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Vážení spoluobčané!
S blížícími se Vánocemi a Novým rokem nastává to nejkrásnější období roku. Děti píší Ježíškovi a těší se, co jim pod stromeček nadělí, ti
starší ustaraně pobíhají po domě a po obchodech plni nervozity a stresu – co vše se musí ještě zařídit a udělat. Tempo dnešní doby je sice
hektické, ale v tomto čase by nám všem prospělo trochu zvolnit a vrátit se do dětských let. Více se radovat i z maličkostí a méně si zabírat
problémy každodenního života.
Přeji vám pokojný a klidný vánoční čas a do nového roku 2019 mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti.
Petr Mazal starosta obce

ZÁPIS USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 20. 11. 2018
Usnesení č.1-1-2018
Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu plnění usnesení
z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce.
Usnesení č. 2-1-2018
Zastupitelstvo obce schvaluje program 1. zasedání zastupitelstva
obce včetně jmenování ověřovatelů zápisu.
Usnesení č. 3-1-2018
Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace na vybudování
sběrného dvora v obci - OPŽP 11531, projekt „Sběrný dvůr - Obec
Kožušany-Tážaly“ a pověřuje starostu zahájením administrativních prací
potřebných k realizaci projektu.
Usnesení č. 4-1-2018
Zastupitelstvo obce schvaluje inventurní komise na provedení
inventury obecního majetku k 31.12.2018.
Usnesení č. 5-1-2018
Zastupitelstvo obce schvaluje „Jednací řád zastupitelstva obce
Kožušany-Tážaly“.
Usnesení č. 6-1-2018
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové provizorium na I. kvartál
2019, ve výši 25% skutečných nákladů roku 2018.
Dále budou hrazeny neinvestiční a investiční výdaje spojené
s provozem obce, a to jak výdaje stanovené na základě uzavřených
smluv, tak i výdaje vztahující se k předcházejícímu období tj. rok 2018
splatné v roce 2019, možné havarijní stavy a výdaje spojené
s administrací a čerpáním dotačních titulů.
Usnesení č. 7-1-2018
Zastupitelstvo obce schvaluje členy kontrolního výboru, finančního
výboru a sociálního a kulturního výboru.
Usnesení č. 8-1-2018
Zastupitelstvo obce schvaluje účast na projektu „Národní deska
účastníků 1. sv. války“. Jedná se o centralizovaný seznam účastníků 1. sv.
války s možností dohledání a editace dostupných dokumentů.
Usnesení č. 9-1-2018
Zastupitelstvo obce schvaluje téma kalendáře na rok 2020 „Aktivity
a rozvoj ZŠ a MŠ Kožušany-Tážaly“.
Usnesení č. 10-1-2018
Zastupitelstvo obce schvaluje nezměněnou výši poplatku za svoz
komunálního odpadu - 390 Kč/os/rok.
Usnesení č. 11-1-2018
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí místnosti „bývalé pošty“
Základní škole na rozšíření kapacity šatny. Drobné úpravy provedou
pracovníci obce a následné vybavení bude financováno z prostředků
Základní školy.

Usnesení č. 12-1-2018
Zastupitelstvo obce zamítá žádost o odkoupení části pozemku
par. č. 270/1 v k.ú. Kožušany. Vzhledem k možnému dalšímu využití
pozemku a předpokládané úpravě přilehlého místa na tříděný odpad,
zastupitelé tuto žádost zamítli.
Usnesení č. 13-1-2018
Zastupitelstvo obce schvaluje ceny pronájmu Kulturního domu
v Tážalech dle předloženého návrhu.
Do 6 hodin 800,- Kč
s topením 1900,- Kč
Do 24 hodin 1300,- Kč
s topením 2500,- Kč
Do 72 hodin 2100,- Kč
s topením 3400,- Kč
V ceně je zahrnuta spotřeba vody, elektřiny a plynu.
Usnesení č. 14-1-2018
Zastupitelstvo obce schvaluje četnost přání jubilantům 70 let, 75
let, 80 a více let každoročně.
Usnesení č. 15-1-2018
Zastupitelstvo obce schvaluje žádost obce Kožušany-Tážaly
o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, dle předložené žádosti
a pověřuje starostu vydáním rozhodnutí s doplněním doby kácení
a náhradní výsadbou.
Ing. Jitka Štěpánková vedoucí oddělení péče o zeleň na odboru
životního prostředí v Olomouci poskytla odborné poradenství, kdy
označila nevhodně pěstované, nemocné a jinak poškozené stromy.
Soupis stromů a odůvodnění je uvedeno v žádosti o kácení dřevin.
Usnesení č. 16-1-2018
Na obec se obrátila Správa železniční dopravní cesty s žádostí
o odstranění vzrostlé zeleně bránící rozhledovým poměrům a údržbu
nebo odstranění zeleně na pozemcích sousedících s koridorem trati
č.301 Olomouc-Nezamyslice.
Jedná se o stromy bránící výhledu od zastávky ČD Kožušany na
návěstidlo ve směru na Blatec, dále o vrostlou zeleň lemující fotbalové
hřiště. Tyto porosty snižují bezpečnost provozu na tomto úseku trati.
Stromy budou nejdříve odborně ořezány, a pokud nebude jiné
varianty, tak vykáceny. Následně bude provedena náhradní výsadba
nových stromů.
Usnesení č. 17-1-2018
Zastupitelstvo obce schvaluje finanční příspěvek ZO ČSCH Kožušany
ve výši 20.000,- Kč
Usnesení č. 18-1-2018
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu zajištěním administrace
dotačního titulu na restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého u silniční
komunikace.
Ing. Vladimír Kubisa

Ve dnech 5. a 6. října 2018 se uskutečnily volby do obecních zastupitelstev. Na základě výsledků byli do Zastupitelstva obce Kožušany Tážaly zvoleni:
Kandidáti za KDÚ – ČSL: Ing. Arch. Přemysl Ženčák, Petr Mazal, Pavel Vostál a Luděk Thun
Kandidáti za Sdružení „ Společně pro svoji obec“: RNDr. František Buchta, Ing. Vladimír Kubisa a Diana Buchtová
Na ustavujícím zasedání zastupitelstva obce Kožušany - Tážaly dne 30. 10. 2018 byli zvoleni do funkcí:
Starosty:
Petr Mazal
Předsedy finančního výboru:
Ing. Vladimír Kubisa
Místostarosty:
Luděk Thun
Předsedkyně sociálního a kulturního výboru:
Diana Buchtová
Předsedy kontrolního výboru:
RNDr. František Buchta
Práci v obecním zastupitelstvu po osmi letech ukončila paní Pavla Zmeškalová. Děkujeme jí za dobře vykonanou práci a přejeme hodně
úspěchů a pohodu v osobním i pracovním životě.
Za zastupitelstvo obce Kožušany – Tážaly Ing. Vladimír Kubisa

SLOVO REDAKČNÍ RADY
Vážení spoluobčané!
Tímto číslem završujeme
čtvrtý rok vydávání Zpravodaje
obce Kožušany – Tážaly. Při té
příležitosti bychom chtěli krátce
rekapitulovat tato léta naší
činnosti.
Před čtyřmi lety jsme stáli
před spoustou otázek, jak
koncipovat nový Zpravodaj, který
by měl navázat na předchozí z let
2001 až 2007.
Otázky jsme řešili v oblastech:
- jaká má být struktura Zpravodaje, aby byla pro čtenáře přehledná,
srozumitelná a zajímavá,
- periodicita vydávání; zda jej vydávat dvakrát až čtyřikrát ročně,
- počet výtisků; aby Zpravodaje nebylo málo, nebo aby neskončily
jako nepoužité v kontejneru na papírový odpad,
- jak řešit barvu tisku Zpravodaje s ohledem na estetičnost, ale také
na ekonomiku finančních nákladů na jeho pořízení a spoustu dalších
otázek.
Velice důležité bylo získání „dopisovatelů“ příspěvků do zpravodaje.
Strukturu Zpravodaje jsme řešili tak, aby na titulní straně
a následujících stranách byly informace o obci, obecních aktivitách
a záležitostí týkajících se většiny občanů.
Dáváme prostor základní a mateřské škole, spolkům, které aktivně
v naší obci pracují jako například: hasiči, chovatelé, sportovci, folklorní
soubor Hanačky, ale i organizacím, které se věnují mládeži (Sponky)
a dalším aktivitám soukromých osob např. „Furick cup“, Help Tuning Cup
a spoustě jiným.
Je zde i rubrika věnující se historii naší obce, do které pravidelně
přispívá Milan Ženčák, velice zajímavá právní rubrika, do které nám
přispívá erudovaná pražská právnička, tážalská rodačka Mgr. Michaela
Sigmundová, PhD.
Ve společenské kronice uvádíme vítání nových občánků, výročí
narození našich občanů, ale i věci poslední- úmrtí našich nejbližších.

Poslední strana bývá věnována barevné fotogalerii z událostí v naší
obci posledního čtvrtletí.
Redakční rada se shodla, že v průběhu posledních čtyř let je
periodicita vydávání Zpravodaje čtyřikrát do roka optimální, i to, že
Zpravodaj má obdržet každá rodina bezplatně.
V dalším období chceme Zpravodaj tisknout celobarevně.
V současné době jsou pro nás velice důležití „dopisovatelé“
příspěvků do Zpravodaje. Ceníme si naše stálé přispěvatele, bez kterých
by Zpravodaj byl velmi ochuzen o aktuální informovanost v naší obci.
Těmto „dopisovatelům“ patří naše velké děkujeme nejen za to, že
tuto práci dělají bez nároků na honorář, ale hlavně za jejich sdělení,
které nás informuje, ale také v mnohém vnitřně obohacuje.
I nadále je pro nás velice důležité získání nových „dopisovatelů“
příspěvků do Zpravodaje.
Jsou to vedoucí nebo jejich zástupci sdružení, spolků, organizací,
institucí, soukromé právnické i fyzické osoby, ale také občané, kteří
mohou rozšířit oblasti informovanosti o dění v naší obci. Novinkou od
roku 2019 bude vydání Zpravodaje v elektronické podobě, k nahlédnutí
na webových stránkách naší obce.
Příspěvky i s fotografiemi lze v roce 2019 zasílat v termínech: do
13. března (pro 1. číslo), do 13. června (pro 2. číslo), 13. září (pro 3.
číslo) a 22. listopadu (pro 4. číslo) na e-mailové adresy členů redakční
rady:
dianabuchtova@seznam.cz
kubisa.v@seznam.cz
milanzencak@centrum.cz
V případě nemožnosti podávat příspěvky elektronicky mohou být
v psané listinné podobě podány na náš obecní úřad.
Domníváme se, že čtyři roky existence Zpravodaje jsou přínosem
pro informovanost občanů naší obce. Z ohlasů našich čtenářů, ale i ze
spolupráce všech, kteří se na tvorbě Zpravodaje podílí, budeme v dalším
roce pracovat ve stejném stylu.
Nacházíme se v období adventu, přicházejících vánočních svátků,
ale také příchodu nového roku 2019. Přejeme Vám příjemné prožití
závěru letošního roku a v roce 2019 hlavně pevné zdraví, osobní
pohodu, lásku, štěstí a dobré mezilidské vztahy.
Redakční rada

VERNISÁŽ A VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ 11. ROČNÍKU FOTOGRAFICKÉ SOUTĚŽE
„KRÁLOVSTVÍ OBJEKTIVEM OBČANŮ KRÁLOVSTVÍ“ V CÍSAŘOVĚ.
Kategorie "Půvab květin a stromů":
1. místo - Bohumila Krčková, Dub nad Moravou
2. místo - Miroslav Heckelmoser, Majetín
3. místo - Martin Hlavinka, Charváty
Kategorie "Zvyky a tradice":
1. místo - Marie Švédová, Císařov
2. místo - Bohumila Krčková, Dub nad Moravou
3. místo - Martin Hlavinka, Charváty
Společné foto účastníků vernisáže

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Dlouhé babí léto lákalo děti víc do přírody než do školy. Proto naše
školní začátky byly lenivé a pomalé.

Listopad už je za námi, proto i čtvrtletní písemky mají žáci za sebou,
prvňáčci skládají první slova. Naši čtvrťáci byli vybraní Českou školní
inspekcí do celostátního testování z anglického jazyka. Můžeme
konstatovat, že se jejich výsledky pohybovaly kolem 96% úspěšnosti.

Celá škola jezdíme na plavecký bazén, kde se mladší žáci učí plavat
a starší se v plavání zdokonalují. Úspěšná akce byla v Lanovém centru
na Kopečku, kde žáci zdolávali překážky ve výškách. Někteří překonávali
i sami sebe.
Vyučování měli žáci zpestřené exkurzí do svíčkárny, chemickými
pokusy – Hravou vědou a divadlem. Starší žáci se zúčastnili okresního
kola florbalového turnaje žáků základních škol.
Pestrou zájmovou činnost si děti mohly užít v rámci odpoledních
aktivit ve školní družině. Proběhla drakiáda na fotbalovém hřišti, ze
které měli radost ti nejmenší. V kostýmech duchů a strašidel jsme si
zase užili hallowenské odpoledne.
Jedno odpoledne jsme hledali v lesíku poklad, který byl odměnou
za splnění 7 těžkých úkolů. Logiku a strategii si žáci mohli vyzkoušet
v PIŠKVORKIÁDĚ a turnaji hry Dáma.
Zábavou pro všechny diváky, porotce i malé zpěváky byla družinová
SUPERSTAR.
Mgr. Zdenka Vašíčková, ředitelka školy

OBNOVA ZELENĚ V NAŠÍ OBCI
Většina z Vás, zvláště z části Kožušan, si povšimla zásahů do obecní
zeleně. Jedná se o lokalitu na železniční trati č. 301 od zastávky ČD
směrem na Blatec a dále v zámeckém parku v Kožušanech. Chtěl bych
vás proto obeznámit s průběhem a s plánovanou revitalizací.
Po konzultaci s ing. Štěpánkovou, vedoucí oddělení péče o zeleň na
odboru životního prostředí v Olomouci, byla v parku označena řada
stromů určených k vykácení.
Důvodem bylo zejména:
přehuštěná nevhodná výsadba,
deformace kmenů, nemoci
stromů jako jsou sypavka,
vejmutovská rez a hrozící
materiální škody.
Tyto
stromy
budou
postupně káceny až do 31. 3.
2020 a současně s vykácením
bude prováděna výsadba nové zeleně. Revitalizace v parku bude
dokončena v uvedeném roce 2020.
Druhou výše uvedenou lokalitou je okolí železniční tratě. Zde
probíhá v současné době kácení a prořez stromů dle žádosti správy
železniční dopravní cesty. Z důvodu bezpečnosti provozu budou
vykáceny vzrostlé stromy na břehu u fotbalového hřiště a následně
nahrazeny nízkokmennou nebo keřovou výsadbou.

Stromy bránící rozhledovým poměrům ve směru od zastávky ČD na
návěstidlo Blatec budou v co nejvyšší míře odborně ořezány a pokáceny
pouze ty, kde nebude jiná varianta.
Současně tímto apeluji na vlastníky pozemků v okolí železniční
tratě, aby provedli kontrolu vzrostlé zeleně na svých pozemcích
a předešli tím případným následným škodám nebo komplikacím.
Věnujte pozornost stromům
zasahujícím do trolejového
vedení – hlavně těm, které
hrozí pádem na železniční
svršek.
Za
veškeré
škody
způsobené na drážním tělese
nese plnou odpovědnost
vlastník dřevin, které tuto
škodu způsobily. Taková škoda
je vymáhána po majiteli v plné výši, a to včetně zajištění výluky na trati!
SŽDC bude provádět ořez dřevin na trati Olomouc – Nezamyslice
najatou firmou, ta však bude provádět zásahy pouze z veřejného
prostranství. I když následně po ořezu dřevin firmou SŽDC dojde
k materiálním škodám, je za ně v plné míře odpovědný vlastník zeleně.
Dbejte prosím tohoto upozornění.
Petr Mazal starosta obce

MATEŘSKÁ ŠKOLKA
Nastává vánoční čas, ten, který mají děti ze školky z celého roku
nejradši. Těšíme se společně na Vánoce a snažíme se tento čas prožít
v klidu a bez zbytečného shonu kolem. Učili jsme se básničky
a písničky na besídky a vystoupení, vyráběli na vánoční jarmark
a očekávali příchod Mikuláše s jeho věrnou družinou anebo vánoční
nadílku pod stromečkem ve školce.
Přejeme Vám všem čtenářům klidné a pohodové Vánoce prožité
ve zdraví a v kruhu těch nejbližších.
Jana Lejsková, vedoucí MŠ

KOMUNITA SPOLEČNOSTI SESTER JEŽÍŠOVÝCH V KOŽUŠANECH
V červnu 2018 tomu bylo dvacet pět let, co v naší obci začala
působit malá komunita řeholnic ze Společnosti sester Ježíšových (SSJ).
Hledaly jsme tehdy místo k bydlení v Olomouci anebo v jejím okolí.
Kožušany se nám zalíbily pro jejich klidnou polohu a dobré dopravní
spojení s městem.
Naše Společnost vznikla
v roce 1981 v Rakousku a je
součástí římskokatolické církve.
V roce 1991 se rozšířila do České
republiky, kde se z dosavadních
devíti členů postupně rozrostla
na jednačtyřicet. Prvním místem
jejího působení se stala fara
v nedaleké Moravské Huzové.
Jako sestry žijeme v malých
skupinách (komunitách) po třech
až pěti členech. V Rakousku jsou dvě komunity, v České republice sedm
a v Itálii jedna. Centrum Společnosti sester Ježíšových je v Olomouci,
kde také dosud žije náš Otec zakladatel, český jezuita P. Robert Kunert.
Dalšími působišti jsou Praha, Ústí nad Orlicí, Český Těšín a dvě komunity
na venkově – v Olešné u Nového Města na Moravě a v Kožušanech.
Speciální komunitou, kde se vzdělávají nové členky, je noviciát
v Centru v Olomouci. V letech 1995-1997 sídlil noviciát v Kožušanech.
Od roku 2016 má Společnost novou zatím nejmladší komunitu v Římě,
kde se tři sestry starají o poutníky v českém poutním domě Velehrad
blízko Vatikánu. Jaro letošního roku přineslo vznik další, nyní nejmladší
komunity, v Praze na apoštolské nunciatuře. Čtyři naše sestry zde
vytvářejí svou službou praktické a duchovní zázemí.
Viditelným znamením naší příslušnosti ke Společnosti je náprsní
kříž s písmeny SSJ, který nosíme na svém šatě, a malý barevný odznak
na svrchním oděvu. Tři písmena SSJ znamenají v latině Societas
sororum Jesu (Společnost sester Ježíšových).
Oblékáme se prostě a jednoduše, přiměřeně řeholnímu stavu.
O nedělích a slavnostech nosíme sváteční tmavomodrý kostým s bílou
halenkou, který však nenazýváme řeholním oděvem.
Co nás spojuje, je skutečnost, že každá z nás v určité chvíli svého
života zaslechla Boží volání zasvětit celý svůj život Pánu Bohu a službě
lidem.

Žijeme společně prostým způsobem života, v sesterské úctě a lásce.
Denně se vydáváme do zaměstnání podle svých profesí, ale jsme tu pro
každého člověka, kterého nám Bůh svěřuje v konkrétním okamžiku, ať
už v naší službě, nebo při „náhodných“ setkáních na ulici...
Pracujeme převážně v církevních institucích, jako zdravotní sestry či
pečovatelky, učitelky, vychovatelky, sekretářky, kuchařky…
Některé sestry vyučují náboženství, jak je tomu také v Základních
školách v Kožušanech a v Charvátech.
Každá řeholní společnost má své specifické poslání. Naším úkolem
je pomáhat mladým lidem, kteří hledají hlubší vztah k Bohu a svou
životní cestu.
Do svých modliteb rády zahrnujeme ty, mezi kterými žijeme. Vážíme
si přijetí a přátelství, které v Kožušanech zažíváme. Mnozí z vás jistě
zaregistrovali, že se tváře sester v kožušanské komunitě čas od času
obměňují. Také tyto naše přesuny patří k našemu způsobu života. Nyní
zde vytváříme trojčlennou komunitu a byly jsme požádány, abychom se
vám trošku představily.
Naší místní a zároveň provinční představenou České provincie SSJ
je sestra Petra Kučerová. Pochází z Vysočiny a své síly naplno věnuje
službě naší řeholní Společnosti.
Sestru Blanku Duškovou můžete potkat na faře u svatého Mořice
v Olomouci, kde pracuje v kanceláři a vyučuje děti náboženství. Je
katechetkou i v naší farnosti. Rodným krajem, ze kterého vzešla, jsou
východní Čechy.
Sestra Marie Mičková má své kořeny na Valašsku. Jejím současným
zaměstnáním je práce zdravotní sestry v ordinaci praktické lékařky pro
dospělé v Olomouci
Pěkně se nám zde v Kožušanech přebývá. Vyprošujeme všem
obyvatelům pokoj srdce, Boží požehnání a vzájemně žitou pospolitost.

Sestry na svatém Hostýnku

Sestry Marie Mičková, Petra Kučerová
a Blanka Dušková

Vaše sestry SSJ

Zájemce, kteří se o nás chtějí dozvědět více, zveme k návštěvě
našich webových stránek:
www.ssj-centrum.com
https://www.youtube.com/watch?v=KauExQ3CkJg

VÝŽIVNÉ NA NEZLETILÉ DĚTI
Dobrý den, obracím se na Vás s dotazem, který se týká snížení
výživného na mé dvě nezletilé děti, na kterém jsme se společně
dohodli s mojí bývalou manželkou. Potřebuji vědět, jaké konkrétní
kroky mám učinit a jak správně podle zákona postupovat, pro co
nejrychlejší vyřízení této záležitosti.
Dodávám, že o snížení bych žádal z důvodu ztráty dlouholetého
zaměstnání a velmi citelnému snížení příjmů a že s bývalou
manželkou jsme bezvýhradně dohodnuti na podmínkách i částce.
Děkuji za rychlou odpověď a přeji hezký den.
Výše
výživného
na
nezletilé děti se vyměřuje
podle několika kritérií. Tím
zásadním vodítkem je zjištění
majetkových poměrů obou
rodičů nezletilých dětí. Soud
vyžaduje od rodičů doklady
o příjmech. V případě zaměstnanců jde o potvrzení
zaměstnavatele, u podnikatelů
půjde o daňové přiznání.
Pokud
jste
ztratil
zaměstnání, soud
bude
zjišťovat, co bylo příčinou této
situace. Pokud jde o objektivní
způsoby ukončení zaměstnání bez vlivu zaměstnance jako je např.
ukončení činnosti zaměstnavatele, konkurs, reorganizace, rušení daného
pracovního místa bez možnosti uplatnění na jiné pracovní pozici, toto
soud zjistí z výpovědi pracovního poměru a zápočtového listu.
Takovou situaci soud hodnotí tak, že ke ztrátě zaměstnání nedošlo
vinou zaměstnance a k návrhu na snížení výživného bude přistupovat
vstřícněji. Jestliže se však zaměstnanec sám přičinil o ztrátu pracovního
uplatnění tím, že dobrovolně bez vážných příčin podal výpověď
pracovního poměru, nebude takový důvod pro soud dostatečným
argumentem pro snížení výživného.
Okolnosti ztráty zaměstnání se u rodiče povinného platbou
výživného velmi podrobně zkoumají. Kromě výdělkových možností
rodiče se soud zaměřuje v rámci dokazování na další existující majetek
např. úspory, vozidlo, rekreační objekt, jiná nemovitost, spoluvlastnický
podíl na nemovitosti, obchodní podíl, cenné papíry, šperky, sbírka
známek apod. Jde o věci, jejichž zpeněžením může povinný rodič získat
finanční prostředky k úhradě výživného.
Soud se zabývá zkoumáním, jaké má rodič vzdělání, praxi v oboru či
mimo něj, jaké má možnosti na trhu práce nebo u něj přichází v úvahu
rekvalifikace. Rodič se musí při ztrátě zaměstnání okamžitě zajímat
o další pracovní uplatnění nejen prostřednictvím úřadu práce, ale také
vlastním přičiněním. Jestliže rodič vykazuje nízké příjmy či nulové, není
řádně zaměstnán ani veden v evidenci uchazečů o zaměstnání na úřadu
práce, nebo nedoloží své příjmy předložením všech listin a dalších
podkladů pro zhodnocení majetkových poměrů, může soud vycházet
z ustanovení § 916 občanského zákoníku tzn. platí, že průměrný měsíční
příjem této osoby činí pětadvacetinásobek částky životního minima
jednotlivce podle jiného právního předpisu.
Životní minimum je stanoveno v zákoně č. 110/2006 Sb., o životním
a existenčním minimu. Životní minimum je minimální společensky
uznaná hranice peněžních příjmů k zajištění výživy a ostatních

základních osobních potřeb. Nezahrnuje ale nezbytné náklady na
bydlení (ty řeší příspěvek na bydlení a doplatek na bydlení). Částka
životního minima pro jednotlivce činí nyní 3.410 Kč za měsíc. Výše
výživného by se pak stanovila podle fiktivního měsíčního příjmu
odvozeného z tohoto vzorce.
Podle § 913 občanského zákoníku jsou pro určení rozsahu
výživného rozhodné odůvodněné potřeby oprávněného a jeho
majetkové poměry, jakož i schopnosti, možnosti a majetkové poměry
povinného. Při hodnocení schopností, možností a majetkových poměrů
povinného rodiče je třeba také zkoumat, zda se povinný nevzdal bez
důležitého důvodu výhodnějšího zaměstnání či výdělečné činnosti nebo
majetkového prospěchu, popřípadě zda nepodstupuje nepřiměřená
majetková rizika.
Dále je třeba přihlédnout k tomu, že rodič o dítě osobně pečuje,
a k míře, v jaké tak činí; přihlédne se popřípadě i k péči o rodinnou
domácnost. Podle § 915 občanského zákoníku má být totiž životní
úroveň dítěte zásadně shodná s životní úrovní rodičů.
Soud vždy hodnotí návrh na snížení nebo zvýšení výživného
v kontextu od posledního rozhodnutí soudu v dané věci a zejména je
nutno ze strany navrhujícího rodiče prokazovat, že došlo k zásadní
změně poměrů odůvodňující změnu výživného.
Zastupovala jsem klienta, který z hodiny na hodinu přišel
o zaměstnání kvůli okamžité výpovědi pracovního poměru pro hrubé
porušení pracovní kázně. Měl na dvě nezletilé děti platit výživné
v celkové výši 10.000,- Kč, k němuž se dobrovolně předtím zavázal. Otec
požádal soud o snížení výživného z důvodu ztráty zaměstnání a doložil,
že podal žalobu o neplatnost výpovědi pracovního poměru vůči
zaměstnavateli.
U prvního soudního jednání soud konstatoval, že otec neprokázal
zásadní změnu poměrů na své straně odůvodňující jeho návrh na
snížení výživného. Matka začala otci vyhrožovat exekučním řízením
a trestním oznámením pro zanedbání povinné výživy. S ohledem na
výpovědní důvod nebyl otci přiznán nárok na podporu
v nezaměstnanosti. Neměl nárok ani na sociální dávky. Aby měl kde
bydlet a mohl platit nájemné v pronajatém bytě, postupně se u přátel
zadlužoval.
Po šesti měsících naštěstí došlo k dohodě s jeho bývalým
zaměstnavatelem, který mimosoudně uznal neodůvodněnost dané
výpovědi pod tíhou podané žaloby, a došlo k mimosoudnímu vyrovnání.
Dále se otec v mezidobí dohodl s matkou nezletilých dětí na sníženého
výživného, neboť byla ochotná seznámit se s jeho situací a pochopila,
že o zaměstnání nepřišel vlastní vinou. Nicméně tento příběh ukazuje,
jak obtížné je úspěšné podání návrhu na snížení výživného, protože
soudy mají tendence výživné spíše vždy zvyšovat s ohledem na vstup
dětí do školky, školy, na střední školu.
Navíc pokud už soudy z důležitých důvodů vyhoví návrhu na snížení
výživného, většinou tak učiní jen k datu podání návrhu, ale nikoli
zpětně. Spotřebované výživné se nevrací, tudíž i kdyby soud návrhu
vyhověl, stejně druhý rodič zpět již vyplacené výživné nedostane.
V některých případech se soud může inspirovat při určení fiktivní
mzdy povinného rodiče také statistickými zjištěními Českého
statistického úřadu o výši mezd v jednotlivých oborech zaměstnání
a věkových kategorií zaměstnanců. Dříve soudy čerpaly informace o výši
mezd v rámci nabídek zaměstnání zveřejňovaných úřady práce.
Případně dnes čerpají informace z inzercí zaměstnání v daném regionu,
ale to spíše podpůrně.

V dotazu není uvedeno, jaký je věk nezletilých dětí, dosavadní výše
výživného určená soudem a také zda děti nevykazují zvýšené potřeby
např. z důvodu nemoci, alergie, oční vady apod. To jsou další kritéria,
k nimž soud přihlíží při určení výživného. Na zvýšených nákladech na
děti se druhý rodič musí také podílet a promítají se do výše výživného.
Konečně je nutno vzít v potaz, který soud návrh na snížení
výživného bude řešit. Jiné životní náklady jsou v Bruntále a jiné se
vykazují v Praze, ať už jde o výši plateb za školku, stravu nebo naopak
výši mzdy rodičů.
Soud také zvažuje výši výživného podle toho, kolik času rodič
vynakládá na osobní péči o dítě. Osobní péče vyvažuje finanční podíl na
výživném pro dítě. Některé matky právě z tohoto důvodu nechtějí
připustit střídavou péči, protože by pak od druhého rodiče nedostávaly
tak vysoké výživné jako při péči výlučné. Při střídavé péči se sice tak
hradí výživné oběma rodiči pro nezletilé děti, ale vždy je nižší než při
výlučné péči daného rodiče.

Jestliže se rodič žádající o snížení výživného dohodne s druhým
rodičem na určité částce sníženého výživného, mohou se obrátit na
soud s návrhem na schválení dohody rodičů o snížení výživného. K této
dohodě se bude vyjadřovat orgán sociálně-právní ochrany dětí a bude ji
přezkoumávat soud. Je nutno počítat s osobním výslechem obou rodičů,
dokládáním výše jejich výdělků a výdělkových možností, jakož
i s prokazováním důvodů pro snížení výživného.
Soud není v těchto případech vázán návrhem rodičů, může
rozhodnout i bez ohledu na něj, pokud je to v zájmu nezletilých dětí.
Jestliže soudu osvědčíte vážné důvody pro snížení výživného a soud
návrhu vyhoví, lze se na místě vzdát práva na odvolání ze strany obou
rodičů. Rozsudek soudu pak nabude právní moci okamžikem jeho
doručení, čímž lze věc významně urychlit.
Mgr. Michaela Sigmundová, Ph.D.

PLESOVÁ SEZÓNA
Začátek každého roku
zahajujeme plesovou sezonou.
Plesy
jsou
součástí
společenského života. Lidé se
zde setkávají, mají k sobě blíže,
vznikají zde nová přátelství
a všichni se příjemně baví.
V roce 2019 se uskuteční
v Kulturním domě v Tážalech tři
plesy.
První ples uspořádají 19. 1.
2019 místní hasiči. Jejich minulý
bál měl skvělou atmosféru.
K tanci a poslechu hrála výtečná hudba a k dobrému občerstvení
posloužil výborný bufet s „peklem“. Jen si myslím, že účast byla malá,
každý, kdo nepřišel a mohl přijít, může litovat.
Mysliveckého plesu se můžete zúčastnit 9. 2. 2019. I když nejste
lovci, můžete si odtud z tomboly přinést domů takové kousky zvěřiny,
které si mnohý myslivec z honu neodnese. Zpravidla je to tím, že zvěř
prostě nepřišla na mušku, nebo kolega myslivec byl rychlejší, nebo jako
naschvál zvlhl střelný prach, či flinta zase zklamala.
Plesová sezona bude ukončena tradičními šibřinkami uspořádanými
místním SRPŠ dne 2. 3. 2019. Tento maškarní ples můžeme
charakterizovat vysokou účastí, skvělou společenskou atmosférou,
rozverným nespoutaným veselím a spoustou originálních masek.

V ten den bude také od ranních hodin probíhat Masopustní rejdění,
které začne v Tážalech u Kulturního domu, pak maškarní průvod projde
obcí a skončí v Kožušanech u kaple. Zde, jak už bývá tradicí, bude mít
akce vyvrcholení s kulturním programem a báječnými gurmánskými
pochoutkami místních osvědčených kulinářských specialistek
a specialistů.
Ke koupi budou oblíbené laskominy i jiné obvyklé lahůdky.
Proběhne i tradiční košt pálenek z produkce našich pěstitelů ovoce. Tato
akce má vždy kvalitní účast jak dárců pálenky, tak koštýřů, kteří už toho
dost zkusili a ví, oč jde. I já jsem pravidelný koštýř a moc se mi líbí
sdílené osobní dojmy mých kolegů, znalců chuti tohoto zdraví
prospěšného moku.
Pouhé tři plesy v sezoně je jistě málo. Pravdou však je, že pořádání
plesů je velmi náročné. Dobrovolné složky, které tyto i obdobné podniky
organizují, ví jak nesnadná je to práce. Je třeba zajistit nejen finanční
prostředky, ale hlavně ochotné lidi, kteří nezištně přiloží ruku k dílu
a vezmou na sebe osobní zodpovědnost za zdárný a bezchybný průběh
akce.
Nedělají to pro sebe, ale hlavně pro nás a naši zábavu. Proto si
važme těchto lidí a oceňme jejich úsilí třeba tím, že se 19. ledna,
9. února a 2. března přijdeme pobavit a „povyrazit“.
Jak organizátoři, tak i já jako jeden z vás, se těšíme na společné
setkání.
Ing. Vladimír Kubisa

Dne 12. listopadu proběhl v naší obci tradiční
lampionový průvod opět pod záštitou hasičů.
Děti si mohly zkrátit čekání na tmu sledováním
filmových pohádek nebo vyráběním svítilniček v našich
dílnách.
Stejně jako loni byla účast rodičů i dětí vysoká.
Celou akci jsme zakončili krásným ohňostrojem.
Diana Buchtová

22 PUNKTŮ SPRÁVNÉHO CHOVÁNÍ KOŽUŠANSKÝCH A TÁŽALSKÝCH PODDANÝCH
Koncem letošního roku to bylo právě 265 let, co ženský
klášter dominikánek u Svaté Kateřiny v Olomouci vydal tzv.
Čeledínský řád.
V tomto útlém spisku podává jeho představená, abatyše
Marie Viktorie von Homberg, jako představitelka naší tehdejší
církevní vrchnosti, svou přísnou představu o správném chování
svých poddaných.
Kožušanským, tážalským, jakož i příslušníkům dalších pěti
obcí - Brodku, Citova, Posluchova, Štětovic a Žešova - zde v roce
1753 ve dvaceti dvou „punktech“ předkládá a přikazuje: „Jak
čeládka ve službě chovati se má a jak od hospodářů
držena má býti“.
Ačkoliv některé z těchto dvaadvaceti bodů mohou být pro většinu
čtenářů po tolika letech poněkud nejasné a nezřetelné, přesto tuto více
jak čtvrt tisíce let starou vyhlášku uvádím v celém a nepozměněném
znění, neboť nám podává věrnější a skutečnější obraz života na vesnici,
než nějaké obsáhlé historické pojednání.
Jak srozumitelně je v tomto starém textu pojmenováno chování
i povinnosti našich nevolných předků, oč jednoduší a výstižnější je,
oproti dnešním složitým paragrafům, vyjádření každého jednotlivého
„punktu“ a jak také bezprostředně pro každé provinění je přesně
definována výše i způsob trestu.
Na rozdíl od nynějšího zdlouhavého vyšetřování a soudního
projednávání byl tehdejší provinilec postižen okamžitě: buď citelným
peněžitým trestem, či ztrátou osobní svobody v podobě
několikadenního, několikaměsíčního, nebo i několikaletého těžkého
žaláře.
Tělesných trestů, jak bylo v dřívějších dobách zvykem u světských
vrchností, se v našich obou obcích neužívalo, neboť se to zřejmě příčilo
jemnocitu svatých panen dominikánního kláštera. Abatyše však spolu
s ostatními představenými vymyslela něco účinnějšího a pro vrchnost
potřebnějšího. Zavedla trest, který se až nápadně podobal soudobým
„veřejně prospěšným pracím“.
Zatímco však dnešní „odsouzenci“ v pohodě zametají chodníky,
sečou trávníky, nebo někde „zašití“ v klidu pokuřují a podřimují, tehdejší
trestanci tvrdě pracovali. Například na stavbě olomouckých hradeb byla
šestnáctihodinová denní robotní norma a někteří větší provinilci se
zostřeným trestem dokonce nosili při práci na rukou i na nohou okovy
s řetězy.
Takto se určitě mnozí naší „neposlušní“ předkové podíleli na
budování proslulého olomouckého festunku, který po pěti letech od
sepsání tohoto „zákoníku správného chování“ úspěšně odolával nájezdu
pruského vojska (r. 1758).
Povšimněme si také, jakým jednoduchým, ale přitom výstižným
jazykem je text sepsán (třeba v bodě 16)! Jak krásným slovním obratem
je například v oddíle 19 naznačováno krejčím, aby se šitím oblečení pro
chudobné moc „nepárali“ a nezdržovali.
Mí poddaní!
Známo jest každému, že až posaváde v mnohých místech
dobré, poslušné a pracovité čeládky (nájemní pracovníci
u sedláka) proto schází, že mládež svobodná touláním čas maří
a pak na žebrání se spoléhá; jakož také pokoje, světničky, či
komůrky sobě pronajímá, aby lepší zahálení a svůj život podle
své libosti vésti mohla.

Pročež za první. Kterýkoliv mladý a silný člověk sloužiti by
nechtěl, přísně od Milostivé vrchnosti trestán bude. Pakliby
takový darebný čeledín světničku, neb komůrku sobě najal, bude
v zuchthausu (káznici) upoután, aneb jinak silně trestán.
Za druhé. Má úřad (rychtář s pudmistrem) každého měsíce
po dědině přísnou prohlídku provésti a na nedbalé čeledíny
dobrý pozor míti. Kdyby se takový našel, má se ihned službu mu
opatřiti, aneb vrchnostenskému úřadu do kláštera u Svaté
Kateřiny na potrestání má poslán býti. O každé takové prohlídce
má úřad zprávu vrchnosti dáti.
Za třetí. Žádný nesmí, ať přítel, neb nepřítel, čeládku bez
vědomí a dovolení Milostivé vrchnosti přes 24 hodin bez
zaměstnání u sebe držeti pod přísným trestem: jeden den
v poutech na hradbách pracovati.
Za čtvrté. Závdavek (zálohu) dáti jest povoleno, ale jen ve
výši dvacátého dílu služby (dvanáctina ročního výdělku). Po
obdržení takového závdavku jest čeledín k tomu hospodáři
povinen jíti.
Za páté. Hospodáři nemají čeládce dříve závdavku dávati, až
na sv. Martina (11. 11.), neb na sv. Josefa (19. 3.); vždy šest neděl
před vstoupením do služby. A to pod pokutou: celoláník (velký
sedlák) 12 zlatých, půlláník 8 zl., čtvrtláník neb chalupník (malý
sedlák) 4 zl. A kdo by pokutu zaplatiti nemohl, bude po 14 dní
v poutech na hradbách v Holomůci robotovati. Čeládka, kteráž
dříve závdavek vezme, bude trestána vězením po 8 dní o chlebě
a vodě.
Za šesté. Při sirotčím stavění (soupisu sirotků) budou
a povinní jsou pod přísným trestem všichni sirotci se dostaviti;
sic za takové buď poručník, neb obec státi bude.
Za sedmé. Čeledín má vystoupiti ze služby 27. Decembris
(prosinec), neb na sv. Jana (24. 6.) a do služby zas vstoupiti
povinen je 1. January (leden), neb druhý den po Novém roku.
Může také hospodář na sv. Georga (sv. Jiřího - 24. 4.) čeledína do
služby vzíti, ale tak, by u něho celý rok vysloužil. Čeledín, který
jen jeden den dříve ze služby, neb později do služby vstoupil;
nejen on, nýbrž i hospodář, kdyby to Milostivé vrchnosti
neoznámil, trestán bude
Za osmé. Nemocní rodiče mající děti k práci dostatečné,
musejí ty, kterých doma nepotřebují, na službu dáti. Kdo na jiné
panství sloužiti chce, musí od zdejšího vrchnostenského úřadu
dovolení míti. Za takové dovolení platí pacholek 30 krejcarů,
děvečka 20 krejcarů a pohunek, neb děvčica (mladý, nedospělý
chlapec, nebo děvče) 15 krejcarů.
Za deváté. Hospodář, který čeládku držeti již nechce, aneb
čeledín, který u hospodáře sloužiti nechce, má šest neděl před
vystoupením výpověď dáti.
Za desáté. Hospodář nesmí svého pacholka, kterého do
služby chce vzíti, v hospodě, pod pokutou jednoho zlatého,
častovati (hostit jídlem, pitím).
Za jedenácté. Hospodář má svou dobrou čeládku do konce
roku držeti a umluvenou službu (roční služné, výdělek) vydati.
Toulavé a nedbalé čeládce může zadržeti nejen vysvědčení, ano i
službu (služné, výdělek), když bude dostatečná příčina, která se
vždy Milostivé vrchnosti oznámiti má.

Za dvanácté. Dobré čeládce, která jíti chce na jiné panství
sloužiti, dá hospodář vysvědčení, za které zaplatí čeledín písaři
1 krejcar. Kdyby písař více žádal, musí 30 krejcarů pokuty složiti.
Ve vesnici má hospodář hospodáři ústně sděliti jak se čeledín
při službě choval.
Za třinácté. Každá čeládka, pod přísným trestem, má své
truhly, šaty a všechno cokoliv jiného u svého hospodáře míti, aby
neměla příčiny vycházeti ven a se toulati. Času nočního má
hospodář na čeládku dobrý pozor dávati.
V hody, ve svatby, v neděli a svátky, také na jarmarky, aneb
k tanci, nesmí čeládka bez dovolení svých hospodářů z domu
odcházeti.
Za čtrnácté. Čeledín, který by jinou čeládku ze služby a práce
sváděl, bude tři neděle na hradbách v poutech pracovati;
a takový, který se podváděti a kaziti nechá, bude také tři neděle
na jmenovaných hradbách v poutech pracovati. Po odbytém
trestu má čeledín opět k předešlému hospodáři do služby
vstoupiti a způsobenou škodu duplovaně (dvojnásobně) mu
nahraditi.
Za patnácté. V čas žní nesmí žádná čeládka, pod velkým
trestem, do jiného kraje jíti, nýbrž při domě se držeti a domácím
náležitě pomáhati. Navštěvování přátel a známých v čas práce
má se zanechati. Hospodáři nemají žádnému ničeho, mimo
službu, slibovati ani dáti.
Za šestnácté. Pacholek nesmí hospodáři poručiti, aby tu, neb
jinou dívku sobě do služby vzal; s kterou by snad hříchy páchati
chtěl. Také nesmí hospodář připustiti, aby pacholek takové
darebné dívce něco od jídla dával.
Ráno, jak v obyčeji jest, má čeládka vstávati a své práce
dělati. V čas práce nemají hospodáři své čeládce dovolovati pití
kořalky, tance a jiné škaredé chování.
Také kouření tabáku ve stodolách, domech a stájích jest
každému pod trestem práce v okovech na hradbách zakázáno.
Kouření v poli jest dovoleno
Za sedmnácté. Zámožní hospodáři se napomínají, aby pod
trestem pokuty své čeládce nic více, ani lepší jídlo nedávali, nežli v obyčeji jest a než-li méně zámožný dáti může. Jest dovoleno
jen dvakráte za den teplé pokrmy dávati.
Za osmnácté. Hospodář jest povinen svou dobrou čeládku

slušně a v bázni Boží držeti a jí žádnou křivdu nečiniti. Čeládka
pak povinna bude svou práci, co se jí uloží, řádně vykonávati.
Za devatenácté. Šaty místo platu čeládce dávati od
hospodářů jest zakázáno. Plátno však dle obyčeje dávati jest
povoleno.
Řemeslníci nemají pak žádný fortel hotovením šatů pro
služebné hledati.
Za dvacáté. Čeládka má na své věci dobrý pozor dávati
a v čistotě všechno držeti. Darmo nic nekaziti, ani kaziti dáti. Na
oheň a světlo pilně přihlížeti, aby žádnému škoda se nestala.
Proklínání a hřešení nemá se u čeládky, ani u hospodáře
trpěti; nýbrž bohumilý a křesťanský život vésti, v neděli a ve
svátky mši svatou a kázání pobožné navštěvovati a slyšeti.
Za dvacáté prvé. Hospodář jest povinen milostivé vrchnosti
oznámiti, kdyby čeládka napomínání neuposlechla, aneb hříšný
život zanechati a se polepšiti nechtěla. Taková pak chasa bude
od Milostivé vrchnosti trestána.
Za dvacáté druhé. Posledně se poroučí a nařizuje, by
poddaní se vždy dle královských vyšlých patentův (dekretů,
nařízení) řídili. Hospodářům i čeládce jest dovoleno u své
Milostivé vrchnosti jakoukoliv stížnost přednésti.
…………………………………………………………………………............
Peníze z pokut od čeládky i od hospodářů mají se úřadům
odvést a příjdou do pokladny pro chudé. Kdyby úřad, neb
hospodář, aneb čeledín viděl a uznal, že někdo proti těmto
punktům hřešil a to neoznámil, tak duplovaně trestán bude.
Toto nařízení má se při valné hromadě (obecním zasedání)
přečísti dvakráte, aby se každý před pokutou a jinou škodou
zdržeti mohl.
Na závěr jsou připojeny tři předlohy pro písemné
vysvědčení:
1. pro dobrou a poslušnou čeládku
2. pro prostřední čeládku
3. pro neposlušnou čeládku
Jež stalo se v Holomůci u Svaté Kateřiny
dne 19. Octobris A. 1753
Milan Ženčák

VÝSLEDKY CELOPLOŠNÉ DERATIZACE OBCE KOŽUŠANY-TÁŽALY
Dne 7. 9. 2018 byla provedena celoplošná deratizace obce Kožušany -Tážaly. Byly použity nástrahy metodou
zavěšením s 50g nástrahy Hubex "špalky". Celkem bylo deratizováno 124 šachet a výpustí. Nalezeny byly 2 malá
ohniska výskytu hlodavců.
Kontrola nástrah byla provedena 19. 10. 2018.
Výsledky kontroly:
Podzimní deratizace přinesla překvapivě velké snížení výskytu v části Tážaly a potvrdila výskyt v oblasti kaple
a obchodu v Kožušanech. Celkově tak došlo k procentuálnímu poklesu. Pozitivním faktem je také absence
potkaních děr. Oblast kapličky a obchodu v Kožušanech by bylo vhodné prozkoumat, jakým způsobem jsou
zajištěna opatření proti potkanům, aby se nedostali k potravě. Z hlediska statistiky se v naší obci jedná o podprůměrný výskyt hlodavců.
Návrh dalšího postupu:
Na jaře 2019 provést deratizaci ve stávajícím rozsahu (či snížený rozsah v části Tážaly) s tím, že pokud se velikost výskytu v části Tažaly
bude opakovat, přejít v této části k deratizaci 1x ročně a dále dle výsledků. V části Kožušany to zatím nelze doporučit.
Zjistit možné zdroje potravy a důvod výskytu v oblastech kapličky a obchodu v Kožušanech a v mezidobí řešit v těchto oblastech nakládání
s odpady, popřípadě s možnými zdroji potravy, jinak nelze předpokládat výraznější zlepšení výskytu.
Za tým Deratizace 4D: Ing. Ondřej Trubecký

SEDM TĚŽKÝCH RAN OSUDU ŠTĚPÁNA DOČKALA ANEB ZÁNIK DOČKALŮ V KOŽUŠANECH
V místech, kde se dnes v Kožušanech nachází bývalá
družstevní bytovka a někdejší hasičská zbrojnice, stávala ještě
v šedesátých letech min. století velká zemědělská usedlost č. p. 3.
V polovině devatenáctého století byli jejími majiteli Štěpán
Dočkal a jeho manželka Mariana rozená Šromotová z Brodku.
Měli spolu šest dětí – samé syny – ani jednomu z nich však
nebylo souzeno, aby se jednou stal dědicem a nástupcem
Dočkalova rodu, který zde v Kožušanech na čís. 3 sídlil
a hospodařil již od nepaměti (nejstarší písemný doklad je
z r. 1674).
Mezi kapličkou a lípou je vidět polovinu
původního gruntu č. p. 3. Zbytek stavení
je zacloněn kaplí. (foto 1960)

První Štěpánova životní osudová rána „vystrčila růžky“ 15. června 1863,
kdy v pouhých třiceti šesti letech zemřela na plicní tuberkulózu jeho
manželka Mariana. Zanechala po sobě na tomto světě svoji chloubu – šest
synů – ve věku od tři do čtrnácti let.
Smrt k ní byla zřejmě milosrdná, neboť ji nepochybně ušetřila
pozdějšího velkého trápení a bolesti, když se ani jeden z jejich synů nedožil
dospělosti. Pro matku bývá největší utrpení, když přežije své děti. Horší než
smrt by pro ni nepochybně byly zlé výčitky, že tuto rodinnou tragédii
zavinila nejspíše ona sama, neboť byla dědičně zatížena nevyléčitelnou
smrtelnou nemocí – tuberkulózou – která v devatenáctém století
„spravedlivě“ kosila nejenom chudobné, ale i majetné.
Po dvou měsících vdovství, 24. srpna 1863, se Štěpán Dočkal znovu
oženil. Byla to nutnost, neboť na výchovu dětí sám nestačil a také grunt
potřeboval naléhavě hospodyni. Vzal si Marianu Mačákovou dceru Ignáce
Mačáka rolníka a hostinského v Hodolanech. Hospoda „U Mačáků“ tam stojí
dodnes.
Teprve po třech letech od druhého sňatku se Štěpán s Mariánou mohli
radovat z prvního, ale bohužel také z posledního dítěte. 29. března 1867 se
jim narodila dcerka Josefka. Pro Štěpána to byla radost a potěšení, ale
zároveň i zklamání. Přál si totiž syna, protože samozřejmě podvědomě tušil,
že šest jeho mužských potomků z prvního manželství by k zachování rodu
Dočkalů nemuselo za určitých okolností stačit – on sám pocházel z 22 dětí,
ale 18 jich zemřelo v dětském či jinošském věku.
Netrvalo dlouho a jeho předtucha se ukázala být správná. Ani ne tři
měsíce po narození Josefky podlehl 14. června 1867 tuberkulóze
patnáctiletý Štěpánův syn Johan apotom už jedna „morová“ rána stíhala
druhou:
16. 1. 1868
zemřel Ferdinand – 20 let
5. 4. 1868
zemřel František
– 17 let
10. 2. 1870
zemřel Josef
– 21 let
11. 10. 1876
zemřel Leonard
– 21 let
30. 3. 1877
zemřel Albert
– 16 let

Dovedeme si jistě představit tu bolest, kterou prožíval nešťastný otec,
když musel bezmocně přihlížet, jak mu pomalu odchází na věčnost jeho
poslední syn. Myšlenka, že nenaplní svoje životní poslání – zajistit
pokračovatele rodu – a zaviní tak zánik pokolení Dočkalů v Kožušanech, ho
přiváděla až k zoufalství.
Jeho žena Mariana po prvním těžkém porodu již další děti mít nemohla
a rozvod v tehdejší době nepřicházel v úvahu.
Byla tady sice ještě Štěpánova dcera Josefka, ale ta v patnácti letech
sňatkem (∞ 12. 9. 1882) s Johanem Doleželem z Charvát přijala nové
příjmení po svém muži.
Ačkoliv byl Štěpán upřímně věřící katolík, vkrádala se mu do duše stále
častěji myšlenka a úvaha, že za jeho neštěstím stojí Boží vinna – že Bůh
není spravedlivý – což ještě více drásalo jeho duši a násobilo jeho zármutek
a bezradnost.
Stará pravda říká, že sdílená bolest je poloviční bolest – je dobré se
někomu svěřit. To také Štěpán Dočkal udělal a útěchu hledal u tehdejšího
charvatského faráře pátera Eduarda Lázeňského.
Tento vzdělaný a moudrý kněz dobře rozuměl Štěpánovu soužení, a dal
mu proto šalamounskou radu, co má udělat, aby se smířil jak s Bohem, tak
i se svým osudem.
Doporučil mu, ať nechá v obci postavit kamenný svatý kříž, který by
symbolizoval jeho utrpení a zároveň by na věky věků připomínal existenci
Dočkalova rodu v Kožušanech.
Štěpán na knězovu radu dal a kamenný kříž nechal na vlastní náklady
zhotovit. Postaven byl na východní straně kaple naproti vchodu. Stál 690
rakouských zlatých. Za tuto částku se dal tehdy pořídit menší domek.
Slavnostní svěcení nového sv. kříže se konalo 8. července 1888 ve tři
hodiny odpoledne. Okázalého aktu se ujal charvatský dp. děkan Eduard
Lázeňský za asistence dp. faráře Jakuba Koutného z Bystročic
a charvatského kaplana Josefa Vymětala. Zúčastněni byli všichni místní
občané v čele se starostou, radními, učitelským sborem a krojovanými
školními dětmi.
Šestnáct dní na to, 24. července 1888, smířen s Bohem i se svým
nelehkým osudem, ve věku 65 let, Štěpán Dočkal zemřel…
V Kožušanech byly ještě dva rody Dočkalů. Jeden, ke Štěpánovi
nepříbuzný, sídlil v domku „Na Trávníku“ č. p. 46, a druhý, vzdáleně příbuzný,
se nacházel na gruntě č. p. 29. Bohužel oba tyto rody po více jak sto letech,
stejně jako rod Štěpána Dočkala, zanikly také.
2. července 2005 zemřel
v Kolíně – aniž by zanechal
mužského potomka – Ladislav
Dočkal důstojník Československé
armády ve výslužbě a poslední
majitel gruntu č. 29.
V roce 1997 odešel z Kožušan
do Domova důchodců v Olomouci
Oldřich Dočkal, zvaný „Kula“,
poslední z rodu Dočkalů na čísle.
46. Byl svobodný (neženatý)
a bezdětný.
A aby byl zánik Dočkalů
Latinský nápis na kříži:
dokonalý
a úplný, byly obě
Věnoval Štěpán Dočkal obyvatel
Kožušan, postaveno roku 1888
historické zemědělské usedlosti
jak č. p. 3, tak i č. p. 29 zbourány
a srovnány se zemí. Přítomnost rodů Dočkalů v Kožušanech nám tak dnes
připomíná už jen ten výše zmíněný kamenný kříž u kaple.
Milan Ženčák

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
NAŠI JUBILANTI
Leden:
Soušek Bohumil
Buchtová Marie
Hanák Jaroslav

87 let
80 let
70 let

Únor:
Acler Lubomír
Doubravská Helena
Buchta Lubomír
Lakomý František
Lakomá Hana
Hála Vladislav

87 let
83 let
82 let
81 let
70 let
70 let

Březen:
Műllerová Marie
Řoutilová Ludmila
Vaníčková Anežka
Vaníček Rostislav
Lampar Jaroslav
Slamenec Jaroslav
Rozsypalová Ludmila
Kratochvílová Ludmila
Poučínská Jaroslava
Horáček Josef
Halenková Helena
Vacová Bohumila
Buček Jiří

93 let
90 let
88 let
88 let
88 let
80 let
80 let
80 let
75 let
70 let
70 let
70 let
70 let

PODZIMNÍ FESTIVAL
Koncem letošního října zavítali do tážalských končin přespolní Melody Bojs, kteří zde
v Kulturním domě letos poprvé uvedli svůj tradiční podzimní festival.
V minulých letech probíhal vždy v prostorách fary v Charvátech a měl zde zažitou tradici a stálé
příznivce. Z důvodu vytíženosti charvatské fary jsme měli možnost vychutnat si zde na naší půdě
koktejl písniček a scének v podání Melody Bojs, přátel a pozvaných hostů.
Účinkující nám tentokrát zcela nevážně, ale odvážně naordinovali program, jehož nosným
tématem byl alkohol. Kdo přišel aspoň se špetkou smyslu pro humor, báječně se pobavil a srdečně
zasmál.
Ať už se v příštím roce setkáme na podzimním festivalu u nás v Tážalech nebo na faře
v Charvátech, jistě se budeme těšit na to, čím nás zase tito amatérští nadšenci s profesionálními
výkony překvapí.
Jitka Kratochvílová

HALLOWEEN A KLETBA KOŽUŠAN-TÁŽAL
Po loňském úspěšném lovu na Dýňáka jsme se rozhodli, že jakožto
Jsme Sponky - společně pro děti a rodinu, z.s. letos opět uspořádáme
Halloween. Akce se konala 27. – 28. října 2018 v areálu za tratí. Děti
tentokrát narazily na kletbu, která Kožušany-Tážaly provázela už po
mnoho let.

Akce zprvu probíhala úplně běžně: seznámili jsme se, byla sranda,
děti dováděly. Najednou se ale začaly dít podivné věci a vedoucí se
začali chovat podivně. Bláznit. V tom se záhadně objevil neznámý deník.
Po přečtení to všechno začalo dávat smysl.
Deník byl z roku 1818 a majitel Jenda tam popisoval stejnou situaci,
jaká se odehrávala u nás. Vydali jsme se tedy po jeho stopách, protože
jsme potřebovali vrátit vše zpět do normálu.

Rozdělili jsme se do 3 průzkumných skupin a vydali se na cestu.
Počasí bylo tajemné, stmívalo se, mrholilo, bylo to až strašidelné. Hned
od začátku se objevoval úkol za úkolem. Nic nás nezastavilo
v překonávání překážek.
Z dětí se stali mistři v americké foukačce nebo v luštění šifer. Věděly,
že Jenda kletbu nedokázal zrušit, protože byl na to sám. Jich bylo
mnoho - to byla tajná zbraň.
Na konci cesty, po překonání všech úskalí, průzkumníci uviděli v dáli
svíčky a tajemnou osobu chodíc sem a tam. Byl to duch spisovatele,
který poslal na vesnici kletbu. Nikdo ho nerespektoval, smáli se mu, že
je blázen. Proto se naštval a proklel všechny: Každých 100 let se ze
samotných obyvatel Kožušan stanou blázni!
Týmy mu však přednesly jeho báseň a vzdaly mu hold. Dojaly
spisovatele, a ten se rozhodl, že kletbu zruší. Vše se vrátilo do pořádku
a nakonec dětem spisovatel nechal i malou odměnu.
Výhru jsme pořádně oslavili a to jak jinak než halloweenskou
diskotékou. Tu navštívilo mnoho strašidel, byla to úžasná podívaná!
Po zaslouženém odpočinku jsme si vyrobili nádherná trička
savovou technikou a postupně se rozloučili.
Děkujeme a těšíme se na další dobrodružství, která nás příští rok
čekají!
Za tým „Jsme Sponky“
Eliška Hrubá a Iveta Vlašaná

FOTBALISTÉ V I.B. TŘÍDĚ UKONČILI PODZIMNÍ ČÁST SEZONY.
V neděli 28. října, v den státního svátku, ukončili fotbalisté
podzimní část sezony 2018 – 2019 v I. B. třídě zápasem v Moravském
Berouně porážkou 1:5. Bylo to předehrávané kolo jarní části soutěže
a po zimní přestávce bude soutěž dál pokračovat 31. 3. 2019 zápasem
v Lošticích.
V tabulce jsme obsadili
9. místo jak je patrno z přiložené
tabulky. Přání valné části
fanoušků, také i očekávaným
předpokladům, umístit se v horní
polovině tabulky a zajistit si
dobrou výchozí pozici pro jarní
část, se tak nepodařilo naplnit.
Z níže uvedené tabulky jasně
vyplývá, že slabinou našeho
týmu je útočná činnost. Tím
pádem jsme tým s nejméně
nastřílenými brankami. Takových
světlých okamžiků, jako v zápase
30. září se Smržicemi, kdy
v sedmdesáté minutě prohráváme 1:4 a přece jen zvítězíme 5:4, bylo
zkrátka pomálu. Nejlepšími střelci našeho týmu na podzim byli Václav
Stuchlík s 5 a David Rozehnal se 3 brankami.

Rovněž hra na hřišti soupeřů je velmi špatná. Venku jsme vybojovali
pouze 1 bod!!!
Ve zbývajících 11 kolech jarní části hrajeme pětkrát na domácím
hřišti a šestkrát zajíždíme na hřiště soupeřů.
Předpokládejme a zároveň
přejme fotbalistům, aby mužstvo
dobře potrénovalo v zimní
přestávce a v jarní části opravdu
bojovalo o střed tabulky, čímž
bychom se vyhnuli boji
o záchranu v soutěži. Odstoupením Nemilan by měla být
situace jednodušší.
U mládeže ve II. třídě
mladších
žáků
a
obou
přípravkách jsou po podzimní
části umístění uprostřed tabulek.
Luka Rozehnal s 11brankami
patří k nejlepším střelcům
soutěže.
Chvályhodným aspektem u mládeže je opět velmi slušná účast
a zapálení pro hru.
Pěkné svátky vánoční a šťastný nový rok přeje fotbalový oddíl.
Škubna Jiří

Tabulka I. B. třída, skupina B – podzimní část
#
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Klub
Olešnice u Bouzova
Moravský Beroun
TJ Sokol Třeština
Jesenec-Dzbel
FK Velk á Bystřice
FK Nové Sady "B"
SK Loštice 1923
FK Šternberk „B“
Sokol Kožušany
Sokol Doloplazy
TJ SK Zvole
TJ Smržice
SK Slatinice
FK Nemilany odhlášeny

Zápasy
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

Vítězství
11
8
8
6
8
7
7
6
6
6
3
3
4

Remíza
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Prohra
2
5
5
7
5
6
6
7
7
7
10
10
9

Skóre
61:16
29:27
28:24
24:21
34:37
25:26
27:26
30:32
22:31
29:31
26:32
26:43
24:39

Body
34
24
23
22
22
21
19
18
18
16
13
12
10

