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SLOVO STAROSTY
Milí spoluobčané, prázdniny a letní dovolené nám i v letošním slunečném létě utekly jako voda. Ze strnišť nefouká, protože intenzifikací
zemědělství se po sklizni vše rychle zaorává a díky tomuto vizuálnímu vjemu na oraniště (již v srpnu) nastává rychleji než dříve všeobecně
neoblíbený podzim. Když si odmyslíme jistou barevnou krásu podzimu na stromech, přichází doba permanentního nachlazení, kašle a rýmy,
chladně vlezného počasí a rychle se krátících dnů. No zkrátka nic moc.
Neméně důležité bylo prázdninové volno i pro děti školou povinné. Doufám, že po dvou měsících si řádně odpočinuly a následující školní rok pro
ně bude nejen plný vzdělávání, ale i radosti a pohody.
Proto věřím, že jste o prázdninách všichni načerpali dostatek síly a pohody pro překlenutí podzimu k bezproblémovému pracovnímu i osobnímu
žití.
Petr Mazal

SKONČILY PRÁZDNINY – ZAPOČAL NOVÝ ŠKOLNÍ ROK
Odpočinutí a s elánem se vracíme do školních lavic. Škola opět ožívá
smíchem dětí, oči prvňáčků očekávají nové první zážitky. Letos jsme jich
přivítali deset. Pozdravit a popřát žákům úspěšný školní rok přišel i pan
starosta Petr Mazal.
Celkem máme čtyřicet jedna všech žáků. Rovněž nové prostředí
čekalo na p. uč. Mgr. Jiřinu Kubíkovou, která nahradila p. uč. Miroslavu
Lukášovou v 1. třídě. Věřím, že opět utvoříme pro všechny žáky příjemnou
atmosféru a že se jim bude ve škole líbit.
Chtěli bychom pokračovat v započatých projektech: Zdravé zuby,
Ovoce a mléko do škol, Aktivní škola, Dopravní výchova, Zdravá
atletika, atd. Nově jsme se zapojili do Sazka Olympijského víceboje

- projekt na podporu sportování a zdravého životního stylu. Cílem není
dosáhnout nejlepších výkonů, ale povzbudit v dětech sportovního ducha.
V rámci tělesné výchovy budeme v 1. pololetí jezdit do Olomouce na
plavecký výcvik. Od října začnou zájmové aktivity sportovního charakteru
a anglického jazyka.
Nyní máme za sebou první týden, který byl seznamovací a projektový
- Jsem školák.
Věříme, že si i letos budou žáci odnášet ze školy nejenom nové
poznatky, ale i zážitky z přátelství, jako tomu bylo v minulých letech.
Mgr. Zdeňka Vašíčková, ředitelka školy

JAK NAKLÁDAT S BIOODPADEM
Bio odpady jsou součástí našeho života. Vytvoří se na naších
zahrádkách, zahradách, záhonech, polích apod. Produkujeme je také
v našich domácnostech. Bioodpad je organická, v půdě rozložitelná
hmota (rostlinného původu), která v sobě váže spousty živin, které
můžeme ve formě kompostu navracet do půdy.
Mezi bioodpad patří: tráva, plevel ze zahrad a parků, květiny, keře,
větvičky a větve, štěpka, listí, seno, sláma, piliny, popel ze dřeva.
Dále sem patří: rostlinné zbytky z domácností, zbytky z ovoce
a zeleniny, slupky z citrusových plodů, uschlé květiny, zbytky chleba,
pečiva a obilnin, sedliny z kávy, čaje, čajové sáčky, skořápky od vajec
a ořechů, papírové kapesníky, utěrky, ubrousky a sáčky, papíry použité při
úpravě jídel.
Je toho poměrně dost, co se bioodpadu vyprodukuje a proto je třeba
tuto hmotu efektivně likvidovat.
Jeden z nejúčinnějších způsobů je bioodpad zkompostovat
v kompostérech nebo ve vymezených plochách, či prostorách na
zahrádkách a zahradách. Vyrobený kompost se pak umisťuje na záhony,
pole, do květináčů a podobně, jako kvalitní hnojivo.
Dalším efektivním způsobem je bioodpad ukládat do kontejnerů
k tomu určených. V naší obci máme dvě sběrná místa, která jsou
u železničních viaduktů v Kožušanech a v Tážalech. Třetí se připravuje
v prostorách obecní čističky odpadních vod v Kožušanech.
Naplněné kontejnery si speciální firma odváží na sběrná místa, kde se
bioodpad zpracovává na kompost, který je využíván v zemědělství, na
rekultivaci, či hnojení zelených ploch a podobně. Využití kontejnerů je
bezplatné.

Někdy se v kontejnerech nachází materiál, který nelze pro výrobu
kompostu použít. Pak takový kontejner místo na sběrné místo bioodpadu
putuje na skládku směsného odpadu, což se obci nevyplácí, protože za
uložení takto znehodnoceného odpadu musí zaplatit.
Co mezi bioodpad nepatří?
- odpady živočišného původu: zbytky jídel (tzv. gastroodpad), jedlé
oleje, kosti, maso, kůže, uhynulá zvířata, znečištěné piliny a všechny další
biologicky nerozložitelné odpady, extrementy masožravých zvířat
(nejčastěji psů a koček). Zvláště nevhodný je mokrý hnůj, jehož tekutá
část je silně agresivní na kov (u kontejnerů) i beton (na sběrných
místech).
- další odpady: směsný komunální odpad, pleny, obvazy, vlhčené
utěrky, cigarety, umělé hmoty všeho druhu, sklo, kovy, textilie, stavební
materiály a sutě, objemné zelené odpady – pařezy, větve o průměru nad
4,0 cm, dřevěné desky, hranoly, které se nedají štěpkovat ani drtit.
Nacházíme se v podzimním období, kdy ze svých pozemků sklízíme
produkty naší činnosti, čistíme prostory od napadaného listí, suché trávy,
stříháme větve stromů. Při těchto aktivitách vzniká velké množství
bioodpadu, kterého se potřebujeme zbavit.
Nejhorším způsobem likvidace je spálit ho. Znečišťuje se tím naše
ovzduší, znepříjemňuje se život lidem v okolí, z čehož plynou četné
sousedské spory a hádky.
Proto bioodpad dávejme hlavně do kontejnerů nebo si udělejme
kompost, čímž prospějeme sobě, ale i přírodě.

SBĚR VELKOOBJEMOVÝCH A NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ
Nebezpečné odpady:
- Olejové filtry, plechovky se zbytky barev, monočlánky, auto
baterie, láhve od chemikálií, zbytky přípravků na hubení škůdců,
postřiky, kosmetika, staré léky, oleje, rozpouštědla, znečištěné hadry
a nádoby, spreje, pneumatiky bez kovových disků apod.
- Vyřazené domácí elektro spotřebiče odevzdávejte v uceleném
stavu, bez demontáže, z důvodu jejich zařazení do skupin odpadů.

Velkoobjemové odpady:
- Matrace, koberce, linolea, WC mísy, umývadla, křesla, gauče,
skříně, židle, stoly, kuch. linky, dveřní křídla, staré oděvy, boty apod.
- Nelze odevzdávat stavební materiál: střešní krytinu, zdivo,
sutě, beton, obklady, azbest a pod.
Obecní úřad Kožušany – Tážaly oznamuje občanům, že ve v sobotu
28. 10. 2017 se uskuteční sběr velkoobjemových a nebezpečných
odpadů z domácností. Sběr bude proveden na těchto místech:
- Tážaly
- u kapličky 8:30 až 9:30 hod.
- Kožušany - u školy
9:30 až 10:30 hod.
Odpady ukládejte ve výše uvedených časech přímo do sběrných
vozů. Neukládejte před stanovenou dobou sběru odpady na vozovku.

Odpady z podnikatelské činnosti lze odevzdat pouze po předchozí
dohodě s obecním úřadem.
Obecní úřad Kožušany - Tážaly

FOTBALISTÉ ZAHÁJILI NOVOU SEZÓNU V I.B. TŘÍDĚ
V neděli 6. srpna 2017 zahájili naši fotbalisté novou sezónu v I.B.
třídě. Týden předtím proběhlo malé připomenutí 40 let od zahájení
organizované kopané v obci, a to zápasem starých pánů. Před zápasem
došlo k ocenění bývalých funkcionářů, jako např. manželů
Kratochvílových, pánů Crhy, Hanáka, Mazala, Šelepy a dalších.
Následoval přípravný zápas A mužstva proti rakouskému celku
z Wolkersdorfu, který byl v té době na soustředění v Olomouci.

znepříjemnila starost o travní porost v obou oddílech. U nás patří dík
Obecnímu úřadu, který promptně pro sekání trávy zapůjčil obecní
sekačku.
Žáčci– přípravka starší, zahájili v měsíci září rovněž novou sezónu.
Soutěž se hraje turnajovým způsobem,kádr není moc velký, konkurence
Slavonína, Dubu, či Nových Sadů je mnohdy nad jejich síly, nicméně
pochvala patří určitě všem, kteří si najdou čas a věnují se 2x až 3x týdně
sportu.
Leckterý občan si nemohl nepovšimnout, že v poslední době se na
fotbalovém hřišti prohání také parta mladých žen. V této sezóně trénují
a hrají na našem hřišti své soutěžní zápasy ve II. lize děvčata 1.FC
Olomouc. Dva domácí zápasy mají již odehrány, další hrají v termínech
1. října s ABC Braník (předzápas před muži), 8. října se Zbrojovkou Brno
a 28. října s Bohemians 1905. Dámy budou zajisté potěšeny, pokud si
fanoušci najdou čas a podpoří je v jejich snažení a honbě za kulatým
nesmyslem.
Hodně fotbalové radosti přeje fotbalový oddíl.
Ing. Jiří Škubna, předseda

V prvním mistrovském zápase se po několika letech představili na
našem hřišti fotbalisté Slatinic, kteří sestoupili z I.A. třídy. Premiérový
zápas nového ročníku vyhráli domácí poměrem 5:4, když v poločase
prohrávali 2:4 a v infarktovém závěru strhli vítězství na svou stranu. Třemi
brankami se blýskl Václav Stuchlík.
V soutěži došlo k několika změnám, nejen v postupech do vyšší třídy,
ale rovněž v sestupech a přesunech družstev do jiných skupin. V letošním
ročníku tak odpadá delší cestování do Libiny, Hvozdu, Protivanova,
Kostelce nebo Libivé. Nová družstva, která u nás ještě nehrála, jsou
Třeština a Loštice, staronová jsou Chomoutov, Slatinice, Červenka,
Šternberk B.
K 9 říjnu je odehráno 10 kol a družstvu se po vydařeném začátku
nevede zvlášť dobře. Svědčí o tom první domácí porážka s Jesencem
v neděli 17. září poměrem 2:6 (v prvním poločase jsme dostali 5 branek),
když se hrálo na špatném terénu a za vytrvalého deště.
Bilance z venkovních zápasů je mnohem horší, zatím samá porážka.
Doufejme, že zejména venkovní statistika se vylepší a budeme patřit, jako
každý rok, k družstvům z horní poloviny tabulky, zatím tomu tak není.
Kádr nedoznal žádných velkých změn, trénování se ujal pan Guskovič
z Černovíra, kde vychovává mládež a oba jeho synové hájí již nějakou
dobu kožušanské barvy.
Nemilou zprávou je další těžké zranění hráče Jirky Otavy, které
zřejmě ukončí jeho sportovní kariéru v dresu Kožušan. Během letních
prázdnin došlo také k nepříjemné situaci, kdy byla ukradena travní
sekačka, jako pár dnů před tím ve Slatinicích. Tato cílená krádež zajisté

MATEŘSKÁ ŠKOLKA

Máme tu začátek nového školního roku a v mateřské škole s ním pár změn. Pracovní tým
posílila asistentka pedagoga paní učitelka Lada Malá a chůva Vlaďka Mlčochová. Protože je
školka zahalená v pirátské a podmořské tématice, změnily se i názvy tříd. Mladší děti jsou
Chobotničky, starší děti a předškoláci Delfínci.
Kapacita školky je plně naplněna díky tomu, že byly přijaty i děti dvouleté. V letošním
školním roce nemáme mnoho velkých plánů. Díky věkovému složení převážně mladších dětí se
budeme snažit dětem zpříjemnit pobyt v mateřské škole s úsměvem na tváři a bez slziček.
Jana Lejsková, vedoucí MŠ

NA KOLE PO OLOMOUCKU: PRVNÍ ZASTÁVKA – KOŽUŠANY, DRUHÁ – TÁŽALY
Často procházíme městem, vesnicí nebo přírodou
a míjíme spoustu památek, aniž bychom si jich povšimli.
Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc naopak moderátor
a redaktor publicistiky Aleš Spurný spolu s historikem Jánem
Kadlecem pátrají i po drobných stavbách, vydávají se do
minulosti za jejich příběhy a odhalují okolnosti vzniku
a existence těchto památek.
Své poznatky a zážitky při svých cestách na kole po
olomouckém kraji pak sdělují již několik let pomocí
rozhlasových vln svým posluchačům v pořadu „Němí svědci
historie“.

Historik Ján Kadlec a redaktor
Aleš Spurný

Koncem letošního srpna se opět tito dva pánové vydali za
poznáváním památek našich vesnic – tentokrát vyjeli z Olomouce do
Tovačova a první zastávkou na jejich cestě byly Kožušany, kde vznikla
reportáž, která byla odvysílána Českým rozhlasem Olomouc v pondělí dne
4. 9. 2017 v 09:45. hod. (repríza 14:45 hod).
Za týden poté, v pondělí dne 11. 9. 2017, jsme mohli ve stejném čase
vyslechnout relaci o historických památkách obce Tážal.
audio přehrávka - Kožušany:
http://media.rozhlas.cz/_audio/03914483.mp3
audio přehrávka - Tážaly:
http://media.rozhlas.cz/_audio/03918500.mp3
Pro čtenáře ZPRAVODAJE uvádíme oba tyto pořady v tiskové podobě.

KOŽUŠANY 4. 9. 2017:
Dříve žili lidé v souladu s krajinou. Naši předkové stavěli kapličky,
sochy, kříže a boží muka. Sedláci líbali svá pole a hladili své domy, lidé
chodívali v procesích a vrazi stavěli smírčí kříže. Dřevorubci před skácením
oslovili strom, aby věděl, že bude poražen. U říčních toků vznikaly mlýny
a další vodní díla, na kopcích lidé stavěli mlýny větrné. Z generace na
generaci si předávali zkušenosti, které jim pomáhaly v kraji žít
a hospodařit. Přírodu zabydlovali spoustou pověstí.
Hluboký duchovní význam drobných i větších kulturních památek
a vztah člověka ke krajině, ve které dnes žijeme, vám chceme
připomenout z našich cest po moravském kraji.

S koncem léta vyrážíme na cyklovýlet po trase číslo 47. Vyjíždíme
z Olomouce a cílem naší cesty bude Tovačov. Mezitím si prohlédneme
pěknou krajinu, kterou najdeme i na nepatrně zvlněné Hané, poznáme
neobvyklé pamětihodnosti a dozvíme se o životě našich předků.
Vyjíždíme z Nemilan a první zastávkou jsou Kožušany, od roku 1960
spojené s Tážaly. Z hlavní silnice odbočujeme doprava a všímáme si za
stromem ukryté barokní sochy svatého Jana Nepomuckého.
Jeho umístění tady je neobvyklé, protože socha tohoto světce stává
většinou u vodních toků. Krajina v těchto místech prý dříve vypadala
jinak. Vedla tudy svodnice a prý tu stával i vodní mlýn. Dnes je tato socha,
vytvořená roku 1775 a obnovená v 19. století, poškozená. Světci chybí
levá ruka a v pravé ruce drží ulomený kříž.
Za malou chvilku přijíždíme na trojúhelníkovou náves, v jejímž středu
stojí pěkně udržovaná osmiboká barokní kaple z roku 1750, zasvěcená
svaté Anně. V té době obec patřila olomouckému klášteru dominikánek
od sv. Kateřiny, takže to bylo církevní zboží. Mezi původně selskými domy
si v horní části všímáme statku se zachovaným portálem a starými vraty
(Vacův grunt č. 10).
Kožušany jsou stará hanácká ves, která se připomíná v roce 1297
a název značí lidi přišlé z Kožuchova.
V ulici před sebou vidíme bílá boží muka, která pocházejí z 18 století
a původně vlastně byla nad obcí, protože v minulosti tady končila
zástavba. Dnes se na tomto místě, v prostoru u školy, ocitáme
v novodobém centru.
Boží muka jsou čtyřhranná stavba se zaskleným výklenkem, ve
kterém původně byla zřejmě barokní dřevěná soška sv. Antonína
Paduánského, ale ta byla ukradena, takže dnes je tam její kopie.
Když půjdeme několik kroků směrem ke škole, tak na její budově
můžeme vidět pomník, který je věnovaný obětem 2. svět. války.
V Kožušanech došlo úplně na konci války k velké tragické události.
Prvního května 1945 přijel do sousedních Tážal sovětský tank, který se
odchýlil asi 20 až 30 km od fronty. Tady se kolem něho shromáždili místní
mladí muži a toto setkání je nadchlo k zahájení takového malého
kožušanského povstání.
Jenomže některým německým vojákům, kteří projížděli vesnicí, se
podařilo ujet do Olomouce, kde zorganizovali odvetu, takže sem přijelo
ozbrojené komando, které pochytalo obyvatele schované v protileteckém
krytě za vesnicí a odvezlo je do Olomouce na pevnůstku na Nové ulici.
Tam bylo 14 mladých chlapců a mužů brutálně mučeno; museli si vykopat
hrob a potom byli popraveni.
Tento pomník je také věnován šesti ženám a dívkám, které zemřely
při bombardování vesnice a potom dvěma mužům umučeným
v koncentračním táboře Mauthausen.
Naproti školy je park s dětským hřištěm, kde vidíme hrající si děti
a maminky s kočárky. Kdysi na tomto místě stával zámeček, postavený
kolem roku 1830 a pro velmi špatný stavební stav byl v roce1980 zbořený.
Slavnou éru zámečku upomíná už jen malá kamenná váza na trávníku
a novodobě je v parku umístěn na kmeni stromu obrázek s panenkou
Marií.
Pokud budeme pokračovat dál za boží muka, projdeme kolem
sportovní haly a fotbalového hřiště pod železniční most, nalevo mineme
přírodní areál a jdeme dál do kopce do polí. Nahoře nad Kožušany je
zemědělské středisko bývalého JZD, u kterého se nachází kamenný kříž
z roku 1854.
Cestou od viaduktu můžeme také minout studánku, vyvěrající pod

svahem. Napravo od ní je zdejší zastávka železniční dráhy tratě Olomouc
– Prostějov, která byla stavěna v letech 1868 – 1872.
Zajímavý zápis v obecní kronice říká, že tehdy zdejší sedláci nechtěli
v obci žel. stanici, aby se tu nezdržovala různá individua a pobudové,
takže zastávka vznikla až po více jak sto dvaceti letech – v roce 1995.
Z Kožušan zdraví a na slyšenou za týden z Tážal na vlnách Českého
rozhlasu Olomouc se těší Aleš Spurný a historik Ján Kadlec.

TÁŽALY 11. 9. 2017:
Druhou naší zastávkou na cestě za poznáním z Olomouce do
Tovačova, je vesnice Tážaly, které jsou sice o něco menší než Kožušany, ale
jsou zase starší, vzpomínají se už v roce 1078, kdy vesnici daroval kníže
Ota klášteru hradišťskému.
Název Tážaly je od slova tážal, což znamená rolník. Byla to tedy ves,
kde tážalové žili. Celá vesnička byla vybudovaná na takovém ostrohu
sprašové návěji, která potom pokračuje do vyvýšenin za železniční tratí,
takže nikdy nebyla zasažena povodněmi.
Stojíme u žlutobílé kapličky, na jejímž průčelí si můžeme všimnout
letopočtu 1825, kdy byla patrně vystavěna. V tom roce postihl vesnici
velký požár, kdy lehla popelem většina domů a zároveň vyhořela i zdejší
dřevěná zvonice, ale poté ji občané obnovili do zdejší podoby.
Před touto zvoničkou byla v roce 1919 postavena socha Panenky
Marie, zřejmě původně svatohostýnské, dnes však již nemá blesky
a zajímavá je tím, že to byl zároveň pomník padlým v 1. svět. válce,
protože jejich jména můžeme vidět na černé desce na přední straně
podstavce. Tato socha i pomník byly vystavěny z darů ze sbírky zdejších
občanů.
V obecní kronice Tážal se píše, že zvon z obecní kaple byl v roce 1943
odevzdán pro válečné účely. Nikdo nedoufal, že ještě někdy uslyší jeho
hlas, ale stalo se, a jako zázrakem se po válce zvon vrátil do zdejší zvonice.

Také se v obecní kronice píše, že tady byly některé domy propojené
podzemními chodbami, např. dům č. 5 s domem č. 16 a prý dokonce až
s domem č. 7.
Na křižovatce na horním konci obce můžeme vidět také kamenný kříž
z roku 1945, který občané věnovali na památku zachránění obce
ve 2. svět. válce.
Odtud se vydáváme od hospody U kupce k železničnímu mostu a dále
úvozem do kopce a za jeho pozvolným vrcholem se nám otvírá rozsáhlá
hanácká rovina. Jsme kousek od polní křižovatky tvaru T s označením
cyklostezky č. 47 a ocitáme se před sochou, která je přímo barokním
skvostem.
Takových podobných barokních soch můžeme vidět uprostřed
hanácké nivy více – jsou to vlastně sochy, které byly rozřazeny od kláštera
Hradisko po jeho zrušení v r. 1784. Kožušanská obec tehdy obdržela sochu
sv. Josefa, patrona šťastné hodinky smrti a všech tesařů, stolařů
a řezbářů. Tážalům byl „přidělen“ kamenný sv. Norbert z Xantenu, což je
zakladatel řádu premonstrátův klášteře Premontré ve Francii. Jedinečnost
sochy je v tom, co zobrazuje – sv. Norbert stojí na postavě nestvůry, která
má rybí ocas a znázorňuje ďábla, či heretika Tanchelma, jehož tento
světec překonává.
Tuto sochu nechal postavit Norbert Želecký opat premonstrátského
kláštera Hradisko v Olomouci, jak dokládá latinský nápis na přední straně
podstavce.
Kromě této zvláštní sochy tu máme hezký výhled do kraje; můžeme
si všimnout třeba vysílače na vrchu Předina u Dobrochova. Také je odtud
na západní straně vidět Velký Kosíř s Drahanskou vysočinou, na
severovýchodní straně za Svatým Kopečkem vrch Jedová a potom na
východní straně masív Hostýnských vrchů.
Z tohoto místa všechny zdraví a na slyšenou na cyklostezce po trase
číslo 47 zase na vlnách Čs. rozhlasu Olomouc se těší:
Aleš Spurný a historik Ján Kadlec

HELP (TUNING) CUP
V sobotu 17. 9. 2017 se konal v Kožušanech
již 4 ročník Help (tuning) Cupu. Tradičně zde
došlo k zakončení sezony spojené s finálem této
soutěže. Celý rok nás provázelo deštivé počasí
a to se bohužel opakovalo i tento víkend.
Vytrvalý déšť a pouhých 10 stupňů tepla
nám ovšem nezkazilo náladu a v sobotu
večer jsme přivítali i přes všechnu tuto
nevlídnost počasí krásných 24 aut.
Vzhledem k těmto podmínkám jsme
museli odvolat skákací hrad, který je vždy
na této akci pro děti zdarma.
Neděle nás přivítala vydatným deštěm, ale ani to neodradilo 62 soutěžících,
aby dojeli včetně s účastníky Polské
republiky.
Čekání na výsledky si děti i dospělí v teple
myslivny krátili soutěží „slalom mezi sloupy“,
kdy všechny dospělé tvrdě porazil a všem tak
dal pěkně na frak šestiletý Sebík Thomas.
Tombola byla tak velká, že její vylosování

trvalo více jak hodinu. Následná dražba všeho
co zůstalo z občerstvení (sušenky, alkohol,
nealko), ve prospěch nemocného malého
pacienta, všechny rozehřála.

Letošní ročník byl beneficí na pomoc
pětiletému Vašíkovi Vránovi, který je autista
a ve čtyřech letech onemocněl ALL (Akutní Tlymfoblastická leukémie). Vašík je velký
bojovník a přes všechny chemoterapie se

nevzdává. Zdravotní stav je momentálně tak
dobrý, že si mohl s maminkou a tatínkem
převzít kasičku, do které jsme zvládli
nahromadit 15 000 Kč.
Předání proběhlo velmi emotivně –
nezůstalo jedno oko suché. Jsem velmi
ráda, že i v dnešním světě plném shonu
a negativ, si tento projekt buduje své
jméno a já můžu pomáhat tím, co mě
baví. Help Cup je spojení lidí od aut
s touhou pomáhat dětem.
Děkujeme všem za podporu a obci
Kožušany-Tážaly za poskytnutí areálu.
Věříme, že příští rok se nám podaří
Vašíkovi předat ještě mnohem větší
částku.
Pěkný den a šťastnou cestu bez nehod
přeje všem čtenářům zakladatelka projektu
Help cup.
Anna Rubačíková

OMEZENÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA V NOVÉM OBČANSKÉM ZÁKONÍKU
Věc a zvíře na pozemku souseda
Občanský zákoník upravuje v § 1014
situace, kdy se na pozemku souseda ocitne cizí
věc nebo zvíře. Příkladem takové situace může
být vběhnutí či přelet domácího zvířete na
pozemek souseda anebo vhození míče od
souseda při hře nebo odvanutí pověšeného
prádla větrem k sousedovi ze sušáku. Pokud
k takové situaci dojde, je vlastník pozemku, na
němž se cizí věc nachází, povinen vydat ji bez zbytečného odkladu
vlastníkovi nebo osobě, která věc měla u sebe. Také je možné situaci řešit
vpuštěním vlastníka věci na cizí pozemek, aby si věc vyhledal a odnesl.
Například by se tak stalo, pokud by soused na dvoře hrál badminton nebo
tenis a míček se vlivem hry dostal na pozemek souseda, ale není patrno,
kde se nachází. Hledání ztraceného míčku by samozřejmě nemělo nad
míru přiměřenou obtěžovat vlastníka sousedícího pozemku.
Často dochází k situacím, kdy na pozemek souseda vniknou slepice,
zaběhne se pes, přeletí chovaní holubi nebo roj včel. Vlastník zvířete má
právo stíhat na pozemku souseda svoje zvíře nebo i roj včel. Jiná situace
nastane, pokud roj včel vletí do cizího obsazeného úlu. Pak vlastník úlu
nabyde vlastnické právo k roji, přičemž není povinen k finanční náhradě
sousedovi, jemuž roj uletěl.
Při legislativních pracích nad občanským zákoníkem probíhaly
debaty legislativců s chovateli včel, zda je vůbec reálné, aby roj včel vletěl
do obsazeného úlu. Vzhledem k tomu, že text v zákoně zůstal, patrně
převážila právní argumentace nad zkušenostmi chovatelů.
Jestliže chovné zvíře, věc nebo roj včel nacházející se na pozemku
souseda způsobí škodu, např. pes roztrhá slepice souseda, koza zničí
květiny na zahradě či vhozený míč od souseda rozbije okno, má soused
nárok na náhradu škody vůči vlastníkovi věci či zvířete. Pokud věc
nacházející se na pozemku souseda způsobila škodu, může ji vlastník
pozemku zadržet do okamžiku, kdy od vlastníka věci obdrží náhradu
škody nebo jistotu např. zálohu na úhradu škody.

Podrosty a převisy
Občanský zákoník upravuje v § 1016 situaci, kdy na pozemek
vlastníka přesahují kořeny nebo větve stromů. V prvé řadě by těmto
situacím měl každý vlastník předcházet a včasným řezem odstraňovat
větve či kořeny, které mají tendenci růst směrem k pozemku souseda.
Pokud tak vlastník sám nečiní, je soused oprávněn jej požádat, aby tak
vlastník učinil. Pokud vlastník kořeny či větve ani poté neodstraní, byť
k této činnosti poskytl soused přiměřenou dobu tj. s ohledem na roční
období aspoň několik dní, může soused sám ve vhodné roční době
(tj. mimo vegetační období a nejlépe na podzim či brzy na jaře) odstranit
kořeny a větve stromu přesahující na jeho pozemek od souseda.
Podmínkou takového konání však je, aby větvě či kořeny působily
škodu či jiné obtíže např. stínění, spadané listí nebo nemožnost
obhospodařovat vlastní pozemek. Odstraněné větve či kořeny si pak
může vlastník sousedícího pozemku ponechat.
V roce 1996 jsem řešila situaci dvou sousedek v Olomouci. Obě
vlastnily dům s velkou zahradou. Byly desítky let dobré kamarádky. Jejich
přátelství skončilo poté, co se nedokázaly dohodnout na odstranění
vzrostlého stříbrného smrku, který si jedna z kamarádek vysadila před
lety na zahradě poblíž plotu sousedky. Časem se strom rozrostl do výšky
i šířky, jeho větve značně přesahovaly na pozemek sousedky, ničily plot

mezi pozemky, jehličí a šišky padaly na sousedící pozemek, kořeny
podrůstaly hranice obou pozemků a půda sousedky byla vysoušená
a zastíněná z větší poloviny.
Nejprve se poškozená sousedka snažila dohodou o odstranění
stromu, ale nenašla pochopení. Tak se obrátila na Magistrát města
Olomouce. Bylo vydáno rozhodnutí o povinnosti vlastníka stromu jej
pokácet v dané lhůtě pod pohrůžkou pokuty. Tímto způsobem pak nastal
konec letitému přátelství a dotyčné dámy se přestaly i zdravit.
Proto bychom měli při výsadbě zeleně a stromů na zahradě myslet na
to, jak bude zasazená rostlina vypadat za pár let, abychom nenarušili
vlastnictví našeho souseda. Má-li pro to vlastník pozemku rozumný
důvod, může požadovat, aby se soused zdržel sázení stromů v těsné
blízkosti společné hranice pozemků a pokud je už vysadil nebo je nechal
vzrůst, aby je odstranil na své náklady.
Pro stromy dorůstající výšky přesahující tři metry platí jako přípustná
vzdálenost od společné hranice pozemků tři metry a pro ostatní stromy
vzdálenost 1,5 metru. Tyto rozsahy mohou být upraveny místní zvyklostí
či jiným právním předpisem. Nicméně se nepoužijí v případě, že se na
sousedním pozemku vyskytuje les nebo sad, tvoří-li stromy rozhradu
anebo se jedná o zvlášť chráněný strom.
Ohledně částí rostlin přesahujících na sousední pozemek zákon
stanoví, že je soused může odstranit šetrným způsobem bez dalšího
omezení. Typicky by šlo o břečťan přerůstající zídku od souseda nebo jiné
popínavé rostliny.

Vstup souseda na pozemek vlastníka
Ustanovení § 1021 občanského zákoníku upravuje vstup souseda na
pozemek vlastníka za účelem nezbytné údržby sousedícího pozemku
nebo k hospodaření na něm, pokud tohoto účelu nelze dosáhnout jinak.
Pokud by však touto činností byla způsobená škoda, je soused povinen
k její náhradě. Typickým příkladem takové situace bude provádění údržby
domu či jeho oplocení. Pokud má soused zájem opravovat svůj dům
a nemůže takové opravy dosáhnout ze svého pozemku a je nucen užít
pozemek souseda, má vlastník domu právo po sousedovi požadovat, aby
za přiměřenou náhradu snášel, co je pro výkon takových prací potřebné.
Takové žádosti ale nelze vyhovět, pokud sousedův zájem na nerušeném
užívání pozemku převyšuje zájem vlastníka na provedení prací.
Vlastník pozemku dokonce musí snášet užívání prostoru nad
pozemkem nebo i pod ním, je-li pro to důležitý důvod a děje se to
způsobem, že vlastník nemůže mít rozumný důvod tomu bránit. Pokud
však díky takovému užívání vzniklo úředně schválené zařízení, může se
vlastník pozemku domáhat náhrady škody.

Voda na výše položeném pozemku
Někdy dochází k situacím, kdy ze stavby souseda stéká na pozemek
vlastníka voda, padá sníh či led. Jde o situace, které mohou obtěžovat
souseda nebo dokonce působit škodu na jeho vlastnictví. Vlastník
pozemku má právo žádat, aby soused upravil stavbu na svém pozemku
tak, aby k takovým situacím nedocházelo. Pokud však voda stéká na
pozemek přirozeným způsobem z výše položeného pozemku například
v době oblevy nebo deště, nemůže se soused domáhat, aby vlastník svůj
pozemek upravil.
Zároveň zákon stanoví pravidlo určující právo na vodu, která se
vyskytuje na sousedním pozemku. Pokud je pro níže položený pozemek
nutný přítok vody, může soused na vlastníkovi výše položeného pozemku

žádat, aby odtoku vody nebránil v rozsahu, v němž sám vodu
nepotřebuje.

Zřízení stavby na sousedním pozemku
Ustanovení § 1020 občanského zákoníku určuje, že má-li vlastník
pozemku rozumný důvod, může požadovat, aby se soused zdržel
zřizování stavby na sousedním pozemku v těsné blízkosti společné
hranice. Příkladem může být situace, kdy má soused zájem vystavět
v blízkosti společné hranice stavbu, která bude následně nadměrně
zastiňovat pozemek druhého souseda nebo umístění oken bude
narušovat soukromí na sousedícím pozemku.
Jako příklad mohu uvést situaci vzniklou před lety, kdy na hranici
dvou pozemků sousedů byla zahrada s rodinným domem a vedle se měla
nacházet restaurace s okny vedoucími přímo na tuto zahradu. Pro
vlastníka zahrady bylo nepřijatelné, aby hosté restaurace od stolů shlíželi
přímo do zahrady a narušovali tak soukromí rodiny nejen pohledem, ale
také hlukem, světlem a tehdy i cigaretovým kouřem. Ve věci zasáhl
stavební úřad na základě námitek vlastníka zahrady a uložil stavebníkovi
změnu projektu tak, aby oken vedoucích směrem do zahrady bylo co
nejméně s tím, že musí jít o mléčně zakalená skla, která se nebudou
otevírat. Situace se tedy tímto vyřešila.

Rozhrady
Pojem rozhrada upravuje § 1024 občanského zákoníku. Ploty, zdi,
meze, strouhy a jiné podobné přirozené nebo umělé rozhrady mezi
sousedními pozemky jsou společné. Společnou zeď může užívat každý na
své straně až do poloviny její tloušťky a zřídit v ní výklenky tam, kde na
druhé straně nejsou. Soused se však nesmí chovat tak, aby zeď jakkoli

ohrozil nebo sousedovi překážel v užívání jeho části. Pokud se někde
vyskytuje dvojitá rozhrada nebo je vlastnictví rozděleno, udržuje soused
svým nákladem to, co je jeho.
Vlastník není povinen znovu postavit rozpadlou zeď, zničený plot
nebo obnovit jinou rozhradu. Musí ji však udržovat v takovém stavu, aby
sousedovi nevznikla škoda. Pokud mezi pozemky sousedů dojde
k takovému narušení rozhrady, že se hranice mezi pozemky stane
neznatelná, má každý soused právo žádat opravu nebo obnovení
rozhrady. Jestliže jsou hranice mezi pozemky pochybné, může se soused
obrátit na soud, který hranice pozemků určí podle poslední pokojné
držby. Pokud takovou hranici nelze zjistit, určí soud hranici podle
slušného uvážení.

Řešení sporů mezi sousedy
V prvé řadě je na místě vzájemná dohoda sousedů vedoucí k vyřešení
dané situace. Sousedé by si měli navzájem vycházet vstříc a respektovat
se. Pokud nejsou schopní se sami dohodnout, mohou se obrátit na
mediátora, který jim může pomoci dosáhnout vzájemné dohody.
O mediaci jsme psali v jednom předchozím vydání zpravodaje.
Takovou dohodu může pak schválit soud formou soudního smíru, aby
byla vykonatelná (exekučně). Další možností je řešit spor u soudu, což
však přináší vznik poplatkové povinnosti s tím, že se doba vyřešení sporu
prodlužuje a může se prodražit i vlivem zpracování znaleckého posudku.
Další eventualitou je obrátit se na příslušný stavební úřad či obecní úřad,
kde působí stavební či přestupková komise.
Mgr. Michaela Sigmundová, Ph.D.

HASIČI KOŽUŠANY-TÁŽALY
Milí čtenáři zpravodaje, opět máme další čtvrtletí za sebou, je tedy
potřeba se pár slovy zmínit o průběhu sportovní sezóny našich mužů a žen.
Čas bohužel nelze zastavit a sezóna se pomalu blíží ke svému konci. I během
prázdnin a měsíce září naše družstva mužů a žen nezahálela a snažila se
reprezentovat naši obec v soutěžích požárního útoku.
Letošní sezóna přinesla velmi vydařený 1. ročník Olomoucké noční ligy,
který zahájil své první kolo právě v našem areálu Za tratí. Tímto děkujeme
všem divákům za návštěvu a podporu soutěžících družstev a našim členům
za organizaci.
Další kola noční ligy byla v Drahanovicích, Měrotíně, Náměšti na Hané
a Troubelicích. Obě družstva se všech kol zúčastnila a ostudu si rozhodně
neudělala, i když se nedařilo vše podle našich
představ a schopností.
Družstvo mužů se dále zúčastnilo několika kol
Hanácké Extraligy v Loučanech, Chválkovicích
a Šumvaldu a také pohárových soutěží, např. ve
Svésedlicích, Olešnici, Měrotíně, Velkém Týnci
a jiných. Do konce sezóny se ještě chystají na
několik nočních závodů a také jednu z největších
soutěží s mezinárodní účastí v Širokém Dole.
Sezóna žen je v účasti na soutěžích velmi
podobná jako u mužů. Ženy se zúčastnily všech
soutěží noční ligy, mimo jiné také navštívily denní
soutěž v Újezdu u Uničova, kde se umístily na
krásném 2. místě.

Protože si většina členů sportovních družstev musí plnit své pracovní
povinnosti i o víkendech, tak je třeba ocenit jejich snahu při trávení svého
volného času ve sboru dobrovolných hasičů, což zabere i několik hodin.
I když se letošní sezóna neblýská hromadou pohárů a medailí, ve
srovnání s předchozími sezónami, je třeba ocenit bojovnost a vytrvalost
našich týmů, která je každými soutěžemi provází. Doufejme, že nadcházející
sezóna bude o to vydařenější. Naše družstva se na trénincích neustále
zdokonalují a věřím, že výsledky tréninků se začnou proměňovat v pomyslné
stupínky vítězů.
Začátkem měsíce září jsme předali další várku víček pro Tomíčka, kde
pravidelně na facebookových stránkách Tomíčka pozorujeme jeho pokroky
v léčbě. Je nádherné pozorovat video, kde se
Tomíček staví na své nohy a dělá své první krůčky.
Sbírka i nadále pokračuje. Víčka je možné odevzdat
v potravinách Marčiva, děti mají možnost nosit
víčka do MŠ a ZŠ. Děkujeme všem, kteří každým
darovaným víčkem pomáhají.
V měsíci listopadu se můžete těšit na tradiční
lampionový průvod naší obcí, o kterém Vás budeme
včasně informovat formou plakátů.
Děkujeme za pozornost věnovanou sboru
místních hasičů a přejeme poklidné podzimní
měsíce.
Za SDH Kožušany-Tážaly
Kamila Kyselá, Klára Koňariková

KOŽUŠANŠTÍ CHOVATELÉ POŘÁDALI KRAJSKOU VÝSTAVU DROBNÉHO ZVÍŘECTVA
Pohár – holub
Košťál Jaroslav z Nákla
Putovní pohár –Memoriál Svatopluka Aclera
Rec Ladislav ze Šternberka
Putovní pohár – Memoriál Rostislava Bazgera
Bílý Vojtěch z Charvát

Pohled na výstavní areál

V pravidelném a neměnném termínu předposledního srpnového
víkendu pořádala ZO ČSCH Kožušany tradiční výstavu drobného domácího
zvířectva. Osmdesát sedm vystavovatelů přijelo z blízkého i vzdáleného
okolí porovnat své odchovy a případně získat ocenění, které devět
delegovaných posuzovatelů přidělovalo nejlepším vystaveným
exemplářům – z celkového počtu 626 zvířat.
Králíků bylo představeno 308 (30 plemen), drůbeže 159 (30 plemen)
a stejný počet, 159, okrasných holubů (31 plemen a barevných rázů).

V soutěži základních organizací se jako první umístil Štěpánov,
druhé byly Kožušany a třetí místo obsadila Senice na Hané.
Čestné ceny a poháry slavnostně předávali předseda OV ČSCH
Drahomír Konečný spolu s předsedou naší Základní organizace Zdeňkem
Sekaninou.
Počasí chovatelům nepřálo, dalo by se říci, že se chovalo až škodolibě,
neboť v pátek při posuzování zvířat dosahoval teploměr téměř 36 °C,
následná sobota a neděle s velkým ochlazením propršela a v pondělí bylo
opět krásné letní počasí. I přes tuto nepřízeň se výstava vydařila, splnila
svůj účel a byla dobrou propagací chovatelství.

VYHODNOCENÍ SOUTĚŽÍ:
Čestné ceny králíků
1. místo Vrba Vladimír z Luběnic
2. místo Koláček Jiří z Radvanic
3. místo Kraus Lukáš z Chornice
Poháry – králík
Kozub Miroslav z Břidličné – za nejlepší kolekci
Kozub Miroslav z Břidličné –za nejlepšího samce
Durančík Jakub z Kožušan – za nejlepší samici
Bílý Vojtěch z Charvát– mladý chovatel

Předseda spolku Z. Sekanina spolu s předsedou
OV ČSCH D. Konečným předávají putovní
pohár mladému chovateli Vojtovi Bílému

Čestné ceny drůbeže
1. místo Kohoutek Josef z Náměště na Hané
2. místo Sekaninová Jana – naše členka
3. místo Lošťák Tomáš– náš člen

Závěrem si neodpustím upřímné poděkování, které náleží všem
členům spolku, jejich rodinným příslušníkům či známým, posuzovatelům,
vystavovatelům a především také návštěvníkům.
Speciální poděkování si zaslouží nemalá řada sponzorů a hlavně
potom všichni ti, kteří chovatelům ochotně a nezištně vypomáhali při
uskutečnění tak náročné a významné společenské akce, jako byla tato
Krajská výstava. Pořadatelé doufají, že si přízeň všech výše jmenovaných
udrží i pro příští roky.
Milan Ženčák

Poháry – drůbež
Nietsch Karel ze Šternberka –za nejlepší kolekci
Vybíralová Lucie ze Štěpánova–mladá chovatelka
Čestné ceny holubů
1. místo Vrba Vladimír z Luběnic
2. místo Sekanina Zdeněk – náš člen
3. místo Hradílek Pavel z Lipníku nad Bečvou

SPOLEČNĚ PRO DĚTI
Díky velmi pozitivním ohlasům loňských ročníků, které nám udělaly
ohromnou radost, jsme letos uspořádali dokonce 2 turnusy příměstského
tábora Výletník a s Táborníky jeden skvělý tábor na Rusavě.
Prázdniny mají být dobou odpočinku. To však neplatí pro nás, vedoucí
na letních táborech. Celý rok pilně vymýšlíme, co by s námi děti
o prázdninách mohly zažít a připravujeme pro ně co nejlepší program.
Proběhl tak již 3. ročník příměstského tábora Výletníkv KD Tážaly, na
který se mohli přihlašovat dokonce už i předškoláčci, kterým by se večer

bez maminek ještě těžko usínalo. Letos jsme se společně vydali na
putování za Malým princem.
Celý týden jsme pomáhali havarovanému pilotovi v hledání jeho
dávného kamaráda. Jakmile jsme absolvovali výcvik a stali se piloty,
mohli jsme se vydat na dobrodružnou cestu. Postavili jsme si skupinové
letouny, sbírali hvězdy i semínka baobabů a na vlastní oči jsme viděli
vybuchovat sopky! Cestovali jsme vesmírným tunelem, a objevili jsme se
vždy na nové planetce, kde jsme se setkali s nějakou postavou, něco

nového se od ní naučili a zahráli si u toho spoustu her! Královna nám
prozradila, jak používat slůvka prosím a děkuji, legračnímu Domýšlivci
jsme dokázali, že si umíme vyrobit vlastní krásné planety a Lampář nám
je pak pomohl rozsvítit. Zeměpisci jsme poradili, kam má vyjet na
dovolenou a nakonec jsme našli i novou kamarádku Lišku. A celou cestu
jsme si zpívali táborovou hymnu „Letím hledat světy“.
Jako správní Výletníci jsme také jeli na výlet, tentokrát do Tršic do
jezdeckého areálu, kde se děti povozily na konících. Nechyběl ani tradiční
cyklovýlet plný úkolů, zakončený táborákem.
Pro větší děti jsme uspořádali tábor na Rusavě, letos na téma Piráti!

Tábor byl opravdu dobrodružný. Plavili jsme se širým
mořem, toužíc po bájném pokladu. Po cestě nás zastihlo
mnoho překážek. Bouře s sebou přinesla mořskou nemoc,
ztroskotali jsme na pustém ostrově, kde jsme museli přežít.
Pak jsme si ale postavili vlastní vory a dostali se zpět.
V noci nás přepadli lidožrouti a sebrali nám vlajku, kterou
jsme noc co noc střežili na hlídkách. Tu se nám naštěstí
podařilo vybojovat zpět. Posádky mezi sebou soupeřily,
která se dostane k pokladu jako první. Celá posádka se
znenadání vzbouřila a z kapitánů (vedoucích) se stali prostí
otroci dětí. Zahráli jsme si i na filmové piráty a točili vlastní
filmy. Z tábora jsme, kromě zážitků a nových kamarádů,
odjížděli každý se svým papouškem na rameni a lahví
plnou vzkazů od kamarádů.
Jsme rádi, že i letos se tábory vydařily a děkujeme
panu faráři Kornekovi, že nám skrze farnost umožnil tábory
pořádat. Velké díky patří také obci Kožušany – Tážaly, všem sponzorům za
spoustu sladkostí pro děti, a také našim letošním instruktorům za skvěle
odvedenou práci.
Příští rok budou tábory probíhat pod hlavičkou spolku Jsme SPONKY–
společně pro děti a rodinu, z. s. Proč Sponky? Abychom spojovali
přátelství i zážitky, a vytvářeli tak ty nejkrásnější vzpomínky.
Už teď pro vás chystáme zbrusu nové akce a tábory! Máte se opravdu
na co těšit!
Sylvie Gruntová
Vaše Sponky
Iveta Vlašaná
Lenka Janošíková

TRAKTORIÁDA 2017
Vážení spoluobčané a čtenáři, letos se uskutečnil již šestý ročník
závodu traktorů a malotraktorů Furick cup. Celkem se zúčastnilo 21 strojů,
traktory originální i domácí výroby.
Závodníci soutěžili v maskách a i letos bylo vidět, že si skutečně
všichni dali práci a čas, aby návštěvníky co nejvíce pobavili. O legraci
a hecování závodníků nebyla nouze, takže si každý přišel na své.
Každým rokem se snažíme, aby ceny pro soutěžící byly atraktivnější,
a rok od roku se nám to daří více díky sponzorům, kterým za to patří velký
dík. Závody Furick cup získávají stále více na popularitě, což dokazuje
účast ze širokého okolí, např. Libina, Šumvald, Pateřín u Bílé Lhoty nebo
Bělkovice.
Letos poprvé, k mému překvapení, přijel natáčet i Český rozhlas
a jsem rád, že touto akcí mohu pomoci zviditelnit naši krásnou obec.

Prostřednictvím tohoto ZPRAVODAJE bych chtěl poděkovat všem
známým, kamarádům a rodině za ochotu a pomoc při přípravě této akce,
kterou bych bez nich vůbec nebyl schopen zorganizovat. Taktéž patří
poděkování všem závodníkům za jejich obětavost při celodenním
nelehkém soutěžním zápolení.
A závěrem? Dá-li pán Bůh zdraví, sejdeme se příští rok 14. července.
S pozdravem František Poučínský
Poznámka redakční rady:
Zajímavou rozhlasovou reportáž z traktoriády si můžete poslechnout
pomocí internetu na webové adrese:
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3890186

JAK SI VEDLI NAŠI STOLNÍ TENISTÉ
V UKONČENÉ SEZÓNĚ 2016 / 2017

DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
NA MOČIDLE
V krásném prostředí tážalského Močidla byly v sobotu dne
26 srpna 2017 Českým rybářským svazem (místní skupina č. 13 –
Kožušany-Tážaly, Charváty, Blatec, Grygov, Velký Týnec)
zorganizovány dětské rybářské závody.
Prezence malých rybářů byla stanovena na půl osmé ráno.
Začátek závodů „vypukl“ v 8.00 hod., ukončení bylo odtroubeno
přesně v poledne ve 12.00 hod. a posléze ve 12.30 hod. vyhlásil
hlavní pořadatel Vladislav Hála výsledky závodů.
Vítězem se bezkonkurenčně stal Honzík Gabor z Kožušan, který
mimo jiné ulovil kapra o velikosti 58 cm. Za své vítězství obdržel
jako hlavní cenu nádhernou udici. Podobné hodnotné ceny měli
však pořadatelé přichystány i pro všechny ostatní zúčastněné
dětské borce. Tradičně a podle očekávání bylo zajištěno posezení
s bohatým občerstvením, které měly děti zdarma a bez omezení.
Nádherné letní sobotní dopoledne se určitě vydařilo
a spokojeni byli jistě jak malí závodníci a pořadatelé, tak i všichni
přítomní příznivci Petrova cechu.

Tabulky soutěží
Veřejný přebor Olomouc - 1. třída

Veřejný přebor Olomouc - 2. třída

Veřejný přebor Olomouc - 4. třída

Vladimír Belant

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

V sobotu 24. 6. 2017 oslavili manželé Libuše a Vlastimil Kratochvílovi z Kožušan
šedesát let společného života. Diamantová svatba se konala za účasti početné rodiny
v Charvátech v chrámu Páně sv. Jana Křtitele. „Staro-novomanželé“ Kratochvílovi společně
vychovali dvě děti a v současnosti jim přinášejí radost čtyři vnuci a vnučky a šest
pravnoučátek.
Jménem všech občanů jim do dalšího života přejeme všechno nejlepší, hodně
spokojenosti, osobní pohody, elánu a hlavně zdraví a Božího požehnání.

NAŠI JUBILANTI
Říjen:
Aclerová Maria
Vaníček Josef
Zlámalová Libuše

82 let
81 let
70 let

Listopad:
Ženčáková Anna
Gajda František
Schindlerová Hedvika
Kovář Bohuslav

84 let
84 let
81 let
80 let

Prosinec:
Drmolová Dagmar
Tenglerová Božena
Kyselá Jarmila
Rolenc Alois
Soušková Stanislava
Čeledová Blanka

84 let
84 let
84 let
70 let
70 let
70 let

VZPOMÍNÁME
Mazal Jaromír
Vlašaná Marie
Angyalossy Gabriel

†19. 7. 2017 (73 let)
†4. 8. 2017 (84 let)
†19 9. 2017 (80 let)

Naši prvňáčci

Martin SLOVÁK

Ondřej VOJTEK

Martina ŘEHOŘOVÁ

Veronika SCHNEIDEROVÁ

Jana VRÁNOVÁ

Lukáš LENOCH

Jakub LENOCH

Dominik STAVĚLÍK

Renata JEČMÍNKOVÁ

Radek TUŠINOVSKÝ

