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KOŘENY ŽIVOTA – MALÉ ZAMYŠLENÍ PŘI PŘÍLEŽITOSTI 940. „NAROZENIN“ NAŠÍ OBCE
Člověk podvědomě touží po stálosti, po trvání, po bezpečí, po
harmonii, jistotě a míru v duši, který sotva může nabídnout chaos
a uspěchanost současného světa. Jsme schopni se za několik hodin
přesunout na druhý konec kontinentu, ale do místa, kde jsme se narodili,
odkud vyrůstají naše kořeny, tam se vždy rádi vracíme.
Co je to za sílu, která nás přitahuje ke svému rodnému kraji, ke své
rodné vesničce?
Je to krajina, kterou jsme si navykli vídat od dětství. Je to čára
obzorů, která se navždy vryla do naší paměti dítěte. Jsou to pohádky,
vyprávěné maminkou na dobrou noc, je to tátovo laskavé pohlazení. Tady
jsou polní cesty mezi obilím, tudy někde vedla naše první cesta do školy,
tady jsme si hrávali, svěřovali si svá tajemství, zažili své první velké
radosti, lásku i zklamání, tady jsou hroby našich předků.
Kořeny života jsou jedním z mála pevných bodů, které pro naši
životní cestu tolik potřebujeme – jsou zdrojem radostné a neobyčejné
vnitřní síly. Podvědomě tušíme, že jdeme vstříc téže naději a téže
věčnosti, ve kterou doufali naši otcové a matky i jejich předkové, kteří tu
po celý život tvrdě pracovali na svých polích, prožili tu své nelehké životy
a složili tu nakonec své kosti.

Naše kořeny jsou pevný rámec zvyků a tradic, které se rok co rok
opakovaly: hlas zvonu a vrzání sněhu při cestě do školy, nebo do kostela
na půlnoční, první poselství jara v obláčcích kvetoucích stromů, společné
dětské hry, podzimní ohníčky bramborové natě či papíroví draci nad
strništi.
Patřit k někomu a patřit někam je součástí naší lidské přirozenosti.
Zakotvenost v místě a mezi těmi, se kterými jsme osudově spjati tím, že
vedle nich a s nimi žijeme, je součástí našeho bezpečí, pevným bodem ve
stále zmatenějším a chaotickém světě, který už zapomněl, odkud přichází
a kam kráčí.
Nevěřme těm, kdo tvrdí, že žádné kořeny života nejsou, že člověk
kořeny nemá a nepotřebuje. Vždyť časté trápení, které je následkem
vykořenění, vidíme kolem sebe stále častěji. Může být ještě někdo
nešťastnější než člověk bez domova, vyrvaný ze svých kořenů?
Šťasten každý, kdo je má a může z nich čerpat životadárnou sílu,
i když ta je něčím, co přesahuje veškerou naši rozumovou zkušenost,
něčím, co lze právem považovat za dotyk věčnosti…
M. Ž.

ZHODNOCENÍ VOLEBNÍHO OBDOBÍ 2014 – 2018
Vážení spoluobčané,
chtěl bych touto cestou rekapitulovat co se za 4 roky minulého volebního
mandátu v naší obci událo.
Stěžejním úkolem zastupitelstva obce Kožušany-Tážaly bylo dokončení
výstavby splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod. Do plného provozu
byl systém čištění odpadních vod spuštěn 1. 4. 2016. Celkové náklady na
výstavbu činily 65 mil. Kč. Přestože finanční náklady na výstavbu splaškové
kanalizace mnohonásobně překračovaly roční rozpočet obce, zastupitelstvo
neustále udržovalo finanční rezervu, díky níž mohly být v průběhu výstavby
splaškové kanalizace a ČOV realizovány další investiční akce.
Stavebně i administrativně jsou dokončeny akce: zateplení a oprava
Základní školy, zateplení tělocvičny, oprava válečného hrobu v Charvátech,
rekonstrukce dětského hřiště u MŠ, výstavba dětského hřiště v parku
v Kožušanech a nákup svozového nákladního vozu BRO.
Na všechny výše uvedené akce se zastupitelstvu podařilo sehnat dotační
tituly. Jediná investice plně hrazená z rozpočtu obce je dětské hřiště v parku.
Do dalšího volebního období přejdou již rozjednané nebo připravené

investiční akce. Jedná se zejména o opravu komunikací a chodníků po
výstavbě splaškové kanalizace, výstavbu cyklostezky Kožušany – Nemilany,
výstavbu sběrného dvora, revitalizaci rybníka „Močidlo“ a opravu Obecního
úřadu a Kulturního domu.
Kromě investičních akcí a zajišťování provozu obce je nedílnou součástí
činnosti zastupitelstva též podpora aktivit místních spolků, které velkým
dílem přispívají k udržování a rozvoji společenského života v obci.
Nezastupitelnou roli mají TJ Kožušany, hasiči, chovatelé, rybáři, Hanačky,
„Jsme sponky” a SRPŠ. Všichni si ceníme jejich dobrovolné činnosti
a obětavosti.
Myslím si, že minulému zastupitelstvu se s ohledem na vlastní finanční
zdroje a možnosti získání dotačních titulů podařilo realizovat množství
projektů pro rozvoj a zvelebení obce.
Tímto bych rád poděkoval všem členům zastupitelstva za obětavou práci
a novému zastupitelstvu bych chtěl popřát hodně zdaru při prosazování
a realizaci akcí budoucích.
Petr Mazal

KOHO JSME SI ZVOLILI
Na základě výsledků komunálních voleb konaných ve dnech 5. a 6. října 2018 (při volební účasti 61,93 %) budou příští 4 roky zasedat v zastupitelstvu obce
Kožušany-Tážaly tito zastupitelé:
Za Československou stranu lidovou
– Ing. arch. Přemysl Ženčák, Petr Mazal, Ing. Pavel Vostál a Luděk Thun.
Za sdružení kandidátů „Společně pro svoji obec“ – RNDr. František Buchta, Ing. Vladimír Kubisa a Diana Buchtová.

TÁBORY SE SPONKAMI
Po loňském Halloweenu v Tážalech a akci Ksichtknížka si na letošní
prázdniny spolek Jsme SPONKY - společně pro děti a rodinu, z. s. připravil
pro děti dva tábory. Třetí ročník Táborníku se konal letos opět v tábořišti na
Rusavě, příměstský tábor Výletník se v Kulturním domě v Tážalech
uskutečnil už po čtvrté.

Na Táborníku děti cestovaly časem a musely napravit chyby, které
Profesor svým nedokonale sestrojeným strojem času způsobil. Děti se
setkaly s pračlověky, ve středověku udobřovaly princezny a prince, zažily
námořní bitvu, vyzkoušely si „sedmimílové“ skákací boty či interaktivní
taneční podložky, velcí a malí bojovali společně bok po boku ve druhé
světové válce, bohové z Olympu uspořádali Olympijské hry a v noci pak
v budoucnosti starší děti zápasily s vyměřeným časem. Podařilo se najít
i ztraceného Profesora, kterého unesli lidé z budoucnosti, protože na Zemi
došla voda a planeta byla zpustošená. Děti tedy zjistily, že jedině
v přítomnosti, kde budou chránit přírodu, mohou napravit poslední chybu
v čase a zachránit svět.
Nejen že se něco naučily, ale při tom si užily spoustu legrace! Táborák,
zpívání s kytarou, vodní hry i bazén, diskotéka v kostýmech, vyrábění z hlíny

i hry na logiku, fyzičku a spolupráci. Ani tropická vedra nebyla překážkou
a děti si alespoň užily více vodních her a bazénu. Táborovou atmosféru navíc
povzneslo tábořiště s chatkami a výhledem do krajiny, nadšení vedoucí,
spousta zážitků a hlavně kamarádů, které si děti na táboře našly.
Příměstský tábor Výletník byl letos opravdu napínavý. Tématem byla
totiž Kriminálka. Zapeklitý případ uloupeného zlatého vejce řešili tajní
agenti pod Kriminální Antipadoušskou Policií YLAŽÁT (zkráceně KAPY).
Z trezoru ukrytého v podzemí Kulturního domu v Tážalech se rázem stalo
místo činu a agenti se i s potřebnou legitimací mohli pustit do vyšetřování
z kamerových záznamů, hledání stop skrze otisky prstů, pachové stopy
i DNA. Vyslechli několik podezřelých, a díky výslechu uklízečky na zámku,
který patřil oloupené milionářce, se podařilo usvědčit i její uklízečku, která
tam tajně kradla toaletní papír.
Agenti byli tak zdatní, že během pátrání vysledovali i hledaného
padoucha, i když z jiného případu. Využili znalost anglického jazyka, aby
získali podobiznu pachatele a výprava na kolech je zavedla až do
drahlovského hostince, kde jim paní majitelka poskytla jeho skicu.
K velkému překvapení odhalili, že pachatelem byl sám bratr milionářky,
který obviňoval z krádeže personál. Sesbírané důkazy předali vrchnímu
komisaři a speciální zásahová jednotka bratra zatkla. Zbývalo ještě najít
ukradené vejce, což pro malé agenty nebyl velký problém. Milionářka dětem
poděkovala zlatými vajíčky, komisař dětem předal medaile, diplomy i věcné
dary.
Během pátrání se s dětmi podělil o postřehy z vyšetřování i odborník
z praxe a povzbudit je přišel i opravdový Spiderman! Nechyběl ani výlet na
zámek v Čechách pod Kosířem a již tradiční cyklovýlet. Dobrodružství si užily
nejen děti, ale i rodiče, jelikož ochotně pomohli v boji s papíry pro dotace,
díky kterým mohl spolek pořídit spoustu skvělého vybavení pro děti.
Snad se všechny příští akce vydaří alespoň tak jako letos. Sponky už se
moc těší!
Sylvie Gruntová, Iveta Vlašaná a Lenka Janošíková

LETOS NASTOUPILO DO ŠKOLY DEVĚT PRVŇÁČKŮ

Valentýna Šimková

Vojtěch Vincourek

Společně s meteorologickým podzimem se přihlásil nový školní rok. Slzičky naštěstí ronilo pouze počasí.
Děti i rodiče přišli s úsměvem a s úsměvem také byli očekáváni. Však se na ně celé osazenstvo naší školy
těšilo.
Děti přivítala paní ředitelka a pan starosta, zazpívaly si s paní vychovatelkou při kytaře a prohlédly si
nové učebnice a školní pomůcky. Po krátkém povídání odešly starší děti domů a prvňáčci si šli hrát s paní
vychovatelkou do školní družiny. Jejich rodiče se zatím s paní učitelkou seznamovali s tím, co je v první třídě
čeká.
První ročník bude ve školním roce 2018 – 2019 navštěvovat 9 žáků, druhý ročník 9 žáků a ve třetím
ročníku jich bude rovněž 9. Nejvíce – 11 žáků – budeme mít ve čtvrtém ročníku.
Školu řídí paní ředitelka Mgr. Zdenka Vašíčková, která je zároveň
třídní učitelkou ve 3. a 4. ročníku. Třídní učitelkou v 1. a 2. ročníku je
paní učitelka Mgr. Jiřina Kubíková. Funkci asistentky pro integrované
žáky v 1. ročníku bude vykonávat paní Jana Mrázková a funkci školního
asistenta paní učitelka Mgr. Miroslava Lukášová. Máme i novou paní
školnici – paní Janu Špičákovou z Blatce.
První vyučující den 4. září se děti seznamovaly se školou, svými
novými povinnostmi a absolvovaly sportovní dopoledne – to vše v
rámci projektu „Jsem školák“.
Všem dětem přejeme v tomto školním roce hodně úspěchů.
Rodičům potom radost z jejich dětí. Úspěšný školní rok 2018/2019
David Zmeškal

Mgr. Zdenka Vašíčková, ředitelka školy

Barbora Vránová

Eliška Nedomová

Zdeněk Dostál

Petr Mlčoch

Eliška Pohlídalová

Jana Vránová

MATEŘSKÁ ŠKOLKA
Prázdniny skončily a nás učitelky, rodiče a hlavně děti čeká nový školní rok. Do školky zavítalo 3. září nově deset dětí. Příští týden nám započne
Předplavecký výcvik v Olomouci pro předškolní děti, kterých je v letošním školním roce patnáct. Doufejme, že vstup dětí do nového školního roku se
obejde bez slziček a s úsměvem na tváři. Budeme se snažit po celý školní rok naplnit motto naší školky:
„Vytvořme společně místo, kde budou děti, učitelé
a rodiče spokojenými a vzájemně se respektujícími partnery!“
Jana Lejsková, vedoucí MŠ

FOTBALISTÉ V I.B. TŘÍDĚ S VELKOU POSILOU.
V neděli 5. srpna 2018 zahájili naši fotbalisté další sezonu v I.B. třídě.
Stalo se tak po celkem nepovedené předchozí sezoně, kdy jsme obsadili
v tabulce předposlední místo a naštěstí nespadli do okresního přeboru,
což se nepovedlo poslednímu celku soutěže, mužstvu z Červenky.
Následně začátkem dubna letošního roku,
proběhla napříč médii zpráva, jež způsobila
rozruch ve fotbalových kruzích.
„Bývalý reprezentant David Rozehnal končí
profesionální kariéru. Z rodinných důvodů
rozvázal smlouvu s belgickým Ostende, a přestože
o jeho služby měla zájem Sigma Olomouc, nebude
pokračovat ani v domácí soutěži. Po 15-ti letém
působení v zahraničí bude hrát I.B. třídu za
Kožušany, za něž nastupuje jeho bratr.“
Tak zněla třeba zpráva na teletextu v ČT.
Místní klub tím pádem získal velkou posilu do
svého kádru, o které se mnoha klubům,
i v mnohem vyšších fotbalových patrech, jen
zdá. Také na jeho první zápas v kožušanském
dresu, na jaře v Chomoutově, přišlo mnoho
diváků. Jeho působení v této soutěži, v těchto
chmurných časech českého fotbalu, přispívá
nejen k atraktivitě I.B. třídy, ale popularitě
tohoto sportu vůbec.
Kdo by rád na hřišti neviděl borce, který
s Hazardem vykopal pro Lille francouzský titul, posbíral celkem sedm
klubových trofejí, působil v takových klubech jako FC Bruggy, Paris St.
Germain, Newcastle, Lazio Řím, Hamburk SV, zmíněné Lille a Ostende. Na
svém kontě má reprezentační úspěchy v kategorii 23let a posléze také
účast na ME a MS, v reprezentaci dospělých. Prošel šest evropských
soutěží včetně Premier League a jen 28 hráčů v celé historii nastoupilo
častěji za českou reprezentaci.
Určitě je nejen hráčským, ale i morálním vzorem zejména pro ty
nejmenší, jejichž hojná účast na fotbalovém trávníku je v poslední době
na našem hřišti vidět, protože s ostatními hráči trénuje mladé adepty
a také hraje za klub jeho syn. Fotbalová veřejnost rovněž vnímá velmi
kladně jeho účasti a názorový projev v různých diskusních pořadech
a akcích pořádaných v ČT.

Nový ročník I.B. třídy byl tedy zahájen v srpnu, domácím vítězstvím
nad Moravským Berounem v poměru 1:0. Bratrská stoperská dvojice
Rozehnalových byla ale záhy krutě rozdělena už ve 4. kole na hřišti
v Doloplazech, kde jsme jednak 0:5 prohráli, ale David utrpěl zlomeninu
nosu (pokračuje v zápasech dál) a Marek si
odnesl zranění kolena a nehraje. Tak trochu je to
důsledek toho, že ostatní mužstva se snaží
vytáhnout na nás, když máme v obraně
bývalého reprezentanta.
Herní projev mužstva je o mnoho lepší než
před rokem, pohybujeme se ve středu tabulky,
dost mrzí časté neúčasti některých hráčů na
utkáních nebo třeba ztracený bod v domácím
utkání se Zvolí, kdy 10 min. před koncem
vedeme 2:0, a utkání skončí 2:2. Naši skupinu
trochu poznamenala skutečnost, že družstvo
Nemilan nedohrálo a nenastoupilo do dvou
utkání. Následně se odhlásilo ze soutěže a dále
pokračuje jen 13 oddílů. Věřme, že podzimní
část ukončíme minimálně ve středu tabulky a na
jaře nebudeme prožívat záchranářské starosti,
jako v minulém ročníku.
Novým předsedou fotbalového oddílu se
stal pan Robert Vojtek, který se velmi aktivně
zapojil do dění oddílu.
U mládeže došlo ke změně. Hrajeme pod hlavičkou
Kožušany/Drahlov, kdy pro nedostatek chlapců se oddíly spojily, včetně
tréninků na obou hřištích, tak i na trenérských postech. Soutěž hrají jak
žáci mladší, tak také přípravka-mladší a obě družstva si docela obstojně
vedou, ale hlavně svou hojnou účastí a odhodláním jsou určitým
příslibem do budoucnosti, že se v naší obci jednou objeví třeba nový
Rozehnal.
Český fotbal, ale i společnost, potřebuje tak plná fotbalová hřiště, jak
je k vidění v úterý a ve čtvrtek na hřišti v Kožušanech, kdy kromě
zmíněných našich mužstev, ještě trénují ženy a juniorky 1. FC Olomouc.
Hodně fotbalové radosti přeje fotbalový oddíl.
Škubna Jiří

ÚSPĚCHY NAŠICH MLADÝCH HASIČŮ
V neděli 9. září 2018 se utkali naši mladí hasiči závěrečné soutěže
v maratonu Ligy mladých hasičů okresu Olomouc na hřišti v Drahlově.
Ze 44 družstev se naši borci (6-11 let) umístili na 6. místě. Soutěže se
zúčastnila i přípravka ( 3-6 let), která odběhla všech 7 soutěží Ligy.
Krásné počasí v Drahlově jen podtrhlo úžasnou atmosféru. Je
fantastické vidět, kolik dětí se věnuje tomuto krásnému sportu, kde platí
heslo ,,Jeden za všechny, všichni za jednoho''.
Vyhlášení výsledků Okresní olomoucké ligy proběhlo ve slavnostní
atmosféře na Horním náměstí v Olomouci. Mladí hasiči obdrželi 6. místo,
u malých benjamínků se celkové umístění nevyhlašuje.
Tímto chceme poděkovat dětem za jejich píli a snahu, trenérům za
trpělivost a vytrvalost, rodičům za pochopení a umožnění zúčastnit se
těchto náročných soutěží.
Diana Buchtová

5. ROČNÍK SETKÁNÍ KAMIONŮ A „DODÁVEK“ SE USKUTEČNIL V KOŽUŠANECH
Ve dnech 10. 8. – 12. 8. 2018 se uskutečnil již pátý ročník
Kinderkamioňácké van a truck show, který se letos konal v Kožušanech
v areálu Za tratí. Hned na začátku vyslovujeme velké díky místním
hasičům za zajištění perfektního zázemí, jež umožnilo bezproblémové
konání akce, kterou si všichni účastníci i návštěvníci velmi užili
a pochvalovali.

Sešlo se celkem 20 dodávek a 17 tahačů z ČR a SK včetně dvou
speciálů, jimiž byl Kenworth a DAF 400 i s návěsem. Několik hlášených
účastníků bohužel na poslední chvíli nedorazilo, jelikož jim to neumožnilo
zaneprázdnění v zaměstnání, jak už to v autodopravě bývá. I přesto se
sešla skvělá parta lidí a návštěvníci, především ti nejmenší, byli nadšení
z možnosti nastoupit si do většiny vystavovaných vozů a prohlédnout si je
opravdu zblízka.
Ani letos jsme neopomenuli doplnit celou akci doprovodným
programem, jež tvořila ukázka zásahu profesionálních hasičů při
vyprošťování zraněné osoby z vozu a hašení hořícího auta. Poté udělali
radost nejen dětem, když v areálu vypustili stovky litrů pěny, ve které
skončilo i nemálo dospělých. Součástí programu byl i jeden
z vystavujících Martin Konečný z firmy Stolička, který přímo se svým
vozem Scania, vybaveným hydraulickým drapákem, doslova likvidoval
vraky vozidel a poté názorně ukazoval, jak svůj stroj dokonale ovládá
–podával třem dobrovolnicím pomocí drapáku nápoj v plastových
kelímcích.
Auta letos umývali ženy i muži v plavkách, za což sklízeli velký
úspěch. Nově jsme letos přidali do programu souboj o největší siláky,
kteří soupeřili v truckerské páce. Tomuto souboji letos vévodila Michaela

Šišková z firmy Janíček v ženské kategorii, v mužské kategorii Michal
Duna z firmy Krahulec.
Na svých srazech samozřejmě myslíme i na děti. A to nejen na děti
řidičů, ale i na děti z veřejnosti a děti z nadace Klokánek, které jsme letos
pozvali jako čestné hosty. Pro ně byla mimo jiné připravena obrovská
nafukovací skluzavka a malování na obličej. Všechno jako každý rok
zdarma, za což děkujeme všem našim sponzorům, díky kterým je možné
toto všechno vůbec uspořádat.
Stěžejní pro nás ovšem stále zůstává podpora nadace Truck help, jíž
se snažíme pomáhat nejen celoročně, ale hlavně na našich srazech a to
formou tomboly a dražby, jejichž výtěžek putuje právě této nadaci. Letos
jsme vybrali v tombole 11 445 Kč a vydražili jsme originální tradiční
slovenskou fujaru, kterou nám věnoval náš dlouholetý člen a kamarád
Adrian Michalík. Fujaru si nakonec odnesl nový majitel za částku
2 900 Kč. Letos jsme tedy mohli nadaci poslat celkovou částku 14 345 Kč.
V sobotu večer jsme vyhlásili výsledky soutěží a předali poháry
a ceny za nejkrásnější interiér, osvětlení, a vozidlo celkově v kategorii
dodávek i kamionů.

Z množství výherců jmenujme alespoň Michala Hořejšího
z Olomouce, který zabodoval hned ve třech disciplínách a to:
nejhezčí kamion
1. místo
nejhezčí interiér
1. místo
nejhezčí osvětlení
1. místo
Michalovi Hořejšímu i všem dalším výhercům srdečně gratulujeme !
Ještě jednou děkujeme všem účastníkům, partnerům, návštěvníkům,
sponzorům, Obecnímu úřadu Kožušany – Tážaly a hlavně na začátku již
zmíněným místním hasičům, za umožnění uspořádání naší show.
Budeme se těšit opět příští rok.
Za pořadatele akce
Lukáš Zdráhal

OBECNÍ OSLAVY VE FOTOGRAFII

Vlajkonoš Pavel Sladký

Svěcení nově rekonstruovaného tážalského sv. kříže

Slavnostní průvod přivedl účastníky obecních oslav z Tážal od Kulturního domu do Kožušan ke kapli

Mši svatou sloužil za všechny živé i zemřelé občany naší obce dubský pan farář Jan Kornek

Prostranství v Kožušanech u kaple

Příchod průvodu do areálu „Za tratí”

OBECNÍ OSLAVY VE FOTOGRAFII

Bohatý program zaujal malé i velké účastníky oslav

Projev starosty obce

Ceny byly opravdu lidové

Za nadšeného fandění tážalských roztleskávaček probíhalo fotbalové utkání Kožušany versus Tážaly

Ohňovou produkci sledoval s obdivem i tento malý divák

Výstava o historii ochotnického divadla - přísálí KD

Jedna ze tří výstavek konaných v místní škole

Divadelní představení sledoval plný sál Kulturního domu

ROZVOD MANŽELSTVÍ
Rozvod manželství je v dnešní době upraven občanským zákoníkem
a doznal v průběhu desetiletí velkých změn. V dobách minulých bylo
velmi obtížné dosáhnout rozvodu manželství a spíše docházelo jen
k odluce manželů od stolu a lože zejména z důvodu, že sňatky se
uzavíraly především v církevní
formě.
Rozvod mnozí psychologové přirovnávají k úmrtí
v rodině s ohledem na jeho
vysoce stresový faktor. Je
potřeba se s novými životními
změnami sžít a není to vždy
zcela jednoduchá záležitost.
Pokud k rozvodu dojde mezi
mužem a ženou, kteří nemají
společné děti, pak je situace
mnohem jednodušší. Ovšem
pokud tyto dva manžele tíží
společný hypoteční úvěr nebo
dokonce několik úvěrů např. spotřebitelských, pak i tyto závazky je
mohou i do budoucna společně svazovat. Každopádně takový pár se
může rovnou obrátit na soud s návrhem na rozvod manželství dohodou či
ve sporné variantě, pokud není dohoda o rozvodu možná.
Jestliže se rozvádí manželé, kteří dosud společně pečovali o nezletilé
děti, nejprve je nutné uspořádat vztahy k těmto nezletilým dětem, dále
je vhodné se dohodnout na podmínkách rozvodu, jakož i na vypořádání
společného jmění manželů. U obou typů bezdětného manželství
i manželství s nezletilými dětmi doporučuji postupovat především
rozumnou dohodou.
Ve své praxi se velmi často setkávám s přístupem manželů
k nastalým problémům v manželství tak, že je prostě odmítají řešit,
nemají zájem společně navštívit rodinného terapeuta či rodinnou
poradnu a přímo se obracejí na právníka se žádostí, aby jim pomohl se co
nejrychleji rozvést.
Takto postupují často i manželé, kteří mají velice malé děti a nejsou
ochotní cokoli rozumného učinit pro zachování manželství a rodinného
zázemí nezletilým dětem. Ty především utrpí rozvodem manželství rodičů
a je škoda, jestliže rodiče neberou na jejich zájmy patřičný zřetel. Někdy
se spíše děti stávají rukojmím rodičů v rozvodovém „boji“ kdo z koho.
A často do tohoto konfliktu zatahují i širší příbuzenstvo a rodiče.
Pokud už to opravdu musí nastat a není cesty zpět k obnově
harmonického manželského soužití, doporučuji vždy se předem na všem
domluvit. A jelikož jsou příčinou rozvratu manželství často rozdílné
povahy manželů, hospodaření a nakládání s penězi, trávení volného času,
případně nevěra nebo dluhy či různé typy závislostí na alkoholu,
návykových látkách či hracích automatech apod. tj. patologie, je někdy
dohoda mezi manžely zcela nemožná, protože spolu nejsou schopní
komunikovat. Pak je zde institut rodinných či manželských poraden, které
mnohdy fungují bezplatně a jsou schopné poskytovat své rozsáhlé služby
zájemcům.
Dále je možno doporučit návštěvu mediátora, jenž může pomoci
manželům k jejich dohodě a dokonce ji i může sepsat a předložit soudu ke
schválení. Pokud se oba manželé nechají právně zastoupit, pak i jejich
právní zástupci mohou vést manžele k dohodě a připravit jim všechny
potřebné listiny ke schválení soudem. Osobně jsem vždy velice ráda, když
zastupuji manželku či manžela, kteří spolu ještě komunikují anebo jsou

schopní se oprostit od všech negativních zážitků v rámci společné
minulosti a zajímá je především, aby svým dětem i po rozvodu zajistili
příznivé životní podmínky a zdárný psychosociální vývoj.
Asi nejhorší varianta nastává, pokud přijde domů manžel a zjistí, že je
byt dokonale vyklizený, věci jsou odvezeny, děti jsou neznámo kde,
a telefon druhý manžel třeba několik dní ani nezvedne. Taková životní
rána může skončit i dočasným psychickým zhroucením manžela
a pobytem na psychiatrii. To by se stávat nemělo, protože dětem není
jedno, kde se nachází máma nebo táta a ptají se, proč už nebydlí s nimi.
Samozřejmě, pokud se v rodině vyskytuje domácí násilí a náprava
chování manžela není reálná či možná, je naopak v zájmu nezletilých
dětí, aby v takovém rodinném prostředí dále nevyrůstaly. Pominu-li
patologie typu alkoholismus a jiné návykové látky, fyzické a psychické
násilí v rodině, narůstání dluhů u jednoho z manželů, absence schopnosti
zabezpečit finančně rodinu, pak je vždy dobré pokusit se o možnost
obnovy vztahu i po určité časové odluce, kdy jeden či poté oba manželé
spolu docházejí na rodinnou terapii, do níž lze zahrnout i starší děti.
Tam, kde však není vůle či možnost zachovat rodinné zázemí, je
aspoň vhodné zrealizovat rozvod tak, aby tato razantní životní změna
nepoznačila na dlouhá léta celou rodinu. Rozvodem se totiž všem
účastníkům většinou vždy sníží celková životní úroveň. Místo dvou příjmů
musí vyjít jen s jedním, je třeba si zajistit náhradní bydlení, doplatit
dluhy, případně výživné na děti není řádně a včas hrazeno druhým
rodičem, nebo je jeden z rodičů dlouhodobě nemocen a nevystačí se
svými financemi apod. Od rozvodu nelze očekávat razantní životní změnu
k lepšímu ze dne na den. Přibývá naopak mnoho starostí, které dříve
nebylo nutno řešit.
Pokud se rodiče domnívají, že si jejich děti nevšimnou, že jim to už
spolu nefunguje, velice se mýlí. I batole pozná z dikce hlasu a rodinné
atmosféry, že se něco děje. Čím menší jsou děti, tím více je rozvrat
v rodině ohrožuje ve vývoji. Takové malé děti jsou častěji nemocné, nebo
se ve svém vývoji vrací zpět a „zapomínají“ dovednosti, které si již
osvojily, případně jsou plačtivé nebo naopak přestanou komunikovat,
mají sklony k děsivým snům, pomočování či se u nich tímto nastartuje
bulimie, anorexie anebo se zhorší chování a školní prospěch.
Pokud se rodiče zaobírají v rámci rozvodu především sami sebou
a nevšímají si problémů dítěte, může se stát, že se dítě stane členem
nějaké party, která mu svým způsobem může nahrazovat chybějící
rodinné zázemí. Proto by se měli rodiče ohlížet především na zájmy dětí
a postupovat při rozvodu dohodou. Zákon totiž rozvádějícím se
manželům ukládá, aby se nejdříve pravomocně upravily vztahy
k nezletilým dětem, a teprve poté může dojít k rozvodu manželství.
Z hlediska právní úpravy pak rozlišujeme rozvod dohodou účastníků
a rozvod sporný. V případě dohody manželů se nejprve opět dohodou
schválenou soudem upraví na základě rozsudku poměry k nezletilým
dětem tj. jaký typ péče bude u dětí praktikován a jaké výživné bude
stanoveno, a teprve poté je možné manželství rozvést. K návrhu na
rozvod, kde se oba manželé shodnou na příčinách rozvratu manželství se
připojuje jako příloha „Dohoda o vypořádání vzájemných majetkových
vztahů a úpravě práv a povinností společného bydlení a vyživovací
povinnosti ve smyslu § 757 odst. 1 písm. c) zák. č. 89/2012 Sb.
občanského zákoníku s ověřenými podpisy účastníků.”
Soudní řízení ve věci nezletilých dětí je bez poplatkové povinnosti,
a pokud se rodiče nenechají právně zastoupit, což není povinnost, řízení
je nic nestojí. Návrh ve věci rozvodu manželství je zpoplatněn částkou
2.000 Kč při podání návrhu.

Sepisovat si sami Dohodu o vypořádání vzájemných majetkových
vztahů a úpravě práv a povinností společného bydlení a vyživovací
povinnosti by manželé spíše neměli, neboť musí obsahovat zákonem
dané náležitosti a je velmi důležitou listinou, podle níž se řídí poměry
manželů ve vztahu k vypořádání společného manželského majetku. Tato
dohoda je také podkladem pro změny v evidenci katastru nemovitostí.
Dohodu jim sepíše advokát nebo notář.
Časově lze říci, že od okamžiku podání návrhu na úpravu péče
o nezletilé děti dohodou rodičů až po pravomocný rozsudek o rozvodu
manželství, může uplynout doba čtyř až deseti měsíců. Ovšem v případě
neexistence dohody o úpravě vztahů k nezletilým dětem, o rozvodu,
rozdělení společného majetku, zajištění bydlení po rozvodu se může
jednat klidně o deset a více let. A v tomto případě se už manželé bez
právní pomoci spíše neobejdou, což je může stát desítky i stovky tisíc
korun za tolik let soudních sporů.
Dle ust. § 755 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
může být manželství rozvedeno, je-li soužití manželů hluboce, trvale
a nenapravitelně rozvráceno, a nelze očekávat jeho obnovení. Dle odst. 2
tohoto zákonného ustanovení nemůže být manželství rozvedeno, přesto,
že je soužití manželů rozvráceno, byl-li by rozvod v rozporu:
a) se zájmem nezletilého dítěte manželů, které nenabylo plné
svéprávnosti, který je dán zvláštními důvody, přičemž zájem dítěte na
trvání manželství soud zjistí i dotazem u opatrovníka jmenovaného
soudem pro řízení o úpravu poměrů k dítěti na dobu po rozvodu.
b) se zájmem manžela, který se na rozvratu porušením manželských
povinností převážně nepodílel a kterému by byla rozvodem způsobena
zvlášť závažná újma s tím, že mimořádné okolnosti svědčí ve prospěch
zachování manželství, ledaže manželé spolu již nežijí alespoň po dobu tří
let.

Podle ust. § 756 občanského zákoníku soud, který rozhoduje
o rozvodu manželství, zjišťuje existenci rozvratu manželství, a přitom
zjišťuje jeho příčiny, pokud dále není stanoveno jinak. Manželství může
být rozvedeno, je-li soužití manželů hluboce, trvale a nenapravitelně
rozvráceno a nelze očekávat jeho obnovení. Podle § 758 občanského
zákoníku platí, že manželé spolu nežijí, netvoří-li manželské či rodinné
společenství, bez ohledu na to, zda mají, popřípadě vedou rodinnou
domácnost, s tím, že alespoň jeden z manželů manželské společenství
zjevně obnovit nechce.
O náhradě nákladů řízení rozhoduje soud podle zákona o zvláštních
řízeních soudních a většinou žádnému z účastníků náhradu nákladů řízení
nepřizná, neboť dospěje k závěru, že přiznání náhrady nákladů řízení
neodůvodňují ani okolnosti případu, ani poměry účastníků.
Manžel, který přijal sňatkem příjmení druhého manžela, může do
šesti měsíců po právní moci rozhodnutío rozvodu oznámit matričnímu
úřadu, že přijímá zpět své dřívější příjmení; to platí i tehdy, hodlá-li
manžel, který přijal příjmení druhého manžela s tím, že bude ke
společnému příjmení připojovat své dosavadní příjmení, popřípadě první
ze svých příjmení, užívat napříště jen své dřívější příjmení.
Občan je povinen požádat o vydání nového občanského průkazu do
15 pracovních dnů po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu
manželství, a to pokud je v jeho dosavadním občanském průkazu zapsán
údaj o rodinném stavu nebo partnerství.
Výrok soudu v rozsudku o rozvod manželství má tuto formu:
I. Manželství Renaty Pátkové, roz. Karmínové, nar. dne 16. 3.
1979 a Tomáše Pátka, nar. dne 5. 5. 1967 uzavřené dne 9. 9. 1999
před Městským úřadem v Dlouhé Lhotě, se rozvádí.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.
Mgr. Michaela Sigmundová, Ph.D.

ZMĚNY VE VYDÁVÁNÍ OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ
Od 1. července 2018 dochází ke změně ve vydávání občanských průkazů.
Všechny občanské průkazy se strojově čitelnými údaji budou vydávány pouze s kontaktním elektronickým čipem. Ruší se vybírání správního poplatku
500 Kč za vydání občanského průkazu s čipem.
Občan se může sám rozhodnout, zda si čip při převzetí dokladu aktivuje. Může tak učinit i později. Aktivace vyžaduje zadání identifikačního osobního
kódu a deblokačního osobního kódu, který se skládá ze 4 až 10 číslic. Zadání kódu není povinné.
Aktivovaný čip umožní využívání občanského průkazu při vzdálené autentizaci držitele a k přístupu k identifikačním údajům držitele.
Dosavadní občanské průkazy bez čipu zůstávají v platnosti uvedené na nich. Nebude prováděna hromadná výměna dokladů. Po ukončení platnosti
stávajícího občanského průkazu je vydáván nový průkaz s čipem.
Občanské průkazy bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc budou vydávány pouze z důvodu voleb.
Lhůta pro vydání občanského průkazu zůstává 30 dnů, bude však umožněno vydávat občanské průkazy za správní poplatek v kratších lhůtách, a to
v pracovních dnech do 24 hodin nebo do 5 pracovních dnů.
Požádat o vydání lze u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností
Správní poplatky za vydání občanského průkazu pro občana mladšího 15 let
- ve lhůtě do 30 dnů - 50 Kč,
- ve lhůtě do 5 pracovních dnů – 300 Kč,
- ve lhůtě do 24 hodin v pracovních dnech – 500 Kč.
Správní poplatky za vydání občanského průkazu pro občana staršího 15 let ve zkrácené lhůtě
- ve lhůtě do 5 pracovních dnů – 500 Kč,
- ve lhůtě do 24 hodin v pracovních dnech – 1000 Kč.
Vladimír Kubisa

VÁLEČNÝ DENÍK JOSEFA STRNADA Z TÁŽAL
V letošním roce si připomeneme sto let od konce první
světové války.
Dne 11. listopadu 1918 v 11 hodin dopoledne skončilo
dlouhé a krvavé zápolení, jež trvalo přes čtyři roky a počtem
bojovníků jakož i mohutností válečných prostředků daleko
přesáhlo všechny dosavadní války. Stálo v ní ve zbrani na 70
mil. vojáků, z nichž na poli cti a slávy zůstalo 13 mil.
válečných invalidů a 8 mil. padlých.
Pomníčky na jejich věčnou paměť najdeme (kromě
Kožušan) na všech náměstích a návsích evropských měst
a obcí.
Také v Tážalech odhalili
v roce 1919 pamětní desku.
Seznam se 16 jmény padlých
nám i po tolika letech žaluje,
kolik mladých životů nesmyslná
válka vyrvala i z tak malé
hanácké vesničky.
Ti šťastnější, přes svá mnohá
zranění, všechny ty válečné hrůzy
a útrapy přežili – vrátili se domů
– s nimi však i noční můra
tristních vzpomínek, kterých se
do konce života již nikdy
nezbavili.
Jedním z těch „šťastných“ byl
také Josef Strnad rolník z Tážal
č. 14. Neměl sice žádné vyšší
vzdělání, ale zanechal nám
pozoruhodné svědectví – válečný
deník – do něhož zapisoval své
četné zážitky a dojmy z bojů na
ruské frontě. Zaznamenával je tak působivě a emotivně, že i dnes, po sto
letech, nás uvedená ukázka vtáhne do děje a my jsme nuceni jej spolu
s jeho pisatelem znovu vzrušeně prožívat.
6/5 1915, čtvrtek
Od rána hrozná kanonáda. Hoří na všechny strany. Máme dělati
šturm. Loučím se s Vámi všemi a modlím se. Podle všeho není
možná, aby z nás kdo přežil, neboť oproti nám mají Rusové samé
mašinkvéry.
Již však přišel rozkaz: „kupředůůů“ ––– Sbohem moje milé
dítky, sbohem moje maminko, sbohem moje drahá Mařko, poslední
políbení posílám Vám z daleké ciziny – – – Mařenko drahá!
Kriste Ježíši, stůj při mně a ochraňuj mne. Bože Věčný, smiluj se
nade mnou, patrone můj sv. Josefe, přimlouvej se za mne u Pána
Boha.
Kupředu – – – sbohem !!!
----------------------------------------------------------------------Když Josef Strnad dopsal tato poslední dvě slova, zastrčil deník do
boční kapsy, nasadil rychle na pušku bodák, pokřižoval se, vyskočil ze
zákopu a s myšlenkou na své nejbližší vyrazil spolu se svými kamarády na
zteč, vstříc ruské kulometné palbě.

Byl přesvědčen, že jej smrt nemine. Jak se ale dále můžeme dočíst,
přívětivý osud mu pro tentokrát přál. Jako zázrakem přežil a šťastně se
vrátil do bezpečí zákopu. Zde, ještě rozechvěn blízkostí smrti, dokončil
zápis ve svém válečném deníčku:
Ve čtvrt na druhou hodinu odpoledne, třetí den bez jídla, dělali
jsme šturm. Tu hrůzu, kterou jsem pocítil, dosud jsem nepoznal –
ale horší bylo při povelu „mááárššš“. Já jsem měl číslo 2. Z dekunků
museli jsme vyskočiti a přes vrch běžeti na zteč. Rusi spustili takový
šnelfajer, že jsem tak strašné krupobití ještě nezažil.
Běžel jsem po boku p. obrlajtnanta Ledera, ale pud
sebezáchrany byl silnější – praštil jsem s sebou do jetele, do brázdy--a teď ty okamžiky hrůzy! Vlasy se mně ježily a každým okamžikem
čekal jsem svůj konec. Modlil jsem se za šťastnou hodinku smrti,
loučil se s Vámi všemi. Odporoučel jsem se do ochrany Boží a myslel
jen na Vás, moji drazí.
Pozvednout jsem se nemohl, musel jsem nehnutě ležet. To
trvalo od 1 a ¼ hod. po poledni do 4 hod. odpoledne. Představte si
ty okamžiky hrůzy.....! Poslouchal jsem střelbu na pravém křídle,
kde šturmoval na Rusi zároveň s námi 31. pluk zeměbrany. Střelba
ta se ale vzdalovala zpět, tak že jsem seznal ku své hrůze, že naši se
stahují zpátky.
Nová touha žít – zachránit se, byla ve mně i obrátil jsem hlavu,
jak jsem asi daleko od dekunku a viděl jsem, že asi 50 kroků. Než ale
ve skutečnosti pro mě to byly dvě hodiny cesty po rukách a břichu.
Pomalu, obličejem po zemi, táhl jsem se zpět. Jak ale zpozorovali
Rusi můj pohyb, nový šnelfajer spustili na mně.
Již jsem jen pět kroků od zákopu. S novou silou jsem zabral a lezl
blíže. Teď jsem na tři kroky ----- na dva ----- a odhodlán na vše,
vyskočil a dvěma skoky řítil jsem se do zákopu – mezi své
kamarády.
Hned bylo podávání rukou a blahopřání k novému životu. Já ale
byl málo živ a prohlásil jsem hlasitě: „Teď poznal jsem moc Boží“.
Všichni hlavou přikývli a já, ze všeho napřed, děkoval Pánu Bohu za
záchranu…
Za mnou dostali se ještě dva – jeden zdráv a druhý raněn.
Ostatní tam leží mrtví a ranění. Mnozí ale, co zbyli živí, ruským
fajerem hynou a mi nemůžeme jim pomoci ...... chudáci!
Na podzim roku 1918 válka skončila, Josef Strnad byl demobilizován
a vrátil se šťastně domů. Stal se tážalským kronikářem a obecním
tajemníkem.
V roce 1929 však na následky válečných útrap a četných zranění, ve
věku pouhých 53 let, zemřel.
----------------------------------------------------------------------Vysvětlivky:
šturm – zteč, útok pěchoty proti linii nepřátelských zákopů
mašinkvér – strojní puška, kulomet
dekunk – úkryt, zákop
šnelfajer – kulometná palba
Válečný deník Josefa Strnada, jakož i foto, laskavě mě před několika
lety zapůjčil jeho vnuk Vladimír Lenoch z Tážal.
Milan Ženčák

DĚKOVNÉ DOPISY
Vážený pane starosto, chceme vám všem touto cestou poděkovat za zorganizování obecních oslav, které se konaly ve dnech 15. a 16. září 2018
u příležitosti 940 let od první písemné zmínky o obci Tážaly, spojené s dalšími výročími – 100 let vzniku republiky, založení místních spolků – hasičů,
chovatelů a otevření Kulturního domu v Tážalech.
Vám všem, kteří se na přípravě oslav podíleli, vyslovujeme obdiv, jak se všechno podařilo. Program pocelé dva dny byl velkolepý. Velmi se nám líbily
výstavky fotografií z ochotnických divadelních představení a různých historických záznamů o našich obcích umístěné v místní škole a Kulturním domě.
Občerstvení nemělo chybu. Moc vám všem děkujeme a přejeme mnoho úspěchu v práci, ale především hodně zdraví.
Jaroslav a Světluše Pokorní
Vážený pane starosto, přijměte poděkování za Vaše pozvání k mé účasti na obecních oslavách, konaných před týdnem ve Vaší společné obci
Kožušany-Tážaly. Velice si toho vážím.
Mých vrstevníků už v obci k mému politování ubylo, o to jsou mé pocity hlubší. Prošel jsem si před zahájením oslav celou rodnou obec a byl jsem
mile překvapen, v jakém úpravném stavu, čistotě i bohatství zeleně před domy v horní části obce se tato nachází.
Mým koníčkem na stáří je fotografování a toho jsem při své návštěvě v oslavné dny náležitě využil. Nabízím záznam, v němž je obsaženo zejména
v obraze i ve videu: svěcení kříže v Tážalech, slavnostní průvod občanů z Tážal do Kožušan, střihový záznam z průběhu mše svaté u kaple v Kožušanech
a fotografie o dávné činnosti místního divadelního souboru z výstavky v Kulturním domě.
Rád bych tento materiál věnoval za potěšení, které jste mi svým pozváním způsobil.
S upřímným pozdravem Jaroslav Buchta

VZPOMÍNÁME
Radoslav MAZAL
† 19. 8. 2018 (78 let)
Vlastimila PROKEŠOVÁ † 25. 9. 2018 (87 let)

Dne 6. 9. 2018 zemřel v Charvátech ve věku 83 let Ladislav ZVONEČEK. Byl tážalský rodák a jeden ze
zdejších populárních divadelních ochotníků. Komediální role v jeho podání jsou dodnes
nezapomenutelné. Pro svoji přátelskou povahu byl mezi občany velmi oblíbený.

V sobotu dne 29. září 2018 zemřel ve věku 85 let ředitel ZŠ v Kožušanech v. v. Václav SCHINDLER.
Narodil se 21. 7. 1933 v kantorské rodině ve Frenštátě pod Radhoštěma do Kožušan přišel ve svých
27 letech. Zdejší školu vedl přes 32 roků. Mimo pedagogických povinností se věnoval ochotnickému
divadlu a působil v místním svazu chovatelů.
Čest jejich památce!

NAŠI JUBILANTI 2018
Září:
Thunová Eliška

70 let

Říjen:
Aclerová Marie
Vaníček Josef
Sršeň Josef
Gruntová Alena

83 let
82 let
75 let
75 let

Listopad:
Ženčáková Anna
Gajda František
Schindlerová Hedvika
Kovář Bohuslav
Mazalová Vlasta
Sršňová Jana

85 let
85 let
82 let
80 let
75 let
75 let

Prosinec:
Drmolová Dagmar
Tenglerová Božena
Kyselá Jarmila
Thomas Jan
Zedková Emilie

85 let
85 let
85 let
70 let
82 let

VÝLET V JESENÍKÁCH
V srpnu vyjelo 12 mladých hasičů se svými vedoucími a rodiči na
zaslouženou relaxaci do Jeseníků, na chatu Jelenku.
První den jsme navštívili Lesní bar v obci Lipová-lázně. Rychlá
bouřka nás zastihla v občerstvovací fázi, naštěstí většina z nás se
schovala pod přístřeškem. Děti měly ohromnou radost, viděly totiž déšť
po třech měsících sucha. Po návratu na chatu jsme hráli všemi oblíbenou
hru Kuub.
Druhý den jsme vyrazili vydolovat nějaké to zlato do zlatonosných
dolů ve Zlatých horách. Děti i dospělí se mohli podívat, jak se kdysi těžilo
zlato, ochytat si zlatý valoun. Největším zážitkem byla zkouška rýžování
zlata.
Ale času jsme neměli nazbyt, čekala nás už předem domluvená
návštěva Jelení farmy v Dětřichově. A ta tedy stála za to. Majitel farmy už
na nás čekal, naskákali jsme s dětmi na traktorový přívěs, kde už byly
připravené bedny s tvrdým pečivem a jablky, abychom měli jelení zvěř
čím krmit.
Počasí nám přálo, sotva jsme zajeli za bránu farmy, 150 kusů jelenů
a laní se k nám začalo sbíhat. Byla to neuvěřitelná podívaná. Někteří
z nás měli ze začátku obavy z kousnutí, ale za pár minut jsme si to
všichni pořádně užívali. Majitel farmy nás informoval o všech
zajímavostech, trpělivě odpovídal na naše dotazy. Ještě nikdy jsme
nebyli tak blízko této nádherné zvěři. Byl to pro nás všechny
nezapomenutelný zážitek.
Večer jsme dětem nachystali na rozloučenou neodmyslitelnou
stezku odvahy. Všichni do jednoho statečně splnily zadaný úkol, za což si
zasloužily sladkou odměnu.
V neděli, poslední den, jsme se všichni probudili s myšlenkou na
odjezd. Lehce pršelo, tak jsme si sbalili věci.
Štěstí, které nás provázelo celý pobyt, nás neopustilo ani teď. Déšť
ustal, vypravili jsme se proto do Králík na prohlídku vojenského bunkru a
Muzea vojenské techniky.
Po zaslouženém obědě jsme se rozloučili s příjemným pocitem
aktivně strávených dnů v nádherném prostředí a s bezvadnými lidmi.
Vedoucí mladých hasičů Petr Šmakal, Diana Buchtová

