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Vážení občané!
V povelikonočním čase s příchodem dlouho očekávaného jara, kdy
se vše probouzí s úžasnou silou k novému životu, Vás všechny srdečně
zdravím a přeji Vám také mnoho svěžesti, radosti a chuti do života
a práce, která každého z nás čeká.
Naše obec v nejbližší době završí náročnou a nákladnou investici
v podobě nové splaškové kanalizace a ČOV. Věříme, že rozjezd nové
kanalizace se obejde bez problémů a vše se podaří zvládnout ke
spokojenosti všech občanů.
V měsíci březnu proběhlo spuštění ČOV do zkušebního provozu
a od 1. dubna 2016 je možnost se napojit na řád splaškové kanalizace.
Veškeré informace týkající se napojení domácností na splaškovou

V souvislosti s výstavbou kanalizace a čistírny odpadních vod (dále
jen ČOV) v naší obci vám sdělujeme další důležité informace týkající se
této akce.
Usnesením Magistrátu města Olomouce byla kanalizace a ČOV
v Kožušanech - Tážalech uvedena do zkušebního provozu. Na základě
tohoto usnesení se občané naší obce mohou připojovat na splaškovou
kanalizaci a to v období od 1. dubna do 31. července 2016. Přísun
splaškových vod je nutný pro řádný chod ČOV. Pokud bude nátokových
splaškových vod nedostatek, chod ČOV nebude moci tyto splašky řádně
čistit.
Soukromé části kanalizačních přípojek budou vybudovány od
revizních šachtic na pozemky vlastníků nemovitostí. Přípojky zajistí
vlastníci nemovitostí na vlastní náklady. Průměr kanalizačního potrubí
bude takový jaký je průměr nátokového potrubí na dně revizní šachtice,
což je 150 mm.
Informace k přípojkám vám byly sděleny ve Zpravodaji obce
Kožušany-Tážaly v září 2015 a v letácích doručených do každé
domácnosti.
Upozorňujeme občany, že zához splaškových přípojek je možno
provést po kontrole provedení přípojek splaškové kanalizace, které po
domluvě provede pracovník Obecního úřadu Kožušany-Tážaly Josef Špičák
- telefon 724 415 058 nebo Vlastimil Friedrich - telefon 724 412 051. Je
možné se dohodnout i s Obecním úřadem Kožušany-Tážaly. O kontrole
provede pracovník obce jednoduchý zápis. Těmito kontrolami obec
zároveň získá přehled o tom, kdo je na kanalizaci připojen a splnil tak
svoji povinnost.

kanalizaci Vám budou včas sděleny formou letáků vyvěšených na
úřední desce OÚ, webových stránkách a doručených do každé
domácnosti.
V první fázi Vám budou kromě pokynů týkajících se napojení na
kanalizaci doručeny formuláře k vyplnění, na základě kterých bude
stanovena cena stočného a vypracována „Smlouva o odvádění
odpadních vod“ pro každé připojené místo.
Petr Mazal starosta obce

Při nedodržení termínu napojení se na splaškovou kanalizaci bude
obec Kožušany-Tážaly postupovat dle zákona č. 274/2001 Sb.,
o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých
zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), kde je zakotvena pravomoc
obce v ustanovení § 3 odst. 8: Obec může v přenesené působnosti
rozhodnutím uložit vlastníkům stavebních pozemků nebo staveb, na

kterých vznikají nebo mohou vznikat odpadní vody, povinnost připojit se
na kanalizaci v případech, kdy je to technicky možné. Tato povinnost se
ukládá ve správním řízení.
Do nové kanalizace smí být odváděna pouze splašková voda.
Nelze vpouštět vodu dešťovou, protože splašková kanalizace nemá
dostatečný průměr na odvádění dešťovky a také by se tím výrazně ředily

splaškové vody v ČOV a došlo by k značnému snížení její čistící
schopnosti. Přívalem dešťových vod může dojít i k vyplavení nádrží ČOV
a zaplavení technologických částí ČOV.
Obecní úřad Kožušany-Tážaly může provádět vcelku jednoduché
a účinné namátkové kontroly zda není napojení dešťových vod na
splaškovou kanalizaci tzv. kouřovou zkouškou, případně obarvenou
vodou.
Chtěl bych se zmínit i o často diskutovaném problému některých
občanů, a to jestli je povinností majitele nemovitosti, připojit se na
plánovou kanalizaci i přesto, že má domovní čistírnu odpadních vod,
nebo septik, popř. jímku (žumpu) a chce likvidovat odpadní vody
stávajícím způsobem.
V ustanovení zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích,
ve znění pozdějších předpisů je uvedeno, že vlastníkům pozemků
a nemovitostí, kde vznikají odpadní vody, může být nařízena povinnost
k připojení se na kanalizaci v případech, kde je to technicky možné.
Pokud některý občan odmítne připojit se na vybudovanou kanalizaci
a bude trvat na dosavadním způsobu likvidace odpadních vod v domovní
ČOV, je nutné, aby se prokázal platným povolením k vypouštění
odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních podle ustanovení
§ 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů.
Dále musí být prokazatelně dodrženy podmínky vydaného
rozhodnutí – povolení k vypouštění odpadních vod, zejména je nutno

pravidelně sledovat a měřit kvalitu vypouštěných odpadních vod
a protokoly o provedených rozborech odpadních vod uschovávat
minimálně tři roky.
Stejně tak řeší zákon bezodtokovou jímku (žumpu). Kdo hromadí
odpadní vody v bezodtokové jímce, je povinen zajišťovat jejich likvidaci
tak, aby nebyla ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod a na
výzvu vodoprávního úřadu prokázat jejich likvidaci v souladu se
zákonem. To je předložit doklady o pravidelných vývozech splaškových
vod na ČOV. Jímky musí být vodotěsné, bez možnosti jakéhokoliv odtoku.
Vývoz jímky se musí provádět pravidelně. Zde upozorňuji, že jedna osoba
statisticky ročně vyprodukuje 34 m3 splaškových vod. To znamená, že
by každá čtyřčlenná rodina měla prokázat, že každý měsíc
vyvezla ze své jímky (žumpy) minimálně 11 m3 splaškových vod.
Doklady o vyvezení splaškových vod lze po vlastníkovi rodinného domu
vyžádat až rok zpětně.
Pravomoc kontrolovat nakládání s odpadními vodami má kromě
příslušného vodoprávního úřadu také Česká inspekce životního prostředí.
Fyzická osoba, která vypouští odpadní vody do vod povrchových nebo
podzemních v rozporu s platným povolením, případně nezajišťuje
likvidaci odpadních vod z jímek (žump) v souladu s platnými předpisy, se
vystavuje sankčnímu postihu až 50 000,- Kč.
Petr Mazal starosta obce

Seznam firem, které je možno oslovit při napojování domovní přípojky:
Výkopové práce:

Richard Bata ......................... tel. 603 228 884
Zdenek Pokorný .................... tel. 606 926 466
Miroslav Polášek ...................tel. 603 210 302

Domovní kanalizační rozvod:

Jaromír Kurz ......................... tel. 736 608 840
Miroslav Jůna ....................... tel. 777 822 181
Karel Čeleda ......................... tel. 725 774 363

Investiční akce na rok 2016
V letošním roce má naše obec připraveny, či rozjednány níže uvedené investiční akce. U většiny z nich obec požádala o dotace, kterými
se může pokrýt 60 až 85 % finančních nákladů na jejich realizaci. Jedná se o:
1.

Oprava válečného hrobu v Charvátech. Přiznána dotace ve výši 163 tis. Kč. Předpokládaná cena 230 tis. Kč.

2.

Oprava silniční komunikace od prodejny „Hruška“ k budově základní školy v Kožušanech. Obec požádala o dotaci Olomoucký kraj.
Předpokládaná cena 9,5 mil. Kč.

3.

Oprava místní komunikace v Tážalech. Obec požádá o dotaci Státní fond dopravní infrastruktury.
Předpokládaná cena 9 mil. Kč.
U obou komunikací se jedná o kompletní opravu vozovky a chodníků.

4.

Rekonstrukce dětského hřiště u mateřské školy. Obec podala žádost o dotaci na ministerstvo pro místní rozvoj.
Předpokládaná cena 650 tis. Kč.

5.

Příprava výstavby cyklostezky do Nemilan ve spolupráci s magistrátem města Olomouce. V letošním roce bude vypracována
projektová dokumentace pro stavební povolení. V roce 2017 by mohlo dojít k výstavbě cyklostezky, která bude vést kolem rybníku
„Žabák“ a bude ukončena pod viaduktem dálnice na okraji Nemilan. Odtud bude navazovat na asfaltovou komunikaci do Nemilan
a Olomouce. Celková délka nové cyklostezky bude 1 kilometr.

Přehled hospodaření 2015

Rozpočet na rok 2016

ZPRÁVY Z MATEŘSKÉ ŠKOLKY
Od ledna 2016 navštěvuje MŠ 45 dětí. Jako v prvním pololetí nás i ve
druhém čekaly různé akce. V lednu proběhly zápisy do ZŠ. V letošním
školním roce je vysoký počet předškoláků – 15 předškoláků. Většina dětí
u zápisů uspěla – ostatní si ještě ve školce rok dopilují své dovednosti
a znalosti.
Společně se ZŠ jsme se zúčastnili na akci mobilního dopravního hřiště
v tělocvičně ZŠ, jeli jsme na dětský muzikál O Sněhurce do prostějovského
divadla, užívali jsme si jarních prázdnin, děti se pro maminky fotily s jarní
tématikou, do školky přijelo Maňaskové divadlo a jiné akce.
V únoru se konal Velký maškarní bál, který by se neuskutečnil za
bohaté pomoci a podpory rodičů a členů SRPŠ. I v letošním školním roce
byl s velkou účastí a nemalou částkou se přispělo na dětí do MŠ i ZŠ.
Poslední únorovou neděli jsme uspořádali Maškarní ples pro děti.
Sešla se spousta krásných masek. Hudbu zajistil DJ Mája – tatínek Martin
Slovák, hrály se hry a soutěže s paní učitelkami a paní vychovatelkou,
tančilo se a dovádělo. Vystoupily dvě šikovné žačky ze ZŠ Kožušany,

Bilance Maškarního plesu pro děti
Náklady
Marčiva, nákup zboží ........................................................... 1. 823 Kč
Odměna za obsluhu šatny a děvčatům ze ZŠ za občerstvení .... 236 Kč
Tombola............................................................................... 2. 669 Kč
Asopol ..................................................................................... 299 Kč
Papírnictví ............................................................................... 100 Kč
Zákusky ................................................................................... 300 Kč
Celkem................................................................. 5. 427 Kč
Výdělek
Vstupné ............................................................................... 2. 660 Kč
Tombola............................................................................... 9. 806 Kč
Občerstvení ......................................................................... 4. 849 Kč
Celkem ............................................................... 17.315 Kč
O čistý zisk 11. 888 Kč se rozdělila škola se školkou,
SRPŠ ZŠ 5.944 Kč – SRPŠ MŠ 5.944 Kč

Natálka Mlčochová a Natálka Valouchová. V šatně nám pomohly šikovné
babičky – babička Čapková a Zlámalová. V občerstvení pomáhaly
maminky. Díky přispění rodičů se sešla nemalá tombola a mohly se
rozzářit oči spousty dětí nad výhrou v tombole. Ještě jednou všem
zúčastněným moc děkujeme za jejich účast i pomoc. Jsme rádi, že vám
není naše školka a škola lhostejná a jsme schopni společně uspořádat tyto
akce.
22. 3. se konal zápis do MŠ a oblíbené velikonoční tvoření. A co nás
čeká? Naučný program Hravá věda, oblíbený Čarodějnický rej spojený
s nočním spaním jen pro odvážně, Školka v přírodě a pokračování
kroužků z prvního pololetí - Taneční kroužek Kristýny Coufalové, Kroužek
pro kluky, Flétna a Angličtina pro předškoláky.
Jana Lejsková, vedoucí MŠ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MLADÝCH HASIČŮ
Milí čtenáři, chtěli bychom vás seznámit o činnosti mladých hasičů za
rok 2015.
V lednu 2015 jsme zahájili svou činnost pravidelnými návštěvami
v tělocvičně, kde jsme s dětmi hráli hry. Scházeli jsme se zde až do konce
března. Zúčastnili jsme se turnaje ve vybíjené v Nenakonicích.

V měsíci dubnu jsme začali za dobrého počasí trénovat venku štafety
a požární útok. 1. května jsme pořádali pálení čarodějnic v areálu Za tratí.
Zde jsme postavili i májku. 10. května jsme zahájili sportovní činnost
pohárovou soutěží zařazenou do Olomoucké ligy v Drahlově. Všech
pohárových soutěží se účastnili nejen mladší hasiči, ale i ti nejmladší,
naše přípravka. V jarním kole hry Plamen mladší hasiči změřili síly jak ve
štafetách, tak i v požárním útoku. I přes to, že jsme družstvo museli
doplnit dětmi z přípravky, jejich výkon byl vynikající, posunuli se na 10.
pozici.
V noci z 29. na 30. května jsme hlídali májku v areálu Za tratí. Jelikož
bylo chladné počasí, využili jsme k přespání prostor v myslivně. Děti si
opekly špekáčky a shlédly několik pohádek v provizorním letním kině. Na
druhý den jsme po celodenním programu plném zábavy společně
pokáceli májku.
V červnu jsme se zúčastnili pohárové soutěže v Bolelouci a ligové
soutěže v Hlubočkách.
30. června naší obcí projížděla Propagační jízda k 5. sjezdu SH ČMS
v Pardubicích. I když se tento den rozdávalo vysvědčení, naši hasiči

účastníky přivítali, předali jim malé dárečky a předvedli ukázky štafety,
požárního útoku a hašení historickou džberovkou. Přišly je podpořit i děti
z naší školy a školky.
V době prázdnin jsme trénovali každý pátek. Uspořádali jsme
společný pobyt na chatě v Jeseníkách. Zde jsme navštívili lanové centrum,
přečerpávací nádrž Dlouhé Stráně, hráli hry v přírodě, chodili na
procházky. Nesměla chybět ani stezka odvahy.
Soutěže v Nové Hradečné se zúčastnilo i družstvo starších, které si zde
vedlo velmi dobře.
Branný závod se v tomto roce konal v Tršicích 10. října. Od listopadu
jsme opět využili možnosti navštěvovat místní tělocvičnu. Nesmíme
zapomenout na tradiční lampionový průvod a vánoční nadílku, kde si děti
společně nazdobily vánoční stromeček, pod kterým našly malé dárky.
V roce 2015 jsme získali dva nové vedoucí mládeže, Tomáš Lejska
a Tomáše Vincourka. Petr Šmakal obhájil post vedoucího a zároveň získal
odznak rozhodčího pro mládež a dorost.

Za všechny děti bych chtěl poděkovat všem vedoucím, sponzorům,
rodičům a všem, kteří jakýmkoliv způsobem pomáhají v činnosti tohoto
krásného koníčku.
Petr Šmakal, vedoucí mládeže

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
I v letošním roce v naší obci proběhla Tříkrálová sbírka organizovaná
Římskokatolickou charitou. V Tážalech se uskutečnila v sobotu 2. ledna
a v Kožušanech o týden později. Vykoledovaná částka 19 593 Kč svědčí
o štědrosti a otevřeném srdci našich spoluobčanů – za to jim všem patří
velké díky. Taktéž je nutné poděkovat organizátorům, dospělým
průvodcům, ale především malým koledníkům, kteří se na zdárném
průběhu letošní sbírky podstatnou mírou podíleli.

KOŽUŠANSKO-TÁŽALSKÝ MASOPUST 2016
Před začátkem postní doby se uskutečnil v naší obci již tradiční
masopust, který letos připadl na 6. února a mohli jsme si příjemně užít již

11. ročník. Součástí tradičního masopustního veselí byl dopolední průvod
masek obcí s následným programem u kaple sv. Anny v Kožušanech
a večer pokračoval masopustním bálem v kulturním domě v Tážalech.
Poté co početný průvod masek dorazil na prostranství ke kapličce,
následovalo milé vystoupení dětí z naší školy pod vedením paní ředitelky
Zdeňky Vašíčkové a paní vychovatelky Zlatky Sedláčkové.
V příjemné atmosféře za krásného počasí si mohli účastníci
pochutnat na zabijačkových dobrotách, které ochotně připravil pan
Ladislav Bruštík. Pro zahřátí kromě svařeného vína mohli návštěvníci
hodnotit v rámci koštu slivovice 17 vzorků loňské pálenky, kterou vypálili
místní pěstitelé. Maminkám děkujeme za připravené bohaté občerstvení
v podobě různých buchet a koláčů, které pro návštěvníky napekly. Celý
dopolední program provázela svou hudební produkcí skupina
MelodyBojs. Děti se mohly zdarma povozit vláčkem, a nebo si zpestřit čas
na připravených stanovištích s hrami. Na závěr programu nás přijel
pozdravit milý host, otec Jan Kornek. Nakonec se díky hojné účasti
a příznivému počasí dopolední program protáhl až do odpoledních hodin.
Večerní bál na sále kulturního domu se stejně jako v minulých letech
velice pěkně vydařil a znovu jsme mohli obdivovat nápaditost a tvořivost
mnohých účastníků, kteří svými zdařilými maskami vždy vytvoří
jedinečnou atmosféru. Kromě vyhlášení nejlepších masek byl vyhlášen
i vítěz koštu slivovice, kterým se letos stal pan Jan Novotný z Kožušan.
Velké díky patří účinkující kapele Axel pod vedením Martina Slováka,
pořadatelům v čele s paní Jitkou Šmakalovou a stejně tak všem, kteří se
jakýmkoliv způsobem zapojili do pořádání masopustu.
Jitka Kratochvílová

VELKÉ POŽÁRY VESNIC
Velký oheň v Tážalech roku 1825
Obec Tážaly je položena v krásném kraji, pohled do údolní nivy řeky
Moravy umocňuje v pozadí panoráma zalesněných Hostýnských
a Oderských vrchů, pokračující nádhernou siluetou Svatého Kopečka až
k podhůří Hrubého Jeseníku.
Starší pohlednice Tážal. Dům zcela vlevo má
číslo 20, je to tedy místo vzniku požáru
popisovaného v příspěvku.

Příznivá poloha obce ovlivnila i naše dávné předky, kteří zde sídlili již
od starší doby kamenné. O trvalém osídlení od nejstarších dob svědčí
i první písemná zmínka o obci, která je jednou z nejstarších historicky
doložených obcí na Moravě. Pod názvem Tesalci ji v roce 1078 v první
moravské listině mezi jinými vesnicemi daroval moravský kníže Ota
Olomoucký benediktinskému klášteru na Klášterním Hradisku. Církevním
majetkem zůstávala obec i v průběhu dalších staletí. Potvrzují to listiny
významných českých panovníků, a to darovací listina Přemysla Otakara I.
z roku 1201, kterou daroval klášteru také dvě hospody v Tážalech, či krále
Jiřího z Poděbrad, označená rokem 1465. V průběhu husitských válek
totiž byly klášterní statky zpustošeny a rozchváceny, proto Jiří z Poděbrad
potvrdil klášteru Hradisko všechny jeho bývalé državy a mezi nimi je
výslovně uvedena i obec Tážaly. V roce 1568 se Tážalským změnila
vrchnost, když klášter Hradisko přenechal jejich obec klášteru u svaté
Kateřiny v Olomouci výměnou za Olšany. Velká změna týkající se obcí
nastala po vydání patentu císaře Josefa II. z roku 1781, a to nařízení
o zrušení všech klášterů, které se nezabývaly společensky prospěšnou
činností. Podle tohoto výnosu byl 20. března 1782 zrušen i klášter
dominikánek při kostele sv. Kateřiny v Olomouci. Majetek zrušených
klášterů se stal základem tzv. náboženského fondu, jenž měl sloužit
k výstavbě farní správy. Na území střední Moravy vytvořil náboženský
fond rozsáhlý správní celek Státní panství Hradisko, do kterého přešlo po
zrušení jejich klášterních vrchností osm panství a statků: Klášterní
Hradisko, Čelechovice, Dolany, Kožušany, Luběnice, Týneček, Vrbátky
a Žerotín. Součástí statku Kožušany byly obce Kožušany, Tážaly, Posluchov,
Štítovice (Štětovice) a Žešov. Současně s největší správní reformou té
doby – důsledným rozdělením bývalých panských dvorů, došlo
k převedení robot na peněžité platy, tzv. abolici. Parcelace panského
dvora se v Tážalech uskutečnila roku 1786, kdy 173 měřic panských polí
bylo rozděleno za roční plat mezi patnáct místních usedlíků po 11,5
měřicích.
V roce 1825 Tážaly tvořila řada domů sestupujících od západu k řece
Moravě, půdorys obce je tedy tzv. újezd. Nadmořská výška se pohybuje
v rozmezí od 206 do 224 metrů. Vesnicí neprotéká žádný vodní tok, ale
polní cestou se dá z Tážal dojet k blízké řece Moravě. V minulosti se
v katastru obce nacházely rybníky a na loukách byla hojná tzv. Močidla,

využívaná pro namáčení proutí a lnu. Do dnešních dnů se jedno
zachovalo, i název se stále užívá. Ve třicátých letech minulého století se
jen změnilo jeho využití, pokusně se tam těžil štěrk a následně sloužil pro
koupání.
Domy ve vesnicích byly v podstatě ještě po celé 19. století vystavěny
ze dřeva, případně z vepřovic a střechy kryly došky ze slámy (viz foto
stodoly). Tato krytina byla také nejčastější příčinou rychlého šíření ohně.
Však také nebylo roku, aby v obci nevznikl alespoň malý požár.
V roce 1825 byl pořízen zápis o požáru, který prakticky postihl celou
vesnici Tážaly a způsobil velké škody na majetku. Rychtář Jakub Zavadil
v zápise to komentuje následovně: „Léta Páně 1825 dne 6. září o 3.
hodině odpolední ráčil Pán Bůh nebeský naši obec nešťastným ohněm
navštíviti a celou obec potrestati. Ten oheň z místa aneb z gruntu,
kterýžto dodržoval jistý Jakub Janošík z Bolelouce jistému sirotku
Vincenci po zemřelém Františku Přidalíkovi vyšel, to místo mělo numero
20.“
Příčina požáru nebyla zjištěna, konstatováno však bylo, že vyhořelo
8 sedláků, 10 chalupníků, 5 familiantů v bývalém panském Dvoře a také
zvonice na návsi, která stála téměř naproti gruntu č. 20. Ze stodol se
zachránily až na jednu všechny, zřejmě nebyly v těsné blízkosti.
Po nějakém čase, když byly napraveny vzniklé škody na soukromém
majetku, bylo rozhodnuto vedením obce i o provedení obnovy zvonice,
ale již stavbou z pevného materiálu a s plechovou střechou. Věžička byla
ukončena plechovou makovicí, do níž byl uložen zápis s vylíčením požáru,
současné ceníky obilí a ostatních potravin, výše daní, apod. Zajímavé je
také sdělení, že v roce 1825 činil počet domů v Tážalech 35 a počet
obyvatel 246 osob. Z toho bylo sedláků 8, chalupníků 10, familiantů
5 a 13 domkařů a podruhů.
Pohled na náves od dolní části obce
z 30. let minulého století.

Na konci svého zápisu vloženého do makovice zvonice nám zanechal
rychtář Jakub Zavadil i jisté poselství, nad kterým by se mohl každý
čtenář zamyslet.
„Milý čtenáři, který toto písmo buď z neštěstí, anebo štěstí do
rukou dostaneš, smích z toho neměj, nejenom z ruky mé, ale
i z veršů, které v těchto dvou písmách poznamenány stojijů. Byli
jsme křesťané katoličtí, nýbrž jestli troufáš, že již v zemi a na
věčnosti přebýváme, raději vzpomeň páru dobrými slovy aneb
s jedním vzdýchnutím k Bohu, neboť byla by obec větší, tenkrát byly
těžké časy a veliké daně. Já, co se mé ruky týče, tak jsem psal, jak
jsem se naučil, a ty, který čteš, zase dej pozor, že tam, kde mý ruky
jsou, se dostaneš. Protož za to prosím, z toho posměchu si nedělej.”

Tento zápis neobsahuje jen popis požáru v Tážalech, jsou zde
zaznamenány také jiné ohně v tomto kraji, spadající pod farnost
(kolátoru) Charvátskou. V roce 1823 zahořelo v Charvátech v poslední tři
dny masopustu (užívalo se slovo ostatky) 14. února. Podle tohoto sdělení
vyhořely celé Charváty mimo fary, školy a ve spodní části obce
postavených domků. Bližší časový údaj uvádí vznik zahoření na 4. hodinu,
jestli noční nebo odpolední není zřejmé. Zápis dává do souvislosti
i současný vznik požáru v Čertoryjích, při kterém shořela celá jedna strana
obce.
V témže roku vyhořela také v Drahlově hospoda a 18. července
Vitáskova „kulnica“ v Charvátech. Krátce nato – 7. srpna vyhořely v 11.
hodin v noci 4 domky, opět v Charvátech. Zápis o požárech končí 3. říjnem
1825, kdy údajně v 11. hodin před polednem zahořelo ve Velkém Týnci
a opět shořela téměř celá ves.
Jak deprimujícím dojmem působily tyto události na obyvatele vesnic
svědčí následující povzdech: „O´ Bože, opatruj nás vždycky jak zde,
tak taky věčně od toho ohně sžírajícího.“

Jedna z posledních doškových stodol
v Tážalech ze čtyřicátých let 20. století.

Požár Blatce
V roce 1980 došlo k významné změně v územní a správní organizaci
obcí Kožušany-Tážaly a Blatec, které spolu sousedí. Dnem 1. července t. r.
v rámci pokračující integrace (slučování) obcí olomouckého okresu, je
k obci Kožušany přičleněna i obec Blatec.
Od 1. července 1980 tedy existuje nový správní celek s názvem obce
Kožušany a místními částmi Tážaly a Blatec. Je třeba však poznamenat, že
k tomu sloučení nedošlo nijak hladce. Bylo dosti občanů, kteří s tímto
nesouhlasili, zejména tedy občané z Blatce, kteří organizovali podpisové
akce na protest proti sloučení. Dlužno dodat, že bezvýsledně. Dočkali se
až za deset let po tzv. revoluci v roce 1989 a po volbách na podzim 1990,
kdy se opět stal Blatec samosprávnou obcí.
Na vysvětlenou, proč se o výše uvedené věci zmiňuji, když chci psát
o velkém požáru obce Blatec je jednoduchý. Počínaje rokem 1960, po
spojení obcí Kožušany a Tážaly jsem psal kroniku této obce, a od
1. července 1980 jsem se stal kronikářem nového celku včetně Blatce.
Byla mně předána kronika Blatce a něco málo příloh, z nichž mně zaujala
jedna, popisující zajímavým způsobem požár, který pohltil v podstatě
celou náves.
Blatec je obcí velmi starou. Připomíná se již roku 1131, kdy se datuje
první písemná zmínka o její existenci. Centrem obce je až do dnešních
dnů náves, kterou tvoří pravidelný obdélník, který byl v minulosti úplně
uzavřen, až na dva východy v severní části dědiny, které byly jedinými
spoji s okolním světem. Tyto brány, neboť tak byly odjakživa nazývány,
byly přesně naproti sobě, jedna na východ, druhá na západ. Návsí protéká

potok Romza (dnes zakrytý), který se vlévá do hanácké Blaty. Za východní
branou vznikla nová část vesnice, nazvaná Zábraní, kterou původně
tvořila dvojitá řada domků, dříve deputátnických, později malorolnických
a dělnických. V uzavřené dědině – návsi, byli pouze sedláci. Postupem
času se obec rozrůstala, ale pouze v prostoru za východní branou.
V Blatci a blízkém okolí se mluví zvláštním nářečím, odlišným od
široké hanáčtiny. Paní učitelka Stejskalová ho užila ve svém líčení
popisujícím velký oheň ústy tetky „Há“, která byla její prastařenkou.
Vědecké pojednání o této jazykové zvláštnosti napsal blatecký rodák
prof.dr. Antonín Dokoupil, které bylo vydáno i tiskem.
Ještě koncem 19. století byl Blatec v době podzimního a zimního
nečasu téměř nedostupný povozům i pěším. Obec byla ze všech stran
obklopena jen polem a jediné spojnice tvořily pouze polní cesty. Široká
travnatá náves, osázená ovocnými stromy a s bahnitým potokem, byla
vlastně jedinou uzavřenou zahradou, kde se dařilo zejména dětem,
husám a kachnám. Celostátní scelování pozemků v roce 1922 mělo
příznivý vliv i na dopravní obslužnost Blatce vybudováním silnic směrem
na Prostějov, Grygov a Charváty.
Uzavřenost obce se stala Blatci osudnou v roce 1857, když na sv.
Ondřeje zapálil pomatený Klásek „pánovi šose“ na seníku Huslarového
gruntu číslo 4 v čele dědiny. Vyhořel celý Blatec včetně žudrů, veškeré
stavby byly tehdy z vepřovic a střechy kryté slaměnými došky. Žudr tvořila
otevřená předsíň vystupující do návsi před vstupem do domu, nad ní
bývala komora. Na některých žudrech býval nad vstupem malý výklenek,
kam byla obvykle stavěna soška nějakého patrona. V Blatci bývalo žudrů
v té době celkem pět.
Oheň se rychle šířil, velice brzy zachvátil celou náves po obou
stranách, a z pekelné výhně nebylo úniku. Tetka „Há“ - tehdejší
hospodyně na Stejskalovém gruntě číslo 16, která se dožila sta let,
vypravovala až do své smrti o té hrůze: Há- stála sem před našim žudrem
a spinala roke ke svatymu Frolejánkovi, co měl v našem žudro okynko. Há
nebožčik Pudil slůžel tehdový o nás za pacholka – šak bel veočený zednikem
– tož ten decky, dež já nývic lamentovala, spostil svú: „Svatý Frolejánko,
venkoncem. Dež jož se v tem, tož venkoncem!“ Há – tož on to doopravde
vzal venkoncem – celá dědina po obúch stranách bela v jednom plameňo –
dobetek řval, ledi křečele – súdný deň. Sedláci z okoličných dědin přejeda
s bečkama s vodů k dědině, nemohle se nikadym do ni dostať. A z dědine
taky žádný. Tehdový bývala na vse před každým stavenim veleká loža – a to
belo jediny ščesti. Debe ne tech loží, to be se belo podoselo a popeklo
dobetka aji ledi, deť belo horko jak v chlebový pece. Dobetek se sběhnol
z celý dědine do tech loží a ledi – po kolena v lože – lile na sebe a na
dobetek - - - ha, to si nepříte zažit. Na svatyho Ondřeje, eště se nám ohřeje
– tož tehdový se jaksepatři ohřilo!“
Po ohni vystavěl se nový Blatec z pevného materiálu. Zmizely došky
a žudrů již také nebylo – brány ovšem zůstaly. „Há – šak si neboščik Pudil
tenkrát pomuhl a sám si postavil tú halúpko na Zábrani protivá bráně.
Okynko si tam odělal a veptal si ode mě teho svatyho Frolejánka, co stával
v našem žudro. Tehdový pře ohňo neshořel – Pudil ho skoval. Ale me sme jož
v novym grontě neodělale okynko, dež nás tak špatně ochránil, tož sem ho
Pudilovi dala – há, doposavaď tam stoji.“
Hodně vody již uplynulo od té doby v blízké řece Moravě, mnohé se
změnilo v samotném Blatci. Domy se již nepočítají jen na pár desítek,
zmizely kaluže i husy a kačeny na návsi, nevábný potok je zatrubněn,
dostatečné dopravní spojení, železniční nádraží. Copak by tak asi na
dnešní Blatec říkala tetka „Há".
Buchta Lubomír

ŠKOLNÍ ZPRÁVY
společně autobusem na výuku plavání v Olomouci a dělíme se tak
o náklady na dopravu. Naši žáci se s dětmi ZŠ Věrovany utkali ve florbale
a atletických disciplínách.
Velice si vážíme aktivity rodičů, kteří společnými akcemi –
masopustem, plesem, maškarním karnevalem atd., nám pomáhají
získávat penízky pro žáky na dopravu za kulturou, školu v přírodě.
S příchodem jara začneme využívat více hřiště a park a půjdeme se
podívat do zrekonstruované ZŠ v Nemilanech na bývalé žáky, o kterých
slyšíme jen pěkné zprávy.
Zdeňka Vašíčková ředitelka školy

V lednu proběhl Zápis do 1. třídy. K letošnímu zápisu se dostavilo 13
dětí, z toho u třech dětí probíhá správní řízení ve věci odkladu školní
docházky. Nastupujících 10 dětí nás přimělo k navýšení kapacity. Z tohoto
důvodu jsme se rozhodli, že budeme přijímat jen místní děti, protože
výuka ve spojených třídách je náročnější a už nyní jsme na hranici počtu,
kdy se můžeme ještě věnovat všem dětem.
Snahu a píli žáků jsme ohodnotili vysvědčením, odměnou je pro žáky
netradiční a zábavné vyučování jako třeba jsou atletické soutěže, turnaje
ve vybíjené, zkouška zručnosti v rámci dopravní výchovy na hřišti,
divadelní představení Sněhurka, ekologický program na středisku
v Prostějově.
Ukončili jsme výuku plavání, ve které zas budeme pokračovat
v příštím školním roce. Úzce spolupracujeme se ZŠ Věrovany. Jezdíme

Vážení čtenáři!
Vzhledem k tomu, že
dnem 1.1.2014 nabyl účinnosti
zákon č. 89/2012 Sb. občanský
zákoník, došlo v právním řádu
k zásadním změnám, které si
zasluhují naší pozornosti. Tyto
změny se totiž mohou
promítat do každodenního
života lidí a je dobré o nich
vědět. Proto se naše redakční
rada rozhodla pravidelně
uveřejňovat od příštího čísla
ZPRAVODAJE příspěvky z
oblasti práva, které mohou být
pro občany naší obce užitečné.
Přispěvatelkou bude Mgr. Michaela Sigmundová, Ph.D., která pochází
z Tážal, kde žila do roku 1995. Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity
Palackého v Olomouci, kde v roce 1996 získala magisterský titul v oboru
právo. Poté studovala doktorské studium na Právnické fakultě
Masarykovy Univerzity v Brně. Od roku 1998 žije v Praze a působí

v advokacii, kde vykonávala generální praxi a zaměřovala se na konkursní
řízení větších státních podniků.
Posléze založila svoji advokátní kancelář, kde poskytuje právní
poradenství v oblasti občanského práva, korporačního práva,
insolvenčního práva, pracovního a rodinného práva. Od roku 1996
vyučuje na několika vysokých školách, aktuálně působí mj. jako odborná
asistentka Katedry soukromého práva a civilního procesu na Právnické
fakultě UP Olomouc, kde přednáší občanské právo a insolvenční právo.
Od roku 2013 působí jako zapsaná mediátorka v seznamu
Ministerstva spravedlnosti a mimosoudní cestou řeší na základě
rozhodnutí soudu spory účastníků nebo jde o mediaci účastníků na
dobrovolné bázi. Z této oblasti jde velmi často o spory o zaplacení
pohledávky, neshody rodičů při péči o nezletilé děti a jejich výživu,
vypořádání společného jmění manželů před a po rozvodu, sousedské,
pracovní a spotřebitelské spory.
Volný čas nyní věnuje opravám domu v Tážalech po prarodičích, ráda
sportuje, zajímá se o historii a hudbu.
redakční rada

VÝROČÍ UKONČENÍ 2. SVĚTOVÉ VÁLKY
U příležitosti 71. výročí ukončení 2. světové války se v neděli 8. května 2016 bude v naší obci konat vzpomínková
akce s připomenutím událostí z jara roku 1945, které tragickým způsobem poznamenaly naši obec.
Začátek je stanoven na 9.00 hod. u základní školy v Kožušanech.
Následovně po obřadu se přesuneme autobusem, který zajistí naše obec, nebo svými osobními vozidly, do
Charvát na hřbitov, kde u hrobu umučených kožušanských obětí bude uspořádán pietní akt.
Po té se kolem desáté hodiny uskuteční přesun do Olomouce – Nové Ulice na pevnůstku č. XIII. Zde bude položen
věnec k pamětní desce, která připomíná místo, kde bylo v roce 1945 popraveno čtrnáct kožušanských mužů a tři
občané z Brodku u Přerova. Potom bude následovat prohlídka fortu.
Předpokládaný závěr s odjezdem autobusu z pevnůstky zpět do obce bude kolem jedenácté hodiny.
Bližší informace o průběhu květnových vzpomínek Vám budou sděleny formou informačního letáku do každé
domácnosti a na webových stránkách obce.
Srdečně všechny zveme na tuto akci a těšíme se na setkání s Vámi.
Za organizátory: Ing. Vladimír Kubisa

SPORT - KOPANÁ
Zápasy Okresního přeboru II. třídy (muži) v janí části sezony 2015-2016
27. 3. 2016
2. 4. 2016
9. 4. 2016
16. 4. 2016
23. 4. 2016
30. 4. 2016
7. 5. 2016
14. 5. 2016
21. 5. 2016
28. 5. 2016
4. 6. 2016
11. 6. 2016

Neděle
Sobota
Sobota
Sobota
Sobota
Sobota
Sobota
Sobota
Sobota
Sobota
Sobota
Sobota

Kožušany – Chomoutov
Blatec – Kožušany
Dlouhá Ločka – Kožušany
Kožušany – Červenka
Šternberk B – Kožušany
Kožušany – Přáslavice
Příkazy – Kožušany
Kožušany – Horka
Drahlov – Kožušany
Kožušany – Velký Týnec
Šumvald – Kožušany
Kožušany – Střelice

1. ROČNÍK BUCHTOBRANÍ
16.4.2016 ve 14 hodin pořádáme 1. ročník Buchtobraní v Kulturním
domě v Tážalech.
Pravidla soutěže a přihlášky jsou
každému k dispozici v obchodech
Marčiva v Kožušanech a Tážalech.
Společně posedíme, ochutnáme
a vyhodnotíme naše upečené
sladkosti. Pro vítěze je nachystaná
věcná odměna. Příjemná hudba
a malé občerstvení je samozřejmostí.

Zápas 1. kola jarní části Újezd u Uničova - Kožušany byl předehrán
7. 11. 2015 a Kožušany v něm zvítězily 0:2.
V prvním jarním zápase v neděli 27. března porazily Kožušany
v domácím prostředí Chomoutov 2:1
Derby zápas v sobotu 2. dubna TJ Blatec – Sokol Kožušany skončil
vítězstvím Kožušan 1:3

NAŠI JUBILANTI
Duben:
Heclová Marie, Lenochová Svatava, Prokešová Vlastimila,
Lakomá Mária, Navrátil František, Kratochvíl Vlastimil
Květen:
Rusková Jana, Růžička Jan, Stavělík Břetislav
Červen:
Matoušková Anna, Špičáková Anna, Buchta Vladimír,
Šmehlík Jindřich, Tengler Zdeněk

VZPOMÍNÁME

Těšíme se na Vaši hojnou účast.
Sbor dobrovolných hasičů
Kožušany-Tážaly

Zmeškal Jan
Blažek Pavel

