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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané.
Letošní rok 2014 se pomalu chýlí ke svému závěru, a tak opět přichází čas
na to, abychom se za sebe ohlédli a hodnotili, co se nám povedlo, co nás potěšilo nebo zase naopak, co se nám nepodařilo tak, jak bychom si představovali.
Zároveň stojíme každý před svým rozhodnutím, co si dáme jako předsevzetí na
rok příští nebo i na léta následující.
Všichni dobře víme, že právě poslední čtvrtletí letošního roku bylo pro nás
určitým obdobím změn, neboť tak, jako v celé naší republice i u nás proběhly
komunální volby a bylo zvoleno zastupitelstvo obce, které se již na příští čtyři
roky chopilo svých zákonných práv, ale i povinností. Nerad se opakuji, ale považuji za vhodné Vám všem, ještě prostřednictvím tohoto zpravodaje představit
zastupitelstvo obce, které vzešlo z letošních voleb a zároveň si Vám také dovolím představit jednotlivé zastupitele, kteří jsou předsedy nebo členy výborů i komise obce, jak bylo rozhodnuto v podzimních komunálních volbách a následně
také na ustavujícím I. veřejném zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce
dne 6.listopadu 2014.
Ještě v minulém volebním období, a to na XXV. veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 18.6.2014, bylo rozhodnuto, že zastupitelstvo obce pro volební
období let 2014 až 2018 bude mít 7 členů, místo původního počtu 9 členů. Zákon totiž umožňuje, aby obec, s takovým počtem obyvatel, jako jsou Kozlany,
měla nejméně 5 členů zastupitelstva.
Z minulého zastupitelstva obce 5 členů se rozhodlo, že chtějí v práci pro naši
obec pokračovat i v dalším volebním období let 2014 až 2018. Právě z těchto
členů byla sestavena kandidátka pro podzimní komunální volby v naší obci, kdy
na kandidátku byli doplněni dva noví členové, a to paní Jitka Navarová a pan
Bedřich Kolář. Pořadí jednotlivých kandidátů na kandidátní listině bylo postaveno tak, jak tomu bylo v minulém volebním období a podle představ, jak by
mohlo vypadat a pracovat nově zvolené zastupitelstvo, což bylo následovně:
1) Karel Pospíšil
2) Roman Vaculčík
3) Jaroslav Michal
4) Ladislav Mlčoch
5) Světlana Brablecová
6) Jitka Navarová
7) Bedřich Kolář
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V obci nakonec zůstala pouze tato jediná kandidátka a v podzimních komunálních volbách, jste Vy občané dali jednotlivým kandidátům následující počet
hlasů:
1) Karel Pospíšil
148 hlasů
2) Světlana Brablecová
106 hlasů
3) Ladislav Mlčoch
105 hlasů
4) Jitka Navarová
100 hlasů
5) Roman Vaculčík
98 hlasů
6) Jaroslav Michal
95 hlasů
7) Bedřich Kolář
89 hlasů
Jak sami vidíte, s ohledem na výsledky voleb v naší obci však došlo k posunům jednotlivých kandidátů, a to s ohledem na hlasování voličů. Paní Světlana
Brablecová se z 5. místa na kandidátce dostala na druhé místo, pan Ladislav
Mlčoch ze 4. místa kandidátky se dostal na 3. místo a paní Jitka Navarová se ze
6. místa na kandidátce dostala na místo čtvrté. Naopak došlo také k propadům
pořadí na kandidátce, kdy pan Roman Vaculčík se z 2. místa na kandidátce
dostal až na 5. místo a pan Jaroslav Michal se posunul ze 3. místa kandidátky
na 6. místo.
Právě tak jste rozhodli Vy voliči – naši občané. Zastávám názor, že zastupitelé obce musí hájit zájmy občanů, proto je nezbytné respektovat i jejich vůli,
kterou projevili svým hlasováním právě volbách. Sám jsem před čtyřmi lety,
když jsem poprvé nastupoval do funkce starosty uvedl, že nechci, abychom
v naší obci hráli nějaké politické hry a intriky. Myslím si, že slovo politika snad
ani do činnosti naší malé obce nepatří. V naší obci musí za každého z nás
zastupitelů hovořit jeho práce a nikoliv jen „žvanění“ a plané sliby směřující
k vlastnímu prospěchu či obohacení z výkonu volených funkcí, případně k nějakému uspokojení vlastního pocitu důležitosti. Zásadně jsem proto prosazoval a
nadále budu prosazovat, aby o jednotlivých zastupitelích jste rozhodovali právě
Vy občané, nikoliv však nějaké bratříčkování a zviditelňování kamarádů za Vašimi zády, které někdo nazývá vznešeně koaliční jednání. Z takového jednání se
nakonec do čela dostávají lidé, kteří důvěru občanů dostali jen v mizivém počtu
hlasů. Tyto podrazy ať si řeší někdo jiný a někde jinde, když má na to žaludek.
Toto snad v naší obci nechceme a věřím, že i do budoucna se to přestane líbit
i většině lidí v celé naší společnosti. Slušní lidé proto stále více volají po přímé
volbě starostů a místostarostů, poněvadž chtějí si sami rozhodovat o tom, kdo
je bude zastupovat a hlavně, kdo bude pro ně pracovat. Proto chci i nadále plně
respektovat počet hlasů, které jste dali jednotlivým kandidátům. Pokud bych
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toto nerespektoval, musel bych se stydět sám za sebe a nemám ve své funkci
co dělat. Z tohoto důvodu jsem, jako nově zvolený starosta obce, navrhl do
funkce místostarosty paní Světlanu Brablecovou, která od Vás obdržela druhý
největší počet hlasů. Tato se však vyjádřila, že o funkci místostarosty nemá zájem a proto jsem předložil další návrh na místostarostu, podle získaných hlasů
ve volbách, a to na pana Ing. Ladislava Mlčocha. Tento byl ochoten funkci přijmout a následně, na ustavujícím I. veřejném zasedání zastupitelstva obce dne
6.11.2014, byl také místostarostou zvolen 4 hlasy proti 3 hlasům.
O funkci místostarosty se také ucházel pan Roman Vaculčík, který při volbách se posunul z 2. místa kandidátky na 5. místo. Na ustavujícím I. veřejném
zasedání zastupitelstva obce dne 6.11.2014 bylo i tomto kandidátovi na místostarostu obce hlasováno s výsledkem 3 hlasy pro a 4 hlasy proti.
Jak tedy vypadá nově zvolené zastupitelstvo obce a jaké funkce jednotliví
zastupitelé budou v tomto volebním období zastávat?

Starostou obce byl zvolen
Mgr. Karel Pospíšil
Funkci místostarosty vykonává pan
Ing. Ladislav Mlčoch
Předsedou finančního výboru zastupitelstva obce je paní
Jitka Navarová

Předsedou kontrolního výboru zastupitelstva obce byl zvolen pan
Roman Vaculčík
Předsedkyní Kulturní školské a sociální komise byla zvolena paní
Světlana Brablecová

Dále členem zastupitelstva obce pro nadcházející volební období let 2014 až
2018 jsou pánové: Jaroslav Michal, tento byl rovněž zvolen členem kontrolního
výboru zastupitelstva obce.
Bedřich Kolář, který je rovněž členem finančního výboru zastupitelstva obce
a také členem kulturní, školské a sociální komise.
Jako členové kontrolního a finančního výboru i komise kulturní, školské a
sociální byli na jednání ustavujícího I. veřejného zasedání zastupitelstva obce
zvoleni občané, kteří nejsou členy zastupitelstva.
Členem kontrolního výboru se tak stal pan Michal Pelc,
Členem finančního výboru byl zvolen pan Zdeněk Kuba.
Členkami kulturní, školské a sociální komise byly zvoleny paní Marta Pytelová,
Radka Hubáčková.
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Vážení spoluobčané, opravdu si nesmírně vážím Vaší důvěry, kterou jste
mi projevili tak velkým počtem hlasů ve volbách v naší obci, za což vám ještě
jednou upřímně děkuji. Také děkuji všem členům zastupitelstva obce, kteří
mi dali důvěru a na ustavujícím I. veřejném zasedání zastupitelstva obce
mne zvolili do funkce starosty obce.
Uvědomuji si však, že tato důvěra je zároveň pro mne velmi zavazující
a tímto Vás ujišťuji, že během svého druhého funkčního období vynaložím
veškeré své síly ve prospěch všech občanů naší obce. Tak, jak jsem říkal
i opakoval občanům po celé minulé volební období, tak také Vás čtenáře
tohoto zpravodaje, ubezpečuji, že nemám zájem ani potřebu být někomu za
něco zavázán a při svém rozhodování se budu vždy řídit podle svého nejlepšího vědomí a svědomí s podporou právě Vašich hlasů, které jste mi dali ve
volbách. Ať se to někomu líbí nebo nelíbí respektuji Vás občané a budu se
rozhodovat tak, aby to bylo ve prospěch celé naší obce. Při svém hlasování
v zastupitelstvu obce budu vždy usilovat o to, aby všichni členové našeho
zastupitelstva mohli také pracovat ve prospěch Vás všech, aby uvnitř celého
zastupitelstva vládla tvůrčí atmosféra, vzájemná komunikace a respektování
práva na vlastní názor, ale vždy ve prospěch obce a nikoliv jednotlivců. Tak
tomu bylo i v minulém volebním období, věřím, že tomu tak bude i nadále.
Jsem starostou všech občanů naší obce bez jakéhokoliv rozlišování, jsem
naprosto nestranný a vždy se přikloním k návrhu, který budu považovat pro
život v naší obci za nejvhodnější. Uvědomuji si, že jsem Vaším starostou po
celých 24 hodin denně k čemuž Vám všem slouží mimo osobních kontaktů
také telefonní čísla, včetně mobilního telefonu. Proto opakovaně uvádím následující telefonní kontakty na svoji osobu: pevná telefonní linka do kanceláře – 517331133, mobilní telefon: 606114528, e-mail: starosta@kozlany.eu.
I nadále budu s každým komunikovat, naslouchat, ale nebojím se samostatného rozhodování a za svá rozhodnutí si také ponesu i osobní odpovědnost. Vím, že i jako starosta obce musím respektovat rozhodnutí většiny členů zastupitelstva, proto se ještě jednou i touto cestou obracím na své kolegy
zastupitele se žádostí, pracujme tak, jako v minulém volební období a pojďme se všichni, za podpory občanů, společnými silami zapojit do práce pro
obec, ať je to v rovině dalšího zvelebování vesnice, v oblasti kultury, sportu
či další zájmové činnosti. Zkrátka táhněme i nadále za jeden provaz!!!!
Pevně si stojím za svým názorem, že se nenechám nikým někam tlačit
nebo manipulovat, není mně to zapotřebí, protože chci jednat přímo a čestně, ale zcela určitě nepřipustím, aby mi někdo házel klacky pod nohy. To
však neznamená, že nedovedu uznat i svoji chybu, neboť nejsem neomylný
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a nemám představu, že své případné neúspěchy, které se také dostaví,
budu házet na druhé, jak to někdy bývá v kolektivu lidí zvykem. Chci a budu
respektovat názor i stanovisko většiny, mám zájem na tvůrčí a konstruktivní
spolupráci se všemi.
Nové zastupitelstvo obce má zájem plynule navázat na svoji činnost z minulého volebního období a pokračovat tak již v započaté práci. Myslím si, že
všichni členové nově zvoleného zastupitelstva mají zájem na dalším rozvoji
naší obce a již od samého začátku tvoří kvalitní tým, který zná a umí.
Tak, jako v každém vydání „Kozlanského zpravodaje,“ dovolím si Vás i
nyní seznámit s nejzákladnějšími činnostmi i informacemi, které souviseli s
prací ještě minulého zastupitelstva naší obce a které se zcela určitě dotýkají
každého z nás.
Chci Vás informovat o všech podstatných věcech, které se v uplynulých
čtyřech měsících, od vydání posledního čísla zpravodaje, udály.
Poslední – XXVI. veřejné zasedání původního zastupitelstva obce se konalo 26.8.2014.
Pokud se týká jednotlivých akcí, které byly dokončeny nebo byly rozpracovány v uplynulém období, tak je to především v měsíci červenci předání
dokončeného díla - výsadba zeleně – biocenter a biokoridorů na katastru
obce, kde jsme čerpali dotaci ve výši přes 3 miliony korun. Práce na této výsadbě byly zahájeny počátkem měsíce března letošního roku a dotýkají se
celkem pěti lokalit v extravilánu obce. Jsou vysázeny stromy i keře, je zde i
poměrně větší množství ovocných stromů různých odrůd. Výsadbu provedla
firma Petr Vykrut z Ostravy, která vzešla jako vítěz z výběrového řízení a kromě záruky je zde smluvně ošetřena i následná péče o výsadbu, která bude
postupně fakturována z poskytnuté dotace. V současné době jsou již peníze
z dotace, které byly za výsadbu vyfakturovány, na bankovním účtu obce.
V těchto dnech realizační firma dokončuje výsadbu v rámci reklamace, kde
se stromy nebo keře neujmuly.
V měsíci srpnu a září bylo dokončeno statické zajištění pozemku za domem č.p. 4, které si vyžádala demolice domu č.p. 5 (bývalé Krajtlovo), který
je ve vlastnictví obce a v brzké době by měl sloužit pro výstavbu podporovaného bydlení pro naše starší spoluobčany. U této akce je nyní zpracována
projektová dokumentace a začala příprava pro získání vhodného dotačního
titulu pro zajištění financování stavby.
V rámci dotace na akci „Energetické úspory pro obecní dům,“ v době od
1.9.2014 do 31.10.2014 byly provedeny stavební práce na zateplení stropů
a zejména obvodových stěn a také výměna některých oken a dveří u bu-
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dovy č.p. 8 v obci Kozlany, což je budova obecního úřadu, sálu, přísálí a
obecní hospody. Zde stavební práce provedla stavební firma DOBEŠ-STAVBY, s.r.o. Drysice. Pokud se týká vlastního průběhu i konečného provedení
stavby, zde si dovolím konstatovat, že tak bych si představoval spolupráci
s dodavateli stavebních prací pro naši obec. Spolupráce při řešení všech vyvstalých problémů i při každotýdenních kontrolních dnech byla na velmi vysoké úrovni a lidově řečeno: „co se domluvilo, to platilo a bylo vždy v termínu
splněno.“ I kvalitu provedených prací lze hodnotit velmi vysoce. I v tomto případě peníze z dotace za provedené práce jsou již na bankovním účtu obce.
V minulém vydání „Kozlanského zpravodaje“ jsem se zmiňoval o tom, že
naše obec také obdržela dotaci na zateplení provozní budovy obce - bývalá administrativní budova drůbežáren. Zde již 9.10.2014 proběhlo výběrové
řízení na dodavatele stavebních prací a zde nejvýhodnější nabídku podala společnost ROVINA, a.s. Hulín. S touto společností již byla podepsána
smlouva o dílo na provedení prací, kde je však stanoveno, že stavební práce
budou zahájeny až v měsíci dubnu roku 2015, neboť zastávám názor, že
stavební práce provádět v zimním období je velmi riskantní.
Pokud si zmiňuji o provozní budově, zde již byly ukončeny stavební práce
na rekonstrukci druhého nadzemního podlaží, kde z původních kanceláří
vznikly čtyři ubytovací pokoje, a dvoupokojový byt pro krizové situace. Tento byt není určen k trvalému pronájmu za účelem bydlení, ale bude sloužit
zejména pro řešení naléhavých a složitých situací občanů – např. v případě
požáru nebo jiného závažného poškození vlastního bydlení. Všechny pokoje
i byt určený pro řešení nouzových situací našich občanů, mají své vlastní sociální zařízení. Při těchto stavebních pracích byla také provedena kompletní
rekonstrukce kotelny v prvním nadzemním podlaží, kde se nyní nachází nové
vytápění kotlem na dřevo, ale také se dá kombinovat s vytápěním plynovým
kotlem. V rámci stavební rekonstrukce ve druhém nadzemním podlaží je
řešena také společenská místnost z bývalé zasedačky. Byla rekonstruována
příruční kuchyňka i sociální zařízení pro využití uživatelů společenské místnosti. Tyto společné prostory budou samozřejmě k dispozici všem občanům
i občanským sdružením, pro jejich činnost i pořádání kulturních akcí, nebo
pro oslavy životních výročí občanů.
Nadále pokračují práce na zhotovení dokumentace pro vydání územního
rozhodnutí a po té i stavebního povolení k vybudování nových stavebních
pozemků za zahradami domů v dolní ulici v úseku od místa zvané Sýpka po Rostěnický potok. Na II. Veřejném zasedání zastupitelstva obce dne
10.12.2014 byl již schválen oficiální název pro tuto novou lokalitu se staveb-
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ními pozemky, která se již jmenuje „Pod Sýpkou.“ V minulém vydání zpravodaje v měsíci červenci letošního roku jsem hovořil o tom, že naše obec
dne 15.5.2014 podepsala smlouvu na vykoupení rodinného domu č.p. 31
od manželů Karla a Aleny Brovjákových. S ohledem na zdravotní stav pana
Karla Brovjáka musela být podepsaná smlouva ještě schválena soudem, ale
toto schválení již neproběhlo, neboť v měsíci červenci letošního roku pan
Karel Brovják zemřel. Proto v dané věci muselo proběhnout dědické řízení
a na II. Veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 10.12.2014 byla opět
schvalována nová koupě domu, ale za stejných podmínek, tentokrát již od
jediného vlastníka, a to od paní Aleny Brovjákové. Z tohoto důvodu nemohl
být tento dům demolován do konce letošního roku, jak jsem uváděl v minulém vydání zpravodaje. Pod odstranění stavby tohoto rodinného domu se
na jeho místě počítá s vybudováním nové účelové komunikace i s parkovou
úpravou. Nová účelová komunikace tak zajistí dopravní obslužnost pro budoucí výstavbu rodinných domků v nové lokalitě Pod Sýpkou.
Na výstavbu těchto stavebních pozemků opět připravujeme žádost na
poskytnutí dotace. Zde však nejdříve musí hlavně proběhnout všechna stavební řízení.
Koncem měsíce července bylo započato s pokládáním hlavní kanalizační
stoky a vodovodu do tělesa budoucí cyklostezky kolem Rostěnického potoka
v úseku od zdravotního střediska k obecnímu rybníku. Tyto práce měly být
ukončeny v polovině měsíce září a měly následovat další stavební práce, a
to je vybudování veřejného osvětlení a položení živičného povrchu cyklostezky. Cyklostezka měla být hotova v měsíci listopadu. Všichni ale víme,
jaké bylo počasí od konce července na poloviny září. Soustavný déšť nedovoloval každodenní práci na pokládání kanalizační stoky a vodovodu, a
tak lhůta pro ukončení těchto stavebních prací musela být prodloužena, kdy
kanalizační stoka je již položena v celé délce a nyní se dokončují vodovodní
přípojky pro objekt č.p. 115, pro provozní budovu obce a také pro drůbežárny. Nyní by měly pokračovat práce na budování veřejného osvětlení a na pokládání povrchu cyklostezky. Myslím si, že by bylo velmi riskantní tyto práce
dělat v zimním období, což by se mohlo negativně projevit i v kvalitě díla.
Proto do dnešního dne ani nebylo vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele
těchto prací a se stavebními pracemi bude vyčkáno až do jarních měsíců.
Během této doby však nebudeme u této akce odpočívat, neboť v měsíci lednu příštího roku by mohl být vyhlášen dotační titul na budování cyklostezek
a proto nyní připravujeme podklady pro podání žádosti o dotaci.
V září byla dokončena zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele na
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stavební práce k výstavbě kanalizace a čistírny odpadních vod v naší obci.
Nyní nám již nic nebrání požádat o dotaci, pokud bude vhodný dotační titul
vyhlášen. Myslím si, že v roce 2015 bude zcela jistě nějaká taková výzva vyhlášena. Teď již bude opravdu záležet na občanech naší obce a na rozhodnutí zastupitelstva, zda se do dalšího kroku k výstavbě kanalizace a čistírny
odpadních vod pustíme. Kanalizace i čistírna odpadních vod není jen otázkou nákladů na vlastní výstavbu, ale je to i nákladech na každého obyvatele
obce, které vzniknou po vybudování kanalizace, kdy se tyto projeví ve výši
poplatků za stočné.
V červencovém vydání zpravodaje jsem hovořil o tom, že jsem požádal
o prodloužení výjimky, kdy můžeme odpadní vody odvádět do vodních toků
Rostěnického potoka a také do potoka Runza. Výjimka nám byla prodloužena, ale v nejbližších měsících se budeme muset zabývat výší poplatků
za stočné, které v naší obci činí pouze 25,- Kč na osobu za kalendářní rok.
Tento poplatek se však dosud netýkal občanů, kteří odpadní vody likvidují
v jímkách na vyvážení. Opakovaně jsme z příslušných institucí upozorňováni na špatné nastavení těchto poplatků z let minulých, kdy nejen tato výše
poplatku za stočné nebude udržitelná, ale již nyní se vystavujeme nebezpečí
uložení sankcí za vypouštění odpadních vod. Nyní je tedy na zvážení, zda
řešit a platit uložené sankce, které mohou činit i několik set tisíc korun ročně.
Ukládané sankce nám však likvidaci odpadních vod stejně nevyřeší, proto
zvažujme, zda se již se vší vážností nezačneme zabývat výstavbou kanalizace a čistírny odpadních vod v obci a posuneme se tak v této oblasti někam
dopředu a řešení tohoto nepopulárního problému alibisticky nepřenechávat
našim nástupcům. Mnoho zájemců o koupi domu v naší obci nebo i zájemců
o stavbu se dotazuje, zda obec má již vyřešenu kanalizaci a čistírnu odpadních vod.
V rámci rozhodování o výstavbě nové splaškové kanalizace i ČOV, je
nutné zvážit, že náklady na stavební práce nadále porostou s ohledem na
neustálé zvyšování cen různých komodit na trhu, nebo i o vývoj kurzu koruny
vůči euru. Zde vidíte, že všichni máme opravdu o čem přemýšlet.
V době od měsíce června do konce listopadu naše obec zaměstnávala dva
pracovníky na veřejně prospěšných pracích, kdy jsme na jejich mzdu dostávali
dotace z úřadu práce. Tito dva pracovníci pracovali na údržbě zeleně, kdy téměř
po celou dobu sekali trávu křovinořezy. Mohu konstatovat, že jejich práce byla
pro údržbu našich zelených ploch přínosem, neboť letošní vlhké počasí značně
ovlivňovalo růst trávy a také neumožňovalo se s technikou dostat k sekání některých ploch. Zde právě našli uplatnění oba zaměstnanci s křovinořezy.
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Pokud se týká zaměstnanců v trvalém pracovním poměru i tito v uplynulých
měsících odváděli opravdu kvalitní práci, za kterou nejen těmto, ale i pracovníkům
zaměstnaným na veřejně prospěšných pracích, veřejně děkuji. Dne 25.11.2014
ukončil dlouhodobou pracovní neschopnost zaměstnanec obce pan Josef Müller
a ke dni 30.11.2014 s ním byl ukončen pracovní poměr dohodou v souladu s ustanovením § 49 zákoníku práce. V následujících měsících bude zastupitelstvo obce
řešit, zda a jakým způsobem bude vhodné doplnit zaměstnance obce.
Zaměstnanci obce se nejen starají o údržbu obecního majetku i pozemků, ale
také poskytují služby občanům naší obce. Kromě osvědčené služby svážení posekané trávy a spadaného listí i poskytování dopravy traktorem, byla v podzimních
měsících zavedena nová služba, a to orání zahrad traktorem. Platba za tyto služby
stále odpovídá nákladům, které jsou vynaloženy na PHM a na hodinovou mzdu
pracovníka. V jarních měsících můžeme občanům nabídnout služby přípravy půdy
zahrad rotavátorem a smykováním.
Jsme také připraveni na řešení zimní údržby, zatím se však zima nijak neprojevuje, nepříjemné bylo pouze náledí ve dnech 1. a 2.prosince, kdy kromě zaměstnanců se na posypu chodníků a cest v časných ranních hodinách dne 2.12.2014
podíleli i členové Jednotky Sboru dobrovolných hasičů Kozlany. Tímto bych chtěl
zaměstnancům obce i členům JSDH Kozlany poděkovat za jejich vysoké pracovní
nasazení při řešení celé situace.
Naše obec v uplynulých čtyřech měsících žila také kulturním životem. Konala
se tradiční přehlídka dechovek „Kelnarovy Kozlany,“ hodové odpoledne nám zpříjemnilo kulturní vystoupení zpěvačky Heidi Janků, dále vystoupení zpěváků Josefa
Boudy – Karel Gott revival Morava, Martiny Severové a Radka Vernera. V sobotu
13.září 2014 se uskutečnil Koncert Hudby Hradní stráže a Policie České republiky.
Tento koncert byl původně plánován na měsíc srpen, ale pracovní vytížení tohoto
profesionálního souboru nakonec koncert posunulo až na měsíc září. Samozřejmě
že bylo v plánu vystoupení v obecní zahradě, ale deštivé zářijové počasí nás donutilo, aby se koncert konal v obecním sále.
V neděli 14.prosince 2014 se uskutečnilo setkání občanů pod vánočním stromem, kdy po kulturním vystoupení, organizovaném Divadelním kroužkem, následoval ohňostroj a potom posezení u reprodukované hudby s koledami v obecním
sále.
Toto však není úplný výčet kulturních, sportovních a společenských akcí, které
se uskutečnily v naší obci, neboť další množství různých akcí pro všechny věkové
generace ještě pořádala naše občanská sdružení. O těchto akcích se však zmiňují
další dopisovatelé tohoto zpravodaje. Mně však dovolte, abych všem organizátorům těchto akcí jménem vedení obce poděkoval, neboť pořádání jakékoliv akce
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vyžaduje nemalé osobní nasazení všech pořadatelů.
Poměrně obsáhle se na těchto stránkách zmiňuji o tom, co již bylo nebo se
uskutečnilo. Samozřejmě nežijeme jen z minulosti, žijeme přítomností, ale připravujeme se na další práci ve prospěch celé naší obce.
Chceme ještě lépe pečovat o veškerý obecní majetek, mnoho práce nás čeká
při údržbě obecního lesa na Řežavé, lesoparku na Podhájím, musíme dosadit staré
aleje stromů, a to nejen ovocných. Stále ještě dlužíme opravu bytového domu č.p.
98, kde jsou od samého začátku problémy s vlhkostí, což potvrdil i odborný posudek. V tomto případě by měl být konečně v roce 2015 vypsán konkrétní dotační titul.
Majetek ve vlastnictví obce chceme nejen zvelebovat, ale připravujeme i novou výstavbu, kterou popisuji již v předchozích odstavcích tohoto příspěvku. Připravujeme
vybudování nového obecního rybníka u Rostěnického potoka na hranici katastru
obcí Kozlany a Kučerov. Zde chceme požádat o rovněž o dotaci.
Pevně věřím, že se nám naše práce bude dařit tak, jako v uplynulých čtyřech
letech a společně se všemi zastupiteli obce se nám podaří naplnit a uskutečnit
všechny své plány nejen v roce následujícím, ale v celém začínajícím čtyřletém
volebním období.
Vážení občané, upřímně Vám všem za dosavadní práci i spolupráci ve prospěch
rozvoje naší krásné obce, jménem svým i jménem celého zastupitelstva děkuji.
Závěrem mi dovolte, abych Vám všem popřál příjemné, klidné a pohodové prožití vánočních svátků se svými nejbližšími a do nového roku pevné zdraví, mnoho
osobních i pracovních úspěchů.
Opravdu se těším na každé setkání s Vámi. Bude mi ctí s Vámi všemi spolupracovat s kdykoliv řešit Vaše oprávněné požadavky.
Mgr. Karel Pospíšil
starosta obce

KOZLANSKÝ ZPRAVODAJ

11

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCE KOZLANY
Vážení spoluobčané,
není to tak dávno, co jsme hodnotili první část letošního roku a již nastal čas
na hodnocení roční. V druhé polovině roku jsme navázali na započaté činnosti, a
to zejména dokončení rozběhlých sezon v požárním sportu jednotlivých družstev
a spolupráci na akcích pořádaných obcí Kozlany.
Naší největší „starostí-radostí“ byla dvě družstva našich „nejmenších hasičů“.
U těchto došlo k velké změně, a to v rozdělení a pojmenování družstev. Chlapecké družstvo si říká „Rošťáci z Kozlan“ a dívčí družstvo vystupuje na soutěžích jako „Delfíni z Kozlan“. Obě družstva dosahovala po celý rok velmi dobrých
výsledků. Naposledy se předvedli na Závodu požární všestrannosti, který spadá
pod okresní soutěž Vyškovský Soptík. Zde Rošťáci obsadili 6. místo a Delfíni místo 18. V předchozím čísle zpravodaje jsem vyzdvihoval práci manželů Kubových
a Navarových. Spolu s nimi patří velký dík za obětavou práci také těm rodičům,
kteří při trénování, přípravě a závodění pomáhají vedoucím mládeže, a
to nejen se svými ratolestmi.
Družstvo žen celý rok soupeřilo v
okrsku Kučerov-Bohdalice, kde předvádělo kvalitní výkony. Své celoroční
snažení korunovalo dosažením celkového 3. místa pro rok 2014, k čemuž družstvu žen gratuluji.
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Družstvo mužů se letos, kromě soutěže okrsku Bučovice,
zúčastnilo dvou závodů „Turné
4 Osem“, kdy se vždy umístili v
první půli startovního pole.
Zásahová jednotka se v roce
2014 musela vypořádat s několika událostmi v katastru obce.
Jednalo se o technickou pomoc
při odklízení následků nepříznivých povětrnostních podmínek a
také o požáry v prostoru pevného polního hnojiště.
Se zimním časem nám nadchází období úklidu a údržby požární techniky, ať
sportovní či zásahové, a svěřených prostor „hasičky“.
SDH Kozlany děkuje všem sponzorům v čele se starostou a Zastupitelstvem
obce Kozlany, partnerům, fanouškům, známým a rodinným příslušníkům za podporu a pochopení pro naši činnost v roce 2014.
Závěrem připomínám termíny nejbližších akcí roku 2015. V pátek 2. ledna 2015
na 18.00 hod. bych rád pozval všechny členy SDH do prostor sálu Obecní hospody na výroční valnou schůzi SDH Kozlany. Na sobotu 7. února 2015 zveme Vás
všechny na tradiční „Ostatky“, na kterých nás doprovodí „Kozlaňáci“.
Na poslední sobotu, tj. 25. dubna 2015, zveme všechny fanoušky a příznivce
požárního sportu na tradiční závody se stroji PS 8 „O putovní pohár starosty obce“.
Na tomto místě bych
rád jménem svým a jménem celého SDH Kozlany popřál Vám všem
krásné Vánoce, pohodové vkročení do nového
roku 2015, stejně jako
jeho šťastné a úspěšné
prožití bez požáru.
Za SDH Kozlany
Ing. Roman Mlčoch,
velitel JSDH
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KLUB SENIORŮ
Čas chvátá mílovými kroky a znovu nastává chvíle, kdy bude vydáno další číslo
Kozlanského zpravodaje. Výčet a souhrnné hodnocení naší činnosti v druhé polovině roku 2014 by mělo být součástí jeho obsahu.
Po prázdninách, kdy už zase vnoučata začala chodit do školských zařízení,
zůstává více času na sebe sama. Uskutečnili jsme plánovaný výlet do lázní Skalka
u Prostějova. Celý den tam prožitý byl velmi příjemný. Příjemný tak, že jsme se
rozhodli jej zopakovat. Kromě toho členové klubu přišli s návrhem zajet znovu do
Kroměříže na podzimní výstavu bonsají, stromků, okrasných keřů a dřevin. I z tohoto zájezdu se všichni vrátili spokojeni.
V září plánované BABYMŇAM se pro jinou nádhernou akci přesunulo na listopad. V programu nastalo několik změn, ale přesto byl II. ročník naší akce hodnocen
hodně dobře. Sešlo se zde na jedno sto padesát návštěvníků včetně dětí. Každý
mohl přinést k hodnocení pomazánku vlastní výroby. Ochutnávat a hodnotit bylo
možné šedesát čtyři druhy pomazánek. Nejvíc chutnala lososová, pak mrkvová
a na třetím místě se umístil „sloní mls“. Bylo možné zhlédnout výstavu prací členů klubu. Předměty různých druhů vyrábíme na našich schůzkách v Podhájí. V
doprovodném programu došlo právě k těm změnám. Místo plánovaných malých
mažoretek tančily dívenky taneční skupiny N-YOJ z Bučovic. Shodli jsme se na
tom, že vystoupení nesplnilo naše očekávání. Zahráli jsme si zábavnou hru a celé
odpoledne nás provázela hudební skupina VRANÍCI, tj. pan Vrána s harmonikou a
přátelé. Bohužel nebylo všechno ideální a potkali jsme se i s oprávněnou kritikou.
Při hodnocení akce všemi členy klubu jsme se dohodli, že se pár slovy o kritice
musím zmínit i v těchto řádcích. Na BABYMŇAMU bylo přítomno hodně dětí, což
všechny samozřejmě těší, že i mladší generace nás poctila svou přítomností. Fakt
jsme za to moc rádi. Děti starší a pak i ti menší dohromady jsou jako neřízené střely.
To vše je pochopitelné. Ale na akci tohoto charakteru je třeba děti přiměřeně krotit. Není možné, aby prstíky ochutnávaly potraviny (v tomto případě pomazánky),
aby vrážely do harmonikáře i hostů, kteří se pohybovali po sále. Na napomínání
pořadatelů reagovali jen pár vteřin. Věříme, že budeme pochopeni a spolu s rodiči
v příštím ročníku společně lépe situaci zvládneme. BABYMŇAM chceme znovu
opakovat, a tak se máte na co těšit.
Navštěvujeme akce organizované jinými složkami v obci a nebo samotnou obcí.
Zážitek z krásného koncertu Hudby Hradní stráže a Policie ČR je nezapomenutelný. Zajdeme určitě na setkání pod vánočním stromkem. Zúčastníme se besedy s
důchodci.
Přeji Vám všem, vážení spoluobčané, od všech členů Klubu seniorů klidné,
krásné a pohodové vánoční svátky, zdraví v příštím roce i v mnoha dalších letech.
Krištanová Dana
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Divadelní kroužek Kozlany
Vážení spoluobčané,
od vydání posledního čísla Kozlanského zpravodaje uplynulo šest měsíců, a
tak mi dovolte krátce Vás informovat o činnosti Divadelního kroužku. Druhé pololetí naší činnosti bylo zahájeno 6. září 2014 zájezdem s názvem „OSTRAVA“. Na
této akci se nemalou částkou podílela obec, která financovala autobus pro všechny
účastníky. Tentokrát je velmi těžké říci, co bylo největším lákadlem. Zda sfárání do
dolů Anselm, nebo prohlídka Vítkovických železáren.
Dne 19. září 2014 proběhlo již tradiční „Dýňobraní“. Celkem se vydlabalo 141
dýní. Výtvory dětí i dospělých ozdobily náves obce. Všechny dýně byly velice překrásné, unikátním kouskem však byl znak obce, který vytvořil p. Miroslav Bártek.
Smutné na tom však je, že tato dýně do rána zmizela. Musím však poděkovat panu
Bártkovi, který byl tak ochotný a tuto dýni ve tvaru znaku obce vytvořil znovu a
umístil ji opět mezi ostatní exponáty.
Ve dnech 13. 11. 2014 a 23. 11. 2014 proběhly předvánoční dílny. Zde si děti
vyrobily drobné dárky pod vánoční stromeček.
A co nás čeká do konce roku? V neděli 14. prosince 2014 zpívání koled pod
vánočním stromečkem. Hudebně nás bude doprovázet pan František Hladký z
Bohdalic. Malým překvapením tohoto podvečera bude vystoupení dětí z dětského
domova Vřesovice.
Dovolte mi závěrem, abych Vám všem popřála veselé svátky a do nového roku
2015 hodně zdraví, štěstí a rodinné spokojenosti. Tímto chci také poděkovat všem,
kteří nám pomáhají v naší činnosti.
Marcela Hajzlerová, Divadelní kroužek

KOZLANSKÝ ZPRAVODAJ

15

Knihovna
Milí čtenáři,
máme tu poslední měsíc tohoto roku a já Vás opět vítám nad stránkami Kozlanského zpravodaje. Začátek prosince hospodyňky přímo vybízí k
velkému gruntování, pečení a nakupování. Tak jako každý rok i letos máme
plnou hlavu toho, kolik druhů cukroví napéct, jakou výzdobu zvolit, kdy umýt
okna… Zkrátka začínají velké přípravy na to, aby i letos na Vánoce bylo
všechno, jak má být. Mezi tím vším běháním je třeba také si trošku odpočinout. Není nic lepšího, než si sednout pěkně do teplíčka s hrníčkem vonící
kávy nebo čaje a nechat se vtáhnout do děje zajímavé knihy. Rázem člověk
alespoň na chvíli pustí z hlavy všechny povinnosti. V naší knihovně máte
možnost vybrat si takovou četbu, která je Vám blízká. Čtenáři si mohou
vybírat přibližně z 3 320 knižních titulů, ale i z knih dodaných knihovnou
Vyškov formou výměnného souboru. V letošním roce bylo naší knihovně
zapůjčeno 540 knih + asi 120 Vámi objednaných titulů a CD.
Možná jste zaregistrovali novou službu pro naše návštěvníky. Během
měsíce září měli školáčci možnost přinášet své učebnice a pracovní sešity,
které jim byly zdarma na počkání obaleny. Myslím, že to byla vítaná a příjemná pomoc pro maminky a jejich děti.
V naší knihovně je také k dispozici kopírka s připojením na internet.
Návštěvníci mají možnost kdykoliv si bezplatně okopírovat dokumenty,
lékařské zprávy a jiné.
Do konce listopadu bylo v naší knihovně zaregistrováno 54 čtenářů, z
toho 41 dospěláků a 13 dětí. Počet výpůjček se vyšplhal na úctyhodných 1
835 a využít internet v knihovně přišlo 194 uživatelů.
Pevně věřím, že zůstanete naší knihovně věrni, a těším se na setkání s
Vámi i v příštím roce. Konec roku se nezadržitelně blíží. Ani se nenadějeme a budou tu Vánoce. Rodina se sejde u štědrovečerního stolu. Všude to
krásně voní, nazdobený stromeček září v pokoji. Všichni jsou k sobě milí,
dětem září očka nedočkavostí a jsou plné očekávání, jaké překvapení pro
ně Ježíšek letos připravil. Čas Vánoc je hlavně o rodině, blízkých, setkávání...
Udělejme si na sebe čas a prožijeme něco pěkného s těmi, které máme
rádi.
Milí čtenáři, přeji Vám všem příjemně strávené vánoční svátky a do nového roku přeji hlavně pevné zdraví, štěstí a spokojenost.
Vše nejlepší v roce 2015 přeje Martina Šilerová
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KSK
Zdravíme všechny příznivce sportu.
V posledním vydání zpravodaje jsme se s Vámi loučili pozvánkou na běžecké
závody KOKO-KROS. Ty se konaly 9. srpna v areálu sportoviště v Podhájí. Tyto závody pořádal AHA atletický klub Vyškov pod vedením Jiřího a Magdy Hajzlerových.
Členové KSK se podíleli na organizaci během dne. Na start se postavilo více než
90 závodníků, kteří byli rozděleni podle věku do kategorií. Ti, kteří zdolali náročnou
trať, měli možnost vyzkoušet si i jiné atletické disciplíny, např. skok do dálky, hod
oštěpem, hod kriketovým míčkem… Příjemný sportovní den byl zakončen vyhlášením výsledků. Tři nejlepší z každé kategorie obdrželi diplomy, medaile, poháry,
trička. Doufáme, že se příští rok opět setkáme se všemi závodníky při již třetím
ročníku běžeckých závodů KOKO-KROS.
18. října pořádal KSK drakiádu.
Třicet dětí a přibližně stejný počet dospěláků se sešlo na poli nad Podhájím, aby
provětrali své papírové kamarády. Bohužel, vítr zapomněl, že potřebujeme, aby
foukal. Počasí zkrátka ještě neporučíme, a tak děti ať se snažily jak chtěly, draci ne
a ne se vznést. Nakonec se počasí přeci jen umoudřilo, větřík nám zafoukal a nad
Podhájí se prohánělo 12 krásných barevných dráčků. Za svou snahu si všechny
děti zasloužily sladkou odměnu. Opět se soutěžilo – o draka doma vyrobeného,
o draka, který vylétne nejvýš, o největšího draka… Pět vybraných dětí bylo oceněno. Na zahřátí byl připraven čaj a svařené víno. Pěkné odpoledne jsme již tradičně
zakončili posezením u ohně a opékáním špekáčků. Všem děkujeme za účast.
22. listopadu se sešla spousta pingpongových nadšenců v sále Obecní hospody v Kozlanech. 22 mužů, 8 žen a 15 dětí se proti sobě postavilo ve vzájemných
utkáních. Turnaj zahájily ve 14.00 hodin děti a končilo se až v pozdních večerních
hodinách finálovou bitvou mužů. Pánové byli rozděleni do dvou skupin. Vzájemné
utkání probíhalo formou každý proti každému, takže diváci viděli spoustu napínavých sportovních výkonů, které vyvrcholily bojem o stupně vítězů. Nejlepší tři z ka-
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ždé kategorie obdrželi za své výkony poháry a dárkové balíčky. Všem pinkálistům
děkujeme za účast a těšíme se na setkání u dalšího turnaje v pinpongu.
6. prosince se v sále Obecní hospody v Kozlanech konala Mikulášská besídka,
na kterou dorazilo asi 70 dětí v doprovodu rodičů a prarodičů. K tanci a dobré pohodě nám pouštěl hudbu D. J. Kubass. Při nejrůznějších hrách a soutěžích si děti i
dospělí zpříjemnili čekání na Mikuláše. Ten dorazil v doprovodu tří pekelníků. Ti se
snažili jako každý rok ulovit nějakého hříšníka, ale i letos zjistili, že v Kozlanech jsou
jen samé hodné děti, a tak opět odešli s
prázdnou. Mikuláš rozdal dětem balíčky
a se všemi se rozloučil. Na závěr proběhlo losování tomboly o krásné věcné
ceny.
Blíží se nám konec roku a my bychom Vám rádi popřáli příjemné prožití
svátků vánočních plných lásky a porozumění a v novém roce mnoho zdraví,
štěstí a osobní pohody.
Šťastný rok 2015 přejí členové KSK.

KSKŠ
Vážení a milí spoluobčané,
je krátce po volbách do obecního zastupitelstva, ve kterém byli zvoleni do
komise kulturní, sociální a školské noví členové ve složení paní Světlana Brablecová, Marta Pytelová, Radka Hubáčková a pan Bedřich Kolář, kteří se Vám
budou snažit zpříjemnit následující volební období kulturními a společenskými
akcemi. Chceme samozřejmě zachovat ty akce tradiční a úspěšné. Přivítali bychom Vaše nápady a náměty na nové i netradiční akce.
Protože se blíží konec roku 2014 a nastává čas vánočních svátků, přejeme
Vám jejich příjemné a klidné prožití, do nového roku 2015 pak hodně zdraví a
osobních úspěchů!
Členové KSKŠ
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Rybářský kroužek KOZLANY o.s.
Závěrem roku nám dovolte připomenout naši činnost v druhé polovině
uplynulého období od vydání zpravodaje a informovat Vás o připravovaných
činnostech kroužku začátkem příštího roku 2015.
Opékání makrel na rybníku proběhlo jen dvakrát, a to ve dnech 28. 6. a
19. 7. 2014. Důvodem bylo špatné počasí celé léto.
22. srpna a 23. srpna se uskutečnil již čtvrtý ročník rybářských závodů
„Kozlanská třicetihodinovka“. Přihlášených třináct dvoučlenných týmů ulovilo
během závodů celkem 55 kusů ušlechtilé ryby, z toho 51 kaprů a 4 amury. Po
změření, kdy jeden centimetr hodnocené ryby znamená jeden bod do celkového hodnocení závodů, byly všechny úlovky navráceny do vody.
Výsledky: 1. místo Jabůrek, Kleibl
746 cm
2. místo otec a syn Šmehlíkovi
649 cm
3. místo Pekárek, Tőth
606 cm
Největší ulovenou rybou závodu byl amur o délce 77 cm. Po ukončení
závodů pokračovalo opékání makrel.
Na začátek roku 2015 připravujeme již sedmnáctý v pořadí Rybářský ples,
a to na pátek 6. 3. 2015. Hrát bude skupina Clasik Kroměříž. Výroční valná
hromada proběhne jako vždy poslední pátek měsíce března 2015.
Na závěr chceme poděkovat všem, kteří nás podporují při našich akcích,
a popřát všem veselé vánoční svátky a v nastávajícím roce nejen pevné
zdraví, ale i pohodu.
Výbor Rybářského kroužku, o.s.
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Slovo kronikáře
V tomto čísle zpravodaje opět budu hovořit o událostech v naší obci, v
našem státě a také ve světě. Informace se týkají r. 1941 a jsou čerpány z
kroniky naší vesnice.
Z kroniky poosmé:
Zima v tomto roce trvala dlouho a byla velmi krutá / -20 až – 34 stupňů celsia/.
Napadlo mnoho sněhu, byly velké větry, často se tvořily vysoké závěje, silniční doprava byla přerušena. Mrzlo až do 14. března, 15. března se náhle oteplilo, sníh intenzivně tál a potoky nestačily vodu pohltit. Rozlila se po polích. V Nesovicích vnikla
až do dědiny a zbořila tři domy. Pak zamrzlo a vydrželo to až do 22. března. Mrazy
zničily mnoho ovocných stromů. Setí začalo 2. dubna, pak tři dny pršelo a napadl
nový sníh s teplotou mínus šest stupňů. Ani ozimy nevydržely povětrnostní hrádky.
Pšenice vymrzly z 95 %. Nastala obrovská poptávka po osivu jarním. Situace byla
velmi povážlivá, protože předepsané dodávky byly obilní společností vyvezeny do
Německa. Hrozilo, že obilí, které bylo ponecháno v republice, nevydrží do nové
sklizně. Železné zásoby z dřívějších let již Němci vyrabovali před okupací. Vymrzly
z 80 % i jetele. A tak musely tyto plochy být osety ovsem a ječmenem. A nová špatně řešitelná situace – nebylo čím krmit. Příděl krmiv byl nepatrný, 7kg na dojnici
a jeden měsíc. Také topivo bylo na lístky a příděl byl velmi malý. Jarní práce trvaly
dlouho-cukrovku seli do 5. května, brambory sázely do 15. toho měsíce. V druhé
polovině května se velmi oteplilo, až na 26 stupňů ve stínu, ale zase přišly bouřky.
Přes všechnu tu nesnáz byla sklizeň dobrá. Ceny : cukrovka 22 K, mléko 1,25 K,
vejce 0,80 K, husa 60 K, pár kuřat 40 K, cukr 6,50 K, uhlí kamenné 30 K, hnojiva 72-144 K, semena jetelů 24-30 K, seno jetelové 30K/q. Úřední ceny : pšenice
171 K, ječmen 175 K, žito 150 K, oves 130 K.
Rozpočet obce byl v mínusu a schodek byl uhrazen 100% z daní. Zakoupili
motorovou stříkačku, kdy na polovině ceny se podílel hasičský sbor. Za výpůjčku,
7000 K, se opravilo místní osvětové besedě jeviště. Prodali se na Párechu tři stavební pozemky za cenu - 2 K/m2.
Přípisem okresního hejtmana, Dr. Bergmana bylo nařízeno , aby obce odevzdaly pamětní knihy ve Vyškově a tyto budou uloženy v Zemním archívu v Brně. Prý
neodpovídají svým obsahem skutečnosti. Zvláště při záznamech z války a ze státoprávních poměrů. Proto je nevhodné do nich psát. 26. listopadu byla pamětní
kniha odevzdána. Na poradě kronikářů v Bučovicích bylo doporučeno záznamy
pořizovat do deníku a do kronik zatím nic nepsat. A nová kronika ? „Budiž pořízena
na náklady obce!“
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Osvětová beseda sehrála v tomto roce pod vedením Jana Hrachovce tři divadelní představení: Paličova dcera, veselohru Furiant a Z českých mlýnů. Pořádala
krásný večer dechové hudby.
A co se týká obyvatelstva : narodily se tři děti – děvče a dva chlapci. Byly uzavřeny tři sňatky. Zemřelo sedm občanů – 4 ženy /nejstarší 90 let/ a tři muži / 17, 49
a 64 let/.
Na Drahanské vysočině bylo vystěhováno ve třech etapách 34 obcí pod záminkou, že bude rozšířena vyškovská střelnice vybudovaná v roce 1935. Lidé byli nešťastní . Sepisovali majetky a katastrální výměry pozemků. Trudná byla jejich pouť
za hledáním nových domovů. Přesídlovací kancelář ministerstva vnitra ve Vyškově
nařídila vystěhování první etapy ukončit 1. dubna 1941. Všichni doufali, že za chvíli
poženou spojenci Němce pryč ze zabraných území a ke stěhování vůbec nedojde.
A teď co se píše v kronice o válečných taženích německých okupantů:
9. dubna přepadli západní státy, zahájili útok na Francii. Na to se připravovali
a soustředili síly celou zimu. V těchto smutných dnech odstoupila Chamberlainova
vláda a novou sestavil Winston Churchill. Prohlásil :„ Nemohu britskému lidu nabídnout nic jiného než krev, námahu, pot a slzy. V Mnichově měli západní státy na
vybranou zvolit si válku nebo hanbu. Zvolili hanbu a máme válku.“ Francouzkou
zemi chránila tzv. Maginotova linie, ale armáda byla špatně vyzbrojena a mohla
klást Němcům jen malý odpor. Francouzský národ, kterému
namluvili v době Mnichova, aby nebojoval za Československo, nechtěl nyní bojovat ani za sebe. Z poražené Belgie se valila německá vojska do středu francouzské země. Obešli Maginotovu linii a mířili rovnou na Paříž. V této těžké době se
podařil Agličanům ústup z Francie a se svou nevelkou armádou / 200000 anglický
vojáků a 100000 vojáků různých západních spojeneckých zemí/ byli přepraveni do
Anglie. Francie se chýlila k pádu. Toho využil Mussolini a 10. června vyhlásil válku
o Velkou Británii a Francii. 13. června vnikli Němci do liduprázdné Paříže. 21. června museli Francouzi podepsat nelítostné podmínky příměří. 8. srpna začala bitva
německých vojsk o Anglii. Strašné nálety byly zahájeny na britská města. Hitler
hrozil, že je vymaže z povrchu zemského. Angličané si uvědomili, co způsobila mnichovská zrada ve světě a rozhodli se vydržet, vytrvat a nakonec nepřítele porazit.
Jejich odpor proti nepříteli den ode dne sílil a v polovině září Němcům už chybělo
184 letadel. Němci odstřelovali města v Anglii přes kanál La Manche raketovými
pumami. V té době stála Velká Británie proti Němcům sama. V prosinci zahájili
Angličané útok na italská vojska při egyptských hranicích. Porazili je a obsadili polovinu italských kolonií v severní Africe. Velkou porážku utrpěli Italové také v Evropě.
29. října přepadli Albánii a pak Řecko, ale brzy byli odraženi a donuceni k ústupu.
Tak jsou pro nás dochována fakta z opravdu těžké doby ve světě v naší kronice.
Jak tomu tehdy bylo, to opravdu nevím.
Krištanová Dana
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Informace pro občany
Životní jubileum v 2. polovině roku 2014 oslaví:
Paní
Műllerová Miroslava
60 let
Pan
Kučera Miloslav
80 let
Pan
Jelínek Břetislav
80 let
Paní
Masaříková Anna
82 let
Paní
Ambrusová Marie
83 let
Paní
Zemanová Miroslava
83 let
Paní
Pokorná Helena
85 let
Paní
Kelnarová Marie
86 let
Paní
Fryčová Anna
93 let

Opustili nás:
Pan
Brovják Karel
Pan
Suchomel Jan

71 let
86 let

Narození nových občánků v 1. polovině roku 2014:
Michalová Sofie
listopad

Věkové složení obyvatelstva obce Kozlany k 1. 12. 2014
Roky

Do 5

6
-17

18
-19

30
-39

40 –
49

50 –
59

60
-69

70 –
79

80 –
89

90
-99

Ženy

8

15

23

25

22

15

27

18

10

3

0

166

Muži

17

18

25

26

26

25

19

14

2

2

0

174

Celkem
za obec

25

33

48

51

48

40

46

32

12

5

0

340
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KONTAKTNÍ TELEFONNÍ ČÍSLA
Obecní úřad:
• Tel.:
• Mail:
• Web:

517 358 253
obec@kozlany.eu
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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