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AKTUÁLNÍ DĚNÍ V NAŠÍ OBCI
Postup prací při výstavbě kanalizace
V současné době probíhá oprava obrubníků a chodníků v naší obci, toto
bude trvat přibližně do konce měsíce října 2016. Následovat bude sepisování
smluv s jednotlivými odběrateli a to do konce letošního roku. Platby
stočného v pozměněné výši budou hrazeny až v roce 2017. Výše plateb bude
každoročně stanovena počátkem roku vyhláškou dle skutečných nákladů
provozu.
Děkujeme spoluobčanům za vstřícnost a součinnost při napojování na
splaškovou kanalizaci a zároveň žádáme ty, kteří tak dosud neučinili, aby se
připojili do konce roku 2016. Od roku 2017 bude stočné zpoplatněno pro
všechny občany obce, ať již jsou, či nejsou připojeni. V současnosti je
připojeno cca 80 % domácností.
Celková cena díla „kanalizace a ČOV“ činí ke konci září letošního roku
68,5 mil. Kč včetně DPH (v částce jsou zahrnuty i práce vyvolané samotnou
výstavbou). Uvedená částka odpovídá původním předpokladům ceny díla.
Dětská hřiště
Obec plánuje vybudování dětského hřiště v Tážalech u Mateřské školky
a v Kožušanech v zámeckém parku. Na dětské hřiště u MŠ byla získána dotace
400.000,- Kč. Vzhledem k vytíženosti dodavatele se bohužel proti původním
předpokladům posunul termín realizace až na měsíc říjen. Následovat bude

instalace herních prvků v zámeckém parku v Kožušanech, a to v závislosti na
počasí buďto koncem letošního roku, nebo na jaře příštího roku. Toto hřiště
bude financováno z rozpočtu obce.
Odpady
Oznamujeme občanům, že v sobotu 28. října 2016 proběhne v obci svoz
velkoobjemového a nebezpečného odpadu (na obvyklých místech). Dále
připomínáme, že biologicky rozložitelný odpad (tráva, listí, větve…) lze
umísťovat do velkoobjemových kontejnerů, které jsou přistaveny
v Kožušanech i v Tážalech za železničním mostem. Obec připravuje
vybudování sběrného místa na ČOV v Kožušanech, kde bude možno
celoročně ukládat velkoobjemový a nebezpečný odpad. O možnosti návozu
na toto sběrné místo budou občané včas informováni.
Volby
Připomínáme občanům, že ve dnech 7. a 8. října 2016 proběhnou volby
do Zastupitelstva Olomouckého kraje a 1. kolo voleb do Senátu Parlamentu
ČR. Případné 2. kolo voleb do Senátu se bude konat 14. a 15. října 2016.
Volební místnost bude jako obvykle v kulturním domě v Tážalech a bude
otevřena 1. den voleb od 14 do 22 hodin a 2. den voleb od 8 do 14 hodin.
Petr Mazal starosta obce

Poslední sobota v srpnu patří již několik let dětským rybářským závodům v krásném prostředí tážalského Močidla – více na str. 3

ZAČAL NOVÝ ŠKOLNÍ ROK

CO NOVÉHO VE ŠKOLCE
Zasloužené prázdniny jsou za námi a nám už znovu ve školce začal
nový školní rok. Do školky nastoupily nové dvě paní učitelky, Jana
Řezáčová a Edita Sedlaříková, které se budou snažit dětem pobyt ve
školce zpříjemnit.
Děti ve školce mimo jiné uvítala pirátská výzdoba a poštou k nám
dorazila pirátská vlajka od korzára Černovouse.
1. září jsme poprvé ve školce přivítali i malé děti, mladší tří let. Děti
přišly do školky s veselou náladou, a my věříme, že jim vydrží i po celý
školní rok. V tomto školním roce máme čtrnáct předškoláků, kteří se
budou postupně připravovat na zápis do Základní školy.

Prázdniny skončily. Sluníčko doprovodilo děti do školy. Potěšily nás
rozzářené úsměvy dětí, které se vrátily z prázdnin obohacené o nové
nezapomenutelné zážitky a zasedly do školních lavic.
Výjimečné pozornosti se dostalo prvňáčkům, kterých je letos 9
z celkového počtu 41 žáků. Protože je nás víc, než povolovala kapacita
školy, požádali jsme o navýšení kapacity školy. Tato žádost byla kladně
vyřízena.
Ve škole zůstal personál nezměněn, jen nepovinný předmět
náboženství bude vyučovat sestra Blanka Dušková.
V 1. pololetí budou všichni žáci jezdit do Olomouce na plavecký
výcvik. Byla by škoda, kdyby žáci neměli návaznost na průpravu plavání
z MŠ.
I v tomto školním roce připravujeme pro žáky plno tradičních
i netradičních akcí. Přejeme dětem do nového školního roku hodně
úspěchů a jejich rodičům radost z dětí a dobrou spolupráci se školou.
Mgr. Zdeňka Vašíčková, ředitelka školy

A co nás na podzim čeká? Zahájilijsme plavecký výcvik na Plaveckém
stadionu v Olomouci, který potrvá do konce ledna.
Naše školka se každý měsíc promění v divadelní scénu a přijede
dětem zahrát Maňáskové divadlo Šikulka. Navštívíme i divadlo Prostějov,
ve školce se odehrají vědecké pokusy, tematické focení, rodinné tvoření
skřítků podzimníčků aj.
Tak naši společné plavbě třikrát zdar :-)
Jana Lejsková

LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR 2016 – TENTOKRÁT S KOUZELNÍKY A ČARODĚJKAMI
V letošních prázdninách jsme se opět rozhodli pro léto s dětmi a uspořádali už druhý ročník Výletníku aneb tábora bez přespání v termínu
1. – 5. 8. 2016.
V pondělí 1. srpna byly děti přivítány u Kulturního domu v Tážalech profesorkou McGonagallovou a vyjely spěšným vlakem do Bradavic.
Moudrý klobouk účastníky tábora rozdělil do
čtyř kolejí a ředitel Brumbál zahájil školní rok
ve Škole čar a kouzel v Bradavicích.
Během letního týdne nás čekalo mnoho
dobrodružných a hlavně taky radostných chvil.
Nalezli jsme kámen mudrců, naučili se
čarovat, stopovali pavouky, opékali špekáčky,
malovali a mnoho dalšího.
Letošní ročník byl opravdu kouzelný.
Za celý tým Výletníku
Sylvie Gruntová a Iveta Vlašaná

DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY, MOČIDLO A DĚLNÍCI VODY

Poslední sobota v měsíci srpnu patří již několik let dětským závodům na
Močidle. Také tomu v letošním srpnu nebylo jinak. V 8.00 hod. začalo velké
rybářské klání dětí nejen z naší obce, ale také z Blatce, Charvát, Grygova, Velkého
Týnce, Olomouce, a dokonce i (jeden závodník) z Eurozóny.

Měli jsme jeden cíl, aby si děti užily pobyt u vody s udicí v ruce, pobavily se
a zcela pochopitelně ulovily nějakou rybu. Dalším důležitým faktorem je i bohaté
zastoupení rodičů, babiček, dědečků a příznivců Petrova cechu. Takže podle
našeho názoru byly závody i pěkným společenským dopolednem pro naše
občany.
Naše zásada je, odměnit všechny děti drobnou pozorností (sladkostí,
svačinkou) i zajistit pitný režim ve velmi teplém počasí. Zcela pochopitelně jsme
měli pro vítěze připraveny pěkné ceny a podařilo se nám udělit každému
soutěžícímu rybářskou cenu, aby nikdo z našich malých závodníků neodcházel
s prázdnou.
V poslední srpnové sobotě 2016 bylo registrováno 40 soutěžících (v roce
2015 se zúčastnilo 51 soutěžících). Vítězem se staly všechny děti. Zde je na místě
Coubertinovo heslo: Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se. Poháry byly rozdány,
sladkosti a další malé radosti také.

Zdali jsme se našeho úkolu zhostili dobře, to musí posoudit soutěžící a také
naši spoluobčané.
Poděkování patří všem, kdo nás, dělníky vody, podpořili a tak přispěli
k pěknému sobotnímu dopoledni. Velké poděkování patří Obecnímu úřadu
Kožušany-Tážaly, společnosti Ahold, Distribučnímu centru Olomouc a všem
dárcům z firem i občanům.
Musím také pochválit dělníky vody z naší obce i charvatskou buňku. My
rybáři sníme velký sen (nemám na mysli M. L. Kinga), že naše zastupitelstvo
najde ve svém nabitém obecním rozpočtu drobnou minci a prohloubí tu naši
malou vodu, aby naše ratolesti mohly závodit ještě řadu let. My se budeme
poctivě starat, aby tam byla vždy dobrá ryba i malé překvapení.

Jsme rádi, že obec podporuje aktivity spolků, protože aktivní spolek přináší
pěkný společenský život v obci, který se pochopitelně vrací se spokojeným
životem občanů.
I my dělníci vody slýcháváme od Marušek Pincáskových a Frantů Vošvrdů, že
to bylo špatně, že tam byly zjevné nedostatky apod. Domnívám se, že také naši
volení zástupci se s těmito výkřiky setkávají. Já říkám, dělníci vody, dcerky a hoši
v zastupitelstvu, děláte to dobře a to je dobře.
S úctou Vladislav Hála

KRAJSKÁ VÝSTAVA DOMÁCÍHO ZVÍŘECTVA
V plemenech králíků dominovali, co se týká počtu, opět Vídenští
(71 ks), avšak nejkrásnější pohled poskytovala kolekce Českých strakáčů,
kteří se honosili nádhernou černobílou kresbou.

Pohled na výstaviště

Krásné letní počasí (bohužel jen v sobotu), dobré jídlo a pití,
příjemná hudba, bohatá tombola, zábavné atrakce pro děti, pěkná
sváteční pohoda, dobrá nálada a především plné klece a voliéry drobného
domácího zvířectva – tak by se dala charakterizovat 3. krajská výstava
mladých králíků, drůbeže a holubů, která se konala 20. a 21. srpna
v Kožušanech v nádherném přírodním areálu „Za tratí“.
Osmdesát jedna vystavovatelů, z nichž sedm bylo mladých chovatelů,
usilovalo o 54 čestných cen a pohárů. Jeden pohár čekal na nejlepšího
dorostence. Členové místní organizace ještě navíc zápolili o dva putovní
poháry– memoriál Svatopluka Aclera a memoriál Rostislava Bazgera.

Jakub Durančík

Výstava byla zorganizována pod patronací místního obecního úřadu
a mikroregionu Království. Vystaveno bylo 290 králíků (39 plemen
a barevných rázů). Holubů si mohli návštěvníci prohlédnout celkem 139
(33 plemen a barevných rázů). Drůbeže chovatelé vystavili 146 jedinců
v 69 voliérách (36 plemen a barevných rázů). Celkem 575 zvířat.

Vojtěch Bílý

VYHODNOCENÍ SOUTĚŽÍ:
Čestné ceny králíků:
1. místo 381 bodů Durančík Jakub – náš člen
2. místo 379, 5 bodu Páleník Fr. z Ivaně
3. místo 378, 5 bodu Krempl Zdeněk – náš člen
Poháry králíků:
Vrba Vladimír z Luběnic - za nejlepší kolekci
Bílý Vojtěch z Charvát - za nejlepšího samce
Durančík Jakub z Kožušan - za nejlepší samici
Čestné ceny drůbeže
1. místo 283 bodů Lošťák Tomáš – náš člen
2. místo 283 bodů Tyč Jan z Horky nad Mor.
3. místo 282 bodů Šínová Emílie ze Skřípova
Pohár - drůbež
Nietsch Karel ze Šternberka - za nejlepší kolekci drůbeže
Čestné ceny holubů
1. místo 95 bodů Sekaninová Anna – naše členka
2. místo 95 bodů Sekanina Zdeněk – náš člen
3. místo 95 bodů Zaoral Pavel ze Štěpánova

Marie Aclerová předává putovní pohár Ladislavu Recovi

Pohár „Nejlepší mladý chovatel“ získal náš člen Vojta Bílý z Charvát
a putovní poháry memoriálu Svatopluka Aclera a Rostislava Bazgera
obhájili jejich loňští držitelé – Jakub Durančík z Kožušan a Ladislav Rec ze
Šternberka.
V soutěži základních organizací se jako první umístila Senice na Hané
a druhé místo obsadily Kožušany.
Čestné ceny a poháry slavnostně předávali předseda OV ČSCH
Drahomír Konečný spolu s předsedou a s jednatelem naší základní
organizace Zdeňkem Sekaninou a Pavlem Bílým, kteří všem
vyhodnoceným pogratulovali a poděkovali za vzornou reprezentaci.
Putovní poháry předávali Marie Aclerová a Dalibor Bazger.
Výstava byla velmi hezky připravena – byla zde znát ruka zkušených
organizátorů, kteří mně jistě prominou, že je nebudu všechny jmenovat.
Neodpustím si ale připomenout naše mladé chovatele Jakuba Durančíka,
Vojtu Bílého, Frantu Přecechtěla, Toníka Kratochvíla a Jardu Lošťáka, kteří
mají lví podíl na přípravě i průběhu výstavy. Patří jim za to náš obdiv
a dík.
Milan Ženčák

FOTBALISTÉ ZAHÁJILI NOVOU SEZONU V I. B. TŘÍDĚ
7. srpna 2016 byl odstartován nový ročník fotbalových soutěží.
Domácí mužstvo, po postupu z okresního přeboru, bylo nalosováno do
skupiny B, ve které se potkáváme jednak s mužstvy, která nikdy
v Kožušanech nehrála (Kostelec, Libivá, Libina, Smržice), se soupeři
vzdálenými i více než 50km (Zvole, Jesenec), tak se soupeři, lidově
řečeno, za humny (Nemilany, Nové Sady „B“).

Nejprve se ale vraťme krátkým hodnocením k uplynulému ročníku
okresního přeboru, který domácí mužstvo vyhrálo s luxusním náskokem
9 bodů před druhou Červenkou a 15 bodů před třetím Chomoutovem.
V přeboru se nevídaným jarním finišem zachránili TJ Blatec a FC Drahlov.
Sestoupil pouze Sokol Dlouhá Loučka. Sokol Kožušany nastřílel v soutěži
také nejvíce branek a nejméně
inkasoval – 81 : 35.
Nejlepším střelcem celé soutěže
byl domácí Tomáš Řehák, který
soupeřům nastřílel 33 branek, druhý
a třetí střelec soutěže měli pouze 25
a 19 branek. Dalšími střelci
v mužstvu byli Martin Soušek s 10
a Martin Thomas s 9 brankami.
Bohužel nejlepší střelec současně
vévodil v méně lichotivé statistice
mužstva, v počtu udělených žlutých
karet.
Naše mužstvo také opanovalo
statistiky v zisku bodů jak na
domácím hřišti, tak i na hřištích
soupeřů v poměru 33 a 30 bodů.
Kromě několika výjimek, mužstvo
předvádělo celou sezonu atraktivní
kopanou s průměrem přes 3 vstřelené branky na utkání, která se určitě
líbila domácím fanouškům, a po
právu se stalo nejlepším mužstvem
soutěžního ročníku 2015-2016.
S nadějí se očekávalo rozlosování
nových soutěží ročníku 2016-2017. Větší touha byla pro skupinu „A“ I. B.
třídy. V této skupině bychom poznali úplně nové soupeře a možná
i dojezdová vzdálenost na venkovní utkání by byla lepší, než ve skupině
„B“. Bohužel verdiktem komise KFS jsme byli určeni do skupiny „B“. Jak
bylo v úvodu konstatováno, soutěž byla zahájena 7. srpna domácím
zápasem s Troubelicemi, které sestoupily z vyšší soutěže. Konečný
výsledek 3:2 s následnou výhrou 5:2 ve Smržicích dával tušit, že mužstvo,
které nedoznalo větších změn během letní přestávky, bude v nové soutěži
hrát důstojnou roli v horních patrech tabulky.

Další dvě kola to jenom potvrdila, příjemné domácí vítězství nad
Libinou v poměru 5:0, tak výhra ve Zvoli 3:1. Tam už ale předvedený
výkon signalizoval pokles formy, což potvrdil další domácí zápas proti
Velké Bystřici, kdy jsme v nastaveném čase, hloupě zaviněnou penaltou,
nechali hosty vyrovnat na 3:3, aby následně získali 2 body v penaltovém
rozstřelu. Po počátečním sebeuspokojení přišla ztráta sebedůvěry, také se
zřejmě méně trénovalo, z toho pokles formy, zranění klíčových hráčů
a zbytečné penalty. To vše jen potvrzuje skutečnost, že původní
předpoklad nebude vůbec jednoduché naplnit.
Poslední dvě prohry, v Doloplazech 2:3 a na domácím hřišti
s Kostelcem 1:3, to jenom dokazují. Zarážející je 5 pokutových kopů
v posledních třech zápasech kopaných proti nám. Po 7 odehraných kolech
Sokol Kožušany figuruje na 4. místě, Nemilany, Kostelec a Protivanov už
na čele získávají odstup od ostatních mužstev. Vzhledem k tomu, že
soutěž je zhruba ve své čtvrtině, není důvod ke katastrofickým scénářům,
fotbal na takové úrovni je víceméně zábavou. Ale je jen na hráčích
samotných, na jejich osobním přístupu k trénování a někdy
i životosprávě, vztahu ke kolektivu, hrdosti ke klubu, potažmo vesnici,
aby se fotbalem sami bavili a bavili hlavně nás, fanoušky a příznivce
pěkné kopané v obci.
Jak bylo v minulém Zpravodaji řečeno, družstvo žáků již ukončilo
svoje působení. Hráči prvního mužstva Marek Rozehnal a Tomáš Řehák
začali s výchovou malých budoucích fotbalistů. V kategorii minižáků
a přípravek (asi 2. - 3. třída) již v této sezoně absolvují soutěžní zápasy,
které se hrají turnajovým způsobem na ještě menším hřišti, než hráli žáci.

Ležící:
Richard Ječmínek.
V podřepu z leva:
Matyáš Novotný, Ondřej Rozehnal,
Dominik Stavělík a Petr Hála.
Stojící z leva:
Jakub Stavělík, Jakub Sodomka,
Adam Novotný a Jan Gabor.
Za nimi trenér Tomáš Řehák.

Nadále platí, že mezi sebou rádi přivítají (v zimě bude tělocvična) co
nejvíce zájemců, dívky nevyjímaje. I o ty úplně nejmenší, kterým
fotbalový míč zatím nic neříká, je postaráno. Maminky s nimi vedou
pohybovou průpravu.
Hodně fotbalové radosti přeje fotbalový oddíl.
Ing. Škubna Jiří

PRÁVNÍ PORADNA - Služebnost nebo výměnek?
Služebnost užívání bytu
Zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník upravuje v § 1297 služebnost
užívání bytu. Právní úprava se tímto způsobem vrátila po více než
šedesáti letech k rozlišování
služebností a reálných břemen. Za
předchozí právní úpravy před
1.1.2014 se jednalo o smlouvy
o zřízení věcného břemene. Podstatou
služebností je to, že vlastník věci musí
ve prospěch jiné osoby něco trpět,
případně se něčeho se zdržet. Reálná
břemena naopak zavazují vlastníka
věci k tomu, aby ve prospěch
oprávněné osoby něco konal nebo
poskytoval. Historickým příkladem
reálného břemene byly povinnosti
spojené s výměnkem např. dodávat výměnkáři každý týden určité
množství mléka od krávy, mouku, část sklizně z pole apod. Příklad
takového smluvního ujednání ve prospěch výměnku z dávné historie si
můžeme přečíst zde v ukázce zápisu z boleloucké gruntovní knihy, kde
Matěj Buchta, prapředek tážalských Buchtů, odporučuje svoji chalupu
č. 48 v Bolelouci na svého syna Josefa:
Léta Páně 1761 dne 15. srpna za purgmistra staršiho Balcara
Lužanskyho, fojta Ondry Zbožinka a jinych spolu přísežnych v dědině
Bolelouci.
Vzal jest chalupu Josef Buchta, kterů jemu otec Matěj Buchta
k dědičnimu uživáni dobrovolně jest pustil se všim starodávnym
příslušenstvim za sumu soukupni jedno sto třicet hřiven it est (to je) 130 hř.
zl. na ten způsob, aby takovů chalupu dědičně užival a napadnikum
(věřitelům) svým po 2 hřivnách poletně (půlročně) vyplácel.
Při kteréž to chalupě jemu otec jednu kobylu, vůz, pluh a brány jest
zanechal a to z příčiny tej, aby ujimatel z ohledu toho všechny dluhy ze
strany na sebe vzal a je vyplatil.
Otec Matěj Buchta pak sobě jest vyminil chalůpku, komurku a
chliv, ostřice do pul dulka a rolu „Zlatinku“, jakož i kousek zahrady
až po hrušky, kteréž hrušky otcovi taky patřiti mají – až do jeho
i ženiny smrti využívat může. Kteroužto roli výminku hospodář
jemu otcovi i obdělávat musí. On však výminkář z roli patřící
kontribuci (peněžní dávka, daň) odvádět povinen býti má. K tomu
dovoluje soukup Martinovi, bratrovi svému, aby on sobě v jeho
místě světničku s chlivem vystavěl a v ni do jeho i ženiny smrti
bydleti mohl. Kdežto po jejich obůch smrti ta světnička s chlivem
zase již k chalupě připadne. Co se pak zaplacenosti otce dotýče, takovů
synovi Martinovi docela zadává, aby jemu od soukupa časem svým
vyplacena byla. Za ujimatele jeho dobrého hospodářstvi ruči celá obec
boleloucká.
V Tovačově Anno et die ut Supra
Smlouvy o zřízení služebnosti bytu se většinou uzavírají v souvislosti
s darováním nemovitých věcí. Jde o situace, kdy například starší člověk
má zájem do budoucna uspořádat za svého života právní poměry k domu
nebo k bytové jednotce, ve které žije a převádí tyto nemovité věci na své
potomky nebo vnuky.
Dalším důvodem uzavření těchto smluv bývá fakt, že stávající
vlastník již nestačí zajišťovat svými vlastními silami péči o dům či bytovou

jednotku a potřebuje od svých potomků výpomoc ve stáří a nemoci.
Pokud se už někdo rozhodne k tak závažnému kroku, jako je darování
domu či bytové jednotky, v nichž prožil většinu svého života, měl by
dobře zvážit všechny okolnosti i možné následky tohoto právního
jednání. Jakmile jednou dojde k darování nemovité věci, je velice obtížné
domáhat se zpětně nabytí takové nemovité věci. Někdy se stává, že do
doby darování jsou vztahy v rodině pozitivní, jakmile ale dojde k převodu,
nový vlastník dává najevo, že on je zde novým pánem a dárce může začít
litovat svého kroku.
Předmětem smlouvy o zřízení služebnosti bytu je závazek povinné
smluvní strany zřídit ve prospěch oprávněné smluvní strany k tíži
nemovité věci služebnost doživotního výlučného a bezplatného užívání
včetně jejího příslušenství, součástí a vybavení. Služebnost užívání bytu
může být sjednaná i za úplatu, ale mezi blízkými příbuznými se sjednává
služebnost zejména bezúplatnou formou. Oprávněná smluvní strana pak
takto zřízenou služebnost přijímá a povinná smluvní strana jako vlastník
služebné nemovitosti se zavazuje tato omezení strpět a umožnit
oprávněné smluvní straně nerušený výkon jejích práv.
Povinná smluvní strana musí umožnit oprávněné smluvní straně
volný přístup do nemovité věci, která je předmětem takové služebnosti.
Oprávněná smluvní strana smí užívat všechny nemovité věci společně
s jejich součástmi a příslušenstvím. Ve smlouvě se pak specifikuje, z čeho
konkrétní nemovitá věc sestává, např. kuchyně, WC, koupelny, obývacího
pokoje, ložnice, pokoje a spíže. Vlastníkovi nemovité věci pak náleží
právo volně nakládat se všemi částmi domu či bytové jednotky, na které
se služebnost bytu nevztahuje. Vlastník nemovité věci je povinen hradit
náklady spojené s údržbou a opravami této nemovité věci a udržovat ji
v dobrém stavu. Oprávněná smluvní strana ze služebnosti se ve smlouvě
zavazuje hradit své vlastní náklady vznikající při užívání nemovité věci,
např. elektřinu, plyn, poplatky za televizi a rozhlas.
Ve smlouvě je pak zakotveno, že služebnost doživotního užívání
nemovité věci oprávněnou smluvní stranou vznikne zápisem do
veřejného seznamu vedeného u příslušného katastrálního úřadu.
Znamená to tedy, že smlouva by měla být vyhotovena v listinné podobě
se všemi náležitostmi, které vyžaduje zákon, aby byla veškerá práva
oprávněné osoby soudně vymahatelná a vůči třetím osobám
prokazatelná výpisem z evidence katastru nemovitostí.
Smrtí oprávněné smluvní strany služebnost užívání bytu zaniká.
Výjimkou může být skutečnost, že služebnost byla při svém zřízení
vztažená i na dědice oprávněné osoby, většinou se bude jednat
o pozůstalého manžela a jeho děti. Dobu, na kterou byla zřízena
služebnost, lze ujednat i tak, že služebnost zanikne, dosáhne-li nějaká
jiná osoba určitého věku. Služebnost zaniká také trvalou změnou, pro
kterou služebná věc již nemůže sloužit oprávněné osobě například
z důvodu demolice.
Při trvalé změně vyvolávající hrubý nepoměr mezi zatížením
služebné věci a výhodou oprávněné osoby se vlastník služebné věci může
domáhat omezení nebo dokonce zrušení služebnosti, ale za přiměřenou
náhradu. Smluvní strany se také mohou po čase dohodnout na tom, že
služebnost zapsanou ve veřejném seznamu zruší a služebnost zanikne
výmazem z evidence katastru nemovitostí.
Výměnek
Smlouva o výměnku je upravená v § 2707 zákona č. 89/2012 Sb.
občanského zákoníku. Na základě smlouvy o výměnku si vlastník

nemovité věci vymiňuje v souvislosti s jejím převodem pro sebe nebo pro
třetí osobu požitky, úkony nebo práva sloužící k zaopatření na dobu života
nebo na dobu určitou. Nabyvatel nemovité věci se pak zavazuje takové
zaopatření poskytnout. Aby měl budoucí výměnkář jistotu bydlení
a zajištění poté, co nemovitou věc převede na budoucího vlastníka,
umožňuje zákon zapsat existenci budoucího výměnku do evidence
katastru nemovitostí ještě před převedením nemovité věci na budoucího
nabyvatele.
Osoba zavázaná k výměnku je povinná přispět pomocnými úkony
výměnkáři, pokud to nezbytně potřebuje v nemoci, při úrazu nebo
v podobné nouzi. Tak bude osoba zavázaná k výměnku činit, i když to při
zřízení výměnku nebylo výslovně ve smlouvě ujednáno. Této povinnosti
se může zprostit, pokud výměnkáři zajistí umístění ve zdravotnickém či
obdobném zařízení. Náklady na pobyt v takovém zařízení ponese

výměnkář ze svého, ledaže se k jejich úhradě zavázal vlastník nemovité
věci.
Pokud by došlo ke zničení stavby, v níž je výměnkáři vyhrazeno
obydlí, osoba zavázaná k výměnku musí výměnkáři opatřit náhradní
bydlení, a to na vlastní náklad. Výměnek je také možné zřídit pro oba
manžele současně. Jestliže by jeden z nich zemřel, právo na výměnek
zůstává dál ve prospěch pozůstalého manžela. Právo výměnku nelze
postoupit na jinou osobu a také nepřechází na dědice výměnkáře.
Volba smluvního typu závisí na tom, jaké zajištění své osoby si přeje
vlastník nemovité věci v budoucnosti. Smlouva o výměnku není zatím
příliš rozšířená, to se však může časem změnit, jakmile se rozšíří
povědomost o existenci této smlouvy a občané ji začnou využívat.
Mgr. Michaela Sigmundová, Ph.D.

HELP CUP TUNING
Ve dnech 24. – 25. září 2016 se konal v Kožušanech
v areálu Za tratí již 3. ročník srazu tuningových (upravených)
automobilů. Pořadatelé připravili k této akci také bohatý
doprovodný program, zaměřený především pro děti.
Hlavní organizátorka– Anna Rubačíková – věnovala,
stejně jako ve všech minulých ročnících, výtěžek ze
vstupného a tomboly na veřejně prospěšné akce, v tomto
případě na výstavbu dětského hřiště v Kožušanech. Je to
jistě příkladný počin a jménem celé obce jí za to upřímně
děkujeme.
redakce Zpravodaje

DÝŇOBRANÍ
Pod záštitou Obecního úřadu Kožušany-Tážaly si Vás dovolujeme pozvat ke společnému zápolení o nejchutnější dýňovou sladkou
pochoutku. Dýňobraní se bude konat 19. 11. 2016 v Kulturním domě v Tážalech od 14 hodin. Zájemci přihlašujte se prosím na obecním
úřadě nebo na e-mailové adrese dianabuchtova@seznam.cz a to do 31. 10. 2016.
Pravidla Dýňobraní: Donést alespoň 10 kousků vašeho výrobku do prostor Kulturního domu Tážaly do 13. hod. Každá pochoutka dostane
přidělené číslo. Od 14 hodin budeme společně ochutnávat a anonymně hodnotit. Káva, čaj na místě. Nejlépe hodnocený pamlsek bude odměněn.
Vstupné dobrovolné.
Těšíme se na vašihojnou účast.

NAŠI JUBILANTI
Říjen:
Hájek Hynek
Chlapíková Anežka
Střelák Václav
Lakomý František
Vaníček Josef
Aclerová Maria
Listopad:
Chlapíková Jana
Soppe Jaroslav

70 let
70 let
70 let
75 let
80 let
81 let

70 let
70 let

Zavadilová Věra
Schindlerová Hedvika
Vlašaná Marie
Ženčáková Anna
Gajda František

70 let
80 let
83 let
83 let
83 let

Prosinec:
Drmolová Dagmar
Kyselá Jarmila
Tenglerová Božena

83 let
83 let
83 let

VZPOMÍNÁME
Bernetová Soňa
Krejčiříková Marie

VZPOMÍNKA NA ROK 1866

Před sto padesáti roky, v sobotu a v neděli 14. a 15.
července 1866 byli kožušanští i tážalští občané svědky
nebývalé podívané. V časných ranních hodinách pochodovaly
přes naše obě obce od Olomouce směrem na Tovačov
několikatisícové sbory rakouské armády, včetně jízdních
praporů, dělostřeleckých baterií, granátníků, vozatajstva
a také armádního hlavního stanu v čele s velitelem Severní
armády polním zbrojmistrem Ludvíkem Benedekem von
Felsö-Eör.
Prusko-rakouská válka vyvrcholila 3. července 1866 pro Rakušany
prohranou bitvou u Hradce Králové. Ustupující rakouské a spojenecké
saské vojsko bylo vrchním velitelstvím nasměrováno k pevnostnímu
městu Olomouci. Pronásledovala je pouze II. pruská armáda pod velením
korunního prince Bedřicha Viléma, kdežto I. armáda spolu s pruskou
Labskou armádou táhly přes Brno přímo na Vídeň, aby tam rychle
zpečetily své vítězství nad Rakušany.
Ve Vídni vytušili toto velké nebezpečí, a z toho důvodu byl 13.
července vydán novým vrchním velitelem polním podmaršálkem
arcivévodou Albrechtem do Olomouce telegrafický rozkaz, aby
všechny sbory, s výjimkou deseti batalionů, jednoho jízdního pluku
a jedné dělostřelecké baterie, jako posádky pevnosti, byly odeslány,
částečně po železnici a částečně pěším pochodem, na Vídeň.
Již druhý den v sobotu 14. července opustil za úsvitu olomouckou
pevnost IV. armádní sbor a bez nejmenší překážky ze strany nepřítele

dospěl před polednem ke Kojetínu. Odtud měl pokračovat příští den ve
dvě hodiny ráno směrem na Zdounky.
S dvouhodinovým odstupem ho následoval i II. rakouský sbor se
svým velitelem podmaršálkem hrabětem Thunem. Kolona se vydala na
pochod v šest hodin ráno z Křelova přes Novosady na Tovačov. U Kožušan
se k nim připojil 3. saský jízdní pluk, z něhož dvě eskadrony, jako ochrana
pravého boku pochodující armády, odbočily za Tážalami na Blatec a dále
přes Vrbátky na Kralice, kde se utábořily v bojovém postavení.
V odpoledních hodinách došlo mezi nimi a průzkumnými jízdními
hlídkami II. pruské armády, která v tu dobu dorazila ke Kostelci
a k Prostějovu, k několika krvavým srážkám.
K dalším šarvátkám došlo ještě téhož dne k večeru u Biskupic. Zprávu
o tom podal pozdě večer rakouskému vrchnímu velitelství podmaršálek

hrabě Thun a vyslovil pochybnosti o bezpečném pochodu armády,
chystaném na příští den a doporučil, aby se transfer uskutečnil na levém
břehu Moravy přes Grygov a Citov směrem na Troubky.
Nicméně tento návrh nevzalo velitelství v úvahu a potvrdilo své
původní dispozice nedělního přesunu VIII. armádního sboru pod velením
arcivévody Leopolda Habsburského po vytknuté trase Olomouc –
Tovačov – Kojetín.
Ráno za rozbřesku ve tři hodiny a třicet minut se u Nových Sadů
postavil do čela pochodu hlavní stan s menším souvozím. Následně po
defilé jízdních pluků před velitelem Severní armády polním zbrojmistrem
Benedekem se ve čtyři hodiny řadily k pochodu tři eskadrony ulánského
pluku arcivévody Karla a brigáda generálmajora hraběte Lotharda
von Rothkircha. V pět hodin je následovala zdravotní setnina a sborová
dělostřelecká záloha. Ve čtvrt na šest pak trén hlavního stanu s velitelem
armády Ludvíkem von Benedekem a o půl šesté brigáda plukovníka

Rotha. Pochod uzavíraly v šestou hodinu ranní dva pěší pluky a prapor
polních myslivců brigády generálmajora Kirchmayera.
Jako ochrana v pravém boku byla vyslána brigáda plukovníka
barona Wöbera se dvěma eskadronami ulánského pluku přes Blatec,
Dubany, Kralice a Pivín do Němčic na Hané.
Ke zkrácení celé délky pochodující kolony byl nařízen tzv. marš ve
zkráceném proudu (šly vždy dvě setniny vedle sebe). Vzdálenost z Nových
Sadů do Tovačova byla vypočítána na 22.000 kroků (po 75 cm).
Na druhé straně se pruská armáda v sobotu 14. července
v odpoledních hodinách, jak je víše uvedeno, přiblížila ke Kostelci a
k Prostějovu. Její předsunuté jízdní hlídky spatřily z vrchu u Hluchova
v dálce jihovýchodním směrem rozsáhlé prachové mraky, z nichž se dalo
soudit, že jde o pohyb rakouských oddílů. Pruský velitel pěchoty generál
Karl von Steinmetz proto nařídil, aby jízdní divize generála
Hartmanna vtrhla do Prostějova a odtud co nejdříve vyslala silný oddíl
do Tovačova a dále k Přerovu, kde by měli prozkoumat početnost
a rozestavení rakouské armády a zároveň se pokusily zmocnit telegrafních
a železničních stanic.
Právě tyto jízdní oddíly se střetly, jak již bylo řečeno, s rakouskými
útvary u Kralic a Biskupic.
Z důvodu zabezpečení a posílení neobyčejně smělé a odvážné
průzkumné operace Hartmanových kyrysníků, dostal pruský velitel
3. pěší brigády generálmajor Gustav Malotki von Trzebiatowski týž
den večer rozkaz, aby se příští den ráno odebral se svými vojáky do
Tovačova a obsadil tam přechody přes řeku Moravu mezi Tovačovem
a Troubkami a tím kryl pochod kyrysnické jízdy gen. Hartmana na
Přerov.
Malotkiho brigáda nocovala ze soboty na neděli v ležení u Stichovic
(dnes součást Mostkovic) a pochod nastoupila, stejně jako rakouská
Rothkirchova brigáda, v neděli ve čtyři hodiny ráno přes Prostějov na
Vrahovice, Kralice a Hrubčice do Tovačova. Vzdálenost pochodu byla
27.000 kroků.
Když se podíváme na mapu, zjistíme, že trasy obou těchto
pochodujících brigád se křižují v Tovačově.
Asi o čtvrt na devět dopoledne táhli Rakušané, jmenovitě
Rothkirchova brigáda, okolo Dubu a pruská brigáda generálmajora
Malotkiho míjela Hrubčice, odkud spatřila táhnoucí se rakouské vojsko.
Také gen. Rothkirch zpozoroval Prusy. U Věrovan dal zastavit a sledoval
teleskopem (jednooký dalekohled) pohybující se kolonu. Nabyl domnění,
že jsou to „naši“ – respektive Wöberova brigáda, která měla krýt pravý
bok přesunujících se rakouských oddílů. Ta se však bohužel v té době
nacházela mezi Vrbátkami a Sailerovem (Kraličky), kde se srazila
v šarvátce s jedním pruským průzkumným plukem. Předtím se
trestuhodně zdržela dlouhým odpočinkem u Duban.
Rothkirch, aniž by byl připraven ke střetu s Prušáky, nařídil další
postup od Věrovan směrem k Tovačovu.
Prusové zatím zrychleným pochodem dospěli okolo deváté hodiny
k viklickému dvoru a zde se zformovali k útoku proti nic netušícím
Rakušanům.
Dodnes není zcela vysvětleno, proč Rothkirchova brigáda, která
měla pochodovou trasu o 5.000 kroků, čili skoro o jednu hodinu kratší než
brigáda Malotkiho, neminula Tovačov dávno před Prusy.
Nepřipraveni a zaskočeni Rakušané byli po urputné bitvě nuceni
ustoupit zpět k Dubu a za levý břeh Moravy. Část se jich vrátila i do
Olomouce. Za pouhé dvě hodiny zůstalo na poli cti a slávy ležet 534
zmasakrovaných vojáků z obou válčících stran. Počet mrtvých se později
ještě podstatně zvýšil úmrtím raněných a zejména vypuknutím cholery,
která napáchala více škod, než samotná válka.
Převozem nemocných a raněných vojáků z tovačovského bojiště do
vojenského špitálu na Hradisko v Olomouci, rozšířila se cholera v letním

vedru velmi rychle i na civilní obyvatelstvo. Během dvou měsíců zemřelo
v obcích charvatské farnosti na tuto epidemii 72 osob, z toho v Tážalech
12 a v Kožušanech 31.
Rabování a rekvírování potravin nepřátelskou armádou se naším
obcím tehdy vyhnulo. Důvodem byla skutečnost, že na kopci západně nad
Kožušany stála předsunutá vojenská pevnůstka č. X, která byla součástí
fortového věnce kolem celé Olomouce. Když se 15. července

v odpoledních hodinách k pevnůstce přiblížil na dohled boční voj
II. pruské armády, pochodující směrem od Olšan a Duban k Blatci, zahájila
na něj posádka palbu. Hned první ranou z 24 liberního děla vedenou na
vzdálenost 5.000 kroků (3.750 m) byla zasažena pruská artilerie
a zraněno několik vojáků a větší počet jejich koní. Prušáci se potom rychle
stáhli za dostřel.
Jedním z rozhodujících činitelů pruského vítězství byly především
zastaralé rakouské perkusní pušky, nabíjené zepředu, které se nemohly
rovnat pruským rychlopalným jehlovým zadovkám. Ztráty způsobené
palbou měli Rakušané čtyřikrát vyšší, než Prusové. Nemalou měrou
přispěly k rakouské porážce i jejich křiklavé bílé uniformy.
Jako připomínku tragické válečné události byl již v roce 1867
postaven na místě střetu obou armád památník s 288 jmény padlých
rakouských vojáků. Autorem mohyly byl Jan Eduard Tomota z Rousínova
a práce provedla kamenická firma Adolfa Loose z Brna. Jedná se
o kulturní pamětihodnost zapsanou do ústředního seznamu nemovitých
památek.

20. října 1866 byli naši občané účastni ještě jedné zajímavé události
a podívané. Na vlastní oči mohli vidět svého císaře – Františka Josefa I. –
který projížděl přes kožušanskou náves při inspekční cestě z Olomouce do
Věrovan a Tovačova na prohlídku osudného bojiště.
Milan Ženčák

RESTAUROVÁNÍ POMNÍKU OBĚTEM 2. SVĚTOVÉ VÁLKY
V letošním roce bylo provedeno restaurování pomníku obětem II.
světové války na hřbitově v Charvátech.
Část této památky byla rozebrána, hlavně ve spodní části a následně
byl proveden nový betonový základ a osazení dlažbou. Střední části byly
zpevněny podpěrami, na které byly uloženy nové leštěné žulové desky.
Dále byla provedena sanace, čištění i leštění žuly a mramoru. Oprava
kamenných prvků byla provedena kvůli odstranění příčin poškozování
kamene, jeho zajištěním a konzervací s dlouhodobou ochranou hmotou.
V neposlední řadě bylo také provedeno zvýraznění textu a dekorace na
pomníku.

Cílem rekonstrukce byla obnova pomníku a jeho uvedení do
důstojného stavu.
Práce na této památce, jež je státem evidovaný válečný hrob,
prováděla firma, která musí mít k této specifické činnosti licenci orgánů
státní památkové péče.
Na financování opravy pomníku bylo vynaloženo 255 000 Kč. Na této
částce se naše obec podílela 40% a 60% uhradilo, formou dotace naší
obci, Ministerstvo obrany ČR.
Ing. Vladimír Kubisa

Pomník před renovací ...

... a po opravě.

ČLÁNEK SENÁTORA ING. MARTINA TESAŘÍKA PRO NÁŠ ZPRAVODAJ
Blíží se letošní volby do Senátu
Na podzim 2016 se uskuteční volby v senátním obvodu číslo 61, do
kterého patří i vaše obec. Jsem rád, že jsem v uplynulém období měl
možnost jako senátor za Olomoucko spolupracovat jak s vedením obcí,
tak i dalšími lidmi podílejícími se na životě v regionu. Patří k nim
například dobrovolní hasiči, myslivci,
chovatelé, sportovci či mnohé jiné
organizace a také řada individuálních
dobrovolníků.
Rád bych jim touto cestou za
uplynulých šest let poděkoval. Bez
nich by byl život na našem venkově
mnohem chudší a jednotvárnější.
Jako senátorovi, který dosud ve
volebním obvodu vykonává mandát,
mi připadla úloha seznámit vás se
způsobem hlasování.

1. kolo voleb
První kolo voleb do Senátu se uskuteční ve dnech 7. a 8. října. Občané
v příslušném obvodu dostanou volební lístky do svých poštovních
schránek.
Otevření volebních místností
Pátek 7. října 14:00 - 22:00 hodin
Sobota 8. října 8:00 - 14:00 hodin
2. kolo voleb
Druhé kolo voleb se uskuteční ve dnech 14. a 15. října. Volební lístky
se ve druhém kole do schránek neroznášejí, voliči je dostanou přímo ve
volebních místnostech. Nezapomeňte jít k volbám i ve 2. kole!
Otevření volebních místností v 2. kole
Pátek 14. října 14:00 - 22:00 hodin
Sobota 15. října 8:00 - 14:00 hodin
Senát v uplynulých letech prokázal, že je důležitou částí ústavního
systému, když se mu podařilo napravit řadu nepřesností a chyb
v zákonech přicházejících z Poslanecké sněmovny.
Podpořte proto jeho práci svou účastí ve volbách, ať už chce dát svůj
komukoliv.
Ing. Martin Tesařík
senátor za Olomoucko

HOLA, HOLA, ŠKOLA VOLÁ – ANEB NAŠI PRVŇÁČCI
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