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Vážení spoluobčané!
Přeji všem chvíle odpočinku, dobré pohody a zářícího sluníčka.
Jsou před námi prázdniny. Jistě radostné slovo pro děti a pro ty, kteří
chodí do školy. Je před námi také dovolená. Radostné slovo pro
každého, kdo chodí do práce.
Jistě, všichni se potřebujeme uvolnit z pracovního napětí,
abychom se udrželi v dobré duševní pohodě. Jako každý týden má
neděli, tak každý rok má mít prázdniny a dovolenou. Dokonce se říká,
že ten, kdo neumí odpočívat, ten neumí pracovat. K dobré a kvalitní
činnosti člověk potřebuje energii, sílu, aby mohl zvládat všechny své
úkoly. Prázdniny, dovolená, to je osvobození od náporu běžných
starostí a povinností.
I o prázdninách se naší obce dotknou méně pohodové záležitosti.
Bude pokračovat napojování domácností na splaškovou kanalizaci
a oprava komunikací a chodníků, které jsou po výstavbě kanalizace ve

velmi špatném stavu. Z toho vyplývá i omezení provozu na
opravovaných úsecích. Obec nechala vypracovat projektovou
dokumentaci na kompletní rekonstrukci komunikací – od ZŠ
k obchodu Hruška, Přílazek a Tážaly. Vzhledem k finanční náročnosti
těchto rekonstrukcí bude obec přistupovat k jejich realizaci až po
přidělení dotací.
Díky dotaci z Ministerstva obrany ČR byla provedena rekonstrukce
válečného hrobu obětí 2. světové války na hřbitově v Charvátech.
Dlouho očekávanou akcí bude výstavba dětského hřiště u Mateřské
školy v Tážalech, na kterou nám byl poskytnut příspěvek od
Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 400 000,- Kč.
Přeji vám všem hodně zdraví, klid a pohodu, krásné počasí,
mnoho krásných a příjemných zážitků nejen v prázdninových dnech.
Petr Mazal starosta obce

Fotbalisté Sokola Kožušany jsou vítězi II. třídy okresního přeboru mužů.
Zajistili si tak postup do vyšší soutěže – GRATULUJEME!!!

KVĚTNOVÉ DNY
V neděli 8. května jsme si připomněli 71. výročí ukončení 2. světové
války, její oběti a také události z jara roku 1945, které tak tragickým
způsobem poznamenaly obyvatele naší obce.
Celý akt začal před základní školou v Kožušanech u památníku obětí
2. světové války. Zde se uskutečnilo položení věnce a kytic, přihlížející

vyslechli proslovy zastupitele obce Ing. Vladimíra Kubisy, dále plk.
v záloze Ing. Oldřicha Vladaře, účastníka odboje 2. světové války. Po té
vystoupily s recitačním pásmem naše Hanačky.
Následně jsme se přesunuli na hřbitov v Charvátech, kde byl u hrobu
obětí kožušanské tragédie z konce 2. světové války proveden pietní akt.

Závěr květnových oslav se uskutečnil, tak jako v minulých letech, na
pevnůstce č. XIII v Olomouci, kde jsme vzpomněli na oběti války
položením věnce u pamětní desky. K přítomným promluvil por. Martin
Vaňourek, příslušník roty aktivních záloh Krajského vojenského velitelství
Olomouc.
Účastníci měli možnost si v doprovodu pana Iva Juráše, majitele
pevnůstky a nadšence vojenské historie, prohlédnout tuto jedinečnou
vojenskou stavbu. 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. Ing. Miloslavem Peterou 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,
- pracovnicím ZŠ Kožušany-Tážaly za přípravu prostor před školou
a poskytnutí zázemí pro hosty a organizátory této květnové akce,
- místnímu sboru dobrovolných hasičů za podporu tohoto
slavnostního aktu,
- panu Ivu Jurášovi, majiteli pevnůstky, za přípravu prostor pietní
vzpomínky a působivou přednášku o historii pevnůstky.
Děkujeme také všem našim občanům, i „přespolním“, kteří se májové
oslavy v hojném počtu zúčastnili. Tím podpořili její smysl a význama
zároveň tak vyjádřili hlubokou úctu všem válečným obětem.
Za organizátory Ing. Vladimír Kubisa

CO JE TŘEBA VĚDĚT O PROVOZU KANALIZACE
V dubnu letošního roku byla spuštěna čistírna odpadních vod naší
obce. Vypouštění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu je
řešeno Kanalizačním řádem. Ten stanovuje podmínky, za kterých se
producentům povoluje vypouštět do kanalizace odpadní vody.
Podmínky pro vypouštění jsou stanoveny proto, aby čistírny
odpadních vod (ČOV) do nichž ústí kanalizace, byly schopny odpadní
vodu vyčistit a aby se neznečisťovalo životní prostředí.
Co do kanalizace nepatří:
Tuky a rostlinné oleje (např. ze smažení nebo fritování) za běžné
teploty tekuté, v chladné kanalizaci tuhnou. Postupně pak vytváří na
stěnách potrubí nánosy, které vedou k zacpání kanalizace. Toto se vesměs
stává na kanalizačních přípojkách, kde nemalé náklady za čištění nese
majitel domu.
V případě nakládání s kuchyňskými odpady v domácnostech je
rozumné oleje a tuky přendat například do krabice od mléka či starého
sáčku, olej přelít do PET lahve či láhve od oleje a odevzdat jako tříděný
odpad.
Zbytky potravin – živočišného původu (maso, tuky, kosti, kůže),
rostlinného původu: ovoce, zelenina, (zvláště slupky z brambor, kořenová
zelenina, kávová sedlina apod.), výrobky z obilovin, luštěnin a další
potraviny.
Odpady z kuchyňských drtičů. Jejich instalace s odpadem
rozdrceného materiálu do kanalizační sítě je nepřípustná. Ti co používají
drtiče kuchyňských odpadů a rozmělněné odpady splachují do
kanalizační sítě, porušují kanalizační řád dle vyhlášky č. 428/2001 Sb.,
kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích. Tyto odpady
podléhají režimu do kategorie komunálního odpadu.
Kuchyňský odpad způsobuje ucpání kanalizační přípojky, ucpání
veřejné kanalizace, zvýšení zápachu a podporuje množení hlodavců, kteří
dobře živení přežívají v kanalizaci.
Hygienické potřeby, textilní látky, kosmetické ubrousky, dětské
pleny, kosmetické tampony, vata, výrobky z buničiny, hygienické vložky,
kondomy apod.
Potravinové obaly a fólie (plastové, papírové, alobaly), plastové
sáčky,
Těmito látkami (hygienické potřeby a potravinové obaly) dochází
k ucpávání především přípojek, stok, zařízení čerpací stanice: čerpadla,
česla, ventily a další prvky technologické části.

Chemické látky, zejména desinfekční a změkčující. Vylévání většího
množství koncentrovaných látek tohoto typu může způsobit pěnivost
odpadních vod, kdy se zhoršuje přestup kyslíku do vody a zdražuje provoz
ČOV. Desinfekční činidla obsahující chlór přímo hubí aktivační kal i ve
zcela nízkých koncentracích.
Zbytky čistících prostředků, domácí a zahradní chemie, lepidla,
kyseliny, hydroxidy, detergenty.
Nátěrové hmoty, barvy i ty vodou ředitelné, mohou obsahovat
velká množství těžkých kovů – olova, zinku, chromu.
Pohonné hmoty a veškeré ropné produkty vůbec (mazadla, oleje,
ředidla, rozpouštědla a další ropné látky atd.).
Pesticidy. Velmi toxické mohou být i zbytky dalších přípravků
používaných na ochranu rostlin.
Léčiva, ty patří jednoznačně do nebezpečného odpadu a nejlépe
uděláme, když je vrátíme v lékárně nebo veterinární ordinaci.
Dešťové a drenážní vody – tyto vody splašky zřeďují a ochlazují,
tím opět provoz čističky zdražují.
Je potřeba si uvědomit, že nekázní producentů odpadních vod může
být výpadek čističky způsoben během několika minut, ale její
nastartování do plného chodu může trvat týdny a v zimním období
i měsíce. Opravy mají vliv na provozní náklady ČOV a z toho také
zvýšené vypočtené stočné.
Při dodržení zásad řádného vypouštění splaškových vod do
kanalizace je předpoklad pro to, že provoz kanalizace a ČOV bude
bezporuchový a hospodárný.
Ing. Vladimír Kubisa

Kožušanská ŠESTKA – 2016
Máte rádi krosové běhy? Běháš v terénu a vytrvalost je Tvojí silnou stránkou? Tak to si v Kožušanech v sobotu dne 27. 8. 2016 pošmákneš.
Uskuteční se tu neskutečně skutečný závod jednotlivců a tříčlenných štafet na 6 hodin běhu, který dá pořádně zabrat. Závod proběhne za každého
počasí. Čím horší počasí bude, tím silnější zážitek si odneseme.
Startovné ve výši 150,- Kč na osobu se platí v den závodu od 9 –12 hodin při prezenci.
Ve startovném je zahrnuto párek, pivo a parkovné pro auta.
Závodí se v běhu po asfaltovém, hliněném a travnatém povrchu.
Cílem je uběhnout za 6 hodin největší vzdálenost na vytyčené trase,
která je dlouhá 4.160 m.
Srdečně zve Svatopluk Sladký - Tel.: 776 708 696, Mail: info@sport-action.cz

FOTBALISTÉ SOKOLA KOŽUŠANY JSOU VÍTĚZI II. TŘÍDY OKRESNÍHO PŘEBORU MUŽŮ.
Tak jako jsme hodnotili podzimní období v soutěži víc než kladně,
družstvo mužů svůj úkol splní i po ukončení posledního mistrovského
utkání 12. června tohoto roku, poněvadž již 2 kola před koncem ročníku
2015-2016 si zajistilo postup do vyšší soutěže.
Od 13. podzimního kola opanovalo první místo v tabulce a nebude
z něj sesazeno ani po kole posledním, protože po nedělní výhře nad
překvapením jara Velkým Týncem má 9 bodový náskok před druhou
Červenkou, jak je patrno z přiložené tabulky. Vítězství to bylo vydřené
v poslední minutě po krásné akci M. Souška a brance M. Thomase na 3:2.
K vítězství přispěl i nejlepší střelec soutěže, doposud s 29 brankami,

T. Řehák dvěma brankami, který ještě v průběhu zápasu nezkompletoval
hattrick neproměněnou penaltou.
Podrobnější hodnocení přineseme v příštím zpravodaji, nyní bude
důležité do které skupiny bude družstvo nalosováno a jak bude případně
doplněno, poněvadž FAČR zavádí novinku do soutěží a to, že nebudou
existovat tzv. hostování hráčů, ale pouze přestupy, což v mnohém
komplikuje jednání mezi oddíly, rovněž případné výjezdy do
vzdálenějších destinací za soupeři vzdálenými a třeba i méně atraktivními
při odvetách na domácím hřišti, nebude kladně přispívat k ekonomice
klubu.

Konečná tabulka ll. třídy okr. přeboru mužů:

Družstvo žáků již ukončilo svoje působení ve skupině B, II. třídy
starších žáků. Podzimní pěkné umístění (4. místo) sice neudrželo, ale
konečné 7. místo v tabulce a získaných 23 bodů je jistě dobrým počinem
našich mládežníků.
Po dosažení věku 15 roků některých hráčů je nutno činnost
v kategoriích přibližných tomuto věku ukončit. Důvodem je nedostatek
hráčů jak pro mužstvo starších žáků, tak pro kategorii dorostenců. Pro

některé chlapce fotbal bohužel končí, někteří se
chystají hrát v jiných klubech (převážně v Dubě
nad Moravou). Končí tak několikaletá kapitola
žáků pod vedením pánů P. Ženčáka
a J. Kratochvíla (za což jim patří naše
poděkování)
Nová éra žáků, počínaje od nejmenších
benjamínků, bude v naší obci s nejvyšší
pravděpodobností znovu nastartována. Pro
novou sezónu 2016/2017 do okresní soutěže
mladších žáků (věk 6-12) let bude přihlášeno
nové mužstvo, které vzejde ze skupiny dětí
navštěvujících od podzimu 2015 fotbalovou
tréninkovou přípravku. Trenéry a realizačním týmem jsou aktivní hráči
mužstva mužů – Marek Rozehnal a Tomáš Řehák, kteří rádi přivítají na
hřišti co nejvíce těch nejmenších zájemců o fotbal.
Hodně fotbalové radosti, zejména při sledování závěrečných zápasů
ME ve Francii, přeje fotbalový oddíl.
Ing. Škubna Jiří

Fotografie z posledního tréninku starších žáků v květnu 2016.
Zleva: Přemysl Ženčák, Jakub Zlámal, Antonín Kratochvíl, Tomáš Belant, Oto Polák, Pavel Gregor, Štěpán Ženčák,
Tomáš Zhříval, Dominik Špičák, Jan Špičák, Filip Smital, Jan Kratochvíl a v popředí Jindřich Hrbáček

MLADÍ HASIČI
celkově na přijatelném 18. místě. Za odměnu jsme šli do
Mc'Donalds na dobroty.
30. dubna jsme tradičně postavili májku v areálu Za tratí.
Upálili jsme krásnou čarodějnici. 28. května se nám podařilo po
měsíčním hlídání májku porazit. Na obou akcích nechybělo bohaté
občerstvení a spousta akcí pro děti i dospělé.
Děkujeme tímto všem ochotným a nadšeným rodičům do
požárního sportu, bez kterých by to nešlo.
Petr Šmakal, vedoucí mladých hasičů

Mladým hasičům nastalo období soutěží, jak
ligových, tak pohárových. 1. 5. 2016 se zúčastnili
soutěže v Drahlově, 15. 5. 2016 soutěže Plamen v TJ
Lokomotiva Olomouc, 22. 5. 2016 soutěže
v Doloplazích, 5. 6. 2016 v Nové Hradečné.
Z příspěvků nejmladšího přispěvatele Jakuba
Šmakala: V neděli 15. května jsme se zúčastnili hry
Plamen v Olomouci. Sraz na zbrojnici byl ráno už před
7. hodinou a domů jsme přijeli až v šest. Byla nám tam
všem zima a hodně foukalo. Byla to velmi náročná
soutěž, složená ze tří disciplín a připočítávalo se to vše
k podzimnímu braňáku. Naše družstvo se umístilo

PRÁVNÍ RUBRIKA - Mediace není meditace
I. Právní úprava mediace
Téměř po osmi letech legislativních prací byl dne 2. května 2012
Parlamentem České republiky schválen zákon č. 202/2012 Sb. o mediaci
a o změně některých zákonů (zákon
o mediaci), který je účinný od 1. září
2012.
Možná se čtenáři tohoto článku již
s mediací setkali dříve, nicméně
mediace prováděná na základě
zákona o mediaci přináší mnohé
zásadní změny, pro které by měla být
více využívanou možností řešení
sporů v rámci mimosoudních jednání
nebo už dokonce v průběhu
zahájeného řízení u soudu. Do
účinnosti zákona o mediaci mohli
mediaci provádět mediátoři na základě živnostenského oprávnění. Právní
úprava tedy nekladla na mediátora žádné zvláštní odborné nároky a mohl
ji vykonávat kdokoli, kdo splňoval podmínky pro získání volné živnosti.
Zákon o mediaci tuto praxi mění a přináší nový pojem „zapsaný
mediátor“, který vykonává činnost mediátora na základě zákona
o mediaci. Mediátorem se podle tohoto zákona může stát pouze osoba
zapsaná v seznamu vedeném Ministerstvem spravedlnosti (viz
www.justice.cz), které vykonává dohled nad výkonem činnosti
mediátorů. Jestliže je zapsaným mediátorem advokát, pak odborný
dohled nad jeho činností vykonává Česká advokátní komora.
Ministerstvo spravedlnosti zapíše do seznamu mediátorů pouze
osobu, která je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, získala
vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo navazujícím magisterském
programu v České republice či obdobné vzdělání v zahraničí, složila
zkoušku mediátora či jí byla uznána předchozí kvalifikace a nebyla
v posledních pěti letech před podáním žádosti vyškrtnutá ze seznamu
mediátorů.
Zkouška mediátora obnáší ověření odborných znalostí a dovedností,
a to z oblasti mediace, dalších způsobů mimosoudního řešení sporů,
mediačních technik, základních lidských práv a svobod, občanského,
obchodního, pracovního a rodinného práva, práva na ochranu
spotřebitele, občanského práva procesního a základů psychologie
a sociologie. Zkouška má část písemnou a praktickou, při které uchazeč
musí prokázat schopnost vést mediační jednání.
Pokud by někdo v rozporu se zákonem o mediaci použil označení
„zapsaný mediátor“ nebo podobné označení, lze mu za tento přestupek
uložit pokutu do výše 100.000,- Kč.
Existence zákona o mediaci však nemění nic na tom, že i nadále
mohou mediaci vykonávat mediátoři, kteří nejsou zapsanými mediátory
v seznamu Ministerstva spravedlnosti. A protože jejich vzdělávání není
zákonem stanoveno, lze pouze doporučit zájemcům o mediaci, aby se
předem dotazovali mediátora na jeho kvalifikaci. Proč je výhodnější zvolit
služby zapsaného mediátora, si vysvětlíme níže.
Soud může nařídit účastníkům soudního řízení první setkání se
zapsaným mediátorem v rozsahu tří hodin a přerušit řízení nejdéle na
dobu tří měsíců. Jestliže se účastníci soudního řízení neshodnou na osobě
mediátora, vybere jej předseda senátu ze seznamu vedeného
Ministerstvem spravedlnosti. Proti usnesení jímž bylo nařízeno první

setkání s mediátorem nelze podat odvolání. Odměna mediátora v tomto
případě činí 400,- Kč na hodinu a účastníci mediace hradí tyto náklady
každý jednou polovinou.
Pokud jde o účastníka osvobozeného od soudních poplatků, hradí
odměnu mediátora stát. Jsou-li tu důvody hodné zvláštního zřetele, nebo
odmítne-li se účastník bez vážného důvodu zúčastnit prvního setkání
s mediátorem nařízeného soudem, nemusí soud výjimečně náhradu
nákladů řízení zcela nebo zčásti přiznat. Bohužel toto sankční ustanovení
se nebude aplikovat ve věcech, kde žádný z účastníků nemá právo na
náhradu nákladů řízení podle jeho výsledku, jestliže řízení mohlo být
zahájeno i bez návrhu, což je například opatrovnické řízení u nezletilých
dětí.
Stát má ve věcech výkonu rozhodnutí o výchově nezletilých dětí proti
povinnému rodiči právo na náhradu odměny mediátora za první setkání,
kterou platil, pokud u povinného rodiče nejsou předpoklady pro
osvobození od soudních poplatků.
II. Soudem nařízená a dobrovolná mediace
Soudem nařízená mediace je mediace, kdy ji navrhuje či nařizuje
soud projednávající danou věc. Soud v rámci přípravy jednání má také
poučovací povinnost, v jejímž rámci upozorní účastníky na možnost
využití mediace podle zákona o mediaci. Další možnosti jsou popsány
výše.
Dobrovolná mediace je založena na vůli účastníků konfliktu
dohodnout se smírnou cestou na řešení jejich problému. K tomu může
dojít před podáním žaloby nebo i po jejím podání. Další možností je
sjednat doložku ve smlouvě o tom, že v případě sporu plynoucím ze
smlouvy se smluvní strany zavazují spor řešit přednostně u zapsaného
mediátora v rámci mimosoudního jednání.
III. Fáze procesu mediace
Mediace má několik základních fází. Pokud se účastníci konfliktu
dohodnou na osobě mediátora, mohou telefonicky nebo osobně
kontaktovat mediátora za účelem poskytnutí základních informací
mediátorovi. Seznam mediátorů vede Ministerstvo spravedlnosti anebo
Česká advokátní komora, pokud se jedná o advokáty viz www.cak.cz.
Mediace je následně zahájená uzavřením smlouvy o mediaci. Obsahuje
zejména vymezení konfliktu a jeho účastníků, osobu mediátora, trvání
mediace a odměnu mediátora. Pokud nejde o soudem nařízenou mediaci,
sjednávají účastníci konfliktu s mediátorem odměnu, jejíž výše se odvíjí
od dohody s účastníky. Každý účastník hradí jednu polovinu těchto
nákladů. Běžně se odměna pohybuje ve výši 1.500,- Kč za jednu hodinu
mediace.
Účastníci mediace se mohou účastnit mediačního jednání spolu se
svými právními zástupci. Mnohdy mají účastníci mediace tendence
překládat mediátorovi listinné podklady k prostudování, aby znal
dosavadní stav sporu. Mediátoři však tyto podklady nežádají právě
z důvodu, aby nebyli předem ovlivnění předchozím děním a přistupovali
k oběma účastníkům nestranně.
K první fázi mediace v rámci sezení u mediátora náleží proces sběru
informací, kdy účastníci mediace sdělují mediátorovi všechny okolnosti
vzniku konfliktu. Mediátor jim objasní proces mediace a svoji roli. Druhá
fáze mediace se nese v duchu naslouchání stranám zúčastněným na
konfliktu, aby mediátor získal co nejvíce informací. Ve třetí fázi dovolí

mediátor stranám, aby mezi sebou komunikovaly a hodnotily to, co se
dozvěděly od druhého účastníka mediace. Ve čtvrté fázi se hledají nové
návrhy na řešení konfliktu, na které se aktivně podílí oba účastníci. V páté
fázi se rozpracovávají vybraná řešení a rozvíjí se tak, aby bylo zjištěno, zda
je jejich realizace v praxi akceptovatelná pro oba účastníky. Šestá fáze
znamená sepsání mediační dohody.
Tuto dohodu může sepsat mediátor anebo právní zástupci účastníků
mediace. Aby byla mediační dohoda vykonatelná například formou
exekučního řízení, mohou účastníci mediace podat návrh soudu na
schválení smíru nebo požádat notáře o sepsání dohody se svolením
k vykonatelnosti.
Mediační jednání někdy trvá hodinu a jindy i několik hodin. Záleží na
tom, o jaký konflikt jde a jak účastníci přistupují k mediačnímu jednání.
Maximální trvání mediace v jednom dni jsou tři hodiny, poté již
soustředění účastníků otupuje a nastává únava. Vhodnými typy konfliktů
pro mediaci jsou například spory mezi spoluvlastníky, vypořádání
společného jmění manželů v rámci rozvodu, výchova a výživa nezletilých
dětí, spory o zaplacení pohledávek, spory z náhrady škody a sousedské
spory.
IV. Výhody mediace
Základem mediačního jednání je dodržování zásady nestrannosti
mediátora, vyváženosti podílu obou účastníků mediace na mediačním
jednání, neutrality mediátora vůči účastníkům mediace, jakož i jeho
nezávislosti. Z tohoto důvodu nesmí mediátor řešit konflikty účastníků,

s nimiž ho pojí například příbuzenský vztah, známost či právní
zastoupení, pokud jde o mediátora advokáta.
Mediace neřeší minulost, ale nastavuje účastníkům mediace pravidla
pro přítomnost a budoucnost. Mediátor stranám nepřikazuje žádné
povinnosti ani za ně konflikt neřeší. Je odborníkem na mediační proces
a vede účastníky mediace k tomu, aby výsledkem jejich jednání byla
dohoda přijatelná pro obě strany. Mediátor není v postavení soudce ani
rozhodce.
Jestliže jsou účastníky mediace rodiče nezletilých dětí, pak i když
přestanou být partnery, budou stále rodiči. A v tom tkví smysl, proč by
měli v zájmu svých dětí využít služeb mediátora. Ten je vyškolen
v mediačních a komunikačních technikách, které umožní účastníkům
mediace nastavit jinou formu jejich vzájemné komunikace a opustit
zacyklení ve starých křivdách a nedorozuměních.
Výhody mediace jsou mnohé. Zejména jde o zachování soukromí
všech zúčastněných. Mediátor je vázán mlčenlivostí nejen po dobu trvání
mediace, ale i po jejím skončení. Účastníci mediace jsou také vázáni
smlouvou o mediaci k mlčenlivosti a nemohou u soudu použít informace
či listiny získané v rámci mediačního jednání. Mediace může probíhat
rychleji než soudní řízení, mediátor navazuje s účastníky mediace přímý
kontakt a zajímá se o jejich potřeby a zájmy, strany konfliktu samy
formulují přijatelná řešení pro ně samé, proto je budou ochotněji
dodržovat než rozhodnutí soudu. Nikdo není vítěz ani poražený.
Mgr. Michaela Sigmundová, Ph.D.

CZECH CYCLING TOUR
Dne 12. srpna pojede přes naši obec 2. etapa světového poháru
v silniční cyklistice Czech Cycling Tour. Jedná se o největší etapový
cyklistický závod na území ČR. Start této etapy bude ve 13.30 hod.
v Olomouci a pokračovat bude směrem na Kožušany, Blatec, Vrbátky,
Vrahovice, Prostějov, Drahanovice, Konici, Bouzov, Loštice a Mohelnici. Cíl
157,6 km etapy bude v Uničově.

Centrem Czech Cycling Tour bude tradičně Haná a startovní pole
Czech Cycling Tour slibuje pro diváky i odborníky opravdovou lahůdkou.
Do Olomouce totiž přijede konkurence, která se na českých silnicích již
hodně dlouho nesešla. Přijedou medailisté z olympijských her,
mistrovství světa či úspěšní jezdci a vítězové etap na Tour de France či Giro
d´ Italia.

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Opět se hlásíme z naší školy. Sotva jsme oslavili Den Země
ekologickým projektem, pustili jsme se do nacvičování programu pro
maminky. Namalovali jsme kulisy a rekvizity ke hraným pohádkám
a natrénovali tanečky a písničky s kytarou.
Starší žáci navštívili formou turistické vycházky sousední školu
v Nemilanech. V přátelské atmosféře se seznámili s prostředím školy
a zároveň pozdravili své kamarády. Také nás navštívila p. Skopalová

v matematickém Klokánku. Překvapilo nás, že i ti nejmladší si poradili
s nelehkými úkoly. Při besedě s p. Kratochvílovou jsme si uvědomili, že
náš život v míru a svobodě není zadarmo. Válka je strašná a my jsme se
dozvěděli, jak se osvobozovala obec, ve které žijeme.
30. května jsme odjeli na toužebně očekávanou školu v přírodě do
Staré Vsi u Rýmařova. Tady nás čekala pestrá škála sportovních aktivit,
jako lukostřelba, lezecká zeď, lanové centrum, trampolína, koupání
v bazénu a hry v lese i na louce. S hlavou plných zážitků byl návrat do
lavic náročný, zejména proto, že nás čekal závěrečný boj o jedničky.

z Dubu nad Moravou, která nám zajímavou formou přiblížila svět knih
a ilustrací.
Fyzickou kondici jsme si vylepšili cyklovýletem po regionu. Výlet
jsme zpestřili hrami na dětském hřišti, občerstvením v Nedvězí a společně
jsme se vyfotili u sochy svatého Kryštofa.
Matematické dovednosti a logické myšlení jsme si otestovali

Do konce školního roku jsme ještě stihli účast na atletické
olympiádě v rámci mikroregionu ve Velkém Týnci, cyklokrosové závody
a loučení při Zahradních slavnostech se žáky čtvrté třídy. Teď už jen
potěšíme rodiče s vysvědčením – a HURÁ NA PRÁZDNINY!
Mgr. Zdeňka Vašíčková

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOŽUŠANY-TÁŽALY
Co se v naší MŠ událo za poslední tři měsíce? 29. dubna se konal
tradiční a oblíbený Den Čarodějnic. Děti přicházely do školky
v čarodějnickém převleku plné očekávání, co přinese den plný čar
a kouzel. Paní učitelky, co by čarodějnice Křivopařátha a Hrbatá, přivítaly

dětí si už první den získal instruktor Honza, který byl celý týden pro děti
skvělým kamarádem. Uměl děti nejen namotivovat, ale podpořit i méně
odvážné kamarády.
Díky němu děti s přehledem zvládly i náročné adrenalinové atrakce
jako jsou nízkolanové centrum, bungee trampolína a lukostřelba.
Na závěrečný večer pro děti Honza připravil diskotéku a jako překvapením
pro všechny byla ohnivá show. Vyzkoušeli jsme si i vnitřní bazén,
skluzavky, houpačku, pískoviště, zažili i vodní bitvu a jiné zajímavé
aktivity. Věřím, že na tuhle školu v přírodě všichni zúčastnění hned tak
nezapomeneme.
Poslední akce naší školky v tomto školním roce –Slavnostní pasování
předškoláků– se konala v pátek dne 24. června v 17 hod. za tratí na hřišti
v Kožušanech. Pro děti bylo připraveno mimo jiné občerstvení, soutěže,
DJ Mája, malování na obličej, skákací hrad, prodej balónků, cukrové vaty
a jiné atrakce.
Jana Lejsková

děti s dobrou náladou a celodenním programem. Dopoledne se na školní
zahradě konaly soutěže pro všechny děti, odpoledne pak pro odvážlivce –
děti z oddělení Broučků. Ve večerních hodinách nechyběla „Stezka
odvahy“, kterou všechny děti zvládly na jedničku. Ranní občerstvení pro
nás připravily šikovné maminky, kterým za to ještě jednou patří velké
díky.
Předškolní děti se 16. května zúčastnily Dopravní soutěže mateřských
škol v MŠ Dub nad Moravou. Osvojily si a prohloubily znalosti z oblasti
dopravy – dopravní značky, jízdy zručnosti, logické myšlenía řešení
krizových situací.
Na přelomu měsíce května a června jsme se s 11 dětmi z MŠ vydaly
společně se ZŠ na Školu v přírodě. Letošní ročník jsme trávili v krásné
přírodě ve Staré Vsi u Rýmařova. Ubytováni jsme byli v rodinné chatě
Orientace, kde se o nás celý pobyt s láskou staral milý personál. Přízeň

POZVÁNKA NA FURICK CUP – TRAKTORIÁDA KOŽUŠANY-TÁŽALY 2016
Zveme všechny naše spoluobčany na IV. ročník Furickcupu, který se bude
konat v Kožušanech na hrišti za tratí 9. 7. 2016 od 12 hodin za každého
počasí!
Prezentace soutěžících týmů bude probíhat od 11.00 hod.
Závodníci budou rozděleni do tří kategorií:
M1 – frézy
M2 – malotraktory
M3 – traktory

Vstupné 30 Kč, děti do 15 let vstup zdarma.
Masky účastníků závodu jsou vítány, výzdoba strojů povolena.
Komentovat a provázet celým soutěžním kláním vás bude Martin Slovák.
Po skončení závodu DISKOTÉKA – D.J.LEŇA
Srdečně zveme širokou veřejnost nejen na závody a příjemnou zábavu,
ale i na bohaté občerstvení - chlazené pivečko, pečené selátko a jiné dobroty.

Kontakt:
František Poučínský
mobil - 731 744 535
e-mail - f.pouca@centrum.cz

TŘI OSUDOVÉ OKAMŽIKY V KRÁTKÉM ŽIVOTĚ MIROSLAVA ŠELEPY
Před 55 roky, v pátek dne 7. července 1961, došlo
v Dolní Suché na dole Dukla v ostravsko-karvinském
revíru k jednomu z největších poválečných důlních
neštěstí jak v českém, tak i světovém hornictví.
Vyžádalo si 108 obětí. Nejstaršímu z postižených bylo
57 roků a nejmladšímu 17. Tím byl náš bývalý
spoluobčan a rodák - Miroslav Šelepa.
Narodil se 27. února 1944
rodičům Rudolfu Šelepovi, rolníku
v Kožušanech č. 17 a Františce roz.
Stužkové z Duban.
V roce 1958, po ukončení
základní školy, stál Miroslav před
rozhodnutím
výběru
svého
budoucího povolání. Překvapivě si
zvolil hornictví. Z tehdejšího
pohledu se to jevilo jako jediná
možnost, jak se vyhnout špatně
placené celoživotní dřině v zemědělství. Horník měl tehdy vysokou
společenskou prestiž a výdělky
několika násobně vyšší, než
pracovník v zemědělství. Jak ale
dále uvidíme, tento první Mirkův
krok do dospělosti se mu stal osudným.
Po třech letech, koncem června roku 1961, získal Mirek výuční list
a zároveň dostal umístěnku na dole Dukla v Dolní Suché. Předtím, než tam
nastoupil, odjel 30. června domů do Kožušan na 14 denní dovolenou. Tady
však zjistil, že jeho kamarádi, se kterými se měl účastnit společného
„čundru“, budou mít volno až v srpnu. Rozhodl se proto svoji dovolenou
přerušit a odjet do Dolní Suché na šachtu.
Bylo to další neblahé rozhodnutí, další osudová chyba, ale ne ta poslední
a rozhodující. Ta měla přijít až za několik dní.
6. července, v předvečer důlního neštěstí, vyhověl Miroslav prosbě svého
kolegy, a vyměnil si s ním svoji ranní směnu za jeho odpolední. Toto byl ten
nejfatálnější omyl – osudový okamžik, kdy život jednoho člověka měl být
vykoupen smrtí jiného.
Příští den, 7. července, nastoupila ranní směna v sedm hodin ráno
a končila v jednu hodinu odpoledne. Jeden z horníků, kteří se vraceli z místa
rubání a procházeli v jedné z chodeb kolem pásového dopravníku,
nevědomky zachytil ramenem o páčku spouštěcího zařízení a uvedl do
pohybu gumový dopravní pás. Stalo se to v úrovni 3. patra v 11. sloji,
v místech, kde se onoho dne netěžilo. Sám si ničeho nevšiml. Zařízení tak
začalo bez jakékoli kontroly pracovat naprázdno. Gumový pás se třením
zahřál, následně se vznítil a od něj začala postupně hořet i okolní dřevěná
výztuž.
Ranní směna mezitím vyfárala a do dolu nastoupili horníci k odpolední
šichtě. Běžícího dopravníku si při rámusu, který v dole panuje, nikdo nevšiml,
každý si hleděl své práce. V té chvíli bylo pod zemí 338 horníků. Vzniklá
situace se začala řešit až kolem sedmnácté hodiny, ale to už bylo zřejmě
pozdě. Dispečink předtím nereagoval na první hlášení o dýmu a zápachu. Čas
však nelítostně ubíhal a v podzemí vypukl požár nebývalých rozměrů.
V průběhu 24 hodin zasahovalo na místě tři čtvrtě tisíce záchranářů,
přesto se nepodařilo spasit životy 108 horníků.
Jedinou možností, jak obrovskému požáru čelit, bylo zabránit přístupu
kyslíku uzavřením chodeb. Došlo k tomu okolo půlnoci z pátku na sobotu za
pomoci třiceti tisíc pytlů s pískem. Šance, že by někdo v tu dobu v chodbách
ještě byl na živu, nepřicházela v úvahu. V 8. sloji bylo uzavřeno 108 havířů –

mezi nimi i Miroslav Šelepa. Všichni se udusili kouřovými zplodinami.
Podle vyšetřování si však blízkost své smrti neuvědomovali, někteří
dokonce pečlivě urovnali své nářadí do beden a spořádaně se ubírali chodbou
sloje. Stačilo pár nadechnutí oxidu uhelnatého – a nemilosrdná Morana je
všechny objala do své náruče.
Těla obětí byla záchranáři z místa neštěstí na povrch vyzvednuta
postupně až koncem července.
Poslední rozloučení s Miroslavem Šelepou se konalo v neděli 6. srpna ve
14 hodin v jeho rodném domě v Kožušanech č. 17. Odtud ho na poslední
cestě do charvatského chrámu Páně sv. Jana Křtitele doprovázela nejbližší
rodina a obrovský průvod jak místních spoluobčanů, tak i pohřebních hostí
z širokého okolí. Přijeli také zástupci OKD a kamarádi havíři. Po smutečních
obřadech byl uložen do rodinného hrobu na místním hřbitově.
Až půjdete někdy okolo místa jeho posledního odpočinku, zastavte se
a tichou vzpomínkou na tragédii ze 7. července 1961 uctěte jeho památku…
Zdař Bůh!
M. Ženčák

BOJ PROTI MYXOMATÓZE

Ilustrační foto

Koncem května a začátkem června proběhlo v Kožušanech i Tážalech plošné očkování králíků
proti myxomatóze. Vakcinace byla provedena u všech chovatelů drobného domácího zvířectva
(i nečlenú spolku) zdarma příslušníky místní základní organizace ČSCH. Naočkováno bylo v obou
našich obcích, včetně zahrádkářské kolonie, celkem 515 králíků.
Myxomatóza je virová nemoc, kde původcem je vir Leporipoxvirus, který způsobuje vysoce
nakažlivé, cyklicky se opakující onemocnění, přerůstající někdy ve velké epidemie. Hlavním
přenoscem je bodavý hmyz. Období mezi infikací a vypuknutím choroby je 6 až 10 dní. K úhynu
dochází za dalších 12 až 14 dní. Úmrtnost je vysoká. Léčba nemoci neexistuje, z tohoto důvodu je
tak důležité preventivní očkování. Vakcína však vytváří jen dočasnou imunitu – je proto potřeba
každoročně chov přeočkovat.
ZO ČSCH Kožušany-Tážaly

NAŠI JUBILANTI
Červenec:
Kalábová Helena, Hirschnerová Alžběta, Bazgerová Eva, Nakládalová
Drahomíra, Schindler Václav, Chlapík Josef, Hanák Antonín
Srpen:
Chmelová Ludmila, Drmola Ondřej, Škochová Jarmila, Thomas Josef,
Franková Božena, Kratochvílová Libuše, Lamparová Eva, Peřina
Antonín
Září:
Ženčák Václav, Procházková Ludmila, Zedková Emilie, Zlámal Josef,
Zajíčková Jarmila

VZPOMÍNÁME
Dirr Milan
Drmola Ondřej

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ DO SVAZKU OBCE 8. 5. 2016.
VŠEM DĚTEM I JEJICH RODIČŮM PŘEJEME VŠE NEJLEPŠÍ, HODNĚ ZDRAVÍ A RADOSTI!

Iveta Vlašaná a Luděk Thun

Adéla Dvorská

Silvie Kyncelmanová

Andrea Mlčochová

Aneta Prokešová

Vojtěch Jan Sedlák

Aneta Stavělíková

Tomáš Těžký

Adéla Valouchová

Eliška Vodičková

