Vážení spoluobčané!
V letošním roce se Vám dostává do rukou již druhé číslo Kozlanského zpravodaje.  Ať se nám to líbí nebo ne, běh času je opravdu neúprosný a před námi je
již posledních několik dnů roku 2013.  Každý z nás se zcela určitě zamyslí nad tím
zda byl tento rok pro nás více či méně úspěšný.
První Kozlanský zpravodaj v letošním roce vyšel v měsíci červenci, kdy
jsme si užívali čas prázdnin, dovolených a letních radovánek. Od této doby již         
uplynula polovina roku, a proto mi dovolte, abych Vás, mé spoluobčany, seznámil         
s tím, jak v tomto období žila naše obec. Samozřejmě se dění v obci každého z nás
zcela určitě dotýká v každodenním životě, a tak jsem již v minulých letech slíbil      
že o událostech v naší obci Vás budu přehledně a pravdivě informovat. Dovolte mi
abych tak učinil i v tomto svém článku. Činím tak s pocitem veliké odpovědnosti vůči
Vám všem, neboť společně se všemi členy zastupitelstva naší obce jsme povinni
Vám skládat účty ze své práce, kterou pro Vás v obci vykonáváme.
Tak jako v každém vydání Kozlanského zpravodaje se i nyní omlouvám
těm občanům, kteří se pravidelně účastní veřejných zasedání zastupitelstva obce
ale i těm, kteří pravidelně sledují webové stránky obce, že některé informace, které
budou nyní následovat, nejsou pro ně nic nového. Vím však, že ne všichni z Vás se
mohou těchto veřejných zasedání zúčastnit, nebo mají v oblibě prohlížení internetu.
Já však považuji rozhodování zastupitelstva obce za věc opravdu veřejnou, která se
bezprostředně dotýká každého z nás, protože zde rozhodujeme o budoucnosti naší
obce. Z tohoto důvodu je mojí snahou se v těchto řádcích zmínit o věcech, které
mohou zajímat kohokoliv z Vás.
V období od konce měsíce června do první dekády prosince letošního roku
se uskutečnila celkem dvě veřejná zasedání zastupitelstva naší obce, a to v měsíci
září a v měsíci prosinci.
Léto je sice již pár měsíců za námi, ale pro činnost i práce v naší obci
to nebyl jen čas dovolených a odpočinku. Právě letní, ale i podzimní měsíce jsme
aktivně využívali k tomu, aby naše obec byla krásnější a udržovaná tak, aby se
nám v ní dobře žilo. Proto hned od jarních měsíců až do konce října se zaměstnanci
obce plně věnovali  údržbě zelených ploch v katastru obce, zejména v jejím intravilánu. Sekali jsme trávu před všemi domy, na plochách mezi silnicí a chodníkem.
Sečení trávy nebo její mulčování bylo prováděno také na polních cestách a kolem
Rostěnického potoka, aby katastr obce byl přístupný občanům k vycházkám nebo    
k cykloturistice. Trávu jsme sekali i na některých plochách a kolem alejí v extravilánu obce. Opět se osvědčila loni zavedená služba pro občany pro odvoz trávy
kterou si doma posekali. Postupně v podzimních měsících se tato služba změnila na
odvoz spadaného listí, které si občané před domy nebo i za zahrady připravili.
Tak, jak se v roce střídají čtyři roční období, tak se postupně mění i práce
v naší obci. Ze sekání trávy a úklidu listí jsme přešli k provádění zimní údržby
chodníků i cest, které jsou ve správě obce. Ve srovnání s rokem minulým, první
sypání chodníků i odklízení malé vrstvy sněhu přišlo o pár týdnů později, ale
mohu konstatovat, že na tuto činnost jsme i letos dobře připraveni. Dovolím si zde
veřejně poděkovat všem zaměstnancům obce, kteří ve velmi dobré kvalitě zvládají
sekání trávy, údržbu obecního majetku i služby pro Vás. Vyšší nároky jsou na naše
zaměstnance kladeny právě nyní v zimním období, kdy jsou tito připraveni kdykoliv
nastoupit k provádění zimní údržby, a to bez ohledu na své osobní volno, v denní     

i noční době, o sobotách nedělích i ve svátky.
V červencovém vydání Kozlanského zpravodaje jsem se zmiňoval o několika
investičních akcích, které připravujeme nebo již byly rozpracovány. Koncem letních
prázdnin byla zcela dokončena oprava budov v areálu objektu č. p. 36, u kterých
bylo provedeno zateplení venkovního pláště budovy tělocvičny, knihovny i zadních
stěn zdravotního střediska. V rámci energetických úspor došlo také ke kompletnímu
zateplení stropu v těchto budovách i k rekonstrukci vytápění tělocvičny.
V rámci stavebních prací jsem nechal prověřit stav splaškové i dešťové
kanalizace na nádvoří těchto budov, neboť se občas projevovaly potíže se septiky    
a jímkami. Bylo zjištěno, že venkovní kanalizace u těchto budov je v havarijním
stavu a proto byla taktéž provedena její komplexní oprava. Při této příležitosti, kdy
zde byly prováděny výkopové práce jsme provedli předláždění chodníků a vytvoření
tří parkovacích míst před budou zdravotního střediska.
Plně bylo dokončeno nové veřejné osvětlení v parčíku za zdravotním
střediskem, čímž došlo k lepší možnosti zajistit v tomto prostoru dohled na veřejný
pořádek zejména v nočních hodinách.
Neblahé zkušenosti s nočním parkováním vozidel až u stěny knihovny na
zpevněné ploše septiku, kde se osádky těchto vozidel oddávaly různým radovánkám
včetně užívání návykových látek, nás vedly k tomu, že vjezd do prostoru parčíku, je
u pálenice opatřen nízkou zasouvací branou, která brání vjezdu vozidel. Pro pěší je
nepřetržitě odemčena malá branka, která je nedílnou součástí posuvné brány. Noční
monitorování tohoto prostoru dětského hřiště přineslo své ovoce, kdy se z těchto
prostor podařilo postupně vykázat jedince, kteří dětské hřiště i parčík využívali
k činnostem, které mají poměrně daleko ke slušnému chování lidí v civilizované
společnosti.
I v letošním roce jsme na dětské hřiště za zdravotním střediskem doplnili
další dva nové herní prvky, konkrétně se jedná o lanovou pyramidu a skluzavku. Do
podzimních měsíců zde byla také hojně využívána trampolína. Zde je pouze škoda
že zejména někteří dospívající, ale i dospělí jedinci si nedokázali uvědomit, k čemu
toto zařízení slouží, a tak zbytečně docházelo k poškozování některých částí trampolíny. Pořádek si však zcela jistě dovedu zajistit, a proto i v příštím roce bude zde
trampolína sloužit svému účelu.
Stejně mi to nedá, abych se touto cestou neobrátil na některé mladé dámy
i pány, aby si uvědomili, že trampolína je určena především dětem a nemá sloužit
jako manželská postel. Věřím, že láskyplné radovánky na trampolíně mají zcela
určitě své kouzlo, kdy za obdobný tělocvik, mnohdy podpořený alkoholem a občas
i něčím jiným, by se nemuseli stydět ani ti nejlepší a nejlépe placení představitelé
lechtivých filmů pro dospělé. Když pominu, že se zde jedná o místo veřejnosti
přístupné, které by mohlo být jedním z materiálních znaků pro naplnění skutkové
podstaty přestupku nebo i trestného činu, mohu mít ještě stále pro Vás i Vaši činnost
pochopení, že zkusit se má v životě všechno.
Když však mužný predátor, na trampolíně, pokoří svoji bohyni a na důkaz
svého úžasného horolezeckého výkonu, po dosažení nejvyššího vrcholu, roztříská
několik lahví od piva na chodníku před trampolínou a dáma svůj pocit blaženosti
doplní rozhazováním hygienických vložek v okolí „místa činu“, jde veškeré mé
pochopení pro lásku stranou a musíte si za své chování nést důsledky v podobě
uložené sankce, tak jak tomu v letošním roce i bylo. To, že jste se na mne ještě
nějakou chvilku „pošklebovali“, mi vůbec nevadí, protože za veřejný pořádek                                     

i ochranu majetku nás všech v obci odpovídám já a tyto věci si dovedu zcela jistě
zajistit i obhájit.
Za jiných okolností, krásné věci intimní však raději nechám stranou a budu
se dále věnovat věcem veřejným. Výše hovořím o dětském hřišti i herních prvcích
pro děti. Tak, jak jsme v minulém období slibovali, letos jsme již téměř dokončili
budování další lokality v obci pro zájmovou činnost Vás všech. Konečnou podobu
dostalo travnaté hřiště před provozní budovou, kde nám velmi pomohli členové
TJ Sokol Bohdalice, za což jim ještě jednou patří poděkování nás všech. V jarních
měsících ještě doplníme na hřiště branky na malou kopanou. Do prostoru vedle
hřiště byly také doplněny herní prvky, které mohou sloužit pro vyžití nejen malých
dětí.  
V brzké době tak vlastně dojde ke komplexnímu využití tohoto území    
které bude mít přímou návaznost na cyklostezku, s jejíž výstavbou se začne již        
v příštím roce na jaře. Konečně byl totiž úspěšně završen nelehký a dlouhý admi-         
nistrativní maraton kolem vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení na tuto
stavbu. Hned v prvních dnech příštího kalendářního roku bude zahájeno výběrové
řízení na dodavatele stavby cyklostezky i inženýrských sítí, které v ní povedou.  
Všichni víte, že součástí stavby cyklostezky bude také vodovod i veřejné
osvětlení, které povede až k obecnímu rybníku. Zejména stavba vodovodu následně
umožní pozitivní kvalitativní změny v užívání zařízení u obecního rybníka. Právě
obecní rybník a jeho krásné okolí, díky příkladným aktivitám Rybářského kroužku
Kozlany, je atraktivní pro odpočinek i kulturní a sportovní vyžití občanů, a to nejen
z naší obce.
Ještě v letních měsících byly na dva odpočinkové altány i na budovu zdravotního střediska instalovány informační cedule, které nám připomínají existenci
bývalé Cukrovarské úzkokolejné dráhy v naší obci.
Pokračuje zpracovávání studie, která bude podkladem pro budování
nových stavebních míst na obecních pozemcích mezi Rostěnickým potokem a Podhájím. Tímto vlastně zajišťujeme možnosti, aby se naše obec dále rozvíjela a dávala
možnosti mladým lidem pro výstavbu vlastních rodinných domků.
V minulém vydání Kozlanského zpravodaje jsem Vás informoval o tom      
že jsme byli úspěšní při získání dotace ve výši 5.000.000,- Kč na výsadbu zeleně
v extravilánu obce. V současné době jsou již pozemky peo výsadbu vytýčeny                      
a zastupitelstvem obce byla schválena „Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace podlimitní veřejné zakázky na služby s názvem – Realizace skladebných částí
ÚSES v k.ú. Kozlany“  a Zadávací dokumentace kvalifikace podlimitní veřejné zakázky na služby s názvem – „Realizace skladebných částí ÚSES v k.ú. Kozlany.“  
Z tohoto vyplývá, že také v nejbližších dnech budeme vybírat dodavatele na tuto
výsadbu zeleně, kdy bude naší snahou zahájit práce již v měsíci březnu příštího                     
roku a následně výsadbu ukončit do 30. listopadu 2014. Důležitou roli zde však
bude hrát počasí zejména v letních měsících.
Nadále pokračuje výkup lesních pozemků v lokalitě Řežavá do vlastnictví
obce a postupně se snažíme na těchto pozemcích lesnicky hospodařit, abychom
postupně zlepšili stav tohoto lesa ku prospěchu nás všech. Naši dříve narození
občané rádi vzpomínají na skutečnost, kdy tyto lesní pozemky patřily občanům
Kozlan a tito byli na ně právem hrdi. Za několik posledních desetiletí je však les ve
velmi špatném stavu, kdy se některými místy nedá přes popadané stromy, ale také
přes křoví, maliní, ostružiní apod., vůbec projít. Maximálně se proto budeme snažit

tuto hrdost našemu obecnímu lesu vrátit.
Na XXI. veřejném zasedání zastupitelstva obce byla také projednána problematika dalšího postupu budování kanalizace a čistírny odpadních vod v naší obci.
Naše obec má již od roku 2009 zpracovánu projektovou dokumentaci na výstavbu kanalizace a ČOV. V roce 2010 bylo na tuto akci vydáno stavební povolení
které již muselo být jednou prodlužováno. Výstavba kanalizace i ČOV je pro obec
finančně velmi náročná, hodnota díla má být asi 40.000.000,- Kč a nechceme ji
provádět bez poskytnutí dotace. V minulém volebním období zastupitelstvo obce
o žádnou odpovídající dotaci nepožádalo a v tomto volebním období dosud nebyl
žádný vhodný dotační titul vypsán. Vzhledem k tomu, že začátkem příštího roku lze
předpokládat, že některý z dotačních titulů, které budou vhodné pro naši obec, bude
vypsán, zastupitelstvo obce projednalo, zda bude obec v započaté práci na výstavbě
kanalizace a ČOV pokračovat. Zde je však nezbytné zdůraznit, že naše obec má
do července roku 2014 výjimku, kdy může odpadní vody odvádět do vodních toků
Rostěnického potoka a také do potoka Runza. Za tímto účelem jsou dvakrát ročně
prováděny odběry vzorků vody v těchto vodních tocích, a to na šesti odběrných
místech. Zatím lze jen spekulovat, co nastane, když obci tato výjimka za několik
měsíců skončí. Samozřejmě, že výstavba kanalizace bude záležitost dlouhodobá.
Pokud by šlo vše hladce a obec si požádala o dotaci, bude minimálně půl roku trvat
než bude žádost posouzena a o přidělení dotace bude rozhodnuto. Dále více jak půl
roku bude trvat než proběhne výběrové řízení na dodavatele stavby apod. Střízlivý
odhad je, že by se se stavbou začalo nejdříve v roce 2015. Při vlastní výstavbě
dojde k výkopovým pracím na všech silnicích i místních komunikacích, které obcí
procházejí. Na výkopové práce na kanalizaci by však mohla navázat rekonstrukce
silnice č. II/429 Bohdalice – Nesovice, na kterou se SÚS Jmk snaží získat dotaci.
Tato situace by následně usnadnila obci práci s úpravou povrchu komunikací po
výkopových pracích.
Další otázkou však je skutečnost, že 70 % domácností by se mělo připojit
na novou kanalizaci a na ČOV v rámci udržitelnosti projektu. Já osobně budu prosazovat, aby se na připojení jednotlivých domů na novou kanalizaci, finančně podílela obec, čímž by se občanům podstatně snížily náklady.
Samozřejmě je nutné také brát v úvahu skutečnost, že po připojení
domácností na kanalizaci a ČOV vzrostou občanům náklady na likvidaci odpadních
vod. Otázkou je, jaká bude v tomto směru, budoucí cenová kalkulace stočného.                    
V současné době má obec stanovenu roční paušální platbu za stočné, a to ve výši
25,- Kč na obyvatele. Tuto stočné však neplatí občané, kteří mají ve stavebním povolení k domu jímku na vyvážení a splašky tak likvidují vyvážením. Pokud se však
poctivě jímky vyváží i toto přináší nemalé náklady pro občany, protože vývoz cca
20 m3 splašků a jejich následná likvidace na ČOV představuje náklady ve výši asi
3.000,- Kč. To však občané, kteří poctivě splaškovou vodu vyváží, vědí.
Také je nutné zvážit, že náklady na stavební práce nadále porostou                
s ohledem na neustálé zvyšování DPH, cen PHM apod. Nabízí se tedy otázka, zda
takovou významnou stavbu v obci odkládat a přidělávat práci a starosti našim
následovníkům.
Vzhledem ke shora uvedeným skutečnostem zastupitelstvo obce schválilo
vybudování kanalizace a ČOV v obci Kozlany a pokračování v pracích, které souvisejí
s přípravou podkladů pro podání žádosti o dotaci na tuto stavbu.
K dnešnímu dni je již připraveno výběrové řízení na dodavatele zpracování

prováděcí dokumentace, kdy byla zveřejněna „Výzva k podání nabídky a k prokázání
kvalifikace.“ Pokud hodnotící komise dne 20.12.2013 vybere z předložených nabídek  
zpracovatele prováděcí dokumentace, bude nezbytné s tímto zpracovatelem, doslova metr po metru, projít celou naši obec a porovnat projektovou dokumentaci           
z roku 2009 se současným stavem a zde se musí najít optimální řešení vedení
kanalizace naší obcí. K tomu však bude nezbytné jednat i s každým z Vás, jako
vlastníky nemovitostí, které se mají v budoucnosti na novou splaškovou kanalizaci
připojit.
Tak jako každý z Vás se snaží ušetřit na dodávce elektřiny i plynu, jako
starosta obce mám stejnou snahu, ale vlastně i povinnost, snažit se pro naši obec
vyjednat ty nejlepší cenové podmínky. Již v minulých dvou letech se podařilo uspořit
více jak sto tisíc ročně na dodávce plynu, kdy jsme s dodavatelem dosáhli uzavření
smlouvy na základě individuální cenové nabídky pro odběrná místa plynu, která
má obec ve svém vlastnictví. V měsíci září a říjnu letošního roku jsme zvolili ještě
jinou strategii a jako obec jsme se zúčastnili elektronické aukce na dodávku plynu
i elektřiny. Byl jsem velmi mile překvapen, že v rámci této aukce se nám podařilo
získat ještě výhodnější cenové podmínky na dodávku elektřiny i plynu pro rok 2014.
Pokud se nám tyto cenové podmínky osvědčí pro odběrná místa ve vlastnictví obce
v případě Vašeho zájmu, se můžeme v přístím roce zabývat také elektronickou
aukcí na dodávku plynu i elektřiny nejen pro obec, ale také pro Vás občany.
S úsporou nákladů za energie však také souvisí i energetická náročnost
budov, které má obec ve svém vlastnictví. Již jsem se zmínil o provedeném zateplení tělocvičny i zdravotního střediska. Další budovou, která představuje nemalé
náklady na vytápění je budova Obecního domu, kde sídlí obecní úřad, dále je zde
sál, Obecní hospoda i byty. V polovině letošního roku byl vypsán vhodný dotační
titul na zateplování veřejných budov a proto koncem měsíce srpna byla podána
žádost o dotaci na zateplení domu č.p. 8, kde by měl být zateplen obvodový plášť
budovy a stropy, dále by měly být vyměněny vstupní dveře do budovy, také zbývající okna od skladů hospody směrem do uličky. Součástí prací, které by měly být
pokryty z dotace je také výměna plynového kotle. Byl proveden energetický audit
celé budovy, který vyzněl jako nevyhovující., Po provedení zateplení a dalších úprav
by měl již objekt vyhovovat požadovaným parametrům. Předpokládaná výše dotace
by měla být necelé 3.000.000,- Kč. Věřím, že i při získání této dotace bychom mohli
být úspěšní.
Stále ještě čekáme, kdy bude vyhlášena odpovídající výzva na dotace k
zateplení bytových domů v majetku obce, protože musíme řešit problémy s vnitřní
vlhkostí v domě č.p. 98, což je bytový dům z bývalé školy.
Na základě mnoha připomínek občanů jsme řešili havarijní stav chodníku
od hranice naší obce směrem k autobusové zastávce Bohdalice – Hradčany. Tento
chodník je ve vlastnictví obce Bohdalice. Vzhledem k tomu, že chodník používají        
i naši občané, zaměstnanci obce jej udržují v létě a především v zimě, byla v měsíci
září provedena kompletní rekonstrukce tohoto chodníku z rozpočtu naší obce. Tak                                                                                                                                
jako jsme poskytli obci Bohdalice peněžní dar na vybudování jedné autobusové
čekárny na Hradčanech, tak i náklady na rekonstrukci tohoto chodníku jsou vlastně
finančním darem pro obec Bohdalice. Ale myslím si, že opravený chodník je
nejlepším darem pro naše občany, kteří po něm chodí a dnes si již nemusí obávat
že na nerovném povrchu zakopnou nebo budou mít zašpiněný oděv či boty, tak jako
v minulosti, když v deštivém počastí došlápli na uvolněnou dlažbu.

V těchto dnech projektanti dokončují projekt elektroinstalace, dále topení
a vodoinstalace na ubytovnu v 1. poschodí provozní budovy. Na rekonstrukci tohoto
objektu již bylo vydáno stavební povolení. Jakmile bude dokončena projektová dokumentace na elektrické rozvody, vodovod a topení, bude zahájeno výběrové řízení
na dodavatele prací.
Poslední den měsíce srpna jsme fyzicky převzali k užívání rodinný dům
č.p. 5, jehož jsme, od měsíce července letošního roku, vlastníky, a to včetně všech
pozemků, které k této nemovitosti náleží. V minulých měsících jsme, zejména           
v zahradě, odstraňovali následky havarijního stavu mlatu i dalších drobných staveb.
V těchto dnech již dokončujeme generální opravu oplocení, včetně vjezdových bran
ze zadní strany od bývalého JZD. Stavební úřad jsme požádali o povolení demolice uliční části domu. Pozemek je zde velmi rozsáhlý a pěkný, kdy v budoucnu
zde můžeme vybudovat zařízení, které bude obec potřebovat. Stále se rozhodujeme, zda si zde ponecháme rezervu pro malou mateřskou školku, ale zcela určitě
se začneme zabývat přípravou výstavby podporovaného bydlení pro naše osamělé
a věkově starší spoluobčany. I na tento druh stavby je možné získávat dotace                                                                                                                    
ale hlavně se postaráme o naše spoluobčany, kteří určitou pomoc budou ve stáří
potřebovat.
V srpnu, na základě žádosti obce, Povodí Moravy, státní podnik financoval
vyčištění části potoka Runza v úseku kolem zahrad domu č.p. 51 a 52  k soutoku tohoto potoka s Rostěnickým potokem. Práce na vyčištění tohoto úseku byly technicky
velmi náročné, neboť využití techniky z břehů potoka nebylo možné. Právě vyzděná
část potoka byla velmi zanesena nánosy bahna, kdy zaústěná kanalizace se stávala
nefunkční a docházelo i k ohrožování technického stavu sousedních pozemků. Zde
nám opravdu Povodí Moravy vyšlo příkladně vstříc.
Bez vynaložení nákladů ze strany obce je od měsíce října prováděno ruční
čištění koryta Rostěnického potoka od pálenice směrem proti proudu. I zde jsou
značné nánosy bahna. Práce jsou prováděny v rámci výkonu Obecně prospěšných
prací. Práce zde však neprobíhají denně, jsou prováděny v době osobního volna
jednoho občana. Tuto informaci Vám dávám na vědomí, abych odpověděl na četné
dotazy, zda obec má dalšího zaměstnance, případně zda práce nepokračují příliš
pomalu. Zde však vykonáváme pouze určitou součinnostní kontrolu v úzké spolupráci s další institucí. Hromady vytěženého bahna budou odvezeny, pokud alespoň
trochu půda přimrzne, abychom zbytečně nepoškozovali travní porost na cestě.
V podzimních měsících jsme také zajišťovali provedení opravy fasády zídky
u obecní zahrady a byla také výměna kovová brána do této zahrady.
Na XXII. veřejném zasedání zastupitelstva obce jsme také zabývali již         
schváleným územním plánem obce. V tomto územním plánu máme, mimo jiného
obnovu bývalé vodní nádrže v údolní nivě Rostěnického potoka. Konkrétně se jedná
o bývalý rybník v místech zvaných „Na rváči,“ u hranice k.ú. Kozlany a k. ú. Kučerov.
Již v minulém volebním období měla obec v úmyslu započít s obnovou této bývalé
vodní nádrže, ale tento záměr nakonec nebyl schválen. Od konce roku 2010 do
současné doby nebyl vypsán žádný vhodný dotační titul pro naši obec, ze kterého
by bylo možné čerpat finanční prostředky na tuto stavbu. Je však předpoklad            
že v roce 2014 bude možnost čerpat finanční prostředky z Operačního programu
životní prostředí, právě na tyto stavby. Účelem této akce by měla být podpora
biodiver-zity, zadržení vody v krajině a také zkvalitnění krajinného rázu. Na základě
provedené studie k možnosti technického řešení stavby, bylo zjištěno, že by zde

mohla vzniknout vodní plocha o výměře cca 2 ha, s hloubkou vody do 2 metrů.
Nádrži by byl předsazen mokřad – vodní tůně – mělká voda do 50 cm. Mokřad by
mohl zabírat asi 25 % z vodní plochy a v prostoru mokřadu by bylo vybudováno
několik tůní. Tyto tzv. Zaplavené sníženiny by měly sloužit jako cenná stanoviště pro
rostliny a živočichy. Předpokládaný objem nádrže by byl cca 20.000 m3 vody. Pokud
se týká pozemků, na kterých by vodní nádrž měla vzniknout, tak jsou zde pozemky
ve vlastnictví obce, dále jsou zde pozemky ve vlastnictví soukromých osob.  Celé
nebo alespoň části těchto pozemků bude nezbytné od stávajících vlastníků vykoupit
nebo je směnit. Předpokládá se výkup nebo směna pozemků o celkové výměře cca
2 ha.   Není vyloučeno, že náklady na výkup pozemků by mohly být uznatelnými
náklady v rámci dotace.
Tento investiční záměr pod názvem akce: „Obnova vodní nádrže Kozlany“ realizace obnovy rybníka v údolní nivě Rostěnického potoka o rozloze vodní plochy
cca 2 hektary, zastupitelstvo obce schválilo, a to za předpokladu získání finanční
dotace.
Jedním z bodů programu XXII. veřejného zasedání zastupitelstva obce
bylo i řešení zvýšené poruchovosti obecního traktoru. Naše obec má ve svém vlastnictví kolový traktor Zetor Proxima 7441, s čelním nakladačem a hnanou přední
nápravou. Výkon traktoru je 65 HP.Traktor byl zakoupen jako nový v polovině roku
2006, což znamená, že jeho stáří bude v příštím roce 8 let. V současné době činí
stav počítadla 2.900 motohodin. Traktor je denně využíván k údržbě komunikací
travnatých ploch, k dopravě i k provádění služeb pro občany. Ve velké míře je           
u tohoto traktoru využíván hydraulický čelní nakladač a dále ve vegetační období
trav, traktor je agregován s mulčovačem a následně i se štěpkovačem. Traktor je
vybaven mechanickou pětistupňovou převodovkou, bez možnosti řazení alespoň
některých převodových stupňů pod zátěží, dále nemá reverzor. Zejména při práci
s čelním nakladačem je proto neustále využívána spojka a mechanické řazení 1.
stupně a zpátečky. Tento postup práce při nakládání hlíny nebo různých inertních
materiálů dále při provádění terénních úprav či při práci s paletizačními vidlemi
způsobuje velké zatížení spojky i převodovky. V posledních dvou letech bylo nutno
opakovaně provádět nákladné opravy spojky i převodovky. Při konzultaci tohoto                    
problému s několika, na sobě nezávislými, odborníky bylo konstatováno, že právě
mechanická převodovka bez reverzoru není již vhodná k práci s čelním nakladačem
a proto zejména k době používání čelního nakladače, což je od samého počátku
pořízení nového traktoru, dochází k opakovaným závadám na spojce i převodovce
traktoru. Oprava spojky i převodovky vyžaduje vždy nemalé náklady, které se pohybují v řádu desetitisíců korun. Při součtu těchto částek za jednotlivé roky se již
dostáváme do situace, že provoz traktoru se bude stávat neekonomický a nez-      
bytnost oprav, vzhledem k stáří stroje, bude stále vyšší.
Z tohoto důvodu je zastupitelstvo obce schválilo výměnu stávajícího traktoru za nový, který bude více vyhovovat požadavkům prací, které jsou s traktorem
prováděny. Stávající traktor Zetor Proxima 7441, kdy se nyní jeho hodnota pohybuje kolem částky 450.000,- Kč bude následně prodán prostřednictvím oprávněného
subjektu k ohodnocení a prodeji zemědělských strojů.
Byly také schváleny technické parametry nového traktoru, které by měly
být vlastně podkladem pro technickou specifikaci stroje k zadávací dokumentaci pro
výběrové řízení na dodavatele traktoru.
S ohledem na náš zájem zajistit maximální objektivitu výběrového řízení

nového stroje, byl dán prostor i občanům, aby se stali členy Komise pro hodnocení
předložených nabídek. Někteří naši spoluobčané již tuto nabídku přijali.
V minulých dnech také proběhlo další úspěšné jednání s vedením společnosti
Respono, a.s. Vyškov k likvidaci „výpalků“ z obecní pálenice. Díky vstřícnosti vedení
této společnosti byla pro naši obec uzavřena velmi výhodná dohoda.
V letošním roce naši občané měli možnost využívat nově zavedený
příspěvek občanům obce Kozlany na revize a údržbu topných systémů v rodi-                     
nných domech v roce 2013. Mohu konstatovat, že většina vlastníků rodinných
domů, kterým příspěvek náležel, této možnosti využila.
Jak jsem se zmínil již dříve, pokračuje zpracovávání studie pro budování
nových stavebních pozemků na obecních pozemcích za domy č.p. 37, 128, 38, 39
74, 40, 41, 42, 83 a 92, což je v souladu i s územním plánem obce. V této lokalitě
jsou pozemky p.č. 3980, 3979, 4150, 3973, 3972, 3971, 3970, 3969, 3968, ve
vlastnictví obce.
V minulých dnech vlastníci rodinného domu č.p. 31, včetně zahrady za
ním, nabídli nemovitost ke koupi naši obci.
Pokud budeme řešit výhled do budoucna se zaměřením na další rozvoj naší
obce a s ohledem na plánovanou výstavbu rodinných domů, na výše uvedených
pozemcích, je dobré také zvážit efektivní dopravní obslužnost této nově vznikající
obytné lokality. Za současného stavu by dopravní obslužnost musela být realizována cestou na „Sýpku.“ Podíváme-li se na polohu domu č.p. 31 se zahradou, vidíme
že právě přes tyto pozemky by se nově budovaná obytná lokalita dala dopravně
obsluhovat po vybudování cesty ze silnice č. II/429 a po vybudování mostu přes
Rostěnický potok. Na místě domu č.p. 31, po jeho demolici, by bylo možné vybudovat příjezdovou komunikaci, v jejímž okolí by třeba byla i parková úprava. Určitě
bychom zde bavili o určitém dopravním omezení, aby se z této komunikace nestala
neúměrně zatížená silnice, kde by provoz těžkých vozidel ohrožoval občany a aby
komunikace nesloužila třeba jako zkratka pro tranzitní dopravu apod. Současný
stavebně – technický stav domu je havarijní, dům není obyvatelný a nejsme daleko
od doby, kdy stavba bude ohrožovat účastníky silničního provozu na silnici č. II/429.
Máme představu, že koupě domu by byla realizována za úřední odhad
nemovitosti. Uvidíme, jak k tomuto našemu návrhu přistoupí současní vlastníci.
Od 1. prosince na sloupech veřejného osvětlení již svítí vánoční výzdoba
rovněž je osvětlen vánoční strom v parku u kaple, osvětleno je také průčelí budovy
obecního úřadu.
Zcela jistě jste i v druhém pololetí tohoto roku pozorovali, že naše obec
dále žila a žije kulturním, sportovním i společenským životem. Proběhlo několik
kulturních akcí pro všechny věkové kategorie občanů, které se vždy našly své
příznivce. O těchto všech aktivitách Vás podrobněji informují další dopisovatelé
tohoto zpravodaje.
Já bych se zmínil pouze o dvou kulturních a společenských akcích, které
vedení naší obce, v úzké spolupráci s Kulturní, školskou a sociální komisí obce
uspořádalo.    V neděli 1. prosince se uskutečnilo již tradiční setkání dříve narozených
občanů v sále kulturního domu. Součástí programu bylo kulturní vystoupení a na
závěr každý z našich starších spoluobčanů obdržel od vedení obce malý dárek, jako
symbol poděkování za práci, kterou pro naši obec po celý život vykonávali.
Následující neděli 8. prosince se uskutečnil Vánoční koncert také v sále
kulturního domu. Zde vystupovala dámská cimbálová muzika „Radhošť.“

Setkání pod Vánočním stromem na návsi dne 15. prosince, kde zajímavý kulturní program připravil Divadelní kroužek Kozlany, zakončil tradiční vánoční
ohňostroj s hudbou a následným posezením s koledami a vánočním cukrovím v sále
kulturního domu.
Upřímně Vám všem za dosavadní práci i spolupráci ve prospěch rozvoje
naší krásné obce jménem svým i jménem celého zastupitelstva obce děkuji.
            Závěrem mi dovolte, vážení občané, abych Vám popřál jménem všech
zastupitelů příjemné, klidné a pohodové prožití vánočních svátků se svými
nejbližšími a do nového roku pevné zdraví, mnoho osobních i pracovních úspěchů.
Věřím, že s většinou z Vás se ještě do Vánoc i do nového roku setkám
osobně a budu Vám moci své přání tlumočit.  
Opravdu se těším na každé setkání s Vámi. Bude mi ctí s Vámi všemi spolupracovat a kdykoliv řešit Vaše oprávněné požadavky.
Mgr. Karel Pospíšil
                                                                                                  starosta obce
Divadelní kroužek Kozlany
Vážení čtenáři.
     Uběhla opět určitá doba od posledního zpravodaje a tak mi dovolte Vás krátce
informovat o činnosti divadelního kroužku.
     Druhé pololetí bylo zahájeno 7. září zájezdem s názvem „Krásy naší vlasti“. Na
této akci se nemalou částkou podílela obec, která financovala autobus pro všechny
účastníky. Největší zážitek tentokrát? Určitě Kateřinská jeskyně. Při její prohlídce
však mladý průvodce nasadil tempo, za které by se nemusel stydět dobře trénovaný
sportovec. Nakonec vše dobře dopadlo a všichni účastníci si odnesli domů nezapomenutelné zážitky.
     I přes nepřízeň počasí se dne 20. září uskutečnilo již sedmé „Dýňobraní“. Celkem
se vydlabalo 118 dýní. Výtvory dětí i dospělých ozdobily náves obce. Všechny dýně
byly krásné, ale největší úspěch měla dýně s názvem „Pan starosta“ od Petry
Bébarové a její maminky.
      S blížícími se svátky děti nezapomněly na své blízké a po dobu tří pátků, za
pomoci dospělých, vyrobily dárky pod vánoční stromek. Některé jejich výrobky jsou
ke zhlédnutí v místní samoobsluze.
      Na třetí adventní neděli dne 15. prosince 2013 proběhlo zpívání koled pod
vánočním stromečkem. Hudebně nás  doprovázel pan František Hladký z Bohdalic.
Příjemným překvapením tohoto večera bylo vystoupení Trubačů z Přerova, kteří
zahráli několik koled. Poprvé u nás se svým programem vystoupily i děti z MŠ       
Bohdalice, které pod vedením svých učitelek své vystoupení pečlivě nacvičily. Určitě
toto vystoupení bylo skvělým obohacením našeho každoročního programu.
     Závěrem jménem svým, i dětí z kroužku Vám chci popřát veselé svátky a do
nového roku 2014 hodně zdraví, štěstí a rodinné spokojenosti. Tímto chci také
poděkovat všem, kteří nám pomáhají v naší činnosti.
						

            Za divadelní kroužek
Marcela Hajzlerová

Klubu seniorů

Knihovna

     Jak rychle utekly prázdniny, tak svižným krokem utíkají den za dnem podzimní
týdny a měsíce. V červenci jsme vyjeli na výlet do Buchlovic. Tam byla první a
hlavní zastávka. Zámeckou zahradou jsme přišli do areálu zahradnictví prohlédnout
si krásně kvetoucí desítky druhů fuchsií. Po dobrém obědě cesta pokračovala přes
Uherské Hradiště do Jalubí. V soukromém zahradnictví tam mají vypěstováno mnoho druhů okrasných dřevin a keřů. Poslední zastávkou byl skanzen Modrá a pak       
v horkém odpoledni se dvacet osm účastníků zájezdu vrátilo spokojeně domů.
       Naše netradiční kulturní a společenská akce - Country bál se neočekávání
vydařil. Všichni se u bohatého programu dobře bavili. Ohňová a barmanská schow
vystoupení skupiny Simarela a k tomu soutěž v přetahování o lano. Do hry se zapojila dvě družstva dětí a třicet mužů a žen z řad hostů bálu. Půlnoční tombola udělala
radost všem výhercům. Rozhodli jsme akci v příštím roce zopakovat.
      Členové klubu seniorů se v podzimních měsících znovu schází v Podhájí ve
společenské místnosti. Naše výrobky tvořily polovinu cen tomboly na bále. Vypracovali jsme vánoční dekoraci, která by měla zdobit stoly v našem sále.
      Naši členové se zúčastňují všeho dění v naší obci. Byli jsme také přítomni
na besedě se ženou, která prožila kus života v ruském gulagu. Určitě navštívíme
i vánoční koncert a před Štědrým dnem akci divadelního kroužku spojenou                       
s ohňostrojem.   
    Tak jako v minulých vydáních Kozlanského zpravodaje, chci také teď říct, že dveře
do našeho klubu jsou všem otevřeny. A nejen důchodcům.
Přejeme všem, kdo budou tyto řádky číst, krásné vánoce a do dalšího života co
nejvíce toho, co se nedá ničím zaplatit. Určitě víte, co to je  -  zdraví.          

Milí čtenáři,
      paní Zima neúprosně převzala pomyslné žezlo a naplno dokazuje svou sílu
a vládu. Dny se nám podstatně zkrátily a večery se zdají být někdy nekonečné.
Zpříjemnit si tyto dlouhé chvíle můžete třeba četbou. Ráda vám pomohu vybrat
vhodnou literaturu z naší knihovny. Z velké nabídky si snad každý vybere to, co
je mu nejbližší. Pokud bude mít někdo zájem o knihu, která se v naší knihovně
nenachází a bude k dispozici v Knihovně Karla Dvořáčka ve Vyškově, rádi vám tuto
knihu zapůjčí.
     V posledních měsících rozšířila knihovna svou nabídku o audioknihy a CD, které
nám zapůjčuje knihovna Vyškov. V letošním roce nám bylo formou výměnného fondu zapůjčeno již 470 knih. Zakoupeno bylo do našeho knihovního fondu 82 nových
titulů. Těší mne, že zájem o četbu neklesá, právě naopak. Přichází mládež a také
maminky s těmi nejmenšími čtenáři, z čehož mám obrovskou radost. V současné
době má knihovna 54 stálých čtenářů, kteří uskutečnili 1 490 výpůjček. Počítačů
připojených na internet využilo 180 uživatelů. Doufám, že se budeme i v příštím
roce nadále setkávat.
     Rok se nám nachýlil k samému závěru. Jen pár dní a máme tu opět ty nejkrásnější
svátky v roce, Vánoce. Den plný úsměvů, radosti, lásky a očekávání. Všichni se sejdou u štědrovečerního stolu, všude to krásně voní, v pokoji září stromeček a děti už
se nemohou dočkat, až se budou smět podívat, co jim letos Ježíšek nadělil.
      Milí čtenáři, přeji všem krásné prožití svátků vánočních plné lásky, pohody,
klidu a spoustu pěkných chvil strávených s těmi nejbližšími, protože to je ten dárek          
z nejvzácnějších. Do nového roku pevné zdraví, štěstí a spokojenost.

						

Krištanová Dana

   

VŠE NEJLEPŠÍ V ROCE 2014
      přeje Martina Šilerová

Kozlanský sportovní klub

KŠSK Kozlany

Zdravíme všechny příznivce sportu.
     Rádi bychom shrnuli akce, které KSK v uplynulém období uskutečnil. V sobotu
29. června se konal na hřišti v „Podhájí“ sportovní den. Velký počet dětí, který
přišel, se měl možnost vydovádět u nejrůznějších her a soutěží. Dále mohly děti
dokázat svou šikovnost na opičí dráze, ukázat svou pověstnou mušku při střelbě
ze vzduchovky nebo si zaskákat na trampolíně. Vyřádit se mohly v pěně, kterou              
i letos zajistili členové hasičského sboru v Bučovicích za pomoci členů dobrovolných
hasičů z Kozlan. Za toto příjemné zpestření jim děkujeme. Na závěr si děti i dospělí
opékali špekáčky.
     Během měsíce srpna se podílel KSK na organizaci běžeckých závodů, které se
konaly opět v Podhájí a jeho okolí. Tyto závody pořádal AHA – atletický klub Vyškov
pod vedením pana Jiřího Hajzlera a paní Magdy Hajzlerové. KOKO KROS se v Kozlanech běžel poprvé a měl velký úspěch. Na start se dostavilo přes 120 závodníků
z celého regionu. Náročný terén zvládli téměř všichni závodnici a mají náš velký
obdiv. Děti si mohly čas mezi jednotlivými závody vyplnit doplňkovými sporty jako
– hod na cíl, skoky do dálky, hod oštěpem atd… Příjemný den plný sportu byl
zakončen vyhlášením vítězů a předáním medailí a cen. Doufám, že i v příštím roce
uvidíme na startu tak hojný počet závodníků.
     Oblohu plnou draků bylo možno vidět v sobotu 5. října. Na kopci nad Podhájím
se sešlo spoustu dětí i dospělých, kteří se snažili kočírovat své papírové krasavce.
Některým se dařilo, jiní odcházeli domů už bez dráčků. Letos nám pořádně foukalo  
a tak se opět soutěžilo, který drak vylétne nejvýš, který se udrží ve vzduchu nejdéle, o největšího draka doma vyrobeného. Na závěr se opékaly špekáčky a ještě
dlouho se sedělo u ohně, povídalo se a „ zpívalo“. Doufám, že i příští rok se sejdeme
u pouštění draků. Děkujeme.
     V sobotu 23. listopadu se na sále obecní hospody Kozlany konal turnaj ve stolním
tenise. U pingpongových stolů prověřovalo své umění se „dřevěnou destičkou“ 38
hráčů. Rozděleni byli do 3 kategorií. Děti, ženy a muži. Mužů bylo nejvíc – ti byli
rozděleni do dvou skupin a formou – každý s každým odehráli 8 zápasů. Ti, kteří se
propracovali mezi postupující, hráli ještě o stupně vítězů. Všem, co si došli zapinkat,
děkujeme za účast a doufáme, že se i v příštím roce sejdeme a strávíme pěkné
sportovní odpoledne. Tradičně jsme zakončili rok Mikulášskou besídkou, která se
konala 7. prosince v kulturním sále v Kozlanech. Na děti se přišel podívat Mikuláš se
svým pekelným doprovodem. Žádné zlobivce si čertíci ani tentokrát s sebou neodnesli. A od Mikuláše už jen pár dní a bude tu konec roku.
      Přejeme všem klidné vánoční svátky plné lásky, spokojenosti a pohody                          
a v novém roce spoustu zdraví, štěstí a osobních úspěchů.

Vánoční povídání nejen pro děti

          ŠŤASTNÝ ROK 2014 přejí členové klubu KSK

			
			Vánoční stromeček se podle některých pramenů u nás
objevil na počátku 14. století, jiné uvádějí tuto tradici až ve století 19. Tuto tradici jsme pravděpodobně převzali od německých sousedů. Ale zřejmě poprvé se
stromečky zdobily v Itálii. Symbolika vánočního stromku není příliš jasná. Uvádí
se, že stromek vlastně spojuje tři oblasti světa. Jeho kořeny jsou pod zemí, kmen
je součástí a oporou života a konečně koruna sahá k nebesům. Stromek má tedy
symbolizovat celý svět.
Jesličky se poprvé objevily v roce 1223. Tehdy dal sv. František z Assisi do jeskyně
Greccio přinést seno, jesle, osla a vola. Podle tradice se při bohoslužbě mělo
přítomným zjevit Jezulátko, které František pochoval v náručí. Některé prameny
uvádějí, že první jesličky se stavěly již v římských katakombách, ve kterých se
scházeli první vyznavači křesťanství.

			
			Jmelí roste poloparaziticky v korunách některých stromů,
jeho plody jsou bílé bobule, trochu podobné perlám. Dozrávají právě v prosinci. Tyto
vlastnosti         a také nezpochybnitelné léčebné účinky vedly k tomu, že se mu
připisovala i kouzelná moc. Lidé věřili, že jmelí chrání před ohněm, brání vstupu
čarodějnicím a zlým duchům, že přináší štěstí podobně jako jetelový čtyřlístek nebo
nalezená podkova. Aby jmelí mělo správný účinek, musíte jej od někoho dostat. A
samozřejmě také na oplátku darovat. Se jmelím je spojena i legenda, že kdysi bylo
samostatným stromem. Z jeho dřeva měl být zhotoven kříž, na kterém zemřel Ježíš
Kristus. Strom pak prý hanbou seschl. Proměnil se v rostlinu, která zahrnuje štěstím
všechny, kteří pod ní projdou.
			
			
			Kapr se jako hlavní chod štědrovečerní večeře prosadil
až v 19. století. Dříve se servírovalo několik chodů jako byla čočková nebo hrachová polévka houbový kuba a pukance s mákem a medem. U stolu musel sedět
sudý počet osob. Lichý počet znamenal neštěstí, proto se zvali ke stolu místní chudí
nebo i pocestní. O stolu se mohla vzdálit jedině hospodyně. Za dobré znamení a
příslib hodnosti pro příští rok se považovalo, když nějaké jídlo zbylo. Dávalo se pak
zvířatům, kladlo ke kořenům stromů a trocha se házela i do studně.
Vánoční svátky končí na Tři krále. Původně se mluvilo o 2-12 mužích.

Trojka bývala považovaná za magické číslo. Jména tří králů se ustálila asi ve 12.
století. Tehdy se začala psát jejich zkratka křídou na dveře (C+M+B). Písmena prý
nemusejí souviset se jmény králů, ale mohou vyjadřovat rčení „Christus Mansionem
Benedicat“, což znamená Nechť Kristus požehná tento příbytek.
		
Z činnosti kulturní komise
Tradiční prázdninové akce, přehlídka dechových hudeb „Kelnarovy Kozlany“ a hodové zábavné odpoledne tentokráte s Vláďou Hronem, probíhaly letos v době velmi horkých letních dnů. Avšak ani sluníčko vysílající své žhavé pa-                            
prsky neodradilo návštěvníky a příznivce dechovky, aby opět zasedli pod rozložité
slunečníky umístěné v zahradním areálu naší obce a zaposlouchali se do skladeb
které přednesly Slovácká kapela R. Horňáčka, Vlčnovjanka, Záhorienka a naše
místní Voděnka
Vystoupení Vládi Hrona bylo rovněž zdrojem dobré zábavy, jeho humor
dovednost imitace a jeho pěvecké výkony si vysloužily zasloužený potlesk.
Naše výprava za divadlem skončila letos v listopadu tentokrát v Brně v Městském
divadle (dříve Divadlo bratří Mrštíků). Navštívili jsme muzikál Zorro, který měl
premiéru v březnu 2013. Tato první divadelní dramatizace tohoto příběhu souboje dobra a zla, lásky a vášně, prokomponovaná s takovými songy jako například
„Bamboleo“ či „Djobi Djoba“ a mnoha dalšími zcela novými skladbami v rytmu flamenca se stala hitem divadelní sezóny. Podmanivá hudba, jedinečná choreografická        
a akrobatická čísla a emocionálně nabitý romantický příběh si vysloužily dlouhý
potlesk stojícího publika. Doufám, že i naši občané měli z tohoto představení pěkný
zážitek.
V době, kdy vyjde tento zpravodaj, bude doba adventní pomalu končit         
a všichni se budeme těšit na Štědrý den. Den, jenž je jiný než všechny ostatní
večery v roce, je jedinečný, tajuplný, opředený krásnými zvyky a tradicemi. Na
Štědrý večer chceme být všichni doma se svými nejbližšími a nejmilejšími, snažíme
se zapomenout na vše špatné a i zlo ve světě, jako by utichlo. Ke stolu si s námi sedá
pohoda, láska a pohostinnost. V tento večer se štědře obdarováváme a snažíme se
svým dárkem udělat radost svým nejbližším.
Vychutnejte si společné štědrovečerní chvíle a mějte se hezky nejen              
o Vánocích, ale po celý příští rok.
				
   Za KŠSK
						
PaedDr. D. Pytelová

Rybářský kroužek Kozlany o.s.
     Rok 2013 se nám pomalu chýlí ke konci, proto si, vážení spoluobčané, dovolíme
v tomto čísle zpravodaje v krátkosti připomenout naši činnost v uplynulém období.
      Příchod pozdního jara, dlouho trvající deště a přímý přechod do léta zpozdil             
i naši naplánovanou činnost. Po nezbytných úpravách kolem břehů rybníka a kolem
chaty jsme začali s přípravami na letní opékání makrel, které proběhlo ve dnech 29.
června, 20. července, 3. srpna, 17. srpna 2013 na hody jsme připravili i taneční
parket kde k tanci i k poslechu hrála taneční skupina Duo tandem.
     Ve dnech 23.-24. srpna pořádali naši členové již tradiční rybářské závody pro
dvoučlenná rybářská družstva, a to s názvem Kozlanská třicetihodinovka. Bylo
připraveno bohaté občerstvení po oba dny jak pro závodníky, tak pro přihlížející.
Celkem bylo měřeno a bodováno 48 chycených ryb. Jeden bod v soutěži činní jeden
centimetr měřené ryby.
První místo si odvezli otec se synem Břečkovi, ulovili celkem II kusů ryb a
získali 616,5 bodu. Druhé místo Jabůrek- Pekárek, ulovili celkem 9 kusů ryb a získali
530,5 bodů. Třetí místo otec se synem Šmehlíkovi, ulovili 7 kusů ryb a získali 35I,5
bodů.
     V příštím roce budeme pokračovat v naší činnosti jak na obecním rybníku, tak při
organizování společenských a kulturních akcí v obci. Již dnes Vás můžeme pozvat
na tradiční rybářský ples, který se koná 1. 3. 2014. Hraje skupina Panorama.
     Vážení spoluobčané, Rybářský kroužek Kozlany o.s. Vám přeje příjemné prožití
vánočních svátků a v novém roce mnoho zdraví a osobních úspěchů.
      předseda Rybářského kroužku Kozlany o.s.

Sbor dobrovolných hasičů obce Kozlany

Slovo kronikáře

Vážení spoluobčané,

Další řádky z kroniky obce se v tomto čísle našeho obecního zpravodaje budou týkat
roku 1939. Zápis zahrnuje informace z dění v obci a také ve světě.
Z kroniky tedy po šesté:
     V prosinci 1939 a lednu 1940 udeřily třeskuté mrazy. Tak jak před jedenácti lety
zničily ozimy, v níže položených částech obce značně pomrzly ovocné stromy. Škody
byly moc vysoké, ovocnářství velmi utrpělo.
      Obecní rozpočet v tomto roce skončil schodkem 22 000,-K. Měl být uhrazen
přirážkami k dani.
     Ze zabraných pohraničních území se do Kozlan přistěhoval Jan Hrachovec, ředitel
místní školy s manželkou a dcerou. Přišli ze Svinova, okr. Mohelnice. Přistěhovala se
i rodina Dlouhých ze Slovenska.
     Místní osvětová beseda sehrála v tomto roce za režie Jana Hrachovce tři divadelní
představení.
     Pro Kozlany a okolí postavil Spořitelní a záložní spolek na pozemku obce vedle
domu č. 33 budovu, kde měla záložna kancelář a byly zde kanceláře obecního
úřadu. Náklady na stavbu činili asi 109 000,-K.
       Dále postavil dům Josef Vítek číslo domu 52. Dům byl postaven na místě
původního hodně starého domu. Poslední chalupy, která měla doškovou střechu
poslední chalupu v obci vyhraněného venkovského rázu.  Před domem prý stávala
do r. 1928 obrovská hruška s velice chutným ovocem.
Třetí dům byl postaven na „Projtlu“ s číslem popisným 108. Nový mlat postavili
Kopřivovi číslo domu 29.
      Na žádost ředitele školy Jana Hrachovce se obecní zastupitelstvo 11. února      
usneslo v budově obecné školy zřídit lidovou hospodářskou školu. Škola neměla
nahradit dvouletou zimní hospodářskou školu, ale měla být jakousi přípravou zejména po stránce teoretické.
Vyučování začalo 16. listopadu a docházeli sem žáci z Kozlan a Bohatých Málkovic
kde se škola v Kozlanech setkala s velkým ohlasem. Naopak tomu bylo v Bohdalicích.
Falešný místní patriotismus bránil tomu, aby se zemědělství i v Bohdalicích dostalo
odborných znalostí.
     Narodilo se sedm dětí, tři děvčata a čtyři chlapci, z nichž jeden hned po narození
zemřel. Sňatky se konaly dva. Zemřelo, bohužel, sedm občanů – tři muži a čtyři
ženy.
     A co přinesl válečný rok nového u nás a ve světě? Povím vám, jak se tom píše
v naší kronice:
     Přes naši krutou oběť nenastal ve světě mír. Mussolini vypověděl Francii koloniální
smlouvu z r. 1935. Itálie se dožaduje francouzkých držav /poznámka – tj. některých
států , které jsou francouzskou kolonií/. Anglie se domlouvá s Německem, Itálií a
Francie se cítí osamocena. Německo si tak umetá cestičku na východ. Polsko je        
z toho nervozní. Bojuje se ve Španělsku a Číně, kde oběti dovršily již dvou milionů.
     13. března pozval Hitler dr. Josefa Tisu a sjednal s ním odtržení Česka od Slovenska. U slovenských hranic čekají německá vojska pro případ, že by se dohoda
se Slovenskem nevydařila. 14. března si J. Tiso vynutil na sněmu souhlas a vyhlásil samostatný slovenský stát. Němci vpadli do českých zemí a Hitler povolal do
Berlína dr. Háchu. Ten svým vynuceným podpisem /pod pohrůžkami vybombardování měst/ vložil osud českého národa do rukou říšského kancléře Adolfa Hitlera.

opět nám přichází vánoční čas a znovu hodnocení uplynulého roku.
      Na prvním místě bych chtěl vyzvednout práci manželů Navarových a Kubových
za vynaložený čas a trpělivost s přípravou družstev mladých hasičů, kterých máme  
k dnešnímu dni   24 členů přípravky a mladých hasičů. Letos absolvovaly děti
soutěže v požárním útoku, štafeta družstev, štafeta dvojic, 2x závod požárnické
všestrannosti a v těchto zimních dnech objíždíme dovednostní soutěž „Uzlová open
liga“.     
     Ženy soutěžily v okrsku Kučerov – Bohdalice a obsadily celkově 2. místo, i když
po velkých protestech ostatních soutěžících na domácí soutěži na nástřikové terče
se celkové pořadí pořádně proházelo.
     Družstvo „Starých kozlů“ s historickým strojem PS-8 odjelo soutěž „OSMACUP“
která se jede jak na jižní Moravě, tak v kraji Vysočina a z důvodu neúčasti na soutěži
v Katově se umístili na celkovém 18. místě.
      Zásahová jednotka se letos zúčastnila prověřovacího cvičení, které se konalo      
u nás v obci. Jednou zasahovala u požáru samovznícení hnojnice směrem na Nesovice společně s kolegy z HZS Vyškov.
   Oznamuji všem členům SDH Kozlany, že výroční valná hromada se koná dne 3.
ledna 2014 v 18.00 hod. v obecní hospodě.
    A protože se pomalu blíží konec roku, popřeji Vám všem krásné prožití svátků
vánočních a šťastný a úspěšný Nový rok, prožitý v pohodě a bez požárů.
                                                                     
                                                                          

		

   Za SDH KOZLANY
       starosta sboru
Zdeněk KUBA

Hitler spěchal do Prahy, aby tam dorazil dřív než dr. Hácha a stihl podepsat výnos
o zřízení protektorátu. Slovensko vzal pod svou „ochranu“, tj. pod německou kontrolu. Maďaři  v těch dnech zabrali Karpatskou Ukrajinu.
Proti okupaci protestovala sovětská vláda. Také vláda USA nesouhlasila s takovými
způsoby. Český národ neuznal úmluvu o zániku československého státu. Němci dokazovali, že jsou v zemi porobené. Zatýkali a odváželi lidi do koncentračních táborů.
Všechno podřídili německému dozoru. Úřady, továrny, potraviny, vojenskou výzbroj
a veškeré zásoby.
Vláda protektorátu byla bezmocná a plnila všechny německé příkazy.
Němci nadiktovali poměr marky a koruny 1:10. Všechno vykupovali a proto také        
i Češi začali všechno houfně nakupovat. Bylo vydáno „příročí“ a dle něho se vydávalo jen 500,-K měsíčně a zavedeno vázané hospodářství jako v Německu. Vydány
byly lístky na potraviny, stanoveny nejvyšší možné úřední ceny. Ceny byly nadsazeny, hlavně u stavebnin a dřeva o 50-100%. V zemědělství se zvýšily mzdy o 30
%, zedník dostával 5,-K na hodinu.  
     V listopadu byl z Bučovic první odchod koní pro německou armádu. Z Kozlan bylo
odebráno pět klisen za jednotnou cenu, osm až deset tisíc. Z toho dvě klisny byly
březí. Ale cena koní obrovsky stoupla, vyšplhala se až na 20 000,-K.
     28. října vznikly v Praze a jiných městech, také na Slovensku, proti německé
demonstrace. Nacisté lidi rozháněli, zatýkali a odváželi do vězení. 17. listopadu, bez
rozsudku, zastřelili devět studentů. Zhovadilý okupant předváděl na studentstvu  
jak bude u nás vládnout.
     1. září vtrhla německá armáda do Polska, kde polofašistický režim hrál líbivou
politiku a oddaně sloužil Hitlerovi. Mnichovský rozsudek nezachránil mír, ale naopak
uspíšil válku. V krátké době Němci nashromažďovali zásoby a výzbroj a připravili se
k novému útoku. Polsko pochopilo situaci a snažilo se spojit se západem. Uzavřelo
dohodu s Anglií a Francií o vzájemné pomoci. Británie a Francie vyhlásila Hitlerovi
válku. Nic nepomohlo proti silné a připravené německé armádě a jejich útokům.
27. září ustal v Polsku poslední odpor. Vláda uprchla do zahraničí. Němci chtěli
rychle a náhle obsadit Polsko. Ale ruská armáda obsadila východní oblasti Ukrajiny
a Běloruska. Území, která dobyl Hitler, připojil jako německou kolonii ke své říši.    
Tzv. Generální guvernement. Pro nacisty to byl pokyn, aby zahájili surový a vyhlazovací boj proti polskému lidu.
     Tolik výtah z obecní kroniky o tomto velmi těžkém roce.
			

Krištanová Dana

Věkové složení obyvatelstva obce Kozlany k 5. 12. 2013

Roky
Ženy
Muži
Celkem
za
obec

Do
6

615

15 18

18 30

30 40

40 50

50 60

60 70

70 80

80 90

90 100

Celkem:

9

12

3

21

25

23

20

22

16

13

3

167

14

14

3

25

24

26

26

19

16

4

1

172

23

26

6

46

49

49

46

41

32

17

4

339

Životní jubileum v 2. polovině roku 2013 slaví:
Paní
Paní
Paní
Paní
Paní
Paní
Paní
Paní
Paní
Paní
Paní

Pelcová Hana
Kyprová Ludmila
Kyprová Marie
Mišáková Jitka
Ambrusová Marie
Zemanová Miroslava
Havlíčková Květoslava
Kopřivová Marie
Pokorná Helena
Kelnarová Marie
Fryčová Anna

70
70
70
70
82
82
83
84
84
85
92

let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let

Narození nového občánka:
Hruška Mikeš
Kontaktní telefonní čísla a adresy obce Kozlany:
Obecní úřad:
•
Tel.:
517 358 253
•
Mail:
obec@kozlany.eu
•
Web:
  
www.kozlany.eu
Starosta obce Kozlany – Mgr. Karel Pospíšil:
•
Tel.:
517 331 133
•
Mobil:
606 114 528
•
Mail:
starosta@kozlany.eu
Ordinace praktické lékařky – MUDr. Petra Fialová
Ordinace zubní lékařky – MUDr. Marie Hladká
Kadeřnictví p. Cikánková Jitka
Masáže p. Lenka Vévodová
Pěstitelská pálenice Kozlany

             517 358 481
517 358 480
775 939 887
604 756 665
723 525 567
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