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Vážení spoluobčané, nacházíme se v nelehké době plné každodenních změn a omezení v důsledku šíření koronaviru. Chápu, že
opatření státu jsou nepříjemná, ale zdraví občanů za trochu osobní nepohody stojí. Prosím, abyste v co nejvyšší míře dodržovali
nařízení státu, hygienických stanic a krizových štábů. Veškeré informace jsou medializovány v televizi i rádiu a podklady, které jsou
dostupné pro naši obec, zveřejňujeme na webových stránkách a vývěskách.
Vzhledem k nedostatku roušek velice oceňuji a mnohokrát děkuji všem „ švadlenám“, které zásobují naši obec a její obyvatele
šitými rouškami. Tyto roušky si mohou obyvatelé obce vyzvednout v prodejně Marčiva v Kožušanech a na Obecním úřadě v Tážalech.
Nadále platí nabídka obecního úřadu, vyzvednutí léků a obstarání nákupu pro ty občany, kterým současné omezení pohybu osob
nebo zdravotní stav způsobují větší problémy a není v jejich silách si tyto základní potřeby obstarat.
Současná situace mění i zažité události v obci. Zrušen byl dětský Maškarní ples a v nejbližší době se krizová opatření dotknou
i dalších akcí. Tradiční pietní akt a vítání dětí, které se měly konat 8. května jsou zrušeny. Vítání dětí proběhne v pozdějším termínu,
který včas upřesníme. Pietní akt k ukončení 2. svět. války a poctě zemřelým proběhne pouze v režii obecního úřadu a zastupitelstva,
ve formě položení věnců a vzdání pocty. Věřím, že se za pár týdnů ve zdraví setkáme na jiných obecních akcích a vše si
vynahradíme.
S přáním pevného zdraví
Petr Mazal starosta obce

REALITA DNEŠNÍCH DNŮ

HOSPODAŘENÍ OBCE KOŽUŠANY – TÁŽALY ZA ROK 2019
V oblasti plnění rozpočtu za rok 2019 byl výsledek následující:
Příjmy byly rozpočtovány v částce 13.500.000, Kč. Skutečnost k 31. 12. 2019 byla 15.186.689,98 Kč. O tento nárůst v příjmech
se zasloužily především daňové příjmy ze státního rozpočtu.
Výdaje činily v loňském roce celkově 11.958.163,52 Kč + splátka úvěru ve výši 1.933.763,93 Kč, tedy celkem i se splátkou
úvěru dosahovaly výdaje 13.891.927,45 Kč. V konečném součtu byly příjmy vyšší než výdaje o 1.294.762,53 Kč, čímž se podařilo
navýšit o tuto částku úspory obce, které ke dni 23. 3. 2020 činí 18.703.186,34 Kč.
Podrobněji k výdajům obce v roce 2019
V roce 2019 bylo kromě provozních výdajů uhrazeno celkem 3.231.722,25 Kč na investice. V loňském roce se podařilo
zrealizovat sběrný dvůr v Kožušanech v celkové částce 1.412.570,- Kč. Přiznaná dotace na sběrný dvůr je ve výši 1.135.217,16 Kč,
avšak dosud ji ministerstvo neposlalo, příjem dotace proběhne až v letošním roce. Proběhla výměna oken a dveří v Kulturním domě
v Tážalech a v budově obecního úřadu, která stála celkem 1.032.263,25 Kč. Přístavbu kuchyně v Kulturním domě kompletně provedli
zaměstnanci obce. Vybavení kuchyně pak provedla firma Petra Šmakala z Kožušan. V současné době jsou již nainstalovány i dle
předpisů nutné protipožární dveře do nové kuchyně, zbývá jen několik drobných úprav do konečné podoby kuchyně. K dnešnímu dni
činily výdaje na stavbu a vybavení této nové kuchyně 720.036,50 Kč. Dětmi hojně využívané je nové hřiště na točně v Tážalech,
které bylo pořízeno v hodnotě 285.181,- Kč. Dále byla celkově zrekonstruována socha sv. Jana Nepomuckého v Kožušanech. Tato
rekonstrukce bude uhrazena až v letošním roce, předpokládaná cena je 160.000,- Kč. Dále byla koncem roku 2019 vybrána firma
Vodam, která zpracovává projekt na vodovod v naší obci. Probíhá další fáze zpracování nového územního plánu obce.

ROZPOČET OBCE KOŽUŠANY – TÁŽALY NA ROK 2020
Rozpočet na rok 2020 je sestaven ve výši 20.000.000, - Kč. V příjmech počítáme s částkou 14.000.000,- Kč. Plánované výdaje
jsou rozpočtovány v celkové výši schváleného rozpočtu a budou dofinancovány částkou 6.000.000,- z výše uvedených úspor obce.
Zbylé úspory obce ve výši asi 12.703.000,- Kč nejsou do rozpočtu zahrnuty, protože se v letošním roce nepočítá s jejich čerpáním.
Jedná se o částku, která je do budoucna určena na investiční akce, zejména na vybudování obecního vodovodu. Rozpočet byl navržen
v době, kdy nikdo naprosto neočekával, jak dramaticky se v naší zemi ekonomická situace následkem opatření proti koronaviru
změní. Jaký dopad bude mít tato situace na plnění schváleného rozpočtu, uvidíme na konci roku. Finanční situace naší obce je dobrá,
doufejme, že se vše podaří zvládnout bez větších dopadů.
Kompletní podobu schváleného rozpočtu naleznete na stránkách obce v sekci úřední deska nebo se můžete osobně informovat
na obecním úřadě.

PŘEDPOKLÁDANÉ VÝDAJE V ROCE 2020
V letošním roce budeme především pokračovat v započatých a nedokončených investičních akcích.
Územní plán obce:
V současné době probíhá zpracování územního plánu firmou „Urbanistické středisko Brno“. Prozatím vše probíhá podle plánu,
o veřejných slyšeních budete včas informováni, abyste měli možnost k případným podnětům. Vzhledem k procesní náročnosti
zpracování a schvalování nového územního plánu, předpokládáme, že by mohl být v konečné podobě hotový v roce 2022.

Veřejný vodovod v obci:
Firma Vodam v současnosti zpracovává projektovou dokumentaci pro stavební povolení. Tato projektová dokumentace bude
hotová v srpnu letošního roku a následně na podzim bude podána žádost o dotaci na vodovod. Předpokládáme, že dotační tituly na
tuto základní infrastrukturu budou i nadále v platnosti a nenastane žádné omezení v důsledku současné krizové situace.
Cyklostezka:
V současné době se zpracovává dokumentace pro společné územní a stavební řízení. Kompletní dokumentace i s vyjádřením
dotčených orgánů státní správy, vlastníků sítí technické infrastruktury (plyn, elektřina a telefon) a souhlasů dalších dotčených osob
mající vlastnická práva u sousedních pozemků bude dokumentace postoupena Magistrátu města Olomouce k vydání společného
územního řízení a stavebního povolení. Náklady na tuto akci pro letošní rok budou (projektová dokumentace cyklostezky a přeložka
katodové ochrany plynového vedení) budou cca 160 000 Kč.
Ostatní investiční akce:
Úprava dvora u Kulturního domu a úprava prostoru za mateřskou školkou, výměna střešní krytiny na budově obecního úřadu
a Kulturního domu. Oprava dešťové kanalizace v části nové zástavby v Tážalech (Záhumenky). Dokončení opravy schodů u základní
školy, přebudování schodiště u Bistra a tělocvičny, úprava studánky včetně trativodu a zádržné jímky, oprava sochy sv. Norberta
a sochy sv. Josefa. Dalším ze záměrů je investice do dopravního značení, které zamezí průjezdu tranzitní dopravy přes naši obec.
Společná žádost všech dotčených obcí včetně Magistrátu města Olomouce v této věci byla podána na Krajský úřad, který má provést
zajištění zpracování Studie prověřující možnost omezení tranzitní dopravy na silnicích II. a III. tříd dotčených obcí.
S ohledem na nejistotu, která nastává v souvislosti se současnou koronavirovou nákazou, kdy dochází k rychlým a razantním
změnám v přerozdělování finančních prostředků ze strany státu, nemůžeme s jistotou zaručit uskutečnění všech plánovaných
záměrů.
Ing. Vladimír Kubisa, předseda finančního výboru

VÝROČÍ KONCE 2. SVĚTOVÉ VÁLKY
V květnu letošního roku si připomeneme 75 let od ukončení
2. světové války a také 75. výročí válečných obětí občanů naší
obce. Toto velice významné výročí však letos nemůžeme pro
veřejnost organizovat, tak jako v minulých letech. Důvod je prostý
– CORONA VIRUS – COVID – 19.
Vláda České republiky vyhlásila ode dne 12. března 2020
pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v
souvislosti s prokázáním výskytu korona viru nouzový stav, kde
mimo jiné byly následnými opatřeními nařízeny:
ź Omezení pohybu osob na veřejně dostupných místech na
dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště.
ź Omezení kontaktů s jinými osobami na nezbytně nutnou
míru.
ź Pobývání na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu
dvou osob, s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání,
podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, účasti na
pohřbu, a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami
odstup nejméně dva metry, pokud je to možné.
Od 13. března 2020 byl rozšířen původní zákaz pořádání
akcí s účastí veřejnosti:
ź Až do odvolání jsou zakázány divadelní, hudební, filmová
a další umělecká představení, sportovní, kulturní,
náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce

a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky,
ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, a to jak
veřejné, tak soukromé s účastí přesahující ve stejný čas
30 osob.
Z výše uvedených důvodů se vedení obce rozhodlo letošní
výročí ukončení 2. světové války a vzpomínkovou akci s pietním
aktem k uctění zabitých místních občanů pro veřejnost
nepořádat.
Představitelé obce uctí toto významné výročí v pátek dne 8. 5.
2020. V 9:00 hod. položí věnec u Základní školy v Kožušanech, po
té odjedou na Charvátský hřbitov a na závěr bude věnec položen
na pevnůstce v Olomouci – Slavoníně
Vážení občané,
Doufám, že pochopíte přijaté
opatření k oslavám a 8. 5. 2020
tichou pietou vzpomenete na
oběti 2. svět. války.
Za zastupitelstvo obce:
Ing. Vladimír Kubisa

ZPRÁVA O ČINNOSTI SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ KOŽUŠANY- TÁŽALY
22. ledna 2020 proběhla výroční valná hromada SDH
Kožušany-Tážaly. Tentokrát jsme se sešli v prostorách
kožušanského Bistra, které nám poskytlo perfektní zázemí.
Přivítali jsme hosty z řad okolních SDH.

Starosta hasičů Petr Zmeškal zahájil schůzi, přednesl
program. Společně jsme se seznámili s činností našeho sboru za
rok 2019.
K těm nejdůležitějším patří účast a držení čestné stráže při
květnových oslavách naší obce, stavění a kácení máje, pálení

čarodějnic, lampionový průvod, jarní a podzimní bazárek
v kulturním domě, společenský ples, slavnostní vyhlášení
Olomoucké noční ligy, prázdninový výlet mladých hasičů
v Ostružné, účast na sportovních soutěžích kolektivů mužů a žen
a samozřejmě mladých hasičů.
Po jednohlasném zvolení nového výboru SDH nás starosta
seznámil s plánem práce na rok 2020. Velkou výzvou pro nás
bude noční pohárová soutěž pro dospělé a branný závod pro
mladé hasiče. Každý rok se této soutěže zúčastní na 40 družstev.
Zhodnotili jsme spolupráci s obecním úřadem v naší obci,
s okolními hasičskými sbory.
Na závěr pronesli zdravici zástupci okolních SDH, kteří nám
drží palce při plnění úkolů letošních akcí a přislíbili nám pomoc.
Bylo poukázáno na nepravidelné přispívání do obecního
Zpravodaje, byla slíbena náprava. Byla by škoda, kdyby občané
naší obce nebyli seznamováni se skvělými výsledky našich
sportovních družstev a mladých hasičů.
Poděkujme aspoň takto dosavadní činnosti našeho
dobrovolného hasičského sboru, bez jehož pomoci by se některé
akce v obci ani neuskutečnily.
Diana Buchtová

NAŠI STOLNÍ TENISTÉ
Stolní tenisová sezona 2019/2020 veřejného přeboru Olomouc pokračuje v letošním roce
jarními koly, ve kterých se našim hráčům zatím daří. „A“ družstvo porazilo v domácím prostředí
velmi silný celek z Nového Světa až v závěru utkání 10:8 a v neděli 8. 3. 2020 na stolech v Hnojicích 15:3.
Družstvo „B“ se zatím bez porážky usadilo na prvním místě a jde si suverénně za postupem do vyšší soutěže. Na domácích
stolech deklasovali 18:0 družstvo z Olomouce Hejrovského a 8. března v neděli v Hnojicích vyhráli, stejně jako „A“ družstvo, 15:3.
Poděkování patří především Tomáši Aclerovi, který má na tom největší podíl a je vedoucím tohoto družstvo.
Vladimír Belant

ČINNOST ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ DRUŽINY ZA LEDEN, ÚNOR A BŘEZEN 2020
Po dlouhých zimních prázdninách se naše děti znovu pustily do
učení. Do pololetí zbývalo jenom pár týdnů a jedničky na vysvědčení
stály za to.
Zimní období dětem nedopřálo moc sněhu, proto rodiče, s velkou
radostí, přihlásili své malé sportovce na lyžařský výcvik do Hluboček.
V rámci lyžařské školičky si naši lyžaři zdokonalili svou fyzickou kondici
i lyžařské dovednosti na vleku i na svahu.
Čekání na masopustní veselí a jarmark jsme si zpříjemnili nácvikem
kulturního programu, výrobou masopustních dekorací, maškar z papíru,
výzdobou školy, povídáním o lidových tradicích a zpíváním
masopustních lidových písní za doprovodu kytary.
Zúčastnili jsme se také charitativní sbírky Fondu Sidus, kde jsme
zakoupením dárkových předmětů získali certifikát za pomoc nemocným
dětem. Nejoblíbenější akcí byla návštěva Jump-centra v obchodním
centru Olympii, kde si to naši malí skokani náležitě užili.
I nadále probíhají zájmové činnosti sportovního charakteru:
kroužek pohybové hry, florbalu a miniházené, ve kterých plníme
sportovní disciplíny - atletiky pro děti.
Ve školní družině využíváme nové hračky, které jsme našli pod
stromečkem, didaktické hry a pomůcky, deskové, karetní a interaktivní
hry. Nejoblíbenější jsou hrátky s padákem a twister.

Podle počasí a časových možností využíváme hřiště u hasičárny,
průlezky v parčíku a okolí školy k pohybovým, dopravním a sportovním
aktivitám – týmové soutěže, švihadlové závody, hledání kartiček
v lesíku, přírodovědné vycházky.
Těšili jsme se na zápis prvňáčků a na to, jak si užijeme velikonoční
svátky v kruhu rodiny. Nikoho z nás nenapadlo, že letos bude mít
poslední slovo „pan COVID-19“
Na základě rozhodnutí vlády ČR jsou od středy 11.3.2020 zavřeny
všechny školy do odvolání, tedy bohužel i ta naše. Vzhledem k této
vážné situaci a velké nemocnosti dětí, byla po domluvě se zřizovatelem
zavřena i MŠ.
Není nic smutnějšího, než vstoupit do budovy školy bez dětí, všude
jen ticho a prázdno. Jediné co nám zbylo, je forma vzdělávání on- line
cestou, do které se zapojil celý náš pedagogický kolektiv. Dětem
zasíláme stránky učiva k procvičení i k zopakování.
Vzhledem k tomu, že nemají všichni naši žáci možnost plnit úkoly
elektronicky a to i vzhledem k věku, roznášímetištěné úkoly po
vesnici.Tato forma výuky je náročná nejenom pro žáky, ale také pro
jejich rodiče, proto jim chceme poděkovat za trpělivost a pochopení
a přejeme všem pevné zdraví a hodně sil – SPOLU TO ZVLÁDNEME !
Mgr. Zdenka Vašíčková, ředitelka školy

MYSLIVOST A ČAS
Myslivost, kdysi výsada mocných se po roce 1948 změnila v tzv.
lidovou myslivost. Do řad myslivců vstupují mladí lidé, kteří však mají
většinou vazby k myslivcům minulého období nebo skupinky přátel,
kteří mají rádi přírodu a v myslivosti vidí možnost účelného využití
volného času. Tak se stávají myslivci Josef Ženčák, Ferda Janků
a František Navrátil (z č.13)
z Tážal,
nebo
František
Procházka, Otakar Matoušek,
Bohuslav Kovář, Vladimír
Špičák,
František
Grunt
a Ladislav Polcer z Kožušan.
Až do roku 1960
existovalo jedno sdružení pro
obě, tehdy ještě samostatné
obce.
Následně,
když
pokračovala integrace jak obcí,
tak zejména JZD, došlo
k nucenému spojení s myslivci
z Blatce a potom se sdružením
Charváty, jehož členy byli
i myslivci
z
Drahlova
a Čertoryjí. Vzniklo velké sdružení s asi 45 členy a další přibyli
přiřazením myslivců z města.
Mnozí byli průměrní myslivci, ale byli i nezapomenutelní. Jmenoval
bych Jaroslava Kašpárka, středoškolského profesora
gymnázia
v Prostějově, který uměl pojmenovat všechny rostlinky v honitbě a to
česky i latinsky. Velkým přínosem byl i MUDr. Schnapka, chirurg
z nemocnice v Řepčíně, který zabezpečoval lékařský dozor na všech
akcích sdružení. Určitě na něj vzpomíná i paní B. z Tážal, které
u hromádky řepy „vyoperoval“ brok z těla – důsledek neopatrnosti
mladých myslivců při lovu bažantů.

Myslivci z Kožušan měli vždy potřebné zabezpečení své činnosti.
Vlastnili traktor s vlekem, políčko, na kterém si pěstovali obilí a kukuřici
pro zimní přikrmování zvěře. V Sucháču (Suchého rybník) byl vysázen
prutnik, kde se každoročně vyřezalo několik metráků košíkářského
proutí. Finance z prodeje Drutěvě v Koryčanech významně přispívaly
k zabezpečení chodu MS.
Od obce koupili v Kožušanech dům č. 25, který
společnými silami, už velkého
sdružení, rekonstruovali na
společenský dům. Pracím byla
věnována spousta úsilí, času
i financí za materiál, ale k jeho
využívání již nedošlo.
Po roce 1989 se velké
sdružení rozdělilo na dvě
a členové, kteří odešli do
Charvát,
chtěli
finanční
vyrovnání a tak se dům prodal.
To už se začala psát jiná
kapitola ze života kožušanských myslivců. Ti, kteří ji psali, jsou na fotografii z roku 1997.
Jsou to zleva sedící: Vladimír Špičák, Bohuslav Kovář, Antonín Alexa
st., Otakar Matoušek, František Procházka a František Mlčoch.
Stojící 1. řada: Antonín Alexa ml., Milan Kolečář, Jaroslav Pokorný,
Ing. Vladimír Černoch, Antonín Hanák, Josef Kolečář, Vlastimil Kratochvíl
a Josef Kopeček.
2. řada: Oldřich Rozehnal, Richard Černoch, MiloslavSoušek, Zdeněk
Crhák, Ing. Jaroslav Navrátil, Zdeněk Matoušek a Jan Indrák.
Ing. Jaroslav Navrátil

PETIČNÍ PRÁVO
V dnešním příspěvku se budu věnovat petičnímu právu a jeho využití
v boji proti hluku z dopravy v naší obci.
V roce 1990 nabyl účinnosti zákon č. 85 o právu petičním. Podle
tohoto zákona má každý právo se samostatně nebo společně s jinými
občany obracet na státní orgány se žádostmi, návrhy a stížnostmi ve
věcech veřejného nebo jiného společného zájmu, které patří do působnosti
těchto orgánů.
Životní prostředí je veřejnou
hodnotou, kterou je nutno chránit
zákonem. Stejně tak si zasluhuje
ochranu i právo na příznivé životní
prostředí. Listina základních práv
a svobod zakotvuje právo každého na
ochranu zdraví. Hluk i vibrace zdraví
občanů dlouhodobě a někdy
i nevratně poškozují, stejně jako
exhalace z motorových vozidel.
Jak mohou dát občané najevo
svoji dlouhodobou nespokojenost se
životním prostředím, v němž žijí? Jak
někteří z Vás zjistili, individuální
stížnosti či náměty a prosby adresované příslušným institucím nedopadají
na úrodnou půdu. Někdy nejsou ani zodpovězeny. To může vést k pocitu, že
se stejně nic nezmění, vše je marné a nemá cenu cokoli dalšího realizovat.
Občané si navzájem postěžují na ulici, kde se pro hluk skoro neslyší, na
zastávce autobusu poté, co šťastně bez úhony přešli silnici anebo
v hostinci u dobrého pití.
Bohužel v mnohých obyvatelích obce stávající situace, která trvá již
mnoho let, vytvořila názor, že i na nepříjemný hluk se dá časem zvyknout.
Ano, někdy si člověk zvykne na nepohodu a možná jsou tací, kteří již hluk
ani nevnímají. Ale je správné nad špatnými věcmi zavírat oči a přesvědčit
sám sebe, že nestojím za to, abych žil vklidném a čistém prostředí?
A pokud člověku nesejde na sobě samém stím, že už má něco za sebou
a vydrží to, jak ktomu přijdou malé děti, které v obci vyrůstají a ke svému
zdravému vývoji potřebují vhodné životní podmínky?
Už několikrát jsem byla svědkem, jak dítě z prvního stupně základní
školy bezradně stojí u silnice a čeká, aby mohlo přejít na druhou stranu.
Žádné vozidlo ani během patnácti minut nezastavilo a jediný přechod je
o velký kus dále. Ano dítě jsem bezpečně převedla na druhou stranu, ale co
příště, až nebude v dosahu žádný dospělý anebo to dítě prostě riskne
a zkusí přeběhnout?
Copak se tu opravdu musí stát nějaké velké neštěstí, aby se tento
negativní stav zásadně změnil? Vzburcuje veřejné mínění až nehoda a střet
vozidla s osobou nebo smrt dítěte? Někdy i tohle pomáhá při změně
postoje příslušných institucí, ale to už je pozdě. Lidský život je vzácný a je
třeba jej chránit. Naše právní předpisy tuto ochranu zajišťují, ale pokud
dochází vprávním systému ke střetu zájmů, převáží někdy to, co je na újmu
druhých ve prospěch jiné skupiny.
Ze silnice v naší obci se stala taková dálnice. Od brzkých ranních hodin
do pozdního večera jezdí ve všední dny jedno vozidlo za druhým, kamiony
a těžkou nákladní dopravu můžeme počítat na tisíce. Nejenže jsou hlučné
samy o sobě, ale mnoho z těchto profesionálních řidičů ani nedodržuje
stanovenou rychlost v obci, což je 50 km/hod.
V obci proběhlo v měsíci prosinci roku 2019 měření odborem dopravy
a územního rozvoje Magistrátu města Olomouce. Ve dnech od 12.12.2019
do 16.12.2019 projelo obcí průměrně v době od 00:00 hod do 24:00 hod.
30.147 vozidel, z toho směrem na Olomouc 15.299 a směrem na Dub nad
Moravou 14.848. Osobních vozidel projelo směrem na Olomouc 11.342
a směrem na Dub 8.857. Těžkých nákladních vozidel do 15 metrů délky

projelo za tu dobu směrem na Olomouc 911 a směrem na Dub 764.
Maximální naměřená rychlost vobci byla 111 km/h (často zde ovšem
projíždějí sanitní vozy), ale také už jsem viděla běžná osobní vozidla při
podobné rychlosti zejména ve večerních hodinách. K překročení rychlosti
v obci došlo v průřezu u 80,8% vozidel projíždějících oběma směry.
Za dobu těchto čtyř dnů v měsíci prosinci roku 2019 (kdy si mnoho lidí
bere před svátky dovolenou) obcí projelo 16.877 vozidel rychlostí 60 km/h
a 905 vozidel rychlostí 80 km/h. Stovkou projelo obec 38 vozidel. Ta čísla
vypovídají o tom, že se doprava značně zvýšila za posledních pět let. Na
základě měření v obci instalovaného kamerového systému na semaforech
projelo ve směru od Olomouce za měsíc červen roku 2015 celkem 72.889
vozidel a průměrná rychlost vozidel činila 51,7 km/h. V obou směrech
projelo obcí za měsíc celkem 153.653 vozidel, z tohoto počtu bylo 34.313
vozidel velkých.
V roce 2005 proběhlo sčítání vozidel v obci. Ředitelství silnic a dálnic
situaci komentovalo těmito závěry: Komunikace procházející obcí je
obklopena převážně řadovou zástavbou. U komunikace II. třídy č. 435 je
nadlimitně zasaženo 10 objektů přes den a 24 domů v noční dobu.
U komunikace III. třídy č. 4353 je nadlimitně zasaženo 15 objektů přes den
a 15 domů v noční dobu. Nárůst počtu projíždějících vozidel můžeme
přičítat různým okolnostem, ať už jsou to důvody logistické, časové či
bohužel změna legislativy zvyšující počet placených úseků na našich
pozemních komunikacích.
Od 1.1.2020 se platba mýtného rozšířila pro vozidla nad 3,5 tuny na
dalších 868 kilometrů silnic I. třídy. Zpoplatnění podléhá mj. i silnice I/35
z Hradce Králové směrem na Olomouc a také I/43 ze Svitav do Brna. Místo
původních 234 kilometrů je nyní zpoplatněno celkem 1102 kilometrů.
Rozšířil se také počet kilometrů zpoplatněných dálnic např. dálnice D35
Olomouc, Topolany-Lipník nad Bečvou (km 264 až exit 296), D46 Vyškov,
východ-Olomouc, Slavonín (exit 1 až km 39), jakož i silnice I. třídy I/46
Olomouc, Slavonín-Olomouc, centrum, I/55 Přerov - Hulín, I/35 KřelovOlomouc.
Novela vyhlášky o užívání pozemních komunikací zpoplatněných
mýtným zavedla placení mýtného na úseky silnic I. třídy, které jsou určeny
k mezistátní a dálkové dopravě. Účelem těchto změn bylo navýšení příjmů
státního rozpočtu na investice do obnovy a rozvoje silniční infrastruktury.
Ovšem každý autodopravce si do svých cen promítá všechny své náklady
a něco musí zbýt i na tvorbu zisku. Tyto náklady na dopravu se poté
projevují i v ceně zboží, které si koupíme.
Paradoxně tedy v naší obci trpíme nadměrnou nákladní dopravou
právě proto, že si provozovatelé autodopravy při průjezdu naší obcí šetří
náklady za mýtné, uspoří i čas v případě zácpy na nedaleké dálnici či
v oblasti města Přerova. Tato finanční úspora generuje větší zisk
autodopravců na úkor našeho životního prostředí a zdraví. Poté si ještě
uhradíme v rámci útraty za nákup zboží i tuto dopravu.
Úvahy státu o tom, z jakých zdrojů generovat příjem do státního
rozpočtu, bohužel neberou příliš v potaz střet práva veřejného
a oprávněných zájmů jeho občanů na ochraně svého zdraví a vlastnictví.
Místo toho, aby došlo ke zpoplatnění silnic, které vedou skrze obce
a zástavbu u silnice, dochází k vytěsnění nákladní dopravy zplacených
úseků silnic I. třídy a dálnic na tyto objízdné trasy. To má za následek
devastaci povrchu vozovek místních komunikací spojenou s nutností
pravidelných oprav a zvýšených investic (ano i zdejší silnice se neustále
opravuje a obec investuje do oprav svého majetku viz ostrůvek u MŠ), ale
zejména zhoršené až nesnesitelné životní podmínky pro místní
obyvatelstvo.
Zneužívání práv jedněch na úkor druhých by stát podporovat rozhodně
neměl, protože stát tvoří jeho obyvatelé a bez nich by neměl své
opodstatnění. A naší silnicí projíždí i mnoho zahraničních vozidel

a kamionů, kterým to naše legislativa umožňuje, což by třeba v jejich zemi
bylo nemožné.
V zájmu zásadní změny a snížení objemu projíždějících vozidel naší
obcí byl ustanoven petiční výbor pro realizaci petice proti zatížení
dopravou v obci Kožušany-Tážaly a v Blatci. Členy petičního výboru jsou
Petr Pospíšil a Ing. Zdeněk Kubíček z Tážal a Robert Vojtek z Blatce.
Předsedou petičního výboru a osobou určenou ke styku se státními úřady
byl stanoven pan Petr Pospíšil.
Co je účelem petice? Mít možnost oficiální cestou navenek projevit
svůj nesouhlas se stávající situací vnaší obci a žádat o nápravu. Čím více
občanů petici podepíše, tím lépe. Petici může podepsat každý, komu není
situace u nás lhostejná bez ohledu na to, zda v obci trvale bydlí nebo je
vlastníkem nemovitosti, užívá nájemní bydlení nebo se po silnici obává
jezdit na kole, přičemž nemusí ani bydlet přímo u silnice. Ve výkonu
petičního práva nesmí být nikomu bráněno a současně nesmí být jeho
výkon nikomu na újmu.
Petice bude po dobu dvou týdnů k dispozici v obci Kožušany-Tážaly
a další dva týdny v obci Blatec na vybraných veřejně dostupných místech
v každé obci tak, aby byla maximálně přístupná komukoli, kdo se ztotožní
sjejím obsahem a už nehodlá tuto situaci snášet. Konkrétní místa a doba
pro podpis petice bude zveřejněná petičním výborem poté, co bude vydán
tento Zpravodaj s přihlédnutím k aktuální epidemiologické situaci.
Adresátem petice bude Krajský úřad Olomouckého kraje.
Text petice:
My, níže podepsaní, jako občané a obyvatelé obce
Kožušany-Tážaly a Blatce, stejně jako vlastníci a nájemci
nemovitostí nacházejících se v těchto obcích, jakož i další
zainteresované osoby, vyjadřujeme své znepokojení nad zdejší
dopravní situací, která je pro nás již dlouhodobě neúnosná.
Jsme vystavení obtěžování hlukem a vibracemi z projíždějících
vozidel jednak ze směru od Olomouce a dále ze směru od obce
Dub nad Moravou. Obcí prochází komunikace II. třídy číslo 435
a III. třídy číslo 4353. Komunikace procházející obcí je
obklopena převážně řadovou zástavbou z doby před rokem
1990.
1. Obcí projíždí osobní vozidla, dodávky a malé nákladní
vozy, těžké nákladní vozy do 15 m délky a vozidla s vlekem
a návěsové soupravy. Zejména těžké nákladní vozy
a kamionová doprava působí nejen velký hluk, ale také vibrace
okolních domů.
2. Nadlimitní hluk pro obyvatele obce znamená vážný
problém z hlediska kvality bydlení. Dlouhodobé vystavování
nadměrnému hluku a znečištění ovzduší vede k poškození
zdraví.
3. I když občané investují do protihlukových opatření, hluk
je všudypřítomně obtěžujícím.

4. V obci je jediný přechod pro chodce bez světelné
signalizace, přičemž v jiných úsecích vozovky je nebezpečné
přecházet. Vozidla v obci často nedodržují předepsanou
rychlost a zřídka dávají řidiči přednost chodcům.
Na základě shora uvedeného žádáme Krajský úřad
Olomouckého kraje a správce komunikace II. třídy č. 435, aby se
zasadili o to:
1) aby došlo k realizaci opatření vedoucích k větší ochraně
života, zdraví a majetku osob v obci Kožušany-Tážaly a obci
Blatec,
2) aby došlo k realizaci zákazu vjezdu vozidel s hmotností
nad 12tun do obce Kožušany-Tážaly a Blatce,
3) aby výhledově do budoucna došlo k pokládce tichého
asfaltu na komunikaci II. třídy č. 435.
Pokud si přejeme změnu, je nutno zásadním způsobem a hromadně
projevit svoji nespokojenost. Petiční právo je součástí našeho právního
pořádku. Jeho existence je garantována čl. 18 Listiny základních práv
a svobod (Petiční právo je zaručeno; ve věcech veřejného nebo jiného
společného zájmu má každý právo sám nebo s jinými se obracet na státní
orgány a orgány územní samosprávy s žádostmi, návrhy a stížnostmi)
a dále provedeno zákonem o právu petičním, a nařízením
ministerstvavnitra o vyřizování peticí, stížností, oznámení a podnětů.
Petice může spočívat ve formulování určité žádosti, návrhu nebo
stížnosti a lze se s ní obracet na všechny orgány státní správy i územní
samosprávy ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu, které
patří do působnosti těchto orgánů.Petiční výbor může každým způsobem,
který neodporuje zákonu, vyzývat občany, aby petici svým podpisem
podpořili.
K podpisu pod petici občan uvede své jméno, příjmení a bydliště. Musí
být umožněno, aby se s obsahem petice před podpisem řádně seznámil.
K podpisu nesmí být žádným způsobem nucen.
Ten, kdo petici přijal (v našem případě Krajský úřad Olomouckého
kraje), je povinen její obsah posoudit a do 30 dnů písemněodpovědět
tomu, kdo ji podal nebo tomu, kdo zastupuje členy petičního výboru.
V odpovědi uvede stanovisko k obsahu petice a způsob jejího vyřízení.
Informační zdroje:
Vyhl. č. 243/2019 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 470/2012
Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným, ve znění
pozdějších předpisů.
https://olkraj.cz/download.html cit. ke dni 17. 3. 2020
https://www.finance.cz/530176-myto-silnice-prvni-tridy2020/
Výsledky měření průjezdu vozidel Magistrátem města Olomouc
z prosince roku 2019 v obci Kožušany-Tážaly.

PODĚKOVÁNÍ
Vřelé poděkování od nás všech patří místním ženám, které neúnavně a bez nároku na
odměnu šijí pro naše spoluobčany (zvláště pro mužskou či seniorskou populaci)
ochranné roušky.
Jsou to:
Ludmila ANGYALOSSYOVÁ, Darja BUCHTOVÁ, Diana BUCHTOVÁ, Marie MAZALOVÁ,
Vlaďka MLČOCHOVÁ, Jaroslava SEKANINOVÁ, Miroslava LUKÁŠOVÁ – učitelka a Jana
ŠPIČÁKOVÁ – školnice.
Děkujeme také Aleně ČAPKOVÉ, Andree CHADRABOVÉ, Janě MRÁZKOVÉ a Marcele
STUDENÉ za poskytnutý střižní a galanterní materiál (látky, gumičky, nitě, atd.)

Mgr. Michaela Sigmundová, Ph. D.

ZLATÝ POKLAD U SOCHY SV. JÁNA
Při opravě kožušanské sochy sv. Jana Nepomuckého byly ve dnech
21. a 22. května 1886 v její těsné blízkosti nalezeny zlaté mince. Také
v roce 1925, kdy byl pomník se sv. Jánem přemístěn asi o sto metrů
dál jižním směrem na své nové stanoviště, se pod jeho soklem našlo
několik zlatých tolarů (socha se „stěhovala“ kvůli zcelování pozemků a
narovnání okr. silnice za obcí směrem na Olomouc). Nejstarší
obyvatelé se tehdy rozpomněli na vyprávění svých rodičů a prarodičů
o pozoruhodném příběhu zakopaného zlatého pokladu.
Od počátku devatenáctého století kolovala tato poutavá událost
dlouhá desetiletí v mnoha podobách v ústním podání místních
občanů.

Jednu variantu výkladu o kožušanském zlatém pokladu,
i s náčrtkem přemístění sochy sv. Jána, jsem objevil v okresním
archivu a druhá se zachovala v písemné podobě vzpomínky mého
pradědečka Štěpána Ženčáka z r. 1925. Bylo mu tehdy 80 roků
a legendu o pokladu znal od svého stařečka Fr. Ženčáka narozeného
roku 1767.
Obě vyprávění jsou zajímavá, a proto je laskavému čtenáři
předkládám v doslovném znění:
I. verze
Socha sv. Jána postavena jest v roku 1775 a má v ústním podání
lidu následující příběh.
V dobách těch, kdy byla postavena, bylo ve
vesnicích kol Olomouce utábořeno vojsko a rovněž
i v Kožušanech ubytováno bylo vojsko jízdy rakouské.
Jednoho teplého večera odpočíval v polích
v bezprostřední blízkosti sochy sv. Jána jeden voják
z posádky kožušanské. Noc byla tmavá. Voják ten ležel
a ničeho netuše, uslyšel blížící se kroky, postavu však
rozeznati pro tmu nemohl. A ta příjda až k soše,
udeřila holí o zem v určitém místě a s povzdechem
pronesla slova: „Zde odpočívá celý můj poklad, moje
těžce nastřádané bohatství“.
Voják uslyšev slova ta, nenápadně, po odchodu
tajemné osoby, označil sobě přibližně místo, kam
postava holí o zem udeřila.
Doby byly tenkráte velmi nejisté a uschovávati
jmění peněžité zakopáváním do země byl způsob
obvyklý. A tak i občan, který z Kožušan pocházel, volil
pravdě nejpodobněji místo toto jen kvůli jistějšímu
uschování. Voják ten však jedné noci poklad vykopal,
a poněvadž pocházel prý z Litovle, osedlal koně
a v noci ujížděl s tak nabytým pokladem do svého
rodiště, kde chtěl ho asi uschovati a po návratu
z vojny pak ho užívati neb jinak s ním naložiti.
Když dojížděl k Litovli, tu spatřil jíti proti sobě
dva četníky a nemaje dovolení vzdáliti se od své
posádky, lekl se zadržení, obrátil tedy koně a rychle
spěchal nazpět ke Kožušanům. Dojížděje k vesnici,
viděl, kterak vojsko již rukuje ven. Kůň jsa již šílenou
jízdou vysílen padl pod vojákem a ten pádem z koně
smrtelně zraněn.
Jelikož ale pád stal se opětně v blízkosti sochy sv.
Jána, vzmužil se dragoun a posledními silami znova
poklad do země rukama zahrabal. Vojáka pak našli
jeho kamarádi ležeti v bezvědomí u zcepenělého
koně. Zraněný muž odvezen jest do vojenské
nemocnice do Hradiska v Olomouci a cítiv ten svůj
brzký konec života, přiznal a svěřil se se svým
tajemstvím jednomu z ošetřovatelů.
A tak stávalo se, že občané kožušanští pozorovali
po dlouhý čas, že vždy bývalo u každého kříže a soch
svatých kol vesnice postavených čerstvě kopáno,
nemohli však příčinu toho zjistiti. Umírající voják
neoznačil pravdě podobně přesně místo, kde poklad

ukryl a tento pak hledal a kopal u všech soch svatých, až pokladu
našel. Aby učinil Bohu milý skutek dal sochu sv. Jána obnoviti
a daroval ku pořízení svatozáře a květu kol hlavy světce zlato
z nalezeného pokladu.
Tak vykládá se mezi lidem, že svatozář a květy ty jsou z čistého
ryzího zlata.
Poznámka zapisovatele: Není vyloučeno, že několik mincí
nalezených u sochy sv. Jána v roce 1886 pochází rovněž z pokladu
zakopaného dotyčným občanem Kožušanským.
II. verze (Vzpomínka Štěpána Ženčáka)
Pravdivé znění příběhu zlatého pokladu u sochy sv. Jána
Nepomuckého je následující.
V době francouzských válek, na počátku století devatenáctého
(1803 až 1815 - pozn. autora), byl držitelem selské usedlosti č. 33
v Kožušanech rolník Martin Stavělík. Časy byly tenkráte velmi nejisté.
Naší vesnicí procházelo stále vojsko, které také mnohdy i po týdny
v obci zůstalo. Poslední oddíl, jenž též v Kožušanech na ležení nějakou
dobu se zdržel, byli kyrysníci (těžké jezdectvo - pozn. autora).
Sedlák Stavělík neměl ale tušení, že oddíl ten jest již jedním
z posledních transportů vojska a poněvadž měl doma obnos 6000
zlatých, obával se o tento svůj těžce nastřádaný majetek, a proto se
rozhodnul peníze zakopati.
Učinil tak jedenkráte po půlnoci při svitu svíčky ve sklepě, hned
pod poslední schod. Dvéře do sklepení byly dřevěné, takže skulinami
mezi deskami bylo ze tmy viděti zář. Jeden z kyrysarů v usedlosti
Stavělíkově ubytovaných měl noční hlídku u koní a jda po dvoře,
spatřil, že ve sklepě se cosi děje. Šel blíže a škvírou dveřní pozoroval
jak hospodář cosi v koudelném pytlíku do země zahrabává a udupává.
Voják onen pocházel z Čech a vida, že hospodář takovýmto
způsobem uschoval zlaťáky, rozhodnul se pokladu toho zmocniti, což
také učinil.
Poněvadž ale obnos 6000 zl. měl značnou váhu, nemohl kyrysník
všechno najednou vzíti s sebou, ani do sedla neb výstroje dáti,
rozhodnul se uschovati poklad někde v obci s úmyslem, že po návratu
z vojny si proň zajde.
Když vojsko odpochodovalo a bylo z obce již dávno pryč, šel
Martin Stavělík do sklepa, aby své milé zlaťáky zase na světlo Boží
vynesl. Jaké však bylo jeho zděšení a překvapení, když pokladu vlastní
rukou zakopaného tu nenalezl. Obviňoval z krádeže všechny služebné
v domě a též svého syna a nechtěje z rozmrzelosti dále na usedlosti
hospodařiti, předal grunt svému potomku a šel na výměnek.
Socha sv. Jana Nepomuckého stála za vesnicí pod nebeskou
kůlnou již mnoho roků, a proto vyžadovala si opravy. Práci prováděl
malířský dělník od jistého olomouckého mistra. Než s nátěrem sochy
byl s to započíti, musil dělník nejprve postaviti lešení. Při umísťování
podpěr, chtěje učiniti pro jeden trám jamku v zemi, zakopl několikráte
ve vzdálenosti jednoho kroku od rohu podstavce sochy a vykopal
konopný pytlík, ovšem již značně uhnilý, v němž se zableskly zlaté
mince. Sebrav takto šťastně a nečekaně nalezený poklad, nechal práce
a šel domů do města Šternberka, na opravu sochy již ani nepomyslil.
Občané kožušanští pátrajíce po příčině, proč práce na soše se
nedokončuje, zašli k mistru, jemuž práci svěřili, a tu teprve mistr se
dozvěděl, že dělník ten jemu z práce utekl. Příčinu však hned nevěděli.
S tím svěřil se později mistrovi sám malířský dělník – žil v té době
vesele, nepracoval, dobře jedl a pil a na práci mu více ani myšlenka
nepřipadla.

V Kožušanech časem se rozneslo, že sedlák Martin Stavělík velký
poklad kdesi zakopal, nevěděl ale nikdo kde.
Války francouzské byly skončeny, nastal klid v zemi a tu jednoho
dne přišel do vesnice Kožušan cizí člověk a hledal, kde by mu poskytli
na nějakou dobu nocleh a přístřeší. Obojího poskytnul mu jistý občan
Matouš Thomas z domku ve Dvoře č. 48, poctivého řemesla švec.
Cizinec nebyl nikdo jiný, než voják kyrysník, jenž na Stavělíkově
gruntě zlaté mince ukradl a kdesi u nějaké sochy svatého uschoval
a nyní až z Čech, kde se již oženil, přišel si poklad vykopati. Mnoho prý
se nachodil, nežli Kožušany našel, přece ale nakonec dospěl cíle
svého. Švec Thomas poznal pak a vzpomněl si na kyrysníka, jemuž
kdysi boty spravoval.
Ten svěřil se také ševci, za jakým účelem sem přišel a vypůjčiv si
od něj náčiní, šel hledati poklad, před dávnými lety jím ukrytý. U sochy
sv. Jana jej nenašel, proto v domnění, že po letech asi si již místo

Ukázka téměř sto let starého rukopisu

ukrytí dobře nepamatuje, kopal u všech soch a křížů. Obyvatelé
pozorovali tyto změny a čerstvé kopání, proč, nebo kdo tak činí, se
nedověděli.
Pokladu již více nenalezl, neboť ten měl propitý onen malířský
dělník ze Šternberka, který jej lehko nabyl a také lehko pozbyl.
Z toho příběhu opětně viděti, že neprávem nabyté jmění
nepřineslo nikomu užitku. Voják po marném hledání vzdal se naděje
a odešel pěšky zpět do Čech bez pokladu a malířský dělník chodil pak
ještě mnoho roků po vesnicích malovati za kořalku, později chodil již
jen žebrati. Poněvadž oblek měl samu latu, byl znám v Kožušanech
pode jménem „latař“ a dodnes žijící staří občané pamatují si, kdy
v letech jejich dětství „latař“ po vesnici žebrával.
Milan Ženčák

Vernisáž a vyhlášení výsledků
fotografické soutěže
„Království objektivem občanů Království
2019“
Kategorie „Krajinou Království“
1. místo: Martin Hlavinka, Charváty
2. místo: David Šutera, Majetín
3. místo: Věra Pumprlová, Císařov
Kategorie „Černobílý svět“
1. místo: Bohumila Krčková, Dub n. M.
2. místo: Martin Hlavinka, Charváty
3. místo: Zdeňka Kovářová, Blatec

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

UPOZORNĚNÍ !!!
ÚPRAVA PROVOZNÍ DOBY POŠTY
od 24. BŘEZNA 2020 !!!
Z důvodu přijetí krizových opatření ze strany České pošty
přistupuje i pošta Partner Kožušany-Tážaly k úpravě
provozních hodin pro veřejnost následovně:

Duben:
Heclová Marie
Kratochvíl Vlastimil
Lakomá Ludmila
Prečanová Jarmila
Marešová Věra
Vaca Jan

96 let
86 let
80 let
80 let
75 let
70 let

Květen:
Růžička Jan
Stavělík Břetislav
Zmeškal Josef
Šochová Marie
Krejčiříková Eliška
Čapka František

92 let
86 let
83 let
80 let
70 let
70 let

Červen:
Šmehlík Jindřich
Matoušková Anna
Stavělíková Anna
Crhová Marie
Müller Jan
Hájková Květoslava
Hálová Iva

87 let
85 let
82 let
70 let
70 let
70 let
70 let

Jarmila POLESOVÁ †5. 2. 2020 (67 let)
Ladislav DUNAJA †12. 3. 2020 (69 let)
Čest jejich památce!

8:00 - 9:00 hod.
osoby nad 65 let

9:00 - 11:00 hod.
ostatní občané

Úterý

Dopoledne
zavřeno

13:30 - 16:00 hod.
ostatní občané

Středa

8:00 - 9:00 hod.
osoby nad 65 let

9:00 - 11:00 hod.
ostatní občané

Čtvrtek

Dopoledne
zavřeno

13:30 - 16:00 hod.
ostatní občané

Pátek

8:00 - 9:00 hod.
osoby nad 65 let

9:00 - 11:00 hod.
ostatní občané

Žádám všechny klienty o respektování a důsledné dodržování
stanovené provozní doby pro jednotlivé skupiny obyvatel !!!

NAŠI JUBILANTI

VZPOMÍNÁME

Pondělí

KOŽUŠANSKO TÁŽALSKÝ MASOPUST - 2020

