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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané, skončilo období prázdnin, dovolených
a letního odpočinku. Děti nastoupily do škol a školek, dospělí opět do
pracovního procesu a život by se měl navracet k normálu. Bohužel,
současný stav je ve velké míře zasažen různými nařízeními,
doporučeními a omezeními, která přináší pandemie nemoci COVID-19.
Do zařízení, kterých se tato omezení týkají spadá i Mateřská škola
a Základní škola v naší obci. Tímto bych chtěl apelovat na rodiče
i prarodiče, aby tato nařízení, která jsou v Mateřské a Základní škole
zřízena, nebrali jako zbytečnost. Veškerá omezení jsou nastavena tak,
aby se v co největší míře zamezilo možnému šíření nemoci Covid-19
a následnému uzavření provozu.
Plánovaných investičních akcí obce se pandemie nedotkla a vše
běží podle harmonogramu.
- Obecní vodovod….projektová dokumentace vodovodu a domovních
přípojek je před dokončením a bude připravena k podání žádosti
o dotaci při následující výzvě Státního fondu životního prostředí České
republiky.
- Cyklostezka Kožušany-Nemilany - projektová dokumentace bude
dokončena do konce letošního roku a začátkem roku 2021 bude podána
žádost o dotaci.
- Rekonstrukce obecního rozhlasu - dotace přiznána, realizace bude
provedena ještě v letošním roce.

- Územní plán obce Kožušany-Tážaly - dotace přiznána,
předpokládané dokončení v září 2021.
- prodejna Hruška v Tážalech - vzhledem k neutěšenému
technickému stavu vnějšku i vnitřku budovy prodejny Hruška se obecní
zastupitelstvo rozhodlo tuto prodejnu koupit a následně zajistit její
kompletní rekonstrukci. Do získání dotace na tuto rekonstrukci bude
prodejna v provozu. V případě uzavření prodejny po dobu rekonstrukce
budou občané včas informováni.
- Dopravní situace - nadále probíhají intenzivní jednání směřující
k omezení provozu na komunikaci II. třídy 435 Olomouc-Tovačov.
Na základě dosavadních jednání je přislíbena realizace dopravního
značení k omezení provozu těžkých nákladních automobilů do konce
letošního roku.
Vzhledem k současné koronavirové situaci se letos neuskuteční
tradiční předvánoční posezení pro seniory v Kulturním domě v Tážalech.
Místo toho přijdou zástupci obce seniory osobně navštívit s drobným
dárkem a popřát jim v době adventu.
Konání dalších společenských akcí bude podmíněno opatřeními
vlády ke COVID-19
Petr Mazal starosta obce

NAŠI HASIČI
Jak je všem obecně známo, Sbory dobrovolných hasičů patří v České
republice k nejstarším tradicím a jako neprofesionální složky fungovaly
již od nepaměti.
Po příchodu profesionálních jednotek požární ochrany se jejich
funkce přesunula k mimo záchranným pracím, převážně ke kulturní
a společenské činnosti. Tak je tomu i v naší obci. Kromě požární výjezdové
jednotky zde aktivně fungují i sportovní družstva mužů, žen a dětí.

25. 7. 2020 Otinoves - muži 3. místo

V letošním roce stav v naší zemi nedovolil zrealizovat všechny
plány a projekty. To však nezabránilo členům sportovních družstev
v pokračování pravidelných tréninků a účasti na soutěžích.
Na třech fotografiích vám nabízíme malou ukázku z letošních
uskutečněných soutěží sportovních družstev mužů a žen.
Diana Buchtová

2. 8. 2020 Sobotín - ženy 3. místo

AKTUÁLNÍ STAV SITUACE VE VĚCI OMEZENÍ DOPRAVY
Vážení čtenáři, tímto příspěvkem Vás informuji o proběhlých
jednáních a činnostech, které byly realizovány od června 2020 do
současnosti v záležitosti omezení dopravy v naší obci na komunikaci
II. třídy číslo 435.
Petice obcí Kožušany-Tážaly,
Blatec a Charváty
Petice proti nadměrnému
zatížení dopravou v obcích
Kožušany-Tážaly a Blatec, kterou
podepsalo přes 400 osob, byla
osobně dne 13.7.2020 dána panem
Petrem Pospíšilem, DiS. jako
předsedou petičního výboru do
podatelny
Krajského
úřadu
Olomouckého kraje. Taktéž petice
obce Charváty byla do podatelny
podána k vyřízení. Podle Zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním státní
orgán, který petici přijal, je povinen její obsah posoudit a do 30 dnů
písemně odpovědět tomu, kdo ji podal anebo tomu, kdo zastupuje členy
petičního výboru. V odpovědi uvede stanovisko k obsahu petice
a způsob jejího vyřízení.
Lhůta sice v srpnu uplynula, ale Krajský úřad Olomouckého kraje na
ni nereagoval. Petiční výbor proto zaslal v této věci stížnost. Na jejím

Moravou, Blatec, Charváty, Nenakonice, Polkovice, Uhřičice, Kojetín,
Oplocany, Troubky, Lobodice, Stříbrnice, Zářičí, Ivaň, Měrovice,
Obědkovice), jichž se nadměrná doprava také týká. Vzhledem k tomu, že
občané Města Tovačov zaslali letos Krajskému úřadu Olomouckého
kraje petici jako první, organizují se od tohoto dne společné schůzky ve
věci dopravy na Městském úřadě v Tovačově. Musím velice vyzdvihnout
osobní nasazení pana starosty Marka Svobody, jenž je ve věci velmi
angažován ve prospěch nás všech.
Schůzka v Tovačově s Ing. Marianem Jurečkou poslancem a MUDr.
Lumírem Kantorem, Ph.D. senátorem
Dne 17.8.2020 se v Tovačově konala druhá schůzka starostů obcí,
občanů dotčených hlukem z dopravy společně s panem Ing. Marianem
Jurečkou, poslancem a panem MUDr. Lumírem Kantorem, Ph.D.
senátorem. Schůzky se za naši obec účastnil pan starosta Petr Mazal,
pan Petr Pospíšil, DiS, pan Ing. Zdeněk Kubíček a Mgr. M. Sigmundová,
Ph.D. Byly zde předneseny problémy s dopravou v jednotlivých obcích,
návrhy na změnu legislativy, podněty k veřejnému slyšení v Poslanecké
sněmovně a v Senátu s cílem podnítit veřejnou debatu směřující ke
změně legislativy v oblasti dopravy na pozemních komunikacích.

Společné jednání se zástupci Krajského úřadu Olomouckého kraje
Dne 3.9.2020 se konalo v Kulturním domě v Tážalech společné
jednání starostů obcí, občanů dotčených hlukem z dopravy, všemi členy
petičního
výboru
obcí
Kožušany-Tážaly,
Blatec
společně s panem zástupcem
hejtmana pro dopravu Ing.
Janem Zahradníčkem, panem
Mgr. Františkem Pěruškou,
vedoucím odd. silničního
hospodářství Odboru dopravy
a silničního hospodářství,
dále
se
zástupcem
poslanecké kanceláře pana
Ing. Mariana Jurečky a se
zástupkyní
kanceláře
senátora MUDr. L. Kantora,
Ph.D. Jednání se dále osobně
účastnila paní MUDr. Jitka
Chalánková,
senátorka.
K jednání byl pozván i pan
ministr dopravy doc. Ing.
Karel
Havlíček, Ph.D., MBA.
Společné jednání v Kulturním domě v Tážalech
(bohužel jednání se konalo
v době, kdy byl v karanténě).
Na jednání byl představen projekt dopravního značení, který řeší
základě obdržel dopis od pana Ing. Jana Zahradníčka, náměstka
omezení tranzitní nákladní dopravy nad 12 tun na silnici II. třídy číslo
hejtmana ze dne 13.8.2020 s tím, že bylo zadáno zpracování projektu
435 v úseku Olomouc - Tovačov. Pan náměstek se zavázal tento projekt
dopravního značení, který řeší omezení tranzitní nákladní dopravy nad
projednat s příslušnými orgány Policie ČR v rámci měst Přerov, Olomouc
12 tun na silnici II. třídy číslo 435 v úseku Olomouc - Tovačov.
a Prostějov, které se k projektu také vyjadřují. Na základě dohody
s Krajským úřadem Olomouckého kraje se jednotlivé dotčené obce
Schůzka v Tovačově se starosty
zavázaly přispět na realizaci projektu každá částkou ve výši 25.000 Kč.
Dne 23.7.2020 se uskutečnila schůzka se starosty ve věci
Na tomto jednání v jeho závěru bylo starosty obcí dohodnuto, že
společného postupu proti nadměrnému zatížení dopravou. Schůzky se
budou pozvaní na samostatné jednání dne 22.10.2020 v Tážalech
účastnil pan starosta Petr Mazal, pan Petr Pospíšil, DiS, pan Ing. Zdeněk
zástupci Celní správy, Krajského ředitelství policie ČR a dopravních
Kubíček, Mgr. M.Sigmundová, Ph.D., občané dotčení hlukem a vibracemi
inspektorátů s cílem zajistit jejich represivní působení na trase
z dopravy v rámci Tovačova, starostové a zástupci dalších obcí (Dub nad

Olomouc - Tovačov poté, co bude nové dopravní značení osazeno.
Původně byla Policie ČR a další složky zvány na jednání dne 3.9.2020,
ale pro pracovní zaneprázdnění se nemohly dostavit. Bez jejich
součinnosti však projekt nelze s pozitivním účinkem na řidiče realizovat
(dodržování zákazu vjezdu, dodržení nejvýše povolené rychlosti v obci,
přetížení vozidel). K projektu a osazení dálnice značkami se ještě bude
vyjadřovat Ministerstvo dopravy, které nám již dopisem sdělilo, že tento
projekt podporuje.
Děkuji tímto panu starostovi Petru Mazalovi a paní Jitce
Kratochvílové za zajištění této akce včetně občerstvení, což jistě
přispělo k důstojnému průběhu celého jednání.
Co plánujeme dále?
Výhledově je plánována v tomto roce společná schůzka se všemi
poslanci a senátory zvolenými za Olomoucký kraj, abychom společnými

silami pomohli i dalším obcím nezahrnutým do našeho projektu, které
také den co den řeší problémy s nadměrnou dopravou.
Poslední měsíce se o aktivitu obcí na poli dopravy zajímá tisk,
regionální TV a Český rozhlas, kteří zrealizovali s panem starostou
Města Tovačova a dalšími starosty obcí několik rozhovorů a reportáží.
V boji s dopravou se spojily dva mikroregiony, a to Mikroregion Střední
Haná a Mikroregion Království.
Věřím, že náš cíl tj. vymístit tranzitní nákladní dopravu na
komunikace I. třídy a dálnice, se podaří. Za tím vším stojí množství hodin
společné práce mnoha lidí na denní bázi. Nicméně v jednotě
a společných postupech je opravdu velká síla a dotčené úřady musí
vyslyšet oprávněné stížnosti občanů. Jako voliči máme reálnou možnost
ovlivnit, kdo bude vést úřady, které o těchto záležitostech rozhodují.
Všímejme si tedy toho, co kdo koná a jak se k problémům staví.
Mgr. Michaela Sigmundová, Ph.D

Dopis senátora MUDr. Lumíra Kantora, Ph.D. hejtmanovi Olomouckého kraje Ladislavu Oklešťkovi je důkazem,
že o záležitost omezení dopravy v naší obci se zabývají i nejvyšší státní orgány
22. 6. 2020
Vážený pane hejtmane,
obracím se na Vás ve věci Vám známé dopravní situace v obcích mého senátního obvodu:
Kožušany-Tažály, Charváty, Blatec a Dub nad Moravou. Nadměrná kamionová doprava
ztěžuje život občanům i vedení obcí. V této věci jsem se sešel se starosty v obcích a dnes
i na jednání krajské hygienické stanici. Věřím, že se touto věcí zabýváte a budu rád, když
bude co nejdříve vyřešena. Souběžně pracujeme na interpelaci v Poslanecké sněmovně.
Rád bych Vás požádal o vstřícnost a pomoc postiženým obcím.
S úctou Lumír Kantor

MUDr. Lumír Kantor, Ph.D.
senátor a předseda Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu PČR
primář Novorozeneckého oddělení Fakultní nemocnice Olomouc

STALO SE PŘED 80 ROKY
V roce 1940 byl zprovozněn v rekordním čase nový úsek silnice u Kožušan (objížďka obce). Rok předtím, na podzim 1939, hned po zřízení
Protektorátu Böhmen und Mähren, přijela do Kožušan komise pro stavbu obchvatu a již po necelých deseti měsících mohlo po nové cestě projet
první vozidlo. Objížďka začínala od tzv. zadního mostku u Kožušan a vyústila v tážalském katastru u tehdy nově postaveného domu Jaromíra Prečana.
Za oběť jí padla poslední došková stavba v obci - stodola Aloise Aclera. V Tážalech zabrala část pozemků Metoděje Lenocha, Aloise Janošíka
a Josefa Hanáka. Pro navážku byla použita hlína ze staveniště nové stodoly Jaroslava Buchty v Tážalech č. 63, z břehu zvaného křib, který byl
pozemkem Františka Přidalíka v Tážalech č. 20 a z tážalského obecního hliníku (obci bylo vyplaceno 4.770 Kč).
Tento obchvat přinesl kožušanským občanům velikou úlevu. A to hlavně od prachu, protože zatížení hlukem a provozem nebylo tehdy zdaleka tak
velké jako dnes.
M. Ž.

ŠKOLNÍ ZPRÁVY
Zahájení školního roku bylo ovlivněno zvýšeným bezpečnostním
i hygienickým opatřením. Proto měli první den povolený vstup pouze rodiče
prvních ročníků. Prvňáčků máme 10, celkem máme letos 40 žáků.
Na žácích byla vidět radost ze setkání se svými spolužáky. Sdělovali si
zážitky z prázdnin, většina žáků nás potěšila dobrou náladou spojenou
s příchodem nového školního roku.
Pro všechny však začala náročná práce, protože dlouhá karanténa se
negativně projevila nejen na vědomostech, ale i na chování. Stále se ještě

vyrovnáváme s tímto nepříznivým obdobím. Přizpůsobujeme se v rámci
školy aktivitám, nevyhledáváme činnosti v uzavřených prostorách,
směřujeme činnosti ven. Zrušili jsme návštěvu divadla i náslechy studentů
z Pedagogické fakulty, abychom snížili možnost nákazy.
Věříme, že náš typ malotřídní školy neuzavřou, protože distanční
vzdělání pro naše malé školáky je nevyhovující. Proto si přejeme víc, než
kdykoli jindy, pevné zdraví.
Mgr. Zdenka Vašíčková, ředitelka školy

HOLA, HOLA, ŠKOLKA VOLÁ…
Tak nám začal nový školní rok, na který jsme se těšili a to obzvláště po
nelehkém jaru. Vykročili jsme snad pravou nohou.
Od září k nám nastoupilo 40 dětí místních a z blízkého okolí. Někteří
velcí ostřílení předškoláci a ti další malincí s trochou slziček, ale to k tomu
patří. Všichni se snažíme dětem ten den ve školce co nejvíce zpříjemnit, ať
se těší na ten další.
Personálně jsme se rozrostli a vrátila se k nám i paní učitelka Iveta
Vlašaná, která je spolu s paní učitelkou Janou Lejskovou a s paní
asistentkou Lenkou Grácovou ve třídě Delfínků. Ve třídě chobotniček zůstala
paní učitelka Edita Janoušková a k ní přibyla od velkých dětí paní učitelka

Petra Skoupilová. Z naší chůvy Vladimíry Mlčochové se stala naše teta
školnice a ještě ji odpoledne střídá paní Darja Buchtová.
Už jsme začali i s výlety. Náš první výlet v tomto školním roce byl ve
Sluňákově, kde nás čekal velmi zajímavý projektový den zaměřený na dřevo.
Společně jsme si k tomuto dni vyrobili ze dřeva skřítka "Kokosáčka", který
nás celé dopoledne ve Sluňákově provázel. Bylo to pro nás pro všechny
velmi poučné a zábavné.
Těšíme se na další akce a projekty, které nás čekají a doufáme , že tento
školní rok bude plný smíchu a radosti.
Jana Lejsková, vedoucí MŠ

Výlet ve Sluňákově

FOTBAL - SEZÓNA ZAČALA, ALE BUDE SE HRÁT DÁL?
V tuto chvíli, kdy vznikají tyto řádky, není jasné, zdali se další víkend
bude vůbec hrát a jestli některé soutěže zůstanou bez omezení. Od
srpna se rozběhla soutěž mužů a na konci prázdnin začala sezóna pro
všechny mládežnické skupiny. Zápasy zaplnily termínovou listinu na
hřišti v Kožušanech a díky nasazení družstev naší mládeže to nemají
trenéři jednoduché.
K fotbalovým tréninkům si trenéři ještě přibrali Pohybovou
školičku pro nejmenší a ve spolupráci s paní učitelkou Ivetou Vlašanou

Sdružené družstvo mladších žáků Drahlov-Kožušany

se věnují úplně těm nejmenším (ročník 2014-15). Holky a kluci nejen
z naší vesnice mají a budou mít k dispozici hřiště, nebo halu v pondělí
od 16.00. Pod dohledem trenérů budou rozvíjet své dovednosti, hrát hry
a zvykat si na prostředí, kolektiv a pravidelnou dávku sportu. K tomu již
funguje Fotbalová školička, kde jsou děti, které začínají s fotbalem
a střídají se mezi fotbalovou a pohybovou školičkou.
Holky a kluci, kteří již nějakou dobu navštěvují tréninky, hrají soutěž
mladší přípravky. Soutěž je označována jako Benjamínci mladší ročník
2012. U nás jsou do zápasů nasazováni kluci a holky ročník 2012-14.
Zápasy se hrají pro radost ze hry, ale góly a body se počítají. A podobně
jako loni, tak i letos se naše družstvo v soutěži neztratilo. Alespoň
v odehrané části byla vidět chuť hrát, trénovat, střílet góly a být všude,
kde je míč. Ve skupině jsme měli týmy Drahanovic, Olšan a Nových
Sadů. Trenéři, kteří tuto skupinu mají na starost, zapojují všechny hráče
podle obtížnosti soupeře a ti nejzkušenější již pak hrají proti silným
soupeřům. Jsme rádi, že je možné srovnat výkony jiných kluků a týmů
a dětí spíše přibývá, a hlavně, že je to baví. Střílejí góly a vyhrávají. Naši
ve skupině obsadili 2. místo za týmem Nových Sadů a nyní čekáme na
rozlosování a nasazení do další části podzimu. Bohužel se neodehrál
domácí turnaj vlivem špatného počasí a množství nemocných. Byl to
problém celého okresu a tak právě tento víkend Okresní fotbalový svaz
Olomouc pořádání turnajů přípravek zrušilo. Zdraví je přednější.
Sdružený tým mladších žáků hraje domácí utkání ve skupině D na
hřišti v Drahlově. Je to pro některé první rok, co hrají na větším hřišti
jiným systémem (7+1 hráčů). Většina družstev má starší kluky (ročník
2008-2009), kteří mohou tuto soutěž hrát, a my ji hrajeme s hráči, kteří
jsou ještě ve věku starší přípravky (ročník 2010). Je to "daň" za počet
kluků v našich týmech a stejný problém mají i některé týmy v okolí.
Družstvo bojuje, ale výsledkově nestačí, ale na to nehledíme. Chceme,

aby se hrálo, aby se snažili využívat šance a hlavně, aby "táhli za jeden
provaz". Klukům chodí do zápasů pomáhat i hráči, kteří nastupují ve
starších žácích, takže pro všechny je to dobrá škola. Vzpomínáme, jak
před časem takto nastupovali naši nejstarší žáci. První rok byl velkou
školou a druhý už byl tým suverénní ve své skupině.
Týmy v naší skupině: Grygov, Doloplazy, Nové Sady, Velká Bystřice,
Sigma Hodolany,
Starší žáci využívají domácí hřiště v Kožušanech a hrají zápasy před
mistrovským utkáním našich mužů. Podobně
jako mladší žáci soutěž rozehráli a zatím se
rozkoukávají. Na všech je vidět velká jarní
pauza. Bojují na hřišti a na podzim si
připsali jednu výhru proti Libavé a prohry
proti silným týmům Slavonína a Slatinic.
Ještě je budou čekat zápasy proti
Hlubočkám, Hněvotínu, Hodolanům, Novým
Sadům a Velké Bystřici. Pevně doufáme, že
se zápasy odehrají a že nadále kluci budou
chtít hrát. Není to lehké pro trenéry
kočírovat partu kluků už v dorostovém věku
a letmým pohledem do okolí už řada klubů
tuto soutěž neobsazuje. Pro všechny by to
byla velká škoda, a proto se budeme snažit
oslovit kluby v okolí a pro jarní část
nabídnout klukům, kteří nemají využití ve
svém klubu, účast u nás alespoň na půl roku.
Družstvo mužů má za sebou 8 zápasů
podzimní části 1.B třídy ve skupině B.
Připsalo si výhry nad Sokolem Doloplazy,

Zápas kožušanských mladších
benjamínků proti N. Sadům

Hněvotínem a TJ Smržicemi. V penaltových rozstřelech po remízovém
stavu utkání porazili hráči Kožušan Slatinice a Šternberk a prohru si
odvezli z Loštic, Velké Bystřice a Jesence. V tabulce je v současné době
tým na 4. místě se 13 body (k 27. 9).
Opatření, které omezilo počet návštěvníků veškerých sportovních
utkání, bude dále pokračovat a dá se předpokládat, že dojde k dalším přísnějším. Podle nařízení smí utkání v našem případě sledovat
nanejvýš 50 sedících diváků. Z naší strany můžeme dělat základní
opatření v podobě desinfekce a spoléhat na zdravý rozum všech okolo,
ale nic jiného nedokážeme ovlivnit.
Přál bych si, abych na jaře na tomto místě, Vás všechny ve zdraví
zval na fotbalové zápasy mužů a mládeže, kde se opět budete setkávat
s přáteli, tak jak tomu bylo doposud. Držte nám palce!
Robert Vojtek

SOCHA SV. JANA NEPOMUCKÉHO

V pátek 24. července 2020 se v Kožušanech uskutečnilo slavnostní svěcení sochy sv. Jana
Nepomuckého, která byla v letošním roce rekonstruována. V 19,00 hodin vyšli zúčastnění občané
od místní kaple průvodem za obec k sv. Jánu, kde P. František Dobeš sochu vysvětil a potom
všechny přítomné krátce seznámil s mučednickým životem svatého Jana z Nepomuku. Poté se
průvod účastníků vrátil zpět do obce a zde v kapli sv. Anny odsloužil Otec František tradiční
svatoanenskou mši za všechny živé i zemřelé farníky naší obce.
Socha sv. Jana Nepomuckého byla pořízena na obecní útraty a postavena v roce 1775
pravděpodobně na památku omezení robot. Umístěna byla asi tři sta metrů za obcí u bývalé
okresní silnice směrem k sousedním Nemilanům. Místo nebylo vybráno náhodně, ale mělo svou
symboliku. Sv. Jan Nepomucký byl mimo jiné patronem mlynářů, proto zde měla socha
připomínat budoucím generacím místo, kde kdysi stával mlýn.
Přesně po sto padesáti letech byla socha kvůli narovnání okresní silnice přemístěna asi o sto
metrů dál jižním směrem. Ale ani zde jí nebylo dopřáno trvalého "bydliště" - v letošním roce, tedy
téměř po dalších sto letech a po provedené generální opravě, se "stěhovala" podruhé, tentokrát
však jen na několik metrů vzdálené nové stanoviště, které snad bude již tím posledním a stálým.
Vážit si starých památek a křesťanských symbolů bylo kdysi vštěpováno dětem už od útlého
dětství. Od r. 1799, kdy byla v Kožušanech zřízena první škola, chodily školní děti po celý oktáv
(18. - 25. května) po vyučování se svým učitelem s procesím za zpěvu litanii k soše sv. Jana
Nepomuckého a zde se hlasitě modlily ke svému patronu. Tato tradice skončila po 1. světové
válce.
Socha Sv. Jána je vytvořena v tradičním pojetí. Světec je v kanovnickém rouchu, prostovlasý, kolem hlavy svatozář s hvězdami, v pravé ruce
má krucifix, v levé drží biret (kněžská čepice).
Jde o profesionální a kvalitní práci z druhé poloviny 18. století, opravovanou v roce 1864, 1881 a 2020. Oceněna je na 650 tisíc korun.
M. Ž

MYSLIVOST DLE PAMĚTNÍKA
V sobotu 5. září se konal hon na kachny. Nutno podotknout, že se
lovily kachny březňačky, tedy kachny divoké, ale odchované z umělého
chovu. Naše Honební společenstvo nakoupilo 400 ks týdenních káčátek

a tyto vypustilo na Moravu a do Suchého rybníku, asi půl na půl.
Nejprve na tři dny do ohrazených vypouštěcích zařízení, kde byla ve dne
v noci hlídána a teprve až si dokonale promastila peří a dobře plavala,
byla vypuštěna na volnou vodu.
Pak více než pět měsíců denně členové kachny krmili a hlavně
chránili před dravci. Až přišel ten na začátku uvedený den. Mimo
místních 20 myslivců přišlo i 70 hostů a 10 honců. Uloveno bylo 240
kachen z těch 400 vypuštěných. Dalších 60 bylo uloveno ve středu
9. září, takže bylo sloveno 75% z celkového počtu vypuštěných.
Můžeme si položit otázku, zda vynaložené prostředky a úsilí se
vyplatí. Odpověď je však pro "pamětníka" jednoznačná. Je málo
příležitostí lovit s brokovou zbraní. Když jsem byl malý kluk a otec
myslivec tak pro něho lovecká sezona začínala 16. srpna a končila
31. prosince. Začínal lovem koroptví, potom bažantů a nakonec zajíců.
K tomu od 1. září mohl ve středu a sobotu lovit kachny divoké a zcela
bez omezení divoké králíky.

Na koroptve stačilo, aby se v sobotu sešlo 5 střelců a mohli vyrazit.
Každý si střelil 20 až 25 koroptví, z toho si polovinu ponechal a druhá
polovina šla na "dodávku", tyto se pak prodávaly v obchodech "Ryby,
drůbež, zvěřina" ve městech. Otec takto ulovil až 150
koroptví a podobně i ostatní myslivci, kterých bylo v
Kožušanech a Tážalech celkem 18 na asi 300 ha honebních
pozemků. V říjnu pak následovaly dva hony na bažanty. Těch
se ulovilo 300 na každém honě. Jejich lov však pokračoval i
v listopadu a prosinci na společných honech na zajíce.
Honů na zajíce bylo 4 až 5 a na každém jich bylo
uloveno kolem 350. Tyto hony byly pořádány jako kolové. To
vyžadovalo účast až stovky střelců a stejný počet honců.
Zajíci se dávali rovněž na dodávku, ale prodávali se i po
vesnici. Zájem o zvěřinu byl značný, ale jen zpočátku.
Z posledního honu, který se v Kožušanech tradičně konal na
sv. Štěpána 26. prosince si již nosili zvěřinu jen místní
myslivci. Naštěstí tehdy dost mrzlo a tak někdy doma viseli
zajíci až do února.
Z uvedeného vyplývá, že otec vystřílel ročně několik set
patronů. Před každým honem jsme doma laborovali asi
stovku nábojů. Byli jsme sehraná trojka - otec, bratr a já,
každý dělal určitý úkon a ta stovka nám netrvala ani hodinu.
Znamenalo to současně, že vystřelené náboje se dávaly do
druhé kapsy, aby se mohly doma přebít. Dnes mi stačí koupit po dvaceti
pěti kusech ve dvou velikostech broků a mám vystaráno.
Podobně to má i většina dalších myslivců. A proto je velký zájem
o náš lov na kachny, protože pro mnohé zúčastněné to bývá jediná
možnost vystřelit si z brokové zbraně. Další příležitostí je vystřelit si
u nás na honě na zajíce. Ale jaká je tato příležitost, ukazuje poměr lovců
a ulovené zvěře. Na kolový hon je zváno maximálně 50 střelců a bývá
do deseti honců. Počet ulovené zvěře (zajíců a bažantů) nepřekračuje
počet střelců.
Za 50 let se výrazně změnily podmínky výkonu práva myslivosti.
Můj otec v kožušanské honitbě nevystřelil nikdy na srnce nebo divočáka,
zato drobné zvěře lovil ročně víc než dnes všichni členové Honebního
společenstva dohromady. Dnes se zde loví až dvacet kusů srnčí zvěře
a občas se uloví i nějaký divočák a kolem dvaceti lišek a mývalů.
Jaroslav Navrátil

GENERÁLNÍ VISITACE
V roce 1895 zapsal řídící učitel p. Antonín Pecha do školní
kroniky událost, na kterou občané ještě po dlouhá léta s obdivem
a nostalgií vzpomínali a vyprávěli o ní svým dětem, vnukům
i pravnukům.
Jednalo se o návštěvu arcibiskupa Theodora Kohna naší obce,
která se konala při příležitosti generální visitace olomouckého
děkanátu.
Poněvadž pan řídící Pecha měl literární sklony a byl přímým
účastníkem této neobvyklé události, popsal ji velice detailně
a dramaticky.
Dovídáme se, s jakou úctou a respektem naší předkové
vzhlíželi k svému arcibiskupovi, a to nejen proto, že to byl vysoký
církevní hodnostář, ale především z toho důvodu, že na tomto
nejvyšším stolci to byl vůbec první Čech, přesněji řečeno Moravan
(narodil se v Březnici u Zlína), a byl prostého původu.
Ačkoliv v době návštěvy vrcholily jarní polní práce, občané
všeho nechali a během několika dní připravili svému oblíbenému
pastýři takové uvítání, až se tají dech.
Den 20. a 21. květen 1895 nejradostnější dny pro občany Kožušan zavítání Jeho arcibiskupské Milosti ThDr. Theodora Kohna do naší obce.
Jakmile Vdp. děkan a farář charvatský František Toman z kazatelny ohlásil,
že dne 21. května t. r. bude generální visitace charvatské farnosti, ale že již
dne 20. května k večeru Jeho Milost arcibiskup ThDr. Theodor Kohn (dále
jen J. M. - pozn. autora) zavítá do Kožušan, ihned svolal p. Jan Kyselý,
starosta obce, zastupitelstvo obecní, by sestaven byl se sborem učitelským
program k důstojnému uvítání J. M.
Program byl uveřejněn a každý již pomalu s radostným rozechvěním
ku slavnosti této se připravoval. Především starostliví rodičové pořídili
dítkám svým nový oděv, kupovali prapory a vše potřebné.
Poslední týden, ač velmi
pršelo, objednáno a dovezeno
úplně zdarma obětavými
sousedy
dostatek
chvojí,
stromků smrkových či jedlových
z Dolan a Čechovic. A již
v sobotu dne 18. května
postavena u kaple impozantní
slavobrána. Potřebné dříví
zapůjčil ochotně p. František
Zavadil zdejší mistr zednický
a tesařský z čp. 44. Ku postavení
její dostavilo se ihned mnoho
občanů a mládenců.
Jakmile přivezeno chvojí,
počali tito s velikou ochotou
ovíjeti slavobránu. I ta školní
ThDr. Theodor Kohn
mládež pomáhala jim, seč
mohli. Radost bylo se podívati, jak všem práce od ruky šla. K večeru stála
slavobrána úplně chvojím ověnčena.
V pondělí skoro ráno počali obyvatelé věnci krášliti své domy, dávali
prapory, růže, papírové řetězy a jiné. Každý snažil se, by jeho dům byl co
nejkrásnější.
Na slavobránu dány čtyry velké prapory a množství malých praporků.
I naše sličné děvy nezůstaly za bodrými mládenci pozadu, okrášlily
slavobránu umělými růžemi, ověnčily též kapli a kříž u ní. Mužští nastavěli
přes celou vesnici, ač jest víc jak šest set metrů dlouhá, ve dvou řadách

okolo všech domů tři až čtyry kroky od sebe ohromný počet májek
smrkových a jedlových. Když již smrčí nestačilo, vysázeli zbytek stateční
páni dvořáci, (obyvatelé kožušanského Dvora - pozn. autora) majitelé to
familií, které stojí na místě bývalého panského statku, ze svého háje
s velkou ochotou lipkami, březím a jiným.
Vše skýtalo pohled rozkošný a zdálo se nám, že jsme v lese. Náhodní
cestující s podivem pohlíželi, kde že se to octli. Též na mohutných
vysokých stožárech vlálo mnoho praporů. Z báně kaple vlál obrovský
prapor barvy papežské.
Pan starosta Jan Kyselý měl na svém domě č. 31 nápis zlatými
písmenami: "Požehnaný, jenž se béře ve jménu Páně". Na slavobráně
u kaple byly nápisy dva, a sice ze strany příjezdu: "Vítej milený arcipastýři
náš" a na druhé straně: "Bůh Tě provázej".
Též školní budova naše byla nádherně okrášlena a před ní postavena
ozdobná slavobrána s nápisem: "To den, který učinil Pán". Na spodu
zlatými číslicemi vročení 1845, rok narození Jeho Milosti, 1893 rok
nastolení na biskupský stolec a 1895 jako upomínka na Abrahámoviny, na
volbu za c. k. tajného rady J. M. a zároveň nynější rok.
Ku třetí hodině odpoledne dne 20. května t. r. sjížděli se na koních
v bílých kazajkách a červených kalhotách junáčtí banderisté a krojovaní
"Horymíři" z celé farnosti a očekávali vzácnou návštěvu za vesnicí u sv.
Jána s vyhlášenou hudební kapelou charvatskou. Když J. M. se k nim v půl
šesté hodině odpolední přiblížila, uvítali Ji tito hlučným "Sláva". Nyní
seřadili se následovně: hudba, za ní barderium, část "Horymírů", Jeho
Milost arcibiskup Theodor Kohn se svými průvodčími v nádherném
arcibiskupském kočáře s čtyřspřežím a za nimi pak ostatní "Horymíři".
Zároveň zahřměly rány z národního děla, oznamující, že J. M. se blíží
a tu zmocnilo se všech přítomných radostné vzrušení. Každý s velikým
napětím díval se rozechvěn k dolnímu konci vesnice, odkud slavnostní
průvod přijížděl. Slzy perlily se starým i mladým, když vzápětí uzřeli tu
velebnou, vždy tak milou a láskyplnou tvář svého velepastýře.
U kaple tvořil špalír statečný hasičský sbor drahlovsko-čertoryjský se
svým udatným velitelem p. Aloisem Spurňákem. Dále zastupitelstvo obce
Kožušanské a Tážalské, místní školní rada, školní dítky se sborem
učitelským a všichni obyvatelé místní i mnoho cizích, kteří schválně k nám
zavítali a tím nevídanou slavnosť tuto zvýšili.
Všechny žákyně naší školy byly oděny za družičky a částečně též za
hanačky; i mnoho spanilých děv bylo též oděno za hanačky, což jim velmi,
pravím, velmi slušelo. Kéž by jejich příkladu bylo více následovalo. Tyto
tvořily špalír od okresní silnice až po kapli.
Když byla J. M. se svými průvodčími s kočáru vystoupila, uvítal Jí pan
starosta Jan Kyselý jménem obce kožušanské co nejsrdečněji a prosil, aby
dle našeho staroslovanského zvyku okusiti ráčila našeho Božího daru. J. M.
odvětila: "Milerád, milerád". Tu hanačka Anna Rubačíková podala J. M.
skrojený již pecen velmi chutného chleba, který k tomu účelu upekla pí.
Josefa Kremplová z č. 30. Pak pětiletá hanačka Anděla Pechová podala
J. M. na stříbrném lemovaném tácku stříbrný nůž. J. M. ukrojila Sobě
chleba a nyní družička Marie Kremplová podala J. M. sůl v ozdobné
solničce, postavené na vzácném porculánovém tácku. J. M. vzala soli z ní
lžičkou též porculánovou, asi šest centimetrů dlouhou a posolila Sobě
ukrojený chléb.
Ó jak nás všechny těšilo, když J. M. staroslovanským zvykem naším
nepohrdla a ukrojený chléb s chutí pojídala. Tak asi vítali též naši předkové
předchůdce Jeho, totiž sv. Cyrila a Metoděje, když našimi nivami kráčeli, aby
našim pohanským předkům čistý pramen nauky Kristovy otevřeli. Důkaz, že
zde byli, jsou prastaré cyrilo-metodějské kříže kamenné, ku příkladu u
Slavonína a jinde. Ku Slavonínu byla naše obec přifařena až do roku 1875.

Nyní přivítala našeho velepastýře žačka hanačka dcerka p. starosty
Anna Kyselá a podala mu vonnou vzácnou kytici. Zvěděv jméno dárkyně,
kráčel se svými průvodčími po koberci, od kočáru až ke stupni oltářnímu,
prostřeném do naší kaple. Po vykonané zde modlitbě prohlédla sobě J. M.
krásnou naši svatyni. Na to seřaděn průvod a za hlaholu hudby, zvonu
a hřímající střelby doprovázeli jsme J. M. skrze Tážaly do Charvát, kamž

Arcibiskupský kočár měří šest
metrů a váží přes dvě tuny.
tažen byl zpravidla šestispřežím

jsou nyní i Kožušany přifařeny.
U sv. Jana Nepomuckého u Charvát očekávali J. M. kněží, učitelský sbor
charvatský a blatecký se svými školními dítkami a lid celé farnosti. Zde jej
uvítal dp. farář František Toman, pak předseda kostelního výboru
p. František Aclar z Blatce a dvě žákyně, které mu podaly krásné kytice.
V kostele bylo J. M. uděleno požehnání.
Večer byl průvod s lampiony a fagulemi a zastaveníčko u fary, kdež
J. M. přenocovala. V noci drželi u fary stráž hasiči.
Ráno dne 21. května t. r. o osmé hodině ranní sloužila J. M. tichou mši
svatou, prohlédla sobě kostel a měla krásné, vlasteneckým duchem
prodchnuté kázání z kazatelny. Pak byla zkouška z náboženství. Napřed
zkoušeny školní dítky z Blatce, potom z Kožušan, a konečně z Charvát, kdež
byly přiškoleny i děti z Tážal, Drahlova a Čertoryj. Žáci školy kožušanské
nejlépe odpovídali, což bylo J. M. velmi nápadné, tázala se proto v kostele
u oltáře dp. katechety, jak to přijde. Důstojný pán mu ochotně prozradil, že
velkou zásluhu na tom mají učitelé kožušanští, kteří mu ve vyučování
náboženství mnoho napomáhají.
Z Kožušan obdržely za výborné znalosti katechismu následující dítky
školní odměnu, a sice velký, krásně vázaný kancionál, po jednom výtisku:
Anna Kremplová z č. 30, Anděla Doleželováz č. 3 a Alois Vlček z č. 13. Po
malém, krásně vázaném kancionálu: Anna Kyselá z č. 31, Alžběta
Slezáková z č. 22, Antonín Somer z č. 69 a František Chytil z č. 55 a po
velkém barevném svatém obrázku: Josef Krátký z č. 1, Ludvik Ženčák
z č. 18, Josefa a Rajmund Vacovi z č. 10 a Kristina s Josefou Lužných z č. 42.
Pak udílela J. M. svaté biřmování. Z Kožušan svátost tuto přijalo třicet
školních dítek. O druhé hodině odpolední byla zastupitelstva obecní a též
učitelé celé farnosti u audiencí.
O páté hodině odpolední jsme J. M. vyprovodili na jeho poslední
místo visitační do Dubu, až do Drahlova, kdež se s ním dp. farář a jeho
žákyně školy charvatské rozloučili.
Potud zápis p. řídícího Antonína Pechy - k doplnění bych krátce
přiblížil osobnost ThDr. Theodora Kohna.
Jak jeho příjmení napovídá, měl židovský původ, ale již jeho dědeček
Jakub Kohn konvertoval ke katolictví.
Theodor byl prvorozeným (*22. 3. 1845) z pěti dětí v chudé rodině
z Březnice u Zlína. Nadaný žák vystudoval vyšší piaristické gymnázium
v Kroměříži a poté v září 1867 vstoupil do kněžského semináře

v Olomouci. Na kněze byl vysvěcen v červenci 1871 a po dalším čtyřletém
studiu se v roce 1875 stal doktorem teologie. V roce 1883 byl jmenoval
kancléřem olomouckého arcibiskup Bedřicha z Fürstenbergu a když tento
v roce 1892 zemřel, konala se 8. listopadu volba nového arcibiskupa výsledek volby byl nečekaný - zvolen byl Theodor Kohn.
Po více než třech stoletích usedl na arcibiskupský stolec nešlechtic,
navíc rodilý Čech a ještě k tomu židovského původu. Zatímco lid byl
nadšen a vkládal do nového arcibiskupa obrovské naděje, šlechtické kruhy
i vídeňský dvůr byly silně pobouřeny, nicméně císař i papež jeho uvedení
do úřadu (11. února 1893) potvrdili.
Jedněmi oslavovaný a obdivovaný, jinými odsuzovaný - takový osud,
tolik charakteristický pro výrazné osobnosti, provázel i olomouckého
arcibiskupa Theodora Kohna.
Během jeho jedenáctiletého episkopátu se mu usilovnou prací, pílí,
smyslem pro povinnost a především poctivou svědomitostí, kterou
uplatňoval ve vztahu k sobě i k druhým, podařilo pozvednout a obnovit
lesk a prestiž olomouckého arcibiskupství. Úpravami arcibiskupské
rezidence v Olomouci a hlavně pak kroměřížského zámku, který považoval
tak jako řada jeho předchůdců za svoje hlavní letní sídlo s čilým
společenským ruchem, se navždy zapsal do kulturních dějin Moravy.
S arcibiskupovou vládou se ovšem pojí i četná negativa, v nichž se
plně ukázalo, že od striktního požadavku plnění povinností není daleko
k despotismu či tyranii. Theodor Kohn měl díky svým schopnostem a díky
úspěšné kariéře vysoké sebevědomí i hrdost. Ale pro postavení arcibiskupa
bylo potřeba být také otcem, mít pochopení, což mu scházelo.
Jeho posedlost kontrolou diecéze se přitom zvrhávala až ve "vizitační
mánii" (díky této posedlosti se uskutečnila i návštěva naší obce). Do roku
1902 provedl osobní návštěvy 514 farností olomoucké arcidiecéze.
V zájmu spravedlnosti je třeba uvést, že mnozí považovali
arcibiskupský majetek za cosi, co patří všem, a když je arcibiskup vedl
k prostému zachovávání práva, "cítili se dotčeni". Bohužel se přitom nikoli
zřídka soudil i kvůli zbytečnostem a žaloval také lidi velmi chudé. To
ovšem byla voda na mlýn jeho odpůrcům kritizujícím ho za údajnou
chamtivost, ať už coby církevního hodnostáře, či Žida.
Postupně si tak znepřátelil kněžstvo, laiky, politiky, ale ztratil i důvěru

Pekelný kočár arcibiskupa T. Kohna
je depozitován v Kopřivnickém
muzeu Auto moto Oldtimer

císaře i papeže Lva XIII. Velice mu také přitížilo, když si v r. 1903 zakoupil
od německé firmy Windhoff malé motorové vozítko. Přezdívalo se mu
"pekelný kočár pana arcibiskupa".
Došlo to tak daleko, že 13. března 1904 byl na žádost papeže Pia X
nucen na arcibiskupský stolec rezignovat. Žil pak ve vyhnanství na
zámečku v Ehrenhausenu na jihu Rakouska, kde 4. prosince 1915 zemřel
a je tam pohřben. Ve své závěti odkázal svůj obrovský majetek (1,6
milionů korun) na stavbu Vysoké školy v Olomouci. Dlouho se s výstavbou
otálelo, a když po 2. světové válce bylo z této částky zaplaceno jen několik
málo cihel, přišel únor 1948 a výstavba byla zastavena a ukončena.
Milan Ženčák

PRVNÍ ZÁŘIJOVOU SOBOTU JEZDILY PŘES NAŠI OBEC HISTORICKÉ VLAKY
Letošní Den železnic v Olomouci se slavil ve znamení výročí 175 let
trati Olomouc - Praha a 150 let trati Nezamyslice - Olomouc. Akce se
konala v prostorách depozitáře ČD muzea, kde byly pro zájemce
připraveny komentované prohlídky. K vidění byla přehlídka
nostalgických vozidel na točně a výstava železničních modelů.
Nejatraktivnější a nejpřitažlivější však byly jízdy historických vlaků,
které celý den jezdily i přes naši obec. Bylo možné se svézt ve vlaku
taženém parní lokomotivou Velký bejček (423.041), motorovou
lokomotivou Pilštyk (T466.0007) nebo elektrickou lokomotivou
Bobinou (E499.085). Jezdil také slavný motoráček Hurvínek (M.131.101),
či legendární Pantograf (EM 475.1045), kterému se kvůli jeho čelnímu
vzhledu přezdívalo "Žabotlam", ale měl i něžnější přezdívku "Emilka".
Pro všechny "cestující" těchto historických vlaků, hlavně však pro
děti, to byl nezapomenutelný zážitek
M. Ž.

Velký bejček 423.041

Slavná el. lokomotiva Bobina E 499.085
jezdila na našich tratích přes padesát let

Legendární pantograf Emilka EM 475.1045

ŠIPKOVÝ TURNAJ
18. července 2020 proběhl v Kulturním domě v Tážalech 3. ročník turnaje v šipkách. Pořádajícím byl Šipkový klub U Kupce ve
spolupráci s Obecním úřadem Kožušany- Tážaly. Vynikající atmosféru vytvořilo 44 soutěžících, podpořit je přišli i místní občané.
Naši obec reprezentovali: František Lakomý, Jiří Pohlídal, Roman Crha, Tomáš Řehák, Petr Vyvážil, Jana Peřinová a další.
Tímto bychom chtěli poděkovat pořadatelům a zvláště pak Obecnímu úřadu za výborné zázemí.
Za všechny šipkaře František Lakomý
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VZPOMÍNÁME

Říjen:
Aclerová Marie
Vaníček Josef
Lakomý Vítězslav
Bruštík Ladislav

85 let
84 let
75 let
70 let

Zdenek Krejčiřík
Josef Mareš

Listopad:
Ženčáková Anna
Gajda František
Schindlerová Hedvika
Kovář Bohuslav
Hrušková Zdena
Šelepa Alois
Zmeškalová Marie
Aclerová Stanislava
Buchtová Anna
Oral Josef

87 let
87 let
84 let
83 let
81 let
81 let
81 let
80 let
80 let
70 let

Prosinec:
Drmolová Dagmar
Tenglerová Božena
Kyselá Jarmila
Kolečářová Jaromíra
Ženčák Petr

87 let
87 let
87 let
75 let
75 let

†26. 7. 2020 (61 let)
†7 10. 2020 (56 let)

Čest jejich památce!

PRVNÍ DEN VE ŠKOLE - LETOS NASTOUPILO DESET PRVŇÁČKŮ

Nela RŮŽIČKOVÁ

Tomáš VALOUCH

Daniel RUBAČÍK

Eliška VOJTKOVÁ

Matěj VOJTEK

Jonáš PEŘINA

Tomáš LENOCH

Matěj LENOCH

Lucie TOMANCOVÁ

Jindřiška PROKEŠOVÁ

Všem dětem přejeme, aby byly
ve škole pozorné a pilné
a hlavně, aby se jim tam líbilo!

