předávali podle toho, koho chtěli potěšit a obdarovat.
Každý obdarovaný si prostřednictvím této sošky Panny Marie může vyprošovat požehnání a pomoc. Často také
během roku zůstávala v rodinách, kde byl někdo nemocný.
Spolu se soškou putuje deník, kde každý může zapsat svou myšlenku, vzkaz, modlitbu či přání druhým.
Nyní s ohledem na válečnou situaci na Ukrajině jsme se rozhodli sošku znovu předat do našich rodin v obci.
Impulsem pro nás byla skutečnost, že v pátek 25. března 2022 zasvětil papež František Ukrajinu a Rusko
Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Na základě toho jsme se rozhodli dovolit si oslovit Vás, naše spoluobčany,
abyste se soukromě připojili k prosbám za ukončení války.
Možná se setkáte s tím, že Vám někdo z Vašich sousedů přinese onu sošku. Prosíme, předávejte ji dál, ať je
symbolem naší sounáležitosti a ať Vám přinese pokoj a radost z obdarování.
Jitka Kratochvílová

Do tříkrálových kasiček jste v letošním roce v naší obci přispěli celkovou částkou 12.324, - Kč. Charita Olomouc děkuje všem
dárcům za štědrost a důvěru. Vybrané peněžní prostředky budou směřovat na:
1.
2.
3.

Vytvoření zázemí pro sociální služby věnující se lidem s duševním onemocněním a lidem bez domova.
Rozvoj domácí hospicové péče na Olomoucku.
Důstojné zaopatření zemřelých klientů střediska pro lidi bez domova.

Děkujeme!

NAŠE ZVONY
Je skoro symbolické, že obě naše dříve samostatné obce,
jež vždy spojovala jejich vzájemná těsná blízkost a téměř
shodné historické osudy, spojuje také podobný osud jejích
zvonů.
Oba byly odlity v roce 1733 a dodnes jsou zavěšeny ve
věžích kožušanské kapličky a tážalské zvoničky a odtud již
bezmála tři sta let shlíží na několik generací obyvatel našich
obou obcí.
Naši předkové vnímali zpěv zvonů jinak než my dnes.
Pokud je vůbec ještě slyšíme…
Zvony v minulosti sdělovaly lidem všechny důležité
události. Hlaholily při narození, zpívaly ve chvílích radosti,
temně volaly do bitev a válek, smutně a ponuře oznamovaly
děsivé epidemie, nemoci či požáry a teskně a zasmušile
plakaly při úmrtích. Pohřební klinkání umíráčku jakoby
promlouvalo lidským hlasem: „Umřel – nechtěl – musel“.
Bohatému umíráček zvonil „pole, louky, lán„ a chudobnému
jen zkrátka „šup tam s ním“…
Oba naše zvony s největší pravděpodobností pocházejí ze
stejné zvonařské dílny, neboť podobnost odlitků je už na první
pohled patrná, oba mají v horní části zvláštní a ojedinělé
uchycení, shodný tvar písma a stejný okrasný reliéf. Liší se jen
nápisem a váhou.
Na tážalském zvonu je odlitá plastika Panenky Marie
s Ježíškem a latinský nápis S. IVDA. THADDAI. WISOKOPOL. A.
1733 (SVATÝ JUDA TÁŽALSKÝ VYSOKOPOLSKÝ LÉTA PÁNĚ
1733). Váží 19 kg.
Zvon kožušanský váží 27 kg a také on má na
boku odlitý reliéf. Znázorňuje Ježíše Krista
s křížem. Nápis S. ANDREAE KOZOSCHAV A.
1733 (SVATÝ ONDŘEJ KOŽUŠANSKÝ LÉTA
PÁNĚ 1733) nám prozrazuje, že zvon je starší
než dnešní kaple a proto se můžeme právem
domnívat, že na místě, kde byla v roce 1750
kaple svaté Anny postavena, stávala dříve
zvonice, pravděpodobně dřevěná, a pro ni byl
zřejmě v tom roce zvon odlit a vysvěcen.
O tážalské kapličce toto víme s určitostí,
neboť se o tom zachovaly písemné dokumenty
uschované v báni věže. Z těchto písemností
jasně vyplývá, že před tím, než byla v roce 1825
postavena kaplička zděná, stávala na tom
samém místě zvonice dřevěná, která ve
zmíněném roce 1825 společně s celou vesnicí
lehla popelem.
Zvonice na dědině bývala velmi důležitou
institucí, pojítkem mezi lidmi při celé řadě příležitostí. Tomu
odpovídalo i její umístění. Stávala obvykle uprostřed návsi, aby
byla v případě potřeby pohotově na dosah a také aby hlas zvonu
byl pro všechny stejně slyšitelný.

Ve starých dobách zvonění na vesnicích nebylo příliš
rozšířené. V našich končinách došlo plného významu až po
nařízení olomouckého biskupa hraběte z Hamiltonů z roku 1762,
aby se v jeho diecézi zvonilo kromě poledne i ráno ve čtyři
hodiny a večer v šest hodin (od sv. Jiří do sv. Václava v osm hod.
večer). Souviselo to se včasným nástupem na robotu
a dodržováním konce pracovního dne. Až teprve v roce 1780
nařídil Josef II., zřejmě kvůli opatření proti požárům, že každá
obec musí mít zvonici. Ale to už kožušanský i tážalský zvon slavily
téměř své padesátiny.
Lidé na venkově podle zvonění vstávali, usedali k obědu
i chodili spát.
Za těch bezmála tří stovek let naše zvony něco pamatují.
Jejich hlas, jak je výše uvedeno, nesloužil jen ceremoniím
církevním – jako bylo zvonění k pravidelnému, zvláště polednímu
a večernímu klekání (při zvonění lidé poklekli k modlitbě, odtud
název klekání) nebo oslavě katolických svátků (těch bývalo tolik,
že jich Marie Terezie v roce 1754 čtyřiadvacet zrušila, ale zůstalo
jich ještě 28) – ale ohlašoval i požáry, přírodní katastrofy, různé
epidemie a vypuknutí i ukončení válek. Vítal také významné
osobnosti při návštěvách nebo jen při projíždění skrz naše obce,
ohlašoval úmrtí a zemřelého pak vyprovázel na jeho poslední
cestě na slavonínský či charvatský hřbitov.
Oznamoval také občanům významné události v říši
i v monarchii: narození malých Habsburků, jejich honosné křtiny,
sňatky, případně korunovace a nakonec i odchod z tohoto světa.
Žalostný pláč umíráčku neutichl po několik týdnů v letech
1832, 1836 a po bitvě u Tovačova v r. 1866, kdy našimi obcemi

Tážalský zvon

prošly veliké epidemie cholery. Byly to tehdy v Evropě již
poslední výskyty této nákazy, nicméně podlehlo jim za oběť
v Tážalech 35 občanů a v Kožušanech dokonce 63. Konec této
strašné epidemie pak ohlašovalo dlouhé děkovné zvonění.

V Drahlově na oslavu skončení cholery se dodnes zvoní a chodí
s procesím do Charvát do kostela.
Celé odpoledne se například v obou naších obcích zvonilo 20.
června 1848, když přišla zpráva, že císař Ferdinand Dobrotivý
svým nejvyšším rozhodnutím přijal patent rušící robotu
a všechny ostatní poddanské povinnosti. Toho roku se ještě
dlouze zvonilo 3. prosince 1848, a to na oslavu intronizace
Františka Josefa I., který byl den před tím v Olomouci korunován
novým rakouským císařem. O dva roky později se zase
slavnostním zvoněním svolávali občané k účasti na historicky
prvních obecních volbách.
Na poplach bil hlas zvonu za prusko–rakouské války v roce
1866. V té době právě erár dokončil v Kožušanech „Na kopci“
stavbu pevnůstky čís. 10 a v ní umístěná silná posádka byla
předpokladem nějakého střetu s pruskou armádou, která
pronásledovala Rakušáky od Hradce Králové přes naše končiny
směrem na Vídeň. Naštěstí se ale nic takového nestalo. V kronice
je uvedeno, že Prusové se naší pevnůstce vyhnuli, protože když se
boční voj II. pruské armády, pochodující směrem od Olšan
a Duban k Blatci přiblížil na dohled 5.000 kroků (3750 m),
zahájila na něj posádka palbu. Prušáci se potom rychle stáhli za
dostřel a pokračovali směrem na Dub a Tovačov a tam se 15.
července utkali s rakouskou armádou.

Slavnostní zvonění se konalo v Kožušanech i v Tážalech ještě
téhož roku, 20. října, k uctění slávy císaře Františka Josefa I., který
toho dne projížděl našimi obcemi při cestě z Olomouce do
Tovačova k prohlídce osudného bojiště.
V červnu 1914 oznamovaly oba naše zvony zavraždění
následníka rakouského trůnu arcivévody Františka Ferdinanda
d´Este a jeho choti hraběnky Žofie Chotkové při atentátu
v Sarajevu, následkem toho pak vyhlášení války Srbsku
a okamžité mobilizace. Vyzývaly tak všechny místní muže mladší
čtyřiceti let k bezodkladnému nástupu ke svým regimentům.
Mnozí z nich slyšeli tehdy hlas svého zvonu naposled.
Po dobu několika hodin se údajně nepřetržitě zvonilo
koncem října 1918, když do našich obcí dorazila zpráva, že válka
skončila a že Národní výbor v Praze vyhlásil samostatnost
Československé republiky.
Za Protektorátu roku 1942 byly kožušanský i tážalský zvon
zrekvírovány pro válečné účely. Když se s nimi naposledy před
sundáním zvonilo, lidé tiše naslouchali a nikdo již nedoufal, že
ještě někdy uslyší jejich hlas. A přece se tak stalo; byl to snad asi
zázrak, že oba naše zvony nebyly roztaveny a mezi mnoha jinými
byly po válce v Německu nalezeny, identifikovány, navráceny zpět
do našich obcí a zavěšeny zpátky do věží kapliček. Se slzami
v očích pak všichni občané naslouchali jejich prvnímu zvonění.
Téměř dvacetikilový tážalský zvon údajně přivezla
z Prahy, svázaný v ranci, pětasedmdesátiletá Anna
Pluhaříková z č. 1, z čehož je vidět, jak si lidé svých zvonů
vážili a s jakou úctou a láskou k nim vzhlíželi
a naslouchali jejich milému hlasu.
Je skutečně zajímavé, že oba naše zvony válečné
období „přežily“. Zvonovina (měď, cín) byla strategickou
surovinou a německá válečná mašinérie jí potřebovala
každý kilogram. Kromě toho prodělaly zvláštní anabázi po
Evropě, neboť podle sběrného protokolu z 15. května
1942, byly všechny sebrané okolní zvony soustředěny
v Blatci ve dvoře domu Josefa Dokoupila a odtud svezeny
na místní nádraží, naloženy na vagón a odeslány do
Vítkovických železáren k roztavení, ale po válce se našly
v Německu v Hamburku.
Jen na severní Moravě a ve Slezsku přišla církev
o 786 zvonů o váze 266 tun. K tomu je potřeba připočítat
také rekvizice stovek dalších zvonů v 1. světové válce
(kostely charvatský, slavonínský nebo bystročický přišly
o své všechny zvony nejprve v 1. válce a pak i o nově
odlité, v 2. svět. válce) a vyjde nám, že jsme měli skutečně
ohromné štěstí, když toto všechno naše zvony přežily.
Proto také patří k těm nejstarším na Moravě.
V Kožušanech se téměř šedesát let o kapli stará
rodina Navrátilova, nyní Juráňova z čís. 41. V Tážalech
zase více jak dvacet let kapličku uklízela a také zvonem
zvonila paní Marie Műlerová z č. 20. Za to jim patří náš
dík.
V dnešní době se zvoní už jen poledne a umíráček.
Milan Ženčák

VÝROČÍ UKONČENÍ 2. SVĚTOVÉ VÁLKY A PIETNÍ VZPOMÍNKA NA OBĚTI VÁLKY
V neděli 8. května 2022 se v naší
obci bude konat vzpomínková akce
s pietním aktem, kterým si
připomeneme konec 2. světové války
a pietní vzpomínka na oběti
2. světové války, které tragickým
způsobem poznamenaly osudy
obyvatel naší obce.
Vzhledem k nejisté situaci
ohledně corona viru obec připravuje
tuto akci ve dvou variantách:
1) Akce s veřejností
Této akce se zúčastní zastupitelé
obce, zástupce Armády České republiky, nejbližší příbuzní obětí
2. světové války a veřejnost.
V devět hodin se u základní školy v Kožušanech celá akce začne
položením věnců a kytic a připomenutím událostí 2. světové války.
Po té se přesuneme autobusem, který zajistí naše obec nebo svými
osobními vozidly do Charvát na hřbitov, kde u hrobu obětí kožušanské
tragédie z dubna 1945 bude proveden pietní akt.
Následně se kolem desáté hodiny uskuteční přesun z Charvát do
Olomouce na pevnůstku č. XIII, kde se uskuteční pietní vzpomínka
s položením věnce u pamětní desky obětí kožušanské tragédie
a prohlídka areálu.
Předpokládaný závěr této akce s odjezdem autobusu do Kožušan Tážal bude kolem 11:30 hod.

2)

Akce bez veřejnosti - s ohledem na covid a možného
vládního omezení veřejných akcí

Této akce se zúčastní zastupitelé obce, zástupce Armády České
republiky a také nejbližší příbuzní obětí 2. světové války.
V devět hodin u Základní školy v Kožušanech celá akce začne
položením věnců a kytic.
Po té bude přesun vlastními osobními vozidly do Charvát na
hřbitov, kde u hrobu 18 obětí kožušanské tragédie z dubna 1945 bude
proveden pietní akt.
Následně se kolem desáté hodiny uskuteční přesun z Charvát do
Olomouce na pevnůstku č. XIII, kde se uskuteční pietní vzpomínka
s položením věnce u pamětní desky obětí kožušanské tragédie
a minutou ticha všech obětí 2. světové války.
Předpokládaný závěr této akce s odjezdem do Kožušan - Tážal bude
kolem 11:00 hod.
Za organizátory: Ing. Vladimír Kubisa

Vítání občánků do svazku obce Kožušany-Tážaly
Slavnostní vítání občánků se uskuteční v prostorách Kulturního
domu v Tážalech 14. května v 10:30 hod. Pozvánky na tento
slavnostní akt budou v průběhu měsíce dubna zaslány rodičům dětí,
narozených vnaší obciv loňském a letošním roce.

JARNÍ RECITÁL
Poslední březnovou neděli se uskutečnil v Kulturním domě v Tážalech Jarní recitál v podání Melody bojs& přátelé. Diváci se skvěle pobavili
bohatým pásmem písní, scének a vyprávěním. Výtěžek z dobrovolného vstupného činil 5.025,- Kč, a bude použit na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny.

Diana Buchtová

Pronájem obecních zařízení
Naši občané mají možnost pronajmutí těchto obecních zařízení:
ź Kulturní dům v Tážalech – rezervace pronájmu na obecním úřadě, tel: 585 961 30
ź Areál Za tratí – rezervace u paní Ivany Gaborové, tel: 737 181 174 nebo u pana Jana Hynka, tel: 608 085 079
ź Tělocvična – 350,- Kč za tréninkovou jednotku (1,5 hod.), rezervace u pana Marka Rozehnala, tel: 774 197 532
ź Kontejnerová autodoprava malým nákladním automobilem … 25,- Kč/1 km
Bližší informace k pronájmu naleznete na webových stránkách obce v sekci „Pronájem obecních zařízení“.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
NAŠI JUBILANTI 2022
Duben:
LAKOMÁ Ludmila
LAKOMÁ Mária
ŽENČÁK Milan

82 let
81 let
75 let

Květen:
RŮŽIČKA Jan
STAVĚLÍK Břetislav
ZMEŠKAL Josef
RUSKOVÁ Jana

94 let
88 let
85 let
80 let

Červen:
ŠMEHLÍK Jindřich
STAVĚLÍKOVÁ Anna
ŠPIČÁKOVÁ Anna
KRÁLOVÁ Růžena

89 let
84 let
81 let
75 let

VZPOMÍNÁME
Jaroslav POKORNÝ

†12. 1. 2022 (73 let)

Ludmila ŘOUTILOVÁ
†28. 3. 2022 (93 let)
Čest jejich památce!

Výtěžek z masopustu pro pomoc Ukrajině
Letošní masopust je poznamenaný tragickou situací
na Ukrajině. Proto bylo rozhodnuto, že celý výtěžek
z této akce bude zaslán těžce zkoušené Ukrajině.

MASOPUST 2022
V sobotu 26. února 2022 se uskutečnil XVI. masopustní průvod naší
obcí. V devět hodin od zvonice v Tážalech odkráčel průvod s veselou
chasou, v roztomilém ustrojení a maskách, které k Masopustu patří, po
Tážalech a dále pak pokračoval do Kožušan. Tož veselé to bylo. Chasa
pěkně zpívala, udělala radost všem, kolem kterých prošla. Odměnou jim
byly koblížky, klobásky, koláčky a upřímné úsměvy našich lidí, milých
občanů.
Průvod skončil v Kožušanech u Bistra Marčiva, kde bylo pro účastníky
Masopustu připraveno kvalitní občerstvení. Ono to není žádná sranda
absolvovat takovou dlouhou trasu při tanci, zpěvu a dalších aktivitách. To
člověku pěkně vyhládne a dost vyžízniví. I diváci to neměli lehké při
podpoře "Masopustníků". Občerstvení jim jistě přišlo vhod.
V. Kubisa

Foto: Zuzanka Kratochvílová a Petr Šmakal

