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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané, po dlouhé zimě se ke slovu hlásí očekávané jaro, které nám všem dodává novou sílu a energii, tolik potřebnou pro celý zbytek
roku. Každý z nás si dělá plány, co vše musí letos stihnou a udělat – stejně tak i zastupitelstvo obce. Proto bych Vás rád seznámil s investičními plány
a aktivitami zastupitelstva v letošním roce.
V současné době je v plném proudu příprava 5 investičních akcí, které bychom rádi realizovali v co nejkratším termínu. Bohužel legislativa nám vše
protahuje, tak uvidíme, co vše se letos podaří uskutečnit.
Sběrný dvůr v areálu ČOV - žádost o dotaci byla podána na SFŽP, nyní čekáme na schválení - předpokládaná výstavba je na přelomu 2018-2019.
Revitalizace „Močidla“ - v současné době se pracuje na projektové dokumentaci pro podání žádosti o dotaci - jedná se o odbahnění vodní plochy,
rozvolnění a zpevnění břehů. Předpokládaná výstavba - 2018 až 2019.
Obecní úřad a kulturní dům - zpracovává se projektová dokumentace pro podání žádosti o dotaci na opravu střechy, výměnu oken a zateplení.
Předpokládaná výstavba - 2019.
Oprava krajské komunikace a chodníků v úseku samoobsluha „Hruška“ – Základní škola v Kožušanech. V návaznosti na vyjádření Olomouckého
kraje - předpokládaná výstavba - 2018
Cyklostezka - vzhledem k majetkovým neshodám opět dochází ke změně a přepracování projektu cyklostezky Kožušany-Nemilany. V letošním roce
by mělo být schváleno územní rozhodnutí a samotná realizace bude následovat v příštím roce.
Mazal Petr starosta obce

Z NAŠÍ ŠKOLY
Řekne se tři měsíce, to je přece dost krátké období v životě našich
školáků, ale přesto jsme toho stihli spoustu. V lednu jsme úspěšně ukončili
plavecký výcvik, který jsme si moc užili a na mokrém vysvědčení jsme si
mohli přečíst počet uplavaných metrů v bazénu.
Navštívili jsme divadelní představení, kde jsme se hravou formou
naučili jak poskytovat první pomoc a ošetřovat rány. Pak se naše tělocvična
proměnila na dopravní křižovatku. Otestovali jsme si, jak se správně máme
chovat v silničním provozu v roli chodců i jako řidiči motokár.
Svět vědy a pokusů nám představil pan Chajda, který nás zasvětil do
tajů mladých chemiků. Připraveným kulturním programem jsme oživili
masopustní veselí v obci. Zúčastnili jsme se nejenom průvodu, ale také
jsme zpívali, recitovali a trochu i tancovali.
Zimní sporty jsme si užili na lyžařském svahu v Hlubočkách, kde jsme
si zalyžovali ve dvou skupinách, ale na své si přišli i bobaři. Díky našim
hasičům jsme si v rámci školní družiny mohli aspoň na pár dní zabruslit
u hasičárny.
Únor jsme zakončili výtvarnou dílnou
p. Dostála, který nás naučil, jak se dá
jednoduše a snadno nakreslit cokoliv. Jeho
výtvarné náměty určitě využijeme při
tvoření obrázků na soutěž v Citově na
téma: Pravěký svět.

Fyzickou kondici si i nadále zlepšujeme plněním sportovních disciplín
Olympijského víceboje a Atletění celoročně. Nyní se připravujeme na
matematickou soutěž „Klokánek“, kde si procvičíme své vědomosti i logické
myšlení.
Jarní sluníčko nás nabíjí pozitivní energií a my se už těšíme na
sportování na hřišti a na besedu s policistou, v rámci prevence
patologických jevů.
Zdeňka Vašíčková, ředitelka ZŠ

HOSPODAŘENÍ OBCE KOŽUŠANY – TÁŽALY ZA ROK 2017
V oblasti plnění rozpočtu za rok 2017 byl výsledek následující:
Příjmy byly rozpočtovány v částce 9.690.000,- Kč. Skutečnost k 31. 12. 2017 byla 12.485.289,41 Kč. O tento nárůst v příjmech se zasloužily
především daňové příjmy ze státního rozpočtu, tam byl oproti předpokladu významný nárůst asi o 2,5 mil. Kč.
Výdaje činily v loňském roce celkově 9.459.560,98 Kč + splátka úvěru ve výši 1.915.292,29 Kč, tedy celkem i se splátkou úvěru dosahovaly
výdaje 11.374.853,27 Kč. V konečném součtu byly příjmy vyšší než výdaje o 1.110.436,14 Kč, čímž se navýšily o tuto částku úspory obce.

ROZPOČET OBCE KOŽUŠANY – TÁŽALY NA ROK 2018
Rozpočet na rok 2018 je sestaven ve výši 16.100.000,- Kč. Loni byl rozpočet o 4.100.000,- Kč vyšší, protože byly do rozpočtu započteny
i veškeré úspory, které se ale nevyčerpaly a převedly se do dalšího roku. Letos zapojujeme do rozpočtu jen část úspor, které připadají v úvahu, že by
mohly být proinvestovány v případě, že se podaří na připravované projekty získat dotace.
Příjmy jsou rozpočtovány v celkové výši 11.575.000,- Kč. Výdaje jsou rozpočtovány v celkové výši navrhovaného rozpočtu – tedy 16.100.000,- Kč.
Rozdíl mezi příjmy a výdaji v částce 4.525.000,- Kč je vyrovnán zapojením přebytku minulých let, čili zapojením úspor. Do rozpočtu nejsou započteny
zbylé úspory obce asi 7,5 mil. Kč, protože se v letošním roce nepočítá s jejich čerpáním. Jedná se o částku, která je do budoucna určena na investiční
akce, zejména rekonstrukci vozovek a chodníků.
Kompletní podobu schváleného rozpočtu naleznete na stránkách obce v sekci úřední deska.
Ing. Vladimír Kubisa, předseda finančního výboru

JAK TO VYPADÁ S CYKLOSTEZKOU
V tomto článku Vás chci informovat o aktuálním stavu přípravy
cyklostezky Nemilany – Kožušany. V úvodu sdělím něco z historie záměru
vybudovat tuto cyklostezku.
Dne 31.10.2008 podepsaly obce ležící podél řeky Moravy napříč
celým územím patřícím pod ORP Olomouc (obec s rozšířenou působností)
dohodu o spolupráci při budování integrovaného projektu Moravské
cyklostezky. Všechny tyto stavby mohou získat dotaci z dotačních titulů až
do výše 85%.
Na základě výše uvedené dohody došlo k úzké spolupráci se
statutárním městem Olomouc, které nechalo na své náklady zpracovat
dokumentaci pro územní souhlas na cyklostezku Nemilany – Kožušany
s tím, že vyšší stupně dokumentace si na svých katastrech bude už každý
zpracovávat sám. Stezka bude začínat pod mostním objektem silnice D35
v katastrálním území Nemilany a bude vést na pozemcích parc. č. 700/14
a 700/15 v délce 439 m. Dále stezka bude pokračovat v katastrálním
území Kožušany v délce 668 m, poblíž rybníka Žabák, s ukončením
u silniční komunikace III. třídy na pozemku parc. č. 403 – ostatní plocha,
silnice, vedoucí do Kožušan.
Vzhledem k nevyjasněným majetkovým poměrům pozemků
v katastrálním území Nemilany (církevní restituce), se do doby přijetí
zákona o církevních restitucích práce zastavily.
V květnu 2017 jednalo město Olomouc s Olomouckým
arcibiskupstvím o směně pozemků, aby se mohla na katastru Nemilan
cyklostezka vybudovat. Došlo k dohodě.
Na katastru Kožušan se v rámci zpracovávání DÚR objevily problémy
s ochranným pásmem vysokotlakého vedení plynovodu, který leží v trase
cyklostezky, kde by měla být provedena přeložka tohoto vedení
s nákladem cca půl milionu korun. Další problém bylo pojíždění techniky
včetně traktorů po cyklostezce, což by vzhledem ke konstrukci
a předpokládaného normového maximálního zatížení stezky, nebylo
možné. Ale především by se přestalo jednat o cyklostezku, ale vznikla by
nová obslužná komunikace, na kterou neexistuje dotační titul. Proto
musel projektant odklonit část trasy cyklostezky tak, aby nebyla
obslužnou komunikací, ale samostatnou cyklostezkou. Polní cesta tak

zůstane polní cestou pro zemědělce k obsluhování svých polností.
Také se řešil asi 70-ti metrový úsek na pozemku parc. č. 447 od
komunikace III. třídy na pozemku parc. č. 403 po pozemek parc. č. 446 –
ostatní plocha, ostatní komunikace, který by měl mít parametry pro
místní komunikaci s šířkou komunikace min. 5,0 m a možným pojížděním
nákladních automobilů. Tento úsek by však tím pádem nebyl
cyklostezkou, nemůže být uznán za uznatelný náklad pro přidělení
dotace. Obec by vybudování tohoto úseku musela hradit ze svých
finančních prostředků, což by při využití recyklovaných materiálů činilo
kolem 1,0 mil. Kč.
Na základě výše uvedených skutečností a nutnosti vynaložení více
nákladů pro obec Kožušany-Tážaly, byly svolány našim starostoupracovní
schůzky se zástupci obce, pracovníky Magistrátu města Olomouce,
hlavního projektanta, Policie ČR a dalších dotčených subjektů a byly
řešeny varianty nových možných tras.
Nejpřijatelnější variantou bylo vést cyklostezku na pozemcích parc.
č. 299/9, 299/8, 299/7 a 299/3 v katastrálním území Kožušany. Přijetím
této varianty by výše uvedené problémy, včetně více nákladů, byly
vyřešeny.
Starosta naší obce s vlastníky pozemků jednal, navrhoval finanční
kompenzaci za odkup pozemků nebo směnu pozemků.
O to víc nás mrzí, že někteří vlastníci předmětných pozemků s námi
nechtěli jednat o prodeji nebo směně pozemků, o podrobnostech
technického řešení, vyslechnout náš názor o významu a prospěšnosti této
stezky pro naše občany a hlavně naše děti.
Proto jsem po dohodě s panem starostou v únoru letošního roku
napsal všem vlastníkům čtyř klíčových pozemků dopis, v němž jsem
popsal stav přípravy cyklostezky s žádostí o osobní projednání této věci
s nimi. Od jednoho vlastníka, občana Kožušan, jsem dostal kladnou
odpověď a od dalšího krátké zamítavé stanovisko. Proto jsem se za
ostatními rozjel a pokusil se s nimi dohodnout.
Výsledkem mého úsilí je, že nyní o dalších dvou pozemcích
konstruktivně jednáme o podmínkách souhlasu.
Na posledním pozemku jsem dostal kategorické nesouhlasné

stanovisko spoluvlastníků. Jeden to odůvodnil písemnou dvoustránkovou
odpovědí a druhý mne za pět minut ústně odbyl, bez absolutního zájmu
cokoliv řešit.
A jak dál s cyklostezkou?
Absence souhlasu vlastníků jednoho pozemku je řešitelná tím, že
obec vybuduje část komunikace na své náklady, na kterou se cyklostezka
napojí.
V následujícím období budeme se třemi vlastníky jednat
o podmínkách odprodeje jejich pozemků s přípravou kupních smluv. Po
podepsání těchto smluv by měly být zahájeny práce na dokumentaci
k územnímu řízení na umístění cyklostezky s vydáním územního
rozhodnutí. Po té se bude pokračovat v práci na dokumentaci pro
stavební povolení a dokumentaci pro provedení stavby.
Letos na podzim společně s Magistrátem města Olomouce požádáme
o dotaci na tuto akci. Se stavbou by se mělo začít v polovině roku 2019.
Dnes už je poměrně dost reálné, že bychom se na podzim příštího
roku mohli i s našimi dětmi na této cyklostezce prohánět.
Držme si palce, aby se nám náš záměr podařilo úspěšně dokončit.
Ještě malá poznámka!

do Olomouce, bylo v minulých letech několik těžkých úrazů i úmrtí
cyklistů a tato velice frekventovaná cesta je pro cyklisty značně
nebezpečná. Stezka nabízí bezpečnou a zdravou variantu dopravy našich
dětí do základní školy v Nemilanech, našich spoluobčanů do práce
v Olomouci.
Cyklostezka nabízí další nemalé možnosti jet dál do Olomouce. Je
nejen dobrou a bezpečnou dopravní komunikací, ale také místem
smysluplného využití volného času nás všech, co chceme pro naše děti
i naše těla něco udělat. Kromě cykloturistiky se zde bude moci provozovat
bruslení na kolečkových bruslích a jezdit na různých druzích „prken“.
Chceme zde také umístit lavičky, terénní cvičné nástroje. Máme v úmyslu
zde vytvořit sportovní zázemí pro naše občany. Je to přesně tak, jak
propagoval Dr. Miroslav Tyrš: „Ve zdravém těle zdravý duch“, ale také ve
vztahu k dětem podle sloganu: „Kdo si hraje, nezlobí“.
Při sportovních aktivitách často vznikají nové přátelské vztahy a nová
poznání sama sebe. A to je třeba vnímat a podporovat.
V neposlední řadě musím také sdělit, že za každou námi vloženou
jednu korunu do budoucí cyklostezky můžeme dostat dalších až šest
korun z dotace (při výši 85%) a že na realizaci se bude spolupodílet
magistrát města Olomouce. Docházím k závěru, že kdybychom nešli do
této akce, byli bychom špatní investoři a špatní hospodáři.

Připomeňme si, že na krajské silnici II/435, která vede přes Kožušany

Ing. Vladimír Kubisa

Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
Co se nového ve školce od Vánoc událo? Zavítalo k nám maňáskové divadlo.
Děti absolvovaly 2. část První pomoci, ve které se učily mimo jiné i maskovat
úrazy. V lednu bylo ukončeno plavání pro letošní školní rok. Proběhlo s velkou
slávou, ve velkém bazéně a ti nejodvážnější plavali bez jakýchkoliv pomůcek.
V zimním tématu Povolání děti navštívil dálniční policista, voják
a v kulturním domě jsme si poslechli koncert zpěváka Marka Soldána.
K dalším aktivitám patřilo Mobilní dopravní hřiště, Hravá věda, Olympiáda,
debata o zdravém stravování Zdravíka a Jedlíka.
Zima byla akcemi přímo nabitá, uvidíme, co si pro nás chystá jaro.
Jana Lejsková, vedoucí MŠ

PO NĚKOLIKA LETECH SE V KOŽUŠANECH ZA TRATÍ ZASE BRUSLILO
Po dlouhém čase jsme se dočkali pravé zimy v pravý čas. Sbor dobrovolných hasičů využil příznivého počasí k zaledování asfaltové plochy
v areálu Za tratí v Kožušanech. Díky dotaci od obce vytvořili krásné mantinely a za pomoci příznivců zimních sportů s velkým úsilím postavili kluziště
pro širokou veřejnost. Ledovali ve dne v noci, bruslaři mohli využít ledové plochy celých 14 dní v únoru i večer při osvětlení. V rámci tréninku využili
bruslení i naši mladí hasiči. Tímto děkujeme za ochotu a vynaložené úsilí ve prospěch všech občanů naší obce.
Diana Buchtová

OHLÉDNUTÍ ZA LOŇSKÝM ROKEM
Milí čtenáři a příznivci hasičského sportu, chtěl bych Vás seznámit
s činností mladých hasičů v uplynulém roce.
Díky možnosti scházet se v zimním období v místní tělocvičně
v Kožušanech, trénujeme v zimě i v létě.

Soutěže v loňském roce jsme zahájili Ligou v požárním útoku
olomouckého okresu v Loučanech. Sešlo se zde 80 družstev. My se
zúčastnili s družstvem mladších hasičů a přípravky. Od května do konce
června jsme se zúčastnili dalších kol Ligy, pohárových soutěží, a soutěží
Plamen na Lokomotivě v Olomouci.
Noční soutěž v Trusovicích jsme si užili. Soutěž se skládá ze štafety
požárních dvojic a požárního útoku. Osvětlená skleněná káď s průzračnou
vodou nám přála a kolem druhé hodiny ranní jsme si domů přivezli domů
krásné třetí místo.

Z pohárové soutěže v Dubu nad Moravou jsme dostali za vynikající
umístění tři dorty. Kromě soutěžení jsme se povozili na požárním
motorovém člunu, prohlédli si z výšky požární plošiny celý areál. Na závěr
jsme si prošli připravenou pohádkovou cestu.
Po odpočinkových prázdninách jsme začali soutěžit už v měsíci září,
a to v ligových soutěžích. Na branný závod, který se v roce 2017 konal
v Náměšti na Hané, jsme se připravovali průběžně celý rok. Vyplatilo se to.
Zúčastnili jsme se v počtu dvou hlídek. První hlídka získala krásné šesté
místo, druhá hlídka, složená z dětí, které ještě neumí číst a psát, ale musí
umět střílet ze vzduchovky, poskytnout základy první pomoci, orientovat
se pomocí mapy v prostoru, doběhla jako 29. Ale co nutno připomenout,
tato krásná umístění si naši hasiči vybojovali z celkových 41 družstev.
V měsíci říjnu jsme získali novou vedoucí mládeže z místních zdrojů,
stala se jí Lucie Lakomá, která složila úspěšně zkoušku, která je k této
funkci potřebná.
Během celého roku 2017 jsme mimo soutěže zaštiťovali spoustu
místních akcí pro širokou veřejnost jako např. Stavění máje a pálení
čarodějnic, Kácení máje, Lampionový průvod a podzimní a jarní bazárek
Lenky Slovákové. Chtěli bychom tímto poděkovat občanům za podporu
a bohatou účast při těchto příležitostech. Vidíme, že naše úsilí stojí za to.
Chtěl bych také poděkovat všem sponzorům, rodičům i vedoucím za
jejich pomoc a čas strávený s těmi nejmenšími hasiči, kteří se bez jejich
pomoci neobejdou.
I v tomto roce se budeme snažit o co nejlepší reprezentaci naší obce
a sboru po celém okrese Olomouc a možná i dál.
Petr Šmakal
vedoucí kolektivu mladých hasičů

HASIČI NEZKLAMALI
Byl poklidný lednový pátek a my jsme se v podvečer vydali do tážalského Kulturního
domu na ples našich hasičů. Z minulosti jsme měli několik osobních účastí na hasičských
akcích a vždy se nám na nich líbilo. A ani tato letošní společenská událost nás nezklamala.
Vstupné bylo lidové, občerstvení dobré, chutné, nálada v pekle byla přátelská a bohatá
tombola mnohé z nás potěšila. Příjemné pocity jsme měli z vystoupení hudební skupiny. Tak
dobře jsme si už dlouho nezatančili. U stolu jsme seděli s mladými páry, a i když jsme je
neznali, prožili jsme s nimi pěkný večer.
Škoda, že na takové podařené akci bylo poměrně málo lidí – asi padesát. Pozitivní na
těch číslech bylo, že mladých účastníků byla absolutní většina.
Další pozitivum byla skutečnost, že na sále žádná facka nepadla. Někteří si stěžují, že
v naší obci je málo kulturních a společenských setkání. Takže máme tady léty dobře
osvědčenou plesovou událost a hasiči i my se těšíme v příštím roce na vaši účast.
Děkujeme pořadatelům za příjemný večer. Rádi konstatujeme, že hasiči opět nezklamali.
Božena a Vladimír Kubisovi

940 LET OD PRVNÍ PÍSEMNÉ ZMÍNKY O OBCI TÁŽALY
Na letošní rok 2018 připadá devítisté čtyřicáté výročí první dochované písemné zmínky o Tážalech. Toto
nejstarší psané připomenutí naší obce (v latinské darovací listině z roku 1078) neznamená v žádném případě
datum založení Tážal, ale dokládá v této době pouze její existenci. Původ osady je třeba hledat daleko před
zmíněným rokem 1078.
Z hlediska písemných pramenů jsou Tážaly vůbec jednou z nejstarších doložených obcí na Moravě. Naše
vesnice je tak jedna z mála, jež může letos oslavit tak vysoké výročí.

LETECKÉ NEŠTĚSTÍ NAD KOŽUŠANY V ROCE 1928
Malou vzpomínkou na tragickou událost, která se stala
před devadesáti roky v naší obci, budiž vzdána čest a zároveň
pomyslně postaven pomník mladému, odvážnému muži,
který ve službě vlasti, daleko od domova, daleko od svých
blízkých, skončil svůj mladý život na úrodném hanáckém
poli.
Dne 22. června 1928, v 6 hod. 45 min. vzlétl na neředínském letišti na
cvičný let se stíhacím dvojplošníkem mladý, ale již zkušený jednadvacetiletý
pilot, desátník Jindřich Janhuba, rodák z malé vesničky Nemotice u Kyjova.
Ve svých 17 letech nastoupil do
leteckého učiliště v Chebu. Zde za dva
roky absolvoval 425 letů a nalétal přes
52 cvičných hodin. Prvního října 1926
pak narukoval do Olomouce k 37. letce,
2. leteckého pluku.
Toho osudného dne měl od
nadřízeného
důstojníka
příkaz
k individuálnímu výcviku s letounem
Š 20-16. Byl to jednomístný dvojplošník,
v kombinaci dřeva, ocele a duralu,
potažený plátnem – konstruovaný
Aloisem Šmolíkem a vyráběný v Letovu Letňany. Na délku měřil 7,5 metru,
rozpětí křídel dosahovalo téměř 10 metrů a vážil tři čtvrtě tuny. Motor Škoda
Hispano Suiza 8 Fb byl československý výrobek francouzské licence.
Z neředínského letiště zamířil pilot k jihovýchodu – nad Nemilany se
stočil k jihu a letěl podél prostějovské železniční tratě směrem ke
Kožušanům.
Poněvadž k zamýšlenému manévrování bylo zapotřebí většího
vzdušného prostoru, nabral pilot nad Blatcem výšku dvou tisíc metrů. Po
několika výkrutech a obratech se otočil a zamířil k severozápadu. Nad
nedalekými Bystročicemi zakroužil, předvedl pár ukázkových stíhacích cviků
a vracel se zpět ke Kožušanům – pak se znenadání spustil střemhlav dolů…
Lidé pracující na poli zvědavě vzhlíželi k obloze a se zájmem pozorovali
akrobatický výkon odvážného letce. Náhle však strnuli hrůzou. Ve výšce
nějakých tisíc metrů spatřili, jak z letadla vychází dým a chvílemi proskakují
i plaménky. Přes to však hořící stroj přecházel ze střemhlavého pádu plynule
do horizontálního klouzavého letu, což by nasvědčovalo tomu, že pilot svoji
stíhačku stále ovládal a pravděpodobně měl snahu nouzově přistát.

Chvíli se zdálo, že vše dobře dopadne. Letoun, malinko nachýlen do leva,
se sice velkou rychlostí, ale řízeně, přibližoval k zemi, přelétl několik metrů
nad vzrostlým obilím a řítil se na řepné pole místního rolníka p. Adolfa
Ženčáka.

Přihlížející si s úlevou oddechli, bylo to ale předčasné. Ve chvíli, kdy se
podvozek setkal s matičkou zemí, vyvalil se do výše sloup dýmu a plamenů,
explodovala zřejmě nádrž se zbytkem benzínu.
Nikdo se neodvážil nebohému letci přispěchat na pomoc, bylo by to
stejně marné. Někteří však běželi do vesnice ohlásit nešťastnou událost
vojenským úřadům.
Když se zanedlouho z Olomouce k havárii dostavila vyšetřující komise
a s ní pomocný záchranný letecký sbor, bylo již dílo zkázy dokonáno. Z letadla
zůstaly jen ohořelé trosky a z nich vytáhli ožehnutého a již mrtvého
mladičkého pilota. Po ohledání vojenským lékařem byly jeho ostatky
dopraveny na hřbitov do Charvát a zde prozatím uloženy v márnici.

Komise shledala, že několik metrů od vraku byla do půdy vyryta brázda,
asi půl metru hluboká a tři metry dlouhá a na jejím začátku byly znatelné
otisky dvou kol. Z toho znalci usoudili, že se u letadla urazil podvozek, stroj se
přední částí zaryl do půdy a přitom utržený motor, spolu s letounem i
pilotem vyletěli obloukem do vzduchu a dopadli asi 30 kroků daleko od místa
přistání. Hasící přístroj byl nepoužitý, padák se našel složený a téměř shořelý.

Pravděpodobnou příčinu požáru vysvětlili odborníci prasklým
benzínovým potrubím pravé větve AM pumpy, způsobeným synchronními
vibracemi. Výtoku benzínu nešlo nijak zabránit, protože v kokpitu nebyl
dálkový uzavírací kohout. Vznícení benzinových par v prostoru motorového
krytu bylo pak již jen otázkou času.
Hasícího přístroje, jak je výše uvedeno, pilot nepoužil, zřejmě si spočítal,
že hasit neustálý, čerstvý proud unikajícího benzínu, by se za těchto okolností
minulo účinkem. Na seskok padákem již neměl čas, ani potřebnou výšku.
Neštěstí se stalo kolem půl osmé ráno, severozápadně od Kožušan,
v místě zvaném „Na kopci“, přibližně v prostoru, kde se do roku 1893
nacházela vojenská pevnůstka č. 10.
Na místo nehody se ihned sbíhalo ze všech okolních obcí mnoho
zvědavců, aby na vlastní oči viděli nebohého pilota a zbylé trosky letadla.
Milan Ženčák
Foto poskytl Vojenský ústřední archiv v Praze

OMEZENÍ SVÉPRÁVNOSTI – DÍL II.
V prosincovém vydání Zpravodaje z roku 2017 byl publikován první
díl tohoto příspěvku, který se zabýval omezením svéprávnosti od
19. století do roku 1951, kdy platil tzv. střední občanský zákoník. V tomto
díle se zaměřím na právní úpravu, která následovala přijetím zákona
č. 40/1964 Sb. občanského
zákoníku, který byl nahrazen
s účinností od 1.1.2014
zákonem č. 89/2012 Sb.
občanským zákoníkem.
Proč je vůbec tato
problematika pro člověka tak
podstatná? Nikdo předem
nemůže vědět, jak bude
prožívat své stáří. Věk člověka
se stále prodlužuje, ale je
otázka, zda s tím jde i ruku
v ruce kvalita takového
dlouhého života. Nikdo patrně
nechce být zcela odkázán na
pomoc druhých při takových činnostech jako je oblékání, mytí, požívání
jídla či dokonce vyměšování.
Nicméně s přibývajícími léty se mnohdy přidružují neduhy jak
fyzického těla, tak i psychiky. Obecně je známo, že u většiny lidí se
mentální funkce s věkem zhoršují, ať už jde o paměť, vyjadřovací
schopnosti nebo myšlení jako takové. Dokud nám ještě naše psychické
zdraví dovoluje o těchto věcech hlouběji přemýšlet a uvědomovat si je,
máme čas s tím něco dělat a zaopatřit se do budoucna. K tomu právě
slouží nová ustanovení v občanském zákoníku, který je účinný od
1.1.2014 a počítá s takovými situacemi.
Každý z nás se může v životě potkat ve svém okolí s někým, kdo trpí
jakoukoli formou demence. Tyto stavy začínají velmi nenápadnými
změnami v chování člověka, které okolí ani on samotný nemusí vůbec
postřehnout. Zapomínání věcí, jmen, nezájem o dění kolem sebe, ztráta
zájmů, to všechno jsou příznaky psychických změn, které mohou posléze
způsobit, že daná osoba není schopna samostatně jednat a zavazovat se.
Mám s tím osobní zkušenost a sama již mnoho let vykonávám funkci
opatrovnice, takže můj příspěvek samozřejmě odráží i to, co denně řeším
ve svém soukromém i profesním životě. Je neštěstí, když nemocný člověk
nemá s kým se o důležitých věcech pro něj poradit, a je vystaven třetím
osobám, které jeho situace mohou lehce zneužít. Případů, kdy staří lidé
podepsali nevýhodné smlouvy a prodali vlastní střechu nad hlavou,
zbavili se svého majetku darováním anebo se vydali všanc někomu, kdo
jejich neschopnosti pohlížet na situaci zdravým rozumem zneužil, je
kolem nás stále hodně.
Takové situace se však obtížně napravují, zejména již kvůli tomu, jak
dlouho u nás soudní řízení trvá. Navíc postižený si často ani neuvědomí,
že byl zneužit či se tuto věc stydí říci někomu dalšímu, případně je natolik
izolovaný od okolního světa, že se ani nemá komu svěřit. Je důležité si
těchto věcí všímat a nebýt netečný, můžete tak pomoci někomu ze
situace, kde si neví sám rady.
Zákon č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník
Náhradou za občanský zákoník z roku 1950 byly vydány tři právní
předpisy tj. zákon č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, zákon č. 109/1964
Sb., hospodářský zákoník a zákon č. 101/1963 Sb., zákoník
mezinárodního obchodu. Občanský zákoník upravoval jen základní

občanskoprávní vztahy. Československá právní věda se opírala o poznatky
sovětské právní vědy a marxismus-leninismus. Pojem svéprávnosti byl
opuštěn a nahrazen pojmem způsobilost k právním úkonům. Pojem
„nesvéprávný“ byl považován za znevažující.
Nový občanský zákoník také upustil od stanovení pevných věkových
hranic. Zletilosti se nabývalo dovršením 18 roku a před dovršením 18
roku se zletilosti nabylo uzavřením manželství. Způsobilost k právním
úkonům byla omezena nebo vyloučena přímo ze zákona z důvodu
nedostatku věku, rozhodnutím soudu o zbavení nebo omezení
způsobilosti k právním úkonům anebo přímo ze zákona díky přechodné
duševní poruše. Nezletilé osoby byly způsobilé jen k takovým právním
úkonům, které jsou svou povahou přiměřené rozumové a mravní
vyspělosti.
Omezení nebo zbavení způsobilosti k právním úkonům se mohlo
týkat zletilých i nezletilých osob.Ten, kdo byl za účinnosti dříve platných
zákonů č. 141/1950 Sb., a č. 142/1950 Sb. zbaven částečně svéprávnosti,
nemohl ani po zrušení těchto zákonů činit pořízení závětí o svém
majetku, pokud soud nerozhodl o rozsahu jeho způsobilosti k právním
úkonům.
Tento občanský zákoník v praxi přinášel nemalé potíže
opatrovníkům. Opatrovník po svém ustanovení do funkce soudem skládá
slib. V jeho rámci však nebyl soudem blíže poučován o svých právech
a povinnostech. Mnozí opatrovníci byli nejbližšími příbuznými
opatrovaného bez náležitého právnického vzdělání a nebylo možno od
nich očekávat povědomost o tom, jak řádně spravovat záležitosti
opatrovaného. Pokud vlastnil opatrovaný nemovitý majetek, pak byl
opatrovník povinen tento náležitě udržovat a nakládat s výnosy ve
prospěch opatrovaného, příjmy z pronájmu zdaňovat, sjednávat s nájemci
nemovitosti nájemní smlouvy a řešit nastalé problémy s neplacením
nájemného apod.
Mnozí opatrovaní byli zbaveni způsobilosti k právním úkonům či
v této způsobilosti byli omezeni na základě zneužívání návykových látek,
z důvodu alkoholické či stařecké demence. S touto formou života bývají
spojeny dluhy, které opatrovaný vytvářel. Mnohdy šly dluhy
opatrovaného do statisíců a opatrovníkovi nezbylo, než tyto nepříjemné
situace řešit např. formou dohod s věřiteli o splátkovém kalendáři,
přistupovat do exekučního řízení vedle opatrovaného a podílet se na
úhradě jeho pohledávek. Ústavy sociální péče či domovy důchodců
odmítaly umístit klienty, kteří jsou zadlužení, neboť na jejich důchody
byla vedena exekuční řízení. Provozovatelé ústavů se pak obávali, že
klient nebude mít dostatek finančních prostředků k úhradě pobytu v
jejich zařízení. Ještě větším problémem bylovůbec najít vhodné umístění
v ústavu sociální péče či domově důchodců pro opatrovaného, pokud byl
příčinou zbavení způsobilosti k právním úkonům či jejího omezení
alkoholismus nebo drogová závislost.
Většina poskytovatelů sociálních služeb takové žadatele o umístění
okamžitě vylučovala při rozhodování o jeho žádosti o umístění
s vysvětlením, že nemají kapacitu na to, aby o takovou osobu pečovali
a ohlídali případné zneužívání návykových látek. A pokud opatrovník
našel alespoň soukromé zařízení poskytující péči o osoby závislé na
návykových látkách, měsíční ceny za pobyt se pohybovaly ve výši i nad
15.000,- Kč, na což příjmy opatrované osoby nestačí a zbývající část musí
opatrovník doplácet ze svého.
Dále byl při přijetí opatrovaného žádán sponzorský příspěvek, aniž by
byla jistota, že uzavíraná smlouva o poskytování služeb nebude ukončena
z různých důvodů ze strany takového zařízení. V tomto směru byla právní

úprava velmi nedostatečná, protože výkon funkce opatrovníka byl a stále
je bez nároku na finanční odměnu. Pak se nelze divit, že mnozí příbuzní
odmítají výkon funkce opatrovníka, neboť obnáší zvýšené finanční
i psychické nároky. Jestliže je opatrovníkem obec, vykonává funkci spíše
formálně. S opatrovaným není v užším osobním styku a omezuje se na
podávání zprávy o stavu opatrovaného soudu jednou ročně.
Pokud opatrovaný nemá žádné příbuzné, kteří by jej v ústavu sociální
péče navštěvovali anebo jej navštěvovat ani nechtějí, musí mít tato
situace neblahý vliv na psychiku opatrované osoby. Z těchto důvodů bylo
přijetí nového občanského zákoníku na místě, protože zlepšilo právní
postavení a péči o tyto osoby.
Nový občanský zákoník
Nový občanský zákoník klade důraz na osobnostní rozměr
občanského práva. Nemalá část obecné části zákoníku se věnuje ochraně
nemocných, duševně či tělesně postižených nebo o lidi vyžadující zvláštní
ochrannou péči. Občanský zákoník uvádí, že výklad a použití právního
předpisu nesmí být v rozporu s dobrými mravy a nesmí vést ke krutosti
nebo bezohlednosti urážející obyčejné lidské cítění. V odborné
terminologiidochází k návratu termínu „svéprávnost“ místo způsobilosti
k právním úkonům. Soukromé právo má nadále spočívat na zásadě, že
nikdo nesmí bezdůvodně těžit z vlastní neschopnosti k újmě druhých,
jakož nesmí pro nedostatek věku, rozumu nebo pro závislost svého
postavení utrpět nedůvodnou újmu.
Na prvním místě tedy je podpora samostatnosti osob a jejich
postupné sociální začlenění. Nově je zaveden institut předběžného
prohlášení. S ohledem na stoupající počet nemocných různými typy
demencí, bude tato možnost jistě využívaná. Osoba bude moci projevit
svou vůli závazným způsobem pro případ, že díky postupující duševní
poruše nebude moci obstarávat své záležitosti.
Právní úprava dále vychází podporovaného rozhodování, kdy nebude
nutné omezovat svéprávnost osoby, ale bude jí poskytnut podpůrce, jenž
bude jednat společně s dotyčnou osobou. Zákon sice zachovává možnost
omezení svéprávnosti, ale jen na základě rozhodnutí soudu a za jasně
daných pravidel. K omezení svéprávnosti může soud přistoupit až poté,
jestliže nebude dostatečné mírnější omezení ve formě podpory při
rozhodování anebo zastoupení členem domácnosti zejména ve věcech
týkajících se např. poskytování zdravotních a sociálních služeb.
Důvodem pro omezení svéprávnosti je jen duševní porucha, která
není přechodná a bude osobě bránit samostatně právně jednat. Omezení
svéprávnosti je nyní časově omezené na dobu několik let. Omezení

svéprávnosti nezbavuje osobu možnosti samostatně právně jednat
v běžných záležitostech. Pokud osoba omezená ve svéprávnosti jedná bez
svého opatrovníka, je takové jednání posuzováno jako platné, jestliže
opatrovanci nezpůsobí újmu. Jednání opatrovance je možné také
dodatečně schválit.
Povinnosti opatrovníka jsou upraveny ve větším rozsahu než dosud.
Opatrovník je povinen projevovat o opatrovance skutečný zájem. Zavádí
se opatrovnická rada. Členy opatrovnické rady jsou osoby, které osvědčily
o opatrovance dlouhodobý zájem a jejich zájmy nejsou v rozporu se zájmy
opatrovance. Členem opatrovnické rady nesmí být opatrovník.
Pro představu uvádím, jak vypadá smyšlený výrok soudu v rozsudku
o omezení svéprávnosti člověka:
ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY
Okresní soud v Olomouci rozhodl soudkyní JUDr. Jiřinou Haláčkovou
ve věci posuzované Heleny Novákové, narozené dne 10. 2. 1943, bytem
Radkovská 700, Olomouc, v řízení zastoupené opatrovníkem Ing.
Emanuelem Novákem, narozeným dne 9. 11. 1948, bytem Novosadská
900, Olomouc, za účasti navrhovatelky Mgr. Heleny Ráčkové, bytem
Záhřebská 3, Olomouc, o omezení svéprávnosti
I. Paní Helena Nováková, narozené dne 10. 2. 1943, bytem
Radkovská 700, Olomouc, se omezuje ve svéprávnosti tak, že
není způsobilá činit žádná právní jednání s výjimkou jednání
v běžných záležitostech každodenního života. Omezení
svéprávnosti se vztahuje i k výkonu volebního práva. Omezení
svéprávnosti posuzovaného soud vyslovuje na dobu 5 let.
II. Opatrovníkem posuzované Heleny Novákové, narozené
dne 10. 2. 1943, bytem Radkovská 700, Olomouc, soud jmenuje
Mgr. Helenu Ráčkovou, bytem Záhřebská 3, Olomouc. Opatrovník
je oprávněn a povinen opatrovance zastupovat v právních
jednáních v rozsahu omezení svéprávnosti.
III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.
IV. Státu se nepřiznává náhrada nákladů řízení.
V příštím díle se budeme zabývat detailněji touto právní úpravou
a podmínkami omezení svéprávnosti osoby v rámci soudního řízení.
Mgr. Michaela Sigmundová, Ph.D.

STALO SE PŘED OSMDESÁTI ROKY
Večer 25. ledna 1938 objevila se nad Čechami a Moravou polární záře, u nás po celá desetiletí nevídaná. Po celé severní obloze od
východu k západu nastalo rudé až oranžové, při obzoru i zelené záření, prostoupené svislými světelnými sloupy barvy zelené až modré.
Zatímco pověrčiví mysleli na nebeské znamení, jiní se domnívali, že vypukl velký požár. A skutečně, na mnohých místech byli hasiči
doopravdy alarmováni. Polární záře jsou původu elektrického a vyskytují se v době, kdy se objevují na Slunci velké skvrny.
Toto je zápis řídícího učitele Jana Zdražila v kožušanské kronice. Jako zajímavost uvádím ještě druhý pohled na stejnou událost, kterou zapsal
kronikář tážalský – Metoděj Lenoch:
Dne 25. ledna 1938 kol deváté hodiny večerní vyskytl se vzácný u nás přírodní zjev – severní záře. Obloha byla ozářená zvláštním
růžovým až zeleným světlem. Při prvním pohledu na ozářené nebe domnívali se lidé, že je to zář vzdáleného požáru. Řídký ten přírodní
zjev, o němž domnívali se pověrčiví lidé, že věstí válku, trval asi 2 hodiny a pozorován byl všemi tážalskými občany s velikým úžasem.
K tomu dodávám, že bohužel už za několik měsíců se mohl přesvědčit celý svět, jak pravdivou předtuchu měli naši předci. Dne 1. září 1939
napadením Polska německým wehrmachtem vypukla nejstrašnější válka všech dob.
Potom již nikdy nebyla u nás polární záře pozorována.

Rozpis zápasů1. B třídy - skupiny B pro sezonu 2017 – 2018
4. 11. 2017
1. 4. 2018
7. 4. 2018
15. 4. 2018
22. 4. 2018
29. 4. 2018
6. 5. 2018
13. 5. 2018
20. 5. 2018
27. 5. 2018
2. 6. 2018
10. 6. 2018
17. 6. 2018

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

14:00 hod.
15:30 hod.
15:30 hod.
15:30 hod.
16:00 hod.
16:00 hod.
16:30 hod.
16:30 hod.
17:00 hod.
17:00 hod.
17:00 hod.
17:00 hod.
17:30 hod.

Kožušany – Slatinice
Kožušany – Doloplazy
Chomoutov – Kožušany
Kožušany – Zvole
Loštice – Kožušany
Kožušany – Troubelice
Jesenec – Kožušany
Kožušany – Červenka
V. Bystřice – Kožušany
Kožušany – Nemilany
Třeština – Kožušany
Šternberk B – Kožušany
Kožušany – Nové Sady B

Zápasy prvního kola jarní části byly předehrány
4. listopadu 2017. Kožušany v utkání se Slatinicemi
prohrály 0:1.
Do letošní jarní sezony (1. dubna) vstoupili kožušanští
fotbalisté bohužel prohrou se Sokolem Doloplazy 1 : 4.
Reputaci si nenapravili ani o týden později v Chomoutově,
když s tamnějším oddílem Sokola prohráli 3 : 2

NÁSLEDEK DOPRAVNÍ NEHODY – ZCELA ZNIČENÝ KAMENNÝ KŘÍŽ
V úterý dne 16. ledna ráno ve tři čtvrtě na sedm došlo v Tážalech u Kulturního domu k silniční
nehodě, při které byl zcela zdemolován a rozbit na kusy kamenný kříž.
Jak k tomu došlo? Směrem od Charvát jelo v tu dobu nepřiměřeně vysokou rychlostí osobní auto
DACIA, které při projíždění podél středového silničního ostrůvku naproti Mateřské školky dostalo smyk,
najelo na levou stranu vozovky a zde přerazilo dopravní značku, vyvrátilo ze základu kamenný kříž
a zastavilo se až o betonový sloup elektrického vedení. Bylo veliké štěstí, že zrovna nejelo žádné auto
z protisměru a že se v tu chvíli nikdo nepohyboval po chodníku. Řidič nehodu přežil jen zázrakem
(zásluhou airbagu).
Oceněná výše škody na vozidle je 30 tisíc Kč, na dopravní značce 3 tisíce a na elektrickém sloupu
2 tisíce Kč. Hodnota zcela zničeného kříže byla Policií ČR stanovena na 20 tisíc korun, avšak cena jeho
opravy bude pravděpodobně několikanásobně vyšší.
Historie tohoto kamenného kříže je velice pohnutá. Například v roce 1924 překážel rekonstrukci
a narovnání okresní silnice vedoucí středem Tážal směrem ke Kocandě aproto se měl na náklady obce
přemístit o několik metrů na jiné místo. Byl však dost zchátralý a z toho důvodu tehdejší obecní
zastupitelstvo vypsalo na jeho nutnou opravu veřejnou sbírku. Tajemník Josef Strnad sepsal za tím
účelem výzvu k občanům tohoto znění:
Osadníkům obce Tážal!
Dosud stávající kříž v obci Tážalech musel býti následkem přeložení silnice přestaven. Poněvadž ale kříž tento jest již značně
omšelý a potřebuje nutné opravy, koná se k tomuto účelu sbírka a prosí se občanstvo obce Tážal by jednotlivci, pokud jim to možno,
nějakým obnosem peněžním k účelu tomu přispěli. Kříž ten zbudován byl
před dávnými časy osadníky obce Tážal, našimi to předky, a jest zajisté naší
povinností, abychom památky našich praotců udržovali a jich si vážili. Za
každý dar k účelu tomu věnovaný zaplať Pán Bůh.!
V dochované listině je jmenný seznam všech dárců i celková sesbíraná suma.
Vybralo se úhrnem 678 Kč. Nejvyšší částku 50 Kč daroval výše jmenovaný tajemník
Josef Strnad a nejmenší, 1 Kč, František Pluhařík.
Kamenný kříž byl po opravě přemístěn k rozcestí naproti hospody. Oprava ale
zřejmě nebyla solidní, neboť hned po válce v r. 1945 jej nechali tážalští občané na
vlastní náklady zrenovovat znovu, avšak již po třech letech, dne 17. dubna 1948, byl
povalen a rozbit autobusem ČSD, který se vyhýbal srážce s koňským povozem Jana
Halenky z č.17. V krátké době tak už po třetí po sobě byla obec tehdy nucena nechat
provést generální opravu tohoto památného kříže. Nutno dodat, že rekonstrukce
byla velice profesionální a důkladná, protože i po sedmdesáti letech, až do letošní osudné havárie, byl kříž v perfektním stavu. Doufejme, že tato
v pořadí již čtvrtá renovace bude stejně precizní.
Milan Ženčák

Již více jak stopadesát let se v obou našich obcích udržuje tradice
velikonočního klapání, řehtání, či hrkání.

Klapači děkují všem našim občanům, kteří je za jejich záslužnou velikonoční činnost odměnili sladkým, nebo i finančním
honorářem – vybráno bylo v Tážalech 5.449, - Kč a v Kožušanech dokonce 7.213,- Kč.

STALO SE PŘED SEDMDESÁTI ROKY
Dne 5. dubna 1948 byl Okresním akčním výborem dosazen a schválen nový MNV v Tážalech. První, co tento Místní národní výbor udělal, bylo
zřízení 22 různých komisí, údajně proto, aby se ku vládě v obci tímto způsobem povolala co nejširší veřejnost.
Jak ale těchto 22 komitétů skutečně fungovalo a „pracovalo“, můžeme posoudit ze zápisu komise pro náhrady válečných škod. Deklarovaná
náplň její činnosti měla být podpora a nápomoc poškozeným tážalským občanům k získání náhrady za válečné škody způsobené v roce 1945
vojenskými operacemi bojujících armád. Poškození občané si podali k této komisi žádosti a ta je potom vyřídila skutečně „zajímavým“
a bezprecedentním způsobem.
Cituji ze zápisu:
Po vysvětlení, že náš lidově demokratický mladý stát musí tyto náhrady poskytovat na úkor výstavby socialismu, téměř všichni
žadatelé od svých žádostí upustili a ti co tvrdohlavě na nich stáli a chtěli ze situace vytěžit, těm byly žádosti striktně zamítnuty.

Výsledné pořadí koštu pálenky – 2018
Výsledné
pořadí
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Vzorek
číslo
5
1
6
4
2
9
8
11
3
7
12
10

Průměrné
hodnocení
2, 153
2, 389
2, 486
2, 556
2, 569
2, 708
2, 847
2, 903
2, 958
3, 000
3, 028
3, 236

Věnoval

Druh

Josef Šlanhof
Petr Hála
Ota Sekanina
Ivoš Očenášek
Petr Hála
Jan Kratochvíl
Gabriela Poučínská
Ondřej Kratochvíl
Radek Peřina
František Poučínský
Vladimír Marjenka
Zdeňka Vašíčková

meruňka
meruňka
jablko
švestka
ryngle
švestka
jablko
švestka
ryngle
meruňka
kalvádos
směs

1. místo Josef Šlanhof
2. místo Petr Hála
3. místo Ota Sekanina

Vyhodnocení vítěze pátého ročníku obecního soutěžního koštu domácí pálenky se uskutečnilo v pondělí 12. února na Obecním úřadě. Všem
účastníkům mnohokrát děkujeme za darované vzorky i za hodnocení. Letošním vítězům koštu pak srdečně blahopřejeme!
Finanční zisk z této akce, jakož i výtěžek z celého masopustu, činil dohromady 29.167, - Kč a byl určen na podporu činnosti ZŠ a MŠ KožušanyTážaly.
Jitka Kratochvílová

KVĚTNOVÉ OSLAVY KONCE 2. SVĚTOVÉ VÁLKY
V úterý 8. května 2018 se v naší obci bude konat vzpomínková akce, kterou si připomeneme konec
2. světové války a události z jara roku 1945, které tragickým způsobem poznamenaly osudy obyvatel naší obce.
V devět hodin u Základní školy v Kožušanech začne pietní akt s položením věnců a kytic a připomenutím
událostí 2. světové války.
Po té se přesuneme autobusem, který zajistí naše obec, nebo svými osobními vozidly do Charvát na hřbitov,
kde u hrobu obětí kožušanské tragédie z konce 2. světové války bude proveden pietní akt.
Následně se kolem desáté hodiny uskuteční přesun z Charvát do Olomouce na pevnůstku č. XIII, kde se
uskuteční pietní vzpomínka a položení věnce u pamětní desky obětí kožušanské tragédie. Potom bude
následovat prohlídka fortu. Předpokládaný závěr s odjezdem autobusu do Kožušan - Tážal bude kolem jedenácté
hodiny.
Tak jako každý rok tak i letos se 8. května v 10:00 hod. uskuteční v prostorách Kulturního domu v Tážalech
slavnostní vítání občánků naší obce. V letošním roce by mělo být přivítáno 11 dětí. Jejich rodičům budou během
měsíce dubna zaslány pozvánky, kde bude vše upřesněno.
Bližší informace o průběhu květnového dne Vám budou sděleny na webových stránkách obce a obecních
informačních skříňkách v Kožušanech a Tážalech.
Srdečně všechny zveme a těšíme se na setkání s Vámi.
Za organizátory: Ing. Vladimír Kubisa

Vážení spoluobčané,
dovolujeme si Vás oslovit ke spolupráci na přípravě obecního kalendáře na rok 2019. Naší myšlenkou je, že by kdokoliv z nás, řad spoluobčanů,
přispěl nápadem pro domácnost, radou pro zahrádkáře nebo osvědčeným receptem. Své příspěvky v psané, nebo i v elektronické podobě
(fotografie jsou velmi vítány), můžete nosit nebo posílat přímo na Obecní úřad v Kožušanech-Tážalech do konce června 2018. Co takhle zkusit něco
jako kožušansko-tážalský receptář plný nápadů?
Těšíme se na zajímavou a plodnou spolupráci,
Diana Buchtová za Obecní úřad Kožušany-Tážaly

NAŠI JUBILANTI
Duben:
Heclová Marie
Lenochová Svatava
Prokešová Vlastimila
Kratochvíl Vlastimil
Slamencová Jana

94 let
92 let
87 let
84 let
75 let

Květen:
Růžička Jan
Stavělík Břetislav
Zmeškal Josef

90 let
84 let
81 let

Červen:
Tengler Zdeněk
Šmehlík Jindřich
Matoušková Anna
Stavělíková Anna
Peřinová Eva

88 let
85 let
83 let
80 let
70 let

VZPOMÍNÁME
Buchta Vladimír
Navrátilová Jaroslava

†25. 2. 2018 (84 let)
†13. 3. 2018 (79 let)

Ve věku 48 let zemřel 15. února po těžké
nemoci kožušanský rodák a bývalý náš
občan Josef Hradil.
Čest jejich památce!

