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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
skončily dva měsíce prázdnin a začal nový školní rok. Do mateřské školy v naší obci bylo zapsáno 35 dětí. Upřímně si přeji, aby se jim v naší
mateřské škole líbilo a aby si zde našly spoustu nových kamarádek a kamarádů. Předškoláci se budou s velkou chutí úspěšně připravovat na
následnou školní docházku.
1. až 4. ročník na základní škole navštěvuje 42 žáků. Po prázdninách budou mít určitě spoustu elánu do učení, které zúročí samými dobrými
známkami a úspěchy na školních akcích. Pedagogickým pracovníkům přeji co nejvíce hodných dětí, spoustu trpělivosti a pevné nervy. Provozním
pracovnicím přeji radost z práce, která je důležitá v tom, aby školy dobře fungovaly.
V závěrečném období letošního roku nás na úřadě čeká nemálo pracovních činností při přípravě stavebních akcí s dotačními podporami. Jedná se
hlavně o:
- Vodovod v Kožušanech – Tážalech. Magistrát města Olomouce vydal územní rozhodnutí k umístění stavby a stavební povolení. V současné
době probíhá zpracování žádosti o dotaci na tuto akci a následně, po přidělení dotace, výběrové řízení na zhotovitele vodovodu. Předpoklad
zahájení stavby vodovodu bude první polovina roku 2022. O dalších postupech při realizaci této akce a součinnosti budeme průběžně včas
informovat.
- Cyklostezka Nemilany – Kožušany – úsek hranice katastrálního území Nemilany – Kožušany až k okresní komunikaci na pozemku parc. č. 403
v katastrálním území Kožušany, Magistrát města Olomouce v měsíci srpnu vydal územní rozhodnutí k umístění stavby a stavební povolení.
V současné době probíhá zpracování žádosti o dotaci na tuto akci a následně po přidělení dotace výběrové řízení na zhotovitele díla. Více
informací je uvedeno v článku tohoto zpravodaje k cyklostezce.
- V současné době probíhá 1. etapa úprava schodů do Bistra a obchodu se smíšeným zbožím v Kožušanech. Tyto schody nejsou zcela
bezproblémové, tak jsme se rozhodli je opravit. Tato etapa bude letos dokončena a 2. etapa bude provedena na jaře 2022.
- V letošním roce jsme v obci instalovali osm solárních svítidel veřejného osvětlení.
Tato svítidla jsou úspornější než klasická a osvětlení ploch je výraznější. Zřízení nových míst pro veřejné osvětlení je také cenově dostupnější.
V následujících letech budeme v osazování solárních svítidel pokračovat.
Obec dále pracuje na dalších aktivitách rozvoje, které vám budou sděleny v dalším Zpravodaji.
Petr Mazal

Začátek letošního nového školního roku se neobešel
bez roušek a testování na Covid-19

OBEC KOŽUŠANY-TÁŽALY V MÉDIÍCH
Vážení čtenáři opět mám příležitost k Vám promluvit
prostřednictvím Zpravodaje na téma, co nového se událo v řešení
kamionové dopravy v naší obci.
V měsíci červnu 2021 jsem požádala Magistrát města Olomouce
o měření průjezdu vozidel v obci. Výsledky jsou takové, že od prosince
roku 2019 se počty průjezdů vozidel obcí zvýšily v podstatě na
dvojnásobek. Zatímco v době od
9.12.2019 do 12.12.2019 projelo obcí
27.473 vozidel, v době od 23.6.2021 do
30.6.2021 projelo obcí 64.120 vozidel.
Celkem 59.184 vozidel projelo obcí od
6h – 22h za týden měření, z toho 1377
těžkých nákladních vozidel ve směru na
Olomouc, 1508 těžkých nákladních
vozidel ve směru na Dub nad Moravou.
Vozidel s vlekem a návěsových souprav
projelo 645 směrem na Olomouc a 550
těchto vozidel projelo ve směru na Dub nad Moravou.
Těmito měřeními bylo reagováno zejména na stanovisko
Ministerstva dopravy, že tranzitní doprava nevyužívá cesty II. a III. třídy
k objíždění placených úseků rychlostních silnic.
Na den 24. 8.2021 jsem zorganizovala druhou on-line konferenci
na téma Tranzitní doprava v obcích. Konference se účastnilo 31
subjektů, a to Ministerstvo dopravy, Ministerstvo vnitra, Policejní
prezidium, předsedkyně dopravní komise při Radě Olomouckého kraje
a také senátorka za volební obvod Přerov RNDr. Jitka Seitlová, senátor
MUDr. L. Kantor, Ph.D. za volební obvod Olomouc, poslanec Ing. Marian
Jurečka, předseda KDU-ČSL, dále také zástupci Olomouckého kraje,
Zlínského kraje, Moravskoslezského kraje, zástupci Krajského ředitelství
Olomouckého kraje odboru služby dopravní policie, starosta Města
Tovačov, starosta obce Blatec, starosta obce Pavlice, starosta obce
Všeruby, starostka Města Mirotice, starosta obce Klenovice na Hané,
starosta obce Středokluky, starosta obce Zádveřice – Raková, starostka
obce Oplocany, Svaz měst a obcí České republiky, Sdružení místních
samospráv ČR, Sdružení měst a obcí ČR a další osoby.
Starosta Všerub diskutoval s účastníky o tom, že by měl být
vymezen pojem tranzitu v negativním smyslu, dále polemizoval
s argumentem nízkého personálního obsazení v rámci působení Policie
ČR při represivním působení na řidiče, přičemž zřizovat obecní policii je
nákladné a obtížné, chybí odstavná místa pro kontroly vozidel, § 24a
zákona o pozemních komunikacích nelze v praxi uplatnit, je vhodné
snížení rychlosti v obci na 30km/h, protože frekventovaná silnice je
bariérou pro chodce v obci.
Starosta Města Tovačov informoval, že město zřídilo obecní policii
v součinnosti s městysem Dub nad Moravou, přičemž vidí problém
s dodržením legislativy v rámci vymezení míst na vážení vozidel,
vymáhání pokut by mělo být legislativně jinak upraveno (radary v obci
a výtěžek z pokut pro obce). Účastníci projevili zájem dále pokračovat
v on-line setkáních.
Pan senátor MUDr. L.Kantor, Ph.D. uvedl, že petice starostů byla dne
8.6.2021 projednána petičním výborem a byla dále postoupena Výboru
pro hospodářství, zemědělství a dopravu. Paní senátorka RNDr. Jitka
Seitlová diskutovala o možnosti aplikace sankce ve formě odebrání
registračních značek vozidla řidiči při uložení pokuty, dále o nutnosti
digitálního vybavení vozidel z hlediska kontroly, zvýšení pokut za
spáchání přestupků, rovněž se zmínila o projednání novely zákona

o Policii ČR, kdy návrh zákona byl rozeslán poslancům jako tisk 983/0
dne 27. 8. 2020.
Dne 15.9.2021 poslanecká sněmovna schválila novelu zákona
o policii, která by měla dát právo odebírat značku či nasazovat tzv.
botičku na vozidla řidičů, kteří mají nesplacený dluh za dřívější dopravní
přestupek. Značky by mohli zabavovat policisté, celní správa a obecní
policie. O těchto změnách jsme na společných jednáních také
diskutovali a vítám jejich přijetí.
Starostové obcí Kožušany – Tážaly, Blatce, Charvát a Města Tovačova
požádali v červenci roku 2021 Správu silnic Olomouckého kraje
o generální opravu silnice č. 435 včetně položení tichého asfaltu
v intravilánu těchto obcí s cílem zlepšení hlukové situace v obcích.
Špatný stav vozovky obyvatelé těchto obcí pociťovali od června roku
2021 taképři transportu osobních vozidel zn. ŠKODA na tahačích
transportujících kamionů z obce Kvasiny na letiště v Bochoři, kdy se
okolní domy postavené u silnice otřásaly a hluk se šířil dnem i nocí při
intenzivní přepravě těchto vozidel (navážení vyrobených vozidel bylo
realizováno z důvodu nedostatku čipů), což zcela narušovalo noční klid
v obci do okamžiku, než došlo k dohodě mezi starosty obcí a společností
ŠKODA AUTO a.s. která přijala zásadní opatření po seznámení s danou
situací ve prospěch občanů.
Samotný hluk z motorů vozidel se tedy v obcích násobí ještě
„poskakováním“ vozidel a nákladu po silnici, což se jeví jako zcela
zbytečné vystavování dalšímu zdroji hluku v obci. Nelze také
odhlédnout od toho, že se těmito vibracemi ničí přilehlé domy, často
postavené jen dva metry od krajnice vozovky, což se projevuje
praskáním zdí a otřesy znatelnými v interiéru takových domů. Na online setkání s vedením ŠKODA AUTO a.s. bylo dne 15.9.2021 sděleno, že
naší obcí už nesmí projet žádný tahač s naloženými vozidly v obou
směrech s cílem ulevit občanům od hluku. Pokud tedy na naší silnici
spatříte kamion vezoucí vozidla zn. ŠKODA, vedení společnosti uvítá
fotografie s registrační značkou vozidla, a bude tuto situaci řešit
s provozovatelem dopravy. Případné fotografie můžete zasílat na
e-mail: obcedoprava@seznam.cz
Dne 3.9.2021 jsem byla pozvaná jako host do vysílání CNN News
k debatě s Karlem Havlíčkem, ministrem dopravy a poslancem Lukášem
Černohorským k tématu dokončení dálnice D1 a tranzitní dopravy, čímž
nám TV Prima poskytla možnost prezentovat názory na aktuální
legislativu v oblasti pozemních komunikací a navrhovat přijetí změn
v této oblasti.
Dne 14.9.2021 se konala schůze Dopravní komise Krajského úřadu
Olomouckého kraje, kam jsem byla pozvaná předsedkyní komise
senátorkou RNDr. Jitkou Seitlovou spolu s Markem Svobodou, starostou
Města Tovačov. Jedním z bodů schůze byla i tranzitní doprava v obcích.
Výsledkem jednání bylo přijetí usnesení ve smyslu zákonodárné
iniciativy ve prospěch zpoplatnění silnic II. a III. tříd, což by mělo
pomoci vytěsnit kamiony na rychlostní silnice. Paní senátorce jsem po
jednání navrhla uskutečnit společné jednání hejtmanů všech krajů na
téma dopravy v obcích s návrhem na přijetí společného memoranda
a požadavků pro budoucí vládu vzešlou z nastávajících voleb.
V průběhu letních měsíců mne kontaktovala paní Zdenka Těžká
z naší obce, která nabídla svoji pomoc. Díky ní byla na TN.NOVA.CZ
zveřejněná reportáž redaktora Kryštofa Dudy k dopravní situaci v naší
obci a dále došlo dne 15.9.2021 k natáčení reportáže TV MORAVA paní
redaktorkou Mrázkovou se starostou Města Tovačova, starostou naší
obce a učitelkami z Mateřské školy v Tážalech k tématu dopravy.

Na iDNES.CZ byl již dvakrát v poslední době zveřejněn příspěvek ke
snahám obcí vytěsnit kamionovou dopravu, takže lze říci, že se nám daří
téma medializovat a více ve veřejném prostoru zviditelnit. Redaktoři
mne oslovují, abych jim napsala odpovědi na jejich otázky, z nichž poté
vycházejí při koncipování svých příspěvků. To má samozřejmě vliv na to,
jak se k této problematice staví politici i kompetentní orgány, do jejichž
gesce otázka pozemních komunikací náleží.
Cílem našeho společného snažení je ulevit od hluku, který nás
denně obtěžuje, stejně jako otřesy domů. Pan starosta nyní zajišťuje

zakoupení a instalaci orientačních měřičů hluku a čistoty ovzduší v obci
tak, aby byly k dispozici pravidelné hodnoty.
V současné době se v Tovačově řeší návrh společnosti
Českomoravský štěrk, která chce otevřít nové těžební jezero
u Tovačova. Obyvatelé se však obávají navýšení dopravy, prašnosti
a zničení půdy. Dne 6. 9. 2021 se cca 200 obyvatel Města Tovačova
účastnilo informativní schůzky se zástupci společnosti Českomoravský
štěrk, kteří se snažili občanům vysvětlit důvody budoucí nové těžby
a nabídnout i výhody v podobě vybudování koupaliště se zázemím na
nově vzniklém jezeře. Podle reakce spoluobčanů na schůzce,
a vzhledem k tomu, že k této problematice proběhne referendum,
máme indicie, že občané Tovačova tento záměr nepodpoří a těžba
štěrku v nové lokalitě nevznikne. Bohužel u Kojetína se buduje nové
logistické centrum, aniž by byla se starosty okolních obcí řešená otázka
dopravní obslužnosti. Reálně tedy hrozí, že z tohoto směru k nám budou
proudit další nákladní vozidla.
Pátrala jsem, kdo je oprávněn měřit kvalitu ovzduší v ČR. Je to
v našem kraji Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě. Měření se neprovádí
v době topné sezony a stojí minimálně 100.000 Kč. Provádí se odběr
vzorků na několika místech a určitě by je odebírali na dětském hřišti
v Tážalech u silnice. Nicméně je to velký výdaj pro obce. Naposledy
měřili kvalitu ovzduší v Želechovicích, kde si občané měření vyžádali
přes obecní úřad.
Naším cílem je změnit legislativu v oblasti pozemních komunikací,
aby se v obcích, kudy vedou silnice, žilo lépe. Vždycky když jsem na
místě, kde venku slyším bzučení hmyzu a zpěv ptactva, tak si uvědomím,
v jak nepříjemném životním prostředí žijí obyvatelé naší obce, a že si
zaslouží, aby se tento stav co nejdříve změnil k lepšímu.
Bude to stát ještě mnoho úsilí, společných setkání a diskusí. Ale to
nám bylo na začátku jasné. Změny se už začaly dít a věřím, že přibydou
další, o nichž Vám zase napíši v dalším díle Zpravodaje.
Mgr. Michaela Sigmundová, Ph.D.

INFORMACE O CYKLOSTEZCE
Vážení občané, rád bych vás seznámil s dalšími postupy obce k realizaci
cyklostezky Kožušany – Nemilany.
6. září 2021 byla zahájena první část cyklostezky na území katastru Nemilany
v úseku pod viaduktem dálnice k hranici katastrů Nemilany – Kožušany na pozemku
parcelní číslo 700/57. Tento úsek bude mít délku do 400 m a bude ho financovat
Magistrát města Olomouce.
Stavba bude ukončena do 21. listopadu 2021 a měla by být kolaudována do konce
roku
2021. Následně bude dána do provozu pro veřejnost.
Panel informující o zahájení stavby
cyklostezky v úseku od Nemilan
Dne 24. 3. 2021 naše obec podala na Magistrát města Olomouce, odbor stavební,
po kožušanskou hranici
žádost o vydání společného rozhodnutí (umístění stavby a stavebního povolení) na
stavební záměr „Moravská cyklotrasa v katastrálním území Kožušany“, což bude druhá
část cyklostezky Nemilany– Kožušany, kterou bude financovat naše obec. Rozhodnutí k cyklostezce bylo vydáno 26. 7 2021 a nabylo právní moci
27. 8. 2021.
V současné době probíhá ve spolupráci s Magistrátem města Olomouce zpracování žádosti o dotaci na tuto akci ve výši do 85%. Vyhlášení
dotace se předpokládá, že bude provedena po parlamentních volbách novou vládou. Následně po přidělení dotace bude provedeno výběrové
řízení na zhotovitele díla.
Doufáme, že vše s dotacemi dobře dopadne a naše část cyklostezky, která bude napojena na „nemilanskou část“, bude v provozu od září
příštího roku a naší občané i děti budou bezpečně jezdit do Nemilan a Olomouce po této cyklostezce.
Ing. Vladimír Kubisa

MOTHERS HELP TUNING CUP KOŽUŠANY
Třetí víkend v září se opět uskutečnil sraz upravených a sportovních aut v areálu Za tratí. Help Cup se koná už osmým rokem a jak již název
napovídá, jeho hlavním cílem je pomoci postiženým dětem. V letošním roce jsme pomáhali Filípku Zapletalovi. Když nám loni v zimě napsala jeho
maminka, neváhala jsem ani minutu a vzhledem k tomu, že rodiče znám, bylo jasné, komu pomoc věnujeme letošní rok, cituji z dopisu:
Ahoj Anni,
Filípek má neurodegenerativni onemocnění, zhoršující se, má 3 roky, sám moc nesedí, nechodí, a dle prognóz by moc chodit
neměl. Bohužel moc lidí s tímto onemocněním není, nebo jsou už dost staří, takže pořádně ani nevíme, léčit to nejde a jako
jediná pomoc, aby se to nezhoršilo více je cvičení, které samozřejmě žádná
pojišťovna neplatí a částky jsou krutý (cca 800,- za hodinu).''
V sobotu od 16. hodiny se začala sjíždět upravená auta a večer proběhla soutěž s názvem
Neon Show, kde vyhrává nejpreciznější osvětlené auto. Ve 22:00 hod. všichni účastníci ztišili své
vozy a zábava se přesunula do myslivny v kožušanském areálu za tratí.
V neděli ráno od 8 hodin jsme otevřeli závoru a najižděla další a další auta. Konečný počet se
zastavil u 138 krásných soutěžních vozů. Areál až na travnatou plochu byl zaplněn k prasknutí.
Neděle ale byla velmi důležitá pro všechny vozy, jelikož se konalo finále, a ti nejlepší z nejlepších
bojovali o 3 sloupové poháry. Hlavně stát se nejlepším TOP 3 z celé ČR. Porota hodnotila čistotu,
celkový dojem a kvalitu úprav. Dnes se nic neodpouštělo a bílé rukavičky byly na místě.
Aby účastníci nebyli ve stresu, dojela za námi Helenka Vondráčková, Rihanna a taky Abba
v podání travesty show skupiny Scandalladies. Ozýval se potlesk, smích, a když tyhle celebrity šly
rodiče Filípka s vybranými
do publika, pánové se červenali jako rajčátka a doslova utíkali. Pro děti nechyběl skákací hrad
penězi 31 797 Kč
zdarma. Následovala tombola a předání peněz rodičům Filípka. Vybralo se neskutečných 31.797
Kč. Nejedno oko zůstalo suché, ale tak to prostě je. V tombole byl také půlmetrový chodící
a mluvící robot. Všichni ho chtěli vyhrát, ale poštěstilo se jen jednomu. Výherce se jej však vzdal
a daroval ho Filípkovi a brečeli jsme dojetím všichni znova.
Následovalo vyhlášení výsledků a postupné odjíždění aut. Musím všechny pochválit, jelikož po
odjetí posledního auta nebylo ani poznat, že se nějaký sraz konal. Já si pak po umytí myslivny
a odvozu všech věcí sedla na lavečku a měla hřejivý pocit z dobře vydařeného letošního Help
CupTuningu, ač unavená, ale nabitá energií do další sezóny.
Moc bych chtěla poděkovat SDH Kožušany za pronájem areálu a občanům Kožušan a Tážal.
Pohled na přeplněný areál Za Tratí,
kde se konal Help Tuning
Jsem nesmírně vděčná za možnost v naší obci toto setkání uskutečnit a věřím, že kdo nás navštívil,
tak si to užil stejně jako my.
Anna Rubačíková zakladatel Help Cup když auta pomáhají

HVĚZDICOVÁ JÍZDA
Evropský týden mobility, který se datuje ke dni 21. září kalendářního roku, letos vyvrcholil netradiční cyklistickou událostí.
Tři skupiny cyklistů vyrazily z Olomouce, Přerova a Prostějova. Cílem bylo Výletiště u splavu v Bolelouci, kde se uskutečnil „Den hasičů
a Integrovaného záchranného systému“.
Každý peloton měl na špici primátora svého města: Olomouc - Mirka Žbánka, Přerov - Petra Měřínského a Prostějov - Františka Juru. Každou
skupinu takzvané hvězdicové cyklojízdy hojně doprovázeli zájemci na kolech z řad veřejnosti.
Všichni účastníci měli krátké zastávky v obcích, kterými projížděli. Peloton olomouckého
primátora dorazil k našemu obecnímu úřadu ve 13:45 hod. Skupina byla přivítána místostarostou
obce Luďkem Thunem a zastupitelem obce Ing. Vladimírem Kubisou.
V přátelských rozhovorech s panem primátorem i dalšími členy cyklistické skupiny jsme ocenili
spolupráci s Magistrátem a dalšími institucemi při našich aktivitách, zvláště pak při realizaci
cyklostezky, řešení problematiky odpadů, spolupráci s odbory Magistrátu, řešení dopravní
infrastruktury v naší obci v kontextu na další navazující obce a dalších činností při řešení aktivit
obce.
Po krátkých pauzách dojela olomoucká cyklistická skupina k Výletišti u Splavu v Bolelouci, kde
se setkaly všechny tři primátorské pelotony a následně proběhl společenský a kulturní program ke
„Dni hasičů a Integrovaného záchranného systému“.
Celá akce měla příjemný společenský, ale i pracovní rámec. Lidé se seznámili, poznali místa,
kde byly připraveny četné stavební, společensko – kulturní a jiné akce. Věříme, že taková setkání
nás budou dále spojovat, více se pochopíme a společně dokážeme více prosazovat a realizovat
Primátor Miroslav Žbánek
naše záměry.
v přátelském rozhovoru
s Vladimírem Kubisou

Ing. Vladimír Kubisa

JSDH KOŽUŠANY-TÁŽALY neboli jednotka sboru dobrovolných hasičů obce
Jednotka je zařazena do kategorie JPO 5 v působnosti katastru obce,
může ale nastat situace k vyslání do jiného katastru. Ve výjezdové
jednotce je momentálně 11 členů. Disponujeme dopravním automobilem
(DA).
Během epidemiologické situace nebylo jednoduché udržet
akceschopnost jednotky, ale nám se to podařilo. Členové se scházejí a jsou
pravidelně proškolováni podle proškolovacího plánu, který je každoročně
vydáván Hasičským záchranným sborem Olomouckého kraje. Podle něj se
zdokonalují v různých odbornostech.
Novinkou v loňském roce pro nás bylo proškolení na likvidaci
nebezpečného hmyzu, jako jsou vosy, včely, sršně. Jednotka byla vybavena
i zařízením k odstranění hnízd v místech pro lidi nebezpečných.
Občané se mylně domnívají, že tato služba je placená, proto se
nebojte kontaktovat nás nebo starostu obce se žádostí o pomoc
v takových případech.
K měsíci září jsme zaznamenali 12 událostí naší jednotky a to:
jedenkrát likvidace obtížného hmyzu, dvakrát čerpání vody, dvakrát čištění
kanalizace, dvakrát dohled a řízení dopravy na kulturní akci, pětkrát
likvidace stromů a odstraňování větví.

V letošním roce naši obec 28. července zasáhla větší průtrž
doprovázená silným větrem a krupobitím. V částech obce došlo k ucpání
kanalizace, zatopení zahradnictví, zahlcení přečerpávajících jímek na
splaškovou kanalizaci, nalomení několika větších větví a k vyvrácení
celých stromů. Tento přívalový déšť jednotku zaměstnal na dva dny.
Nejdřív jsme museli provést akutní záležitosti jako odčerpání vody, druhý
den jsme pokračovali v likvidačních pracích, např. odstraňování
nalomených a spadaných větví a stromů za pomoci výškové techniky
z CPS Olomouc. Jeden déšť a sedm hodin práce. Následně probíhaly
úklidové práce na technice a vybavení.
Jako velitel jednotky bych touto cestou rád poděkoval všem
zasahujícím členům za skvěle odvedenou práci a jejich nasazení.
Nemohu zapomenout poděkovat všem, kteří nás podporují i finančně
přispívají, včetně vedení obce.
Vážím si členů jednotky za jejich přístup k práci, řádnou přípravu,
zdokonalování se a chuť udržovat jednotku v aktivní činnosti
Jan Hynek
Velitel jednotky JSDH Kožušany-Tážaly

BRANNÝ ZÁVOD SDH KOŽUŠANY-TÁŽALY
26. 9. 2021 se uskutečnil v naší obci a jejím okolí branný závod
mladých hasičů. Tento závod je pravidelnou soutěží podzimního období
hry Plamen. Pokaždé se koná v jiném místě okrsku, tentokrát jsme se po
dlouhé době zhostili jeho organizace.
Soutěžící plní různé disciplíny, své znalosti, na které se pilně
připravovali, prověřili například v otázkách zaměřených na topografii,
zdravovědu (základy první pomoci), znalosti požární ochrany či uzlování.
Nechyběla střelba ze vzduchovky a překonávání překážek. Celkem nás
navštívilo 70 družstev složených z pěti účastníků, mladších a starších
hasičů a 50 rozhodčích. Starší žáci běželi trasu dlouhou 3 kilometry,
mladší 2 kilometry. Dostalo se jim bohatého občerstvení, každé družstvo
obdrželo za účast balíček plný drobností.
Pořadatelé z našich členů hasičského sboru, jejich přátel a rodičů dětí
se tohoto náročného úkolu zhostili na jedničku, chtěli bychom jím tímto
poděkovat za pomoc. Nechyběla technická četa a obsluha ve stánku, která

se postarala o nasycení hladových závodníků. Všichni jsme si tento den
plně užili.
Družstvo mladších hasičů SDH Kožušany- Tážaly:
Vojtěch Vincourek, Adéla Gaborová, Emma Zemková, Teodor Zeman,
Tibor Zeman
Družstvo starších hasičů SDH Kožušany- Tážaly:
Jakub Šmakal, Marek Čapka, Zoe Dudková, Adéla Lejsková, Lucie
Zavadilová
Družstvo starších hasičů SDH Kožušany – Tážaly:
Tereza Šmakalová, Laura Mlčochová, Denisa Zmeškalová, Nikola
Lenochová, Martin Slovák
Všem děkujeme za krásné umístění a reprezentaci našeho Sboru
dobrovolných hasičů.
Petr Šmakal
vedoucí mladých hasičů SDH Kožušany- Tážaly

JSME TU JIŽ 5 LET!
pořádat v zázemí kulturního domu, výletníci odletěli do Země Nezemě.
Jsme sponky – společně pro děti a rodinu se zrodily z party
Petru Panovi, rozvernému klučinovi, se zastesklo po nových
kamarádů, co potřebovali předávat energii dál. Dobrodružství tvoříme
kamarádech, a tak si pozval děti, které s ním nakonec na příměšťáku
již 5 let, a to pouze díky lidem, kteří nás podporují. Naším cílem je
strávily celý týden. Sešly se zde děti z Kožušan-Tážal i blízkých obcí.
spojovat lidi, děti kolem nás, jako se nám to daří s dětmi z Kožušan –
Příměstský tábor bez přespání bývá vítán především mezi těmi,
Tážal a okolních vesnic. Po dobu akcí jsme spolu jako rodina, potvrďte
kteří se ještě bojí usínat bez maminek a zároveň
mi sami, moc si toho vážíme.
může být i jakousi přípravkou na velké tábory
Letošní rok nám v realizacích moc nepřál, ale i tak
v přírodě. Dobrodružství si děti užily mezi piráty
jsme vykouzlili dva, promiňte mi tu skromnost :-),
i vílami, proletěly celou Zemi Nezemi a zvítězily i nad
úžasné tábory.
obávaným kapitánem Hookem.
Chatkový Táborník, kde ožily deskové
Velký ohlas měl výlet do prostějovské hvězdárny,
a počítačové hry a provázely nás po celých 11 dní. Hry
kde se každý mohl podívat velkým dalekohledem na
jako Minecraft, Formule, Farmville, Candycrush, ale i
skvrny na Slunci a nechyběl ani tradiční cyklovýlet,
šachy, Člověče nezlob se, Prší a jiné netradiční hry. Byl
kdy se konvoj 43 dětí a 10 vedoucích vydal napříč
uspořádán táborový SPONKACON, kde byly hry
naší okolní krajinou kolem vesnice.
představeny akaždý si našel to své. Ať už vyniká ve
Děkujeme všem sponzorům, a hlavně za
sportu, umění, logice při šifrách, strategii nebo prostě
spolupráci s krásnou vesničkou Kožušany – Tážaly.
umí udělat pořádnou srandu.
Nadání táborníků nám, jako už tradičně, předvedli
Závěrem bychom vám rádi poděkovali za podporu
Na výletě v Prostějově
a za to, že jste nám pomohli spolek, sponkovskou
při dni naruby. Klobouk dolů táborníci! (Vidím
spoustu budoucích posil do týmu). Mistrovství nepřerušil ani déšť, ani
rodinu, rozšířit, a že jste tu s námi. Děkujeme Vám Táborníci a Výletníci.
bouřky. Dotáhli jsme to do konce a všichni jsme zvítězili!
Vaše sponky
Na příměstském Výletníku, který nám umožňuje obec každoročně

FOTBAL
Po delší odmlce způsobené řadou omezení se v průběhu prázdnin
rozběhly všechny fotbalové soutěže. Zápasy a tréninkové jednotky
zaplnily hřiště v Kožušanech, na kterém je možné shlédnout nejedno
zajímavé utkání mládeže nebo mužů. Během vynucené pauzy se událo
mnoho zajímavého a důležité nejen pro náš fotbalový klub.
Nejzásadnější je spolupráce s dalším týmem v okolí (SK Grygov) pro
zachování mládežnických týmů a vlastní rekonstrukce šaten a kabiny
rozhodčích v prostorách tělocvičny.

Mladší přípravka

Holky a kluci jsou rozděleni do starší a mladší přípravky. Trenéři se
rozhodli o nasazení 2 týmů do soutěže a tak každé družstvo hraje svoji
soutěž. Benjamínci mladší jsou hráči narození do roku 2013. Hrají
systémem 4+1, a to tak, že každý víkend mají turnaj 4 družstev. Je to
dobrá příležitost se rozkoukat na hřišti a vyzkoušet si všechny posty,
nasát zápasovou atmosféru za pomoci hráčů, kteří již třeba 3 roky hrají
zápasy přípravek a chodí hrát za starší kategorii. Není výjimkou, že za
nás nastupují děti r. 2015. Tuto skupinu mají na starost Petr Lenoch
a Ondra Pazdera (oba Kožušany). V tuto chvíli mají rozehranou druhou

část podzimní soutěže a vedou si nad očekávání velmi dobře. Všichni
dávají branky a je vidět radost ze hry.
Benjamínci starší se už na hřišti utkávají se zkušenějšími soupeři
a zápasy začínají mít náboj, zápal a na kategorii přípravek dobrou
kvalitu. Hrají soutěž, která je obsazená převážně týmy, které mají děti
r. 2011 a mladší. Naši hráči jsou mladší, ale srdnatě bojují každý zápas
bez ohledu na věk soupeře. Stejně jako mladší družstvo si vedou velmi
dobře a podzimní část jim ve skupině budou dělat konkurenci týmy jako
Sigma Olomouc, Nové Sady, Velký Týnec... Tréninky vedou Martin
Lenoch a Marek Rozehnal (oba Kožušany).
Starší žáci využívají domácí hřiště v Grygově a hrají zápasy ve
skupině E pod označením Grygov / Velký Týnec. Tým je složen z kluků
z Kožušan, Drahlova, Grygova a Velkého Týnce. Tomáš Řehák (Kožušany)
se ujal trénování této skupiny kluků ze 4 vesnic. I tady se nejedná
o jednoduchou věc dát dohromady hráče a pokusit se udělat partu
z kluků, kteří se ještě před 4 měsíci ani neznali, organizovat tréninky
a spolupracovat s rodiči s ohledem na dojezdové vzdálenosti. Přesto
jsou překvapením a v soutěži drží 2. místo po 4. kolech (3x výhra,
1x prohra). Potvrzuje se, že u fotbalu zůstali ti, které to baví a chtějí ho
hrát. Týmy v naší skupině: FC Sigma Hodolany, FK Hlubočky, FK Velká
Bystřice, Sokol Doloplazy
Dalším mládežnickým týmem, který je v soutěži nasazený, je
sdružený tým mladších žáků Drahlov / Kožušany. Domácí utkání hraje
ve skupině B na hřišti v Drahlově. Jsou to hráči z Drahlova, Grygova
a Kožušan. Je to pár měsíců zpátky, kdy jsme stáli před rozhodnutím, co
budeme dál s kategorií mladších a starších žáků dělat. Napadlo nás
oslovit Grygov a pokusit se ještě nějakou dobu kluky u fotbalu udržet.
Někteří hráči přestoupili nebo ukončili svoji činnost, řada omluvenek
a nemocí komplikovala vůbec postavení týmu do zápasů a tak nový
soutěžní ročník nezačal optimálně. Doufáme, že situace se stabilizuje
a že kluci najdou ještě větší chuť se s tím poprat na hřišti. Zatím

výsledkově a herně zaostáváme. Podařilo se nám vyhrát pouze jeden
zápas, ale neztrácíme naději. Trénování a vedení týmu mají na starost
Martin Sedláček (Drahlov) a Robert Vojtek (Kožušany).
Týmy v naší skupině: 1. OMK Šternberk, FC Sigma Hodolany,

Starší přípravka

FK Hlubočky, FK Horka nad Moravou, FK Nové Sady, FK Velká Bystřice,
Moravský Beroun, Majetín, Slovan Černovír.
Družstvo mužů má za sebou 8 zápasů podzimní části 1.B třídy ve
skupině B. Dokázalo porazit: Slatinice, Doloplazy, Černovír, Velkou
Bystřici. V penaltových rozstřelech po remízovém stavu utkání porazili

hráči Kožušan Smržice a prohráli s družstvem Šternberk „B“. Žádné body
si neodvezli z Prostějova a Hněvotína. V tabulce je k 28. 9. tým na
5. místě s 15 body.
28.9. se utkali naši hráči v předkole krajského poháru s vítězem
poháru okresu Přerov a to týmem z Horních Nětčic. Bohužel prohráli 4:1
a v krajském poháru končí.
Trenéři si stejně jako loni ještě přibrali Pohybovou školičku pro
nejmenší. Ve spolupráci s paní učitelkou Ivetou Vlašanou a mateřskou
školkou se věnují úplně těm nejmenším (rok narození 2015-17). Holky
a kluci mají k dispozici hřiště nebo halu každou středu od 16.00.
Společně s trenéry (Tomáš Řehák a Marek Rozehnal) začínají rozvíjet
své dovednosti, hrát hry a zvykat si na prostředí, kolektiv a pravidelnou
dávku sportu.
V době, kdy čtete tyto řádky, by už měl běžet informační kanál na
síti Facebook pro družstvo mužů. Nějaký čas už běží na stejné sociální
síti stránky věnované jen mládeži. Budeme rádi, pokud občas zavítáte
pro nové informace a aktuality, ale nejvíce budeme rádi, pokud dojdete
podpořit všechna naše družstva na hřiště, ať už hrají kdekoli. Veliké
poděkování patří Janu Špičákovi a Marku Rozehnalovi za přípravu hrací
plochy během týdne. Ohlasy všech, kdo na našem hřišti sehráli utkání,
jsou jen kladné a chválí úroveň a kvalitu.
Děkujeme za podporu a zveme Vás všechny na naše utkání. Přijďte
nás podpořit !
Robert Vojtek

NEKROLOG
Je to již v letošním roce podruhé rychle za sebou, kdy mám
smutnou povinnost napsat vzpomínku na našeho člena, který
odešel do chovatelského nebe.
27. září zemřel Bohumil Soušek – nepochybně velká
postava v chovatelské branži, známá mezi chovateli
přinejmenším po celé Moravě.
Narodil se 24. ledna 1932 v Drahlově, ale převážnou část
svého života prožil v Tážalech, kam se v roce 1955 přiženil.
Postavil zde rodinný domek, vychoval své dvě děti a velmi
všestranně
se zapojil do společenského života obce. Kromě
Všechny chovatelské legendy byly spolu
pohromadě naposledy v roce 1994
činnosti v kultuře a sportu se zapsal zlatým písmem do historie
kožušanského chovatelství.
Mnoho let v místní organizaci vykonával funkci předsedy, poprvé od roku 1963 až 1972 a podruhé 1994 až 2002. Potom se osm roků věnoval
s velkou zodpovědností a pečlivostí funkci pokladníka a do svých 85 let byl pak ještě předsedou revizní komise.
S výjimkou letošního roku se vždy, co mu zdraví a síly dovolily, účastnil na aktivitách spolku, hlavně na pořádání a organizování velkých
(okresních, krajských, hanáckých) výstav.
Po desítky let se věnoval chovu čistokrevných plemen králíků Vídeňských bílých a Činčil malých. V jejich chovu dosáhl vynikajících
a obdivuhodných výsledků a to až na celostátní úrovni. Za tyto úspěchy se stal držitelem bronzového, stříbrného a nakonec i zlatého odznaku
I. stupně. Při příležitosti 80. narozenin obdržel od ÚV ČSCH v Praze pamětní diplom za příkladnou práci a zásluhy o chovatelství, což je nejvyšší
vyznamenání, jaké může ústřední výbor udělit.
Mila, jak mu říkali kamarádi a přátelé, byl skutečný chovatelský guru, který hlavně mladým začínajícím chovatelům vždy ochotně poskytl
odbornou radu či nezištnou pomoc.
Opustil naše řady jako poslední z velkých chovatelských legend:
Svatopluk Acler †1995
Rostislav Bazger †2002,
Zdeněk Hruška †2010
Václav Schindler †2018
Josef Vaníček †2021
Bohumil Soušek †2021
Tak jako jsme se bezvýsledně připravovali slavit 85. narozeniny Josefa Vaníčka na letošní říjen, tak jsme chystali a těšili se na velkou oslavu
Milových 90. narozenin, která se měla konat v lednu příštího roku. Leč bohužel, jak se kdysi říkávalo, „Člověk míní, Pán Bůh mění“.
Čest jeho památce!

Milan Ženčák
místopředseda ZO ČSCH Kožušany

POSLEDNÍ FEUDÁLNÍ PÁN KOŽUŠAN A TÁŽAL
Od nejstarších dob patřily obě naše obce pod církevní
vrchnost. Kožušany náležely řádu dominikánních sester
kláštera sv. Kateřiny v Olomouci a Tážaly příslušely nejprve
do vlastnictví kláštera Hradisko, ale od roku 1568 přešly
výměnou za obec Olšany pod stejnou vrchnostenskou
správu, jakou měli kožušanští poddaní.
Od toho roku byly tak obě obce k sobě poutány téměř
čtyři sta let společnými osudy a dějinnými zvraty.

Filip Ludvík
Saint-Genois

Josefa Eleonora
von Trach

Mořic Saint-Genois

Erb rodu Saint-Genois
ďAneaucourt

V souvislosti s reformami císaře
Josefa II. byl v roce 1782 řád dominikánek
i s klášterem zrušen a jeho majetek se
stal základem tzv. Náboženského fondu,
který na území střední Moravy vytvořil
rozsáhlý správní celek Státní panství
Hradisko. Do něho bylo vtěleno osm
panství a statků: Klášterní Hradisko,
Čelechovice, Dolany, Kožušany, Luběnice,
Týneček, Vrbátky a Žerotín. Součástí
statku Kožušany byly obce Kožušany,
Tážaly, Posluchov, Štětovice a Žešov
(u Prostějova). Touto reorganizací se
Náboženský fond stal po dominikánních
sestrách naší další vrchností.
V roce 1825 bylo rozhodnuto, že fond
bude, řečeno dnešní terminologií,
„zprivatizován“ – rozprodán. Celý komplet
Státního
panství
Hradisko
a s ním i Kožušany a Tážaly, získal
v dražbě 6. března 1826 belgický hrabě
Filip Ludvík Saint Genois ďAnneaucurt
c. k. tajný rada a komorník s jeho
manželkou Johanou Josefu Eleonorou
svobodnou paní von Trach und Bürkau,
na které tím pádem přešlo vrchnostenství
i nad našimi oběma obcemi.
Se jménem tohoto belgického rodu
měli občané Kožušan i Tážal problém.
S úsměvem a trochou nadsázky můžeme
říct, že své dějinně poslední feudální
vrchnosti „nemohli přijít na jméno“ i když
opak byl pravdou. Výslovnost prvních
dvou znějících křestních jmen Filip
Ludvík přijali se samozřejmostí, ale
následující označení rodu Saint Genois
(sén ženoá) jim znělo natolik cize, že si je
pro svou potřebu upravili na – Žamžola.
Slavný rod de Saint-Genois pochází
z historického hrabství Hainaut (Comté
de Hainaut), jehož území se dnes
rozkládá na severu Francie a jihu Belgie.
Počátky rodu sahají až do doby
vrcholného středověku, kdy zakladatel
rodu Jean I. de Saint-Genois roku 1280
dokazuje
svou
příslušnost
ke
šlechtickému stavu na zasedání kapituly v
Denain ve Francii.

V roce 1464 byl Simon de Saint-Genois povýšen císařem Fridrichem III.
„pro sebe a všech potomků svých“do baronského stavu. V průběhu
třicetileté války (1618–1648) se císařský plukovník rakouské armády Filip
Karel VI. baron de Saint-Genois d'Anneaucourt dostal na území Těšínska,
kde se usadil a založil zde slezskou větev tohoto rodu, ke kterému přísluší
i náš poslední feudální pán hrabě Filip Ludvík Saint Genois ďAnneaucurt.
Narodil se 5. dubna 1790 v Badenu u Vídně jako jediný syn šestapadesátiletému otci Arnoldu baronu ze Saint-Genois d'Aneaucourt a jeho
druhé o dvacet let mladší manželce Julii Beatě Erdmutě von Laschan.
V roce 1804 mu ve čtrnácti letech zemřel otec Arnold a mladý baron
Filip Ludvík, dědic části majetku, byl svěřen do opatrovnictví k jednomu
příslušníkovi spřízněného rodu Bludovských, u kterého se nadále vzdělával.
Po skončení studií v oblasti práva a filozofie na univerzitě v Olomouci
se věnoval kariéře u císařského dvora ve Vídni a zároveň navyšoval rodový
majetek. Již v relativně mladém věku získal vysoké funkce a vyznamenání,
například byl císařským komořím a tajným radou, rytířem rakouského řádu
Leopolda a čestným rytířem Suverénního Maltézského řádu.
V roce 1809 devatenáctiletý Filip Ludvík kupuje za 600.000 florénů
(zlatých) panství Paskov, kde od roku 1810 žil se svou manželkou Josefou
Eleonorou von Trach, s níž měl tři děti, Alexandra (1811–1819), Mořice
(1816–1886) a Marii (1820–1888). Cena za panství 600.000 zlatých byla
tak vysoká především kvůli inflaci, která tehdy po napoleonských válkách
zachvátila celou Evropu.
V roce 1817 se stal jediným dědicem rodového majetku, když mu
zemřela jeho milovaná matka Julie Beata Saint-Genois, jejíž smrt jej velmi
zasáhla.
Obrovský majetek umožnil Filipu Ludvíkovi provádět četnou
charitativní činnost. Inicioval řadu soc. opatření ve prospěch chudých ve
svých statcích nebo třeba založil Ústav pro vdovy a sirotky ve Vídni.
Podporoval také rozvoj školství či zřizoval četné hospodářské podniky,
například roku 1838 založil cukrovar v Paskově a o rok později cukrovar
v Čelechovicích na Hané. Spolupracoval také s Moravskoslezskou
společností pro povznesení orby.
Vynikal i jako mecenáš umění a sběratel. Na paskovském zámku
vybudoval velkou knihovnu. Zde se také věnoval vášnivému sběru známek
a starých mincí, jeho bohatá numismatická sbírka je dosud mezi
současnými sběrateli dobře známá. V podnikání našel Filip Ludvík smysl
života, ale v nákupu statků, které se vyznačovaly krásou přírody
a uměleckými památkami, je naznačen daleko širší okruh jeho zájmů či
životního stylu.
Za své četné zásluhy pro monarchii, obchodní podnikání a charitativní
činnost byl 27. ledna 1827 císařem Františkem I. povýšen do hraběcího
stavu.
V revolučním roce 1848 se ukázala pokrokovost a prozíravost Filipa
Ludvíka, když se aktivně postavil na stranu svých poddaných za zrušení
roboty a poddanství, ačkoliv to bylo proti jeho vlastním zájmům, neboť
mohl přijít o značný majetek.
7. září 1848 císař Ferdinand I. Dobrotivý nakonec na návrh Říšském
sněmu přijal patent rušící robotu a všechny ostatní poddanské povinnosti.
O dva roky později se v celé Monarchii konaly první obecní volby a všechny
obce, včetně Kožušan a Tážal, se staly samostatnými správními celky v čele
se starostou a obecním zastupitelstvem. Tím skončilo několik století trvající
poddanství venkovského lidu.
Filip Ludvík se poté stáhl z politiky i z veřejného života. Roku 1851 si
koupil v Badenu u Vídně za částku 30.000 zl. zámek s parkem, kde 30.
července 1857 umírá. Pohřben byl v rodinné hrobce v Jaworze (Javoří) ve
Slezsku. Jeho manželka Josefa Eleonora ho přežila o 13 let. Rodinný
majetek poté přebírá syn Mořic Vincent Jan Nepomuk Ferdinand hrabě ze
Saint-Genois d'Aneaucourt.

Podle ocenění velkostatků k roku 1855 držel hrabě Filip Ludvík na
Moravě panství Hradisko o celkové výměře kolem 1.495 ha zemědělské
půdy odhadnuté na 2.562.703 zlatých, dále Ptení 591 ha – 5.950.481 zl.,
Paskov 329 ha – 657.986 zl. a Makov 3.121 ha – 1.863.691 zl. Ocenění
veškerého pozemkového majetku činilo 11.034.861 zlatých. K tomu ještě
musíme přičíst držbu mnoha nemovitostí, například ve Vídni vlastnil
činžovní domy s popisným číslem 20 a 21 ve Weikersdorfu a domy p.č. 526,
527 a 576 v Leopoldstadtu.
Tento astronomický majetek však hrabě Mořic Saint-Genois, jediný
dědic a syn Filipa Ludvíka, přivedl k úpadku – až na dluh 3.200.000 zl.
K zamezení úplného rodového krachu proto uzavřel s knížetem Janem
z Liechtensteina smlouva o prodeji panství Hradiska za celkovou sumu
2.000.000 zl. Po této transakci, k níž došlo 12. ledna 1878, byl velkostatek
Hradisko i s oběma našimi obcemi začleněn do liechtensteinského
velkostatku Šternberk.
Tento převod majetku však již neměl pro Kožušany a Tážaly velký
dopad, protože v té době už byly samostatnými obcemi s obecní
samosprávou s příslušností do politického a soudního okresu Olomoucvenkov.
Na zbytek Mořicova dluhu 1.200.000 zl. byla vypsána loterie, z jejíhož
zisku měla být tato částka splacena.
Hrabě Mořic Saint-Genois nebyl marnotratný, nepil, nehrál karty, ani
nehýřil, ale měl v životě smůlu a hlavně nebyl tak zdatným „manažerem“,
jako jeho otec Filip Ludvík. Po vystudování právnické fakulty na c. k.
Univerzitě ve Vídni působil ve státní službě a po roce 1848 se plně věnoval
správě otcova panství.
Zpočátku se i snažil rodový majetek rozšiřovat, např. na panství Javoří
založil lázně nebo v roce 1869 postavil velký pivovar v Dolanech. Avšak
v tom samém roce ho postihla velká pohroma – vyhořel paskovský zámek.
Na jeho obnovu vynakládal Mořic po několik roků obrovské částky, až se
ocitl na pokraji dluhů. Potřebné peníze získával prodejem jiných statků.
Zadlužený paskovský zámek i s tamním panstvím se pokusil uchránit tím, že
jej převedl vroce 1880 do vlastnictví jeho zetě hraběte Günthera (Vintíře)
Stolberga–Stolberga, jehož potomci zde žili až do roku 1945.
Mořic byl dvakrát ženatý a měl osm dětí. Zemřel v r. 1886. Z obrovského
zděděného majetku po něm zůstal jen zadlužený statek Javoří v dnešním
jižním Polsku, který v roce 1792 koupil v dražbě jeho dědeček Arnold.
Poslední mužský potomek rodu, jenž uzavřel historii sedmnácti
generací Saint-Genois d'Aneaucourt, byl hrabě Julius Alfons pravnuk Filipa
Ludvíka. Narodil se v Madridu 26. srpna 1887. Po ztrátě statku Javoří, který
byl v r. 1906 prodán v dražbě, se přestěhoval do Vídně. Během první světové
války sloužil v hodnosti poručíka v přístavu Pula na Jadranu. Po válce, v roce
1918, se Julius Alfons usadil a žil ve Vídni jako bankovní úředník. Tímto
způsobem vstoupil do řad zchudlých rakouských aristokratů, kteří se po
ztrátě statků rozhodli bydlet v hlavním městě Rakouska.
Ačkoliv byl třikrát ženatý, zůstal bezdětný. Nikdy se nevrátil do Javoří,
které v důsledku rozpadu bývalého Rakousko-Uherska se stalo částí Polska.
Po druhé světové válce, bez prostředků na živobytí, se usadil na statku své
sestry Marie del Pilar Voigt v Korutanech v jižním Rakousku, kde 14. srpna

1961 zemřel. Pohřben byl v rodinné hrobce na hřbitově sv. Heleny v Badenu
u Vídně.
Na náhrobku se nachází nápis (s chybným datem smrti):
JULIUS LETZTER GRAF Saint-Genois REICHSFRH
V. ANNEAUCOURT1887–1962 (Julius poslední říšský hrabě SaintGenois baron v. Anneaucourt 1887–1962).

Na slavném obrazu Christiana Schada z r. 1927 je znázorněn
bezvadně oblečený, trochu upjatý hrabě Julius Alfons
Saint-Genois d'Aneaucourt spolu s baronkou Glaser
a s populárním transvestitou z berlínského kabaretu
Eldorádo. Portrét hraběte Julia Alfonse je považován za
„ikonu německého malířství 20. století“.

Při tvorbě našeho obecního znaku v r. 1999, který měl vycházet
z historických souvislostí, byl použit znak dominikánského řádu ženského
kláštera sv. Kateřiny a potom dvě stříbrné růže, jež mají dvojí symboliku.
Jednak je to jedno z erbovních znamení hrabat Saint Genois, jednak
zdůrazňují skutečnost, že se jedná o dvě, dříve samostatné, obce. Běžící
jelen byl převzat z obecní pečeti Kožušan z roku 1749. Znak vytvořil
významný český heraldik Jiří Louda, který je autorem např. znaku České
republiky, nebo standarty českého prezidenta.
Milan Ženčák

NOVÝ ŠKOLNÍ ROK VE ŠKOLCE
Hola hola - školka na nás volá. Vítejte v nově vyzdobené školce připomínající džungli. Od září se naše děti proměnily na Žirafky a Sloníky.
V naší školičce z pozitivních zkušeností z loňského školního roku nejsou děti rozděleny podle věku, ale jsou vytvořeny třídy smíšené, kde se
mladší učí od starších a starší pomáhají mladším.
Hned druhý týden v září začnou po roční odmlce nejstarší děti navštěvovat plaveckou školu v Olomouci. Do školičky k nám zavítá bubenická
škola Jumping drums, ekologický program Děti na větvi, divadla, veškeré tyto aktivity nám zafinancuje SRPŠ.
Jako tradičně na podzim začneme připravovat výrobky na vánoční jarmark a doufáme, že letos budou moci děti ukázat na vánočních
besídkách to, co se ve školičce naučily. Věříme, že letošní rok proběhne v poklidné atmosféře bez nemocí, zákazů a omezení.
Kolektiv MŠ Kožušany - Tážaly

MYSLIVOST A ETIKA II.
V myslivosti jsme v období, které můžeme obrazně považovat za žně.
V naší výhradně polní honitbě po pěti měsících končí doba lovu srnců
a do konce roku se loví srny a srnčata. Průběžně po celý rok lovíme prase
divoké, ale na podzim jsou po sklizni řepky a hlavě kukuřice lepší
podmínky.
Pro naše myslivce je velkou událostí první společný lov kachen
konaný již řadu let vždy první sobotu měsíce září. Lovu se zúčastní nejen
naši členové, ale především řada hostů - mysliveckých kamarádů.
Vzhledem k omezenému výskytu další drobné zvěře je plánován jen jeden
větší hon v prosinci na zajíce a bažanty. V listopadu a 26. prosince pak dvě
společné vycházky s cílem ulovení tzv. škodné,
hlavně lišky.
Od srpna začíná pro všechny myslivce
období péče o zvěř. Připravují se tzv. zásypy kde
přikrmujeme až do jarních měsíců bažanty
i koroptve a v honitbě rozmisťujeme svazky sena
pro zajíce, kterými v tužší zimě nepohrdne ani
srnčí. Pro tuto naši jedinou vysokou připravujeme
lízy soli, která je nezbytná pro přežití zimního
období a pak pro zdárný vývin mláďat.
Z uvedeného vyplývá, že péče o zvěř v naší
činnosti převažuje nad lovem. Na zimní období
musíme připravit dostatečné zásoby kvalitního
Pivoň lesní
krmení. Po spolupráci se ZD máme zkrmitelné
zbytky po čištění obilí, nakupujeme krmnou řepu,
ale i např. oves, který je důležitou doplňkovou složkou krmení srnčí zvěře,
která v zimě nesmí pšenici a dost je ohrožována i řepkou. V současné době
pěstovaná řepka působí zvěři zažívací obtíže a při větším příjmu může
vést k slepotě a až k úhynu.
Jak jsem uvedl, lovit v tomto období lze srnčí tzv. holou (nikoliv srnce)
a hlavně divočáky. Loví se podle hospodářských plánů. ale za dodržování
etických zásad, tedy přednostně je lovena zvěř nemocná nebo jinak
oslabená, jenž by v zimě silně strádala nebo i uhynula. U černé zvěře divočáků se neloví vedoucí samice tlupy ani samice vodící, tedy taková,
která má mladé, které by bez ní nepřežila. Dále platí etické zásady, které
vycházejí z mysliveckých tradic i potřeb ochrany přírody.
Mezi ně patří spíše pověra, že se nesmí ulovit bílá zvěř - albín, protože
to prý přínáší lovci neštěstí. Je tedy skutečností, že albíni většinou umírají
stářím. Chráněni lidskou pověrčivostí a odmítáni ostatní zvěří daného
druhu. Mám však špatnou zkušenost ze školního polesí Valšovice, že když
se tam objevila bílá daněla, tak během několika let se objevovali albíni
obou pohlaví. Teprve potom se našlo několik odvážlivců, kteří jejich
odlovem uvedli vše do pořádku.

Technický pokrok nelze zastavit a podepsal se i na způsobu lovu.
Můžeme konstatovat, že v poslední době udělala významný krok zejména
zaměřovací optika a s ní související noční vidění. Mému tátovi stačil
puškohled se čtyřnásobným zvětšením, já jsem používal sedminásobné
a dnes je běžné dvanáctinásobné. Souvisí s tím vyšší jistota rány, protože
dobře mířená střela představuje rychlou a jistou smrt bez utrpení a stresu.
Noční vidění bylo nejdříve různě omezované, ne-li přímo zakazované.
S výskytem tzv. africkáho moru prasat ohrožujícího velkochovy, bylo
povoleno bez omezení.
Skončily tak lovy, kdy myslivec šel potmě do neznáma a spolehnout
se mohl maximálně na svítící měsíček. Teď má
dokonalý přehled o tom, co se kolem něho děje.
Lov ztratil určité napětí, ale je podstatně
bezpečnější a hlavně výrazně efektivnější. Je totiž
zatím jen na myslivcích tlumení černé zvěře,
která je v mnoha oblastech republiky
přemnožena a působí značné škody
zemědělccům na většině plodin.
Myslivecké tradice a zvyky nám ukazují
kořeny naší myslivosti. Je běžným zvykem, že
k nám přijíždějí na poplatkové lovy myslivci
z Německa nebo Rakouska, kteří užívají obdobné
zvyky i podobnou mysliveckou etiku. Rovněž naši
myslivci se potkávají s obdobnými tradicemi na
Slovensku, Maďarsku i Polsku. Můžeme je nazvat
středoevropskými, kdy jde hlavně o trofej, za kterou jsou ochotni zaplatit i
velké peníze.
Ve středověku, kdy lov byl výsadou šlechty, je zajímalo jen to, čím si
mohli ozdobit svá sídla. Proti tomu jsou odlišní Skandinávci, jejichž
přístup k myslivosti je o přirozeném zážitku, kdy o ulovenou zvěřinu se
podělí a jde jim více o maso a společný prožitek. Na severu vždy ulovení
divokého zvířete znamenalo obohacení jídelníčku celé skupiny obyvatel
a tradicí bylo, že jednou hostil ten a podruhé jiný z obyvatelů dané
komunity.
K myslivecké tradici patří i myslivecká mluva a pak zejména
myslivecká latina. Když tedy myslivec řekne, že srnec má světla,
neznamená to, že má na hlavě světlomety jako auto, ale jsou to jeho oči.
A místo nosu má větrník. Když je myslivec ušpiněn od barvy není lakýrník,
ale ušpinil se krví ulovené zvěře. Jedno myslivecké úsloví říká, že nohy má
vůl a stůl, ale zvěř má běhy. Na závěr vám chci ukázat druh velmi vzácné
zvířeny (viz foto), který se občas objeví na okresních přehlídkách trofejí:
Pivoň lesní.
Ing. Jaroslav Navrátil

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Úsměv na tváři, sdělování zážitků, aktovky naplněné učebnicemi, to jsou první dny nového školního roku. Do školních lavic usedlo 42 žáků, škola je
naplněna do posledního místečka. Ani covidové protiepidemiologické opatření nezabránilo naplnění plné třídy rodiči na slavnostním přivítání prvního
ročníku s počtem 13 žáků.
Provoz školy zůstává od 7.00 hod. do 16.00 hod. Zvýšil se zájem o ranní družinu, kde si žáci hrají dle vlastního výběru. Vyučování se budeme snažit
oživit zapojením do několika projektů: Aktivní škola, Zdravé zuby, Mléko a ovoce do škol, výlety a exkurzemi zejména z projektu EU.
První větší akce, která nás čeká, je škola v přírodě, která je téměř celá hrazená z projektu Ministerstva životního prostředí. Uskuteční se začátkem
října. Zájmové kroužky nabízíme žákům stejné jako v loňském roce. Dále prohlubujeme spolupráci s Církevním gymnáziem Německého řádu
a s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci.
První seznamovací týden, který byl zaměřený na bezpečnou cestu do školy, máme za sebou. Ten největší kus práce nás teprve čeká. Proto Vám přeji
hodně trpělivosti a radosti z Vaších dětí.
Mgr. Zdeňka Vašíčková, ředitelka školy

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
DOTAZNÍK
Vážení občané,
v tomto čísle Zpravodaje najdete vložený list
s dotazníkem. Větší část občanů naší obce se denně potýká
s negativním působením nákladní dopravy. Nikdo Vám
dosud neposkytl žádné kompenzace a zákon s nimi příliš
nepočítá. Zajímalo by nás, kdy a jaká protihluková opatření
jste ve svých domovech již realizovali, kolik finančních
prostředků jste do těchto opatření vložili, případně jaké
škody jste díky otřesům domů při průjezdu vozidel již
museli odstranit a za jakou cenu. Vyplněný dotazník
můžete poslat zpět na e-mail: obcedoprava@seznam.cz
nebo jej po vyplnění vhodit do schránky obecního úřadu,
a to do 15.12.2021.
Děkujeme za Vaši spolupráci.
Mazal, starosta obce
Mgr. Michaela Sigmundová, Ph.D.

NAŠI JUBILANTI 2021
86 let
75 let
75 let
75 let
75 let

Listopad:
Ženčáková Anna
Schindlerová Hedvika
Kovář Bohuslav
Hrušková Zdenka
Šelepa Alois
Aclerová Stanislava
Buchtová Anna
Zavadilová Věra
Soppe Jaroslav
Chlapíková Jana
Sekaninová Marcela

88 let
85 let
84 let
82 let
82 let
80 let
81 let
75 let
75 let
75 let
70 let

Prosinec:
Drmolová Dagmar
Tenglerová Božena
Kyselá Jarmila
Střeláková Jana
Škubna Jiří

V pátek 8. 10. a v sobotu 9. 10. 2021 se uskuteční volby do
poslanecké sněmovny parlamentu České republiky.
V naší obci bude jako při jiných volbách volební místnost
v Kulturním domě v Tážalech pro voliče z obce Kožušany - Tážaly.
Volební místnost bude v pátek 8. 10. otevřena od 14:00 hod.
a bude uzavřena ve 22:00 hod. Volební místnost bude v sobotu
9. 10. otevřena od 8:00 hod. a bude uzavřena ve 14:00 hod.
Voliči bude umožněno hlasování poté, co prokáže svou
totožnost a státní v občanství České republiky (platným
občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním
pasem České republiky nebo cestovním průkazem).
Voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací
lístky. Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve
volební místnosti.
Ing. Vladimír Kubisa

VZPOMÍNÁME
Alena NEDOMOVÁ †5. 8. 2021 (78 let)
Jiří VLAŠANÝ
†17. 9. 2021 (64 let)
Helena HALENKOVÁ

Říjen:
Aclerová Marie
Hájek Hynek
Lakomý Vítězslav
Chlapíková Anežka
Střelák Václav

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚNOVNY PARLAMENTU ČR

88 let
88 let
88 let
70 let
70 let

†30. 5. 2021 (72 let)

Milena CHYTILOVÁ
†31. 7. 2021 (69 let)

Jitka ZAVADILOVÁ
†15. 8. 2021 (40 let)

Bohumil SOUŠEK

†26. 9. 2021 (89 let)
Čest jejich památce!

NAŠI PRVŇÁČCI

Jan Balut

Dominik Furo

Tereza Gruntová

Mikuláš Harenčák

Kristýna Lucie Horáčková

Rudolf Chadraba

Jan Nemrava

Martin Pazdera

Alex Podhorný

Michal Stössel

Linda Tomanová

Adéla Valouchová

Antonín Vincourek

