Vážení spoluobčané,
do konce první poloviny letošního roku zbývá již jen několik dnů. Právě
se k Vám dostává první letošní číslo „Kozlanského zpravodaje.“ Je to opravdu
neskutečné, ale prvních šest měsíců roku 2012 je již téměř za námi. Není to tak
dávno, kdy jsme si přáli klidné a pohodové Vánoce, vše nejlepší a hlavně pevné
zdraví do nového roku a dnes již pomalu nastává okamžik ohlédnutí se za činností
zastupitelstva naší obce za první pololetí.
Proto si Vás všechny dovolím seznámit s těmi nejzákladnějšími činnostmi i
informacemi, které se zcela určitě dotýkají každého z nás.
Opět zde naváži na svoji tradici úplného a pravdivého informování o všech
podstatných věcech, které se v prvních šesti měsících letošního roku udály, protože
každý z nás zastupitelů by měl Vám občanům skládat účty ze své činnosti a svého
působení ve vrcholném orgánu naší obce, kterým právě zastupitelstvo je. Stále
setrvávám na svém postoji, kdy přímou a otevřenou komunikaci s Vámi všemi
považuji za velmi důležitou.   Tato má slova jsou určena zejména Vám občanům,
kteří nemáte možnost se účastnit veřejných zasedání zastupitelstva nebo nemáte
možnost sledovat pravidelné informace na webových stránkách naší obce. Vy,
občané, s kterými se pravidelně setkávám na veřejných zasedáních zastupitelstva,
a Vy, kteří se průběžně zajímáte o dění v naší obci a v případě potřeby se mě osobně
nebo i telefonicky dotazujete na konkrétní problém nebo probíhající akci, si při čtení
těchto mých slov můžete připomenout některé skutečnosti, které s danou věcí nebo
projednávanou otázkou souvisely.
Od začátku letošního roku se uskutečnila tři veřejná zasedání zastupitelstva obce.  Důležitým dokumentem, který byl projednáván na XII. veřejném zasedání
zastupitelstva dne 2. 4. 2012, byl rozpočet na rok 2012. Kromě běžných náležitostí,
které by měl takový rozpočet obsahovat,  byly zastupitelstvem schváleny následující větší výdaje pro tento rok, a to v těchto oblastech rozvoje a budování naší obce:

Příspěvek obci Bohdalice na vybudování jedné čekárny u autobusové zastávky u silnice č. II/429 mezi obcí Kozlany a Bohdalice, neboť tyto zastávky v obou
směrech využívají i občané naší obce.

Zpevnění povrchu cesty na Gurce za domy rodiny Pytelových, za domem
pana Stehlíka, paní Drábkové a pana Pelce, a to až dolů po nové stavební pozemky, aby tato cesta mohla být využívána těžkou stavební mechanizací při výstavbě
nových rodinných domků a nedocházelo tak k nadměrnému poškozování nového
povrchu vozovky v ulici na Gurce.

Zpevnění povrchu cesty kolem Rostěnického potoka, a to v úseku od mostu u drůbežáren až po rybník.

Příprava opravy opěrné zdi pro chodník kolem domu a zahrady rodiny  Pytelových, kolem silnice č. II/429 z Kozlan směrem na Bohdalice.

Výstavba cyklostezky v délce 1 200 metrů kolem Rostěnického potoka v
úseku od silnice č.  III/4291 u zdravotního střediska v obci, až po silnici č. II/431
Bohdalice – Bučovice. Součástí této výstavby bude:
           - položení hlavní kanalizační stoky do tělesa cyklostezky pro novou plánovanou kanalizaci v délce 750 metrů v úseku od zdravotního střediska po rybník, kde
je plánována výstavba ČOV, položení vodovodního řadu v délce 750 metrů v úseku
od zdravotního střediska po obecní  rybník, kdy zároveň dojde k vybudování vodo-
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vodní přípojky pro provozní budovu obce, případně objekt drůbežáren a dům č.
p. 115, kam doposud není voda z veřejného vodovodu přivedena. Současně bude
připravena vodovodní přípojka pro plánovanou ČOV a sklad u obecního rybníka
včetně vybudování požárních hydrantů. V délce 750 metrů bude také vybudováno
veřejné osvětlení, a to opět v úseku od zdravotního střediska po obecní rybník.
Zapínání tohoto VO bude realizováno na dvě etapy. V první etapě to bude úsek od
zdravotního střediska po provozní budovu obce, kdy toto VO bude spínáno současně
s VO celé obce, druhá etapa bude v úseku od provozní budovy po rybník, kde bude
spínání realizováno na poptávku.
      – Zpracování projektu k vybudování kioskové trafostanice pro plánovanou                                              
ČOV včetně realizace této stavby. Zde se počítá s položením podzemního kabelu
v úseku asi 250 metrů od sloupu VN pod stavebními pozemky na Gurce a jeho vedení v obecním pozemku vedle dešťové a splaškové kanalizace až k plánovanému
objektu ČOV, kde musí být vystavena kiosková trafostanice. Původní projekt počítal
s nadzemním vedením a jiným typem trafostanice, což by nebyly náklady obce,
ale náklady distribuční společnosti – E.ON. V minulém volebním období s tímto
nadzemním vedením nedal souhlas vlastník sousedního pozemku, neboť ochranné pásmo kolem VN zasahuje do jeho zemědělského pozemku. Z tohoto důvodu
musí dojít k přepracování projektové dokumentace i ke změně způsobu budování
potřebné trafostanice.
     - Dobudování vodovodního řadu k domům paní Ambrusové a pana Melichara,
neboť v době výstavby vodovodu nebyl vodovodní řad k těmto domům přiveden.
Oba tyto domy jsou napojeny na obecní studnu, v níž je voda závadná.
     - Rozpočet počítá s návštěvou divadla pro občany obce, s předvánočním setkáním s důchodci, s pořadem Kelnarovy Kozlany, s vánočním ohňostrojem, dále s
besedami a společenskými akcemi pro občany, s obecním plesem a tanečními zábavami, s věcnými dary do tomboly a dalšími akcemi.
     - Doplnění vybavení tělocvičny, oprava šaten a jejich zázemí v Podhájí.
     - Oprava vrat a dveří v dílně provozní budovy obce, výměna oken v 1.patře budovy, vybudování čtyř tranzitních ubytovacích pokojů s vlastním sociálním zařízením.
    - Nutná údržba veřejného osvětlení a doplnění stožáru tohoto osvětlení do Hliníka.                    
    - Podíl obce na dotaci na zametací techniku, pokud bude dotace poskytnuta,
nákup nezbytných strojů pro údržbu obce, v souvislosti s ukládáním bioodpadu
bude zakoupen štěpkovač.
    - Nákup stromků k doplnění alejí a stávajících zelených ploch, výsadba izolačního
zeleného pásu u silnice č. II/429 mezi obcí Kozlany a Bohdalice, doplnění výsadby
stromků v oplocence na Štumpiglu, odvodnění pozemku před provozní budovou
obce - za zahradami rodinných domů pana Habrdy, Mrňky, nezbytné opravy strojů
na údržbu zeleně, údržba veřejné zeleně, příspěvky občanům na opravy fasád
rodinných domků a květinovou výzdobu.
   - Zateplení štítu budovy zdravotního střediska a oprava fasády budov na obecním
dvoře – č. p. 8 a 9.
Navrhovaný rozpočet také počítá s poskytováním příspěvku při narození
dítěte, a to rodičům, kteří již nemusí být manželé, tak jako tomu bylo do 17. 1.
2011, oba rodiče ale musí mít trvalé bydliště v naší obci. Beze změny zůstává také
příspěvek na vypravení pohřbů.
Některé z akcí, které jsou právě v rozpočtu na letošní rok zahrnuty, již byly
dokončeny nebo práce na nich pokračují.
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Konkrétně byl již vybudován nový stožár veřejného osvětlení v Hliníku a
osvětlení je zde funkční. Z dostupných písemných materiálů v kanceláři obce vyplývá, že po několika desetiletích byla v měsíci květnu provedena celková revize
všech stožárů a elektrického vedení pro veřejné osvětlení. Při této revizi byly na
některých stožárech zjištěny poměrně závažné závady, které musí být neprodleně
odstraněny v zájmu zajištění bezpečnosti občanů. Proto zejména ve středu obce
můžete vidět výkopové a elektromontážní práce kolem sloupů veřejného osvětlení,
které budou v následujících dnech pokračovat i v dalších částech obce. V současné
době je zjišťováno, že elektrické kabely veřejného osvětlení jsou na některých
místech mechanicky poškozeny a následně v důsledku elektrických zkratů přepáleny.
Bylo dokončeno zateplení štítu budovy zdravotního střediska včetně nové
fasády. Fasáda byla také provedena na objektu obecní pěstitelské pálenice. V souvislosti s těmito pracemi jsme provedli také výměnu oken i dveří v pálenici.
Jsou dokončovány práce na nové fasádě na všech objektech v obecním
dvoře - domy č. p. 8 a 9, což je budova obecního úřadu, přísálí a obecní hospody.
Před dokončením jsou také práce na odvodnění obecního pozemku před
provozní budovou obce. Je zde budována rovná zpevněná travnatá plocha, která
bude volně přístupná všem. Bude zde i možnost volnočasového vyžití dětí, ale také
dospělých, zejména pokud se týká míčových her apod., neboť zejména děti nemohou za každých podmínek využívat hřiště v Podhájí. Počítáme zde také s úpravou
terénu pro malou bikrosovou trať, čímž chceme zabránit našim mladým „cyklistům“
v ježdění po parkových plochách i velmi nebezpečných přejezdech z chodníků na silnice. Tato nově upravená plocha následně naváže na budovanou cyklostezku. Bude
zde i malé zázemí pro aktivní i pasivní odpočinek občanů. Pokud se týká budování
cyklostezky, je již zpracována projektová dokumentace pro územní řízení a probíhají závěrečné úkony k bezúplatnému převodu části pozemku do vlastnictví obce,
konkrétně od Pozemkového fondu. Po ukončení územního řízení se bude pokračovat
ve stavebním řízení k vydání všech příslušných stavebních povolení. Pokud se nám
podaří vyřídit nezbytné úřední náležitosti, mohla by být stavba zahájena v podzimních měsících tohoto roku. V tomto směru si musíme všichni držet palce, aby se
podařilo všechna povolení včas a řádně vyřídit.     
Na připravované budování cyklostezky, i na již řešené odvodnění a
zatravněnou plochu pro volnočasové vyžití našich občanů, se mi občas „donesou
k uchu“ informace, které mají možná charakter dotazů: „Na co, a pro koho?“ Jen
mne zaráží, že tyto dotazy mi nejsou kladeny přímo tváří v tvář nebo proč nejsou
vznášeny na veřejných zasedáních zastupitelstva. Na tento, byť nepřímo položený
dotaz, odpovídám: „Budujeme tyto věci pro obec, pro nás všechny, pro naše děti i
budoucí generace.“ Vám, kteří si tyto dotazy mezi sebou kladete „u napěněného Kozlíka“ v hospodě nebo na soukromých párty, a nenašli jste dosud odvahu se přímo
zeptat mne či kohokoliv jiného ze zastupitelů, případně na veřejných zasedáních
zastupitelstva, nevadí, že naše i Vaše děti, pokud nejdou v doprovodu starších na
víceúčelové hřiště, nemají jinou možnost než si hrát s míčem v parcích nebo na
ulicích, jezdí na jízdních kolech po parkových travnatých plochách nebo riskují své
zdraví i životy, když na těchto kolech přejíždějí z chodníků na dost frekventované silnice?? Také je Vám lhostejné, že děti a mládež, pokud využívají dnes tolik oblíbené
kolečkové brusle, musí u nás jezdit jen po chodnících nebo po silnici, a nemají k
dispozici pěknou rovnou trasu v přírodě jako v jiných obcích či městech?  
Všichni také známe velmi krásné prostředí obecního rybníka, kolem
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kterého má právě cyklostezka vést. Díky aktivitám Rybářského kroužku, o. s. Kozlany se právě tento rybník a jeho zázemí stává důležitou součástí kulturního a
společenského dění v obci. Jsou zde pořádány nádherné kulturní akce, které jsou
pro svoji oblibu také hojně navštěvovány. Proto se opět táži: „Je Vám jedno, jak se
k tomuto rybníku dostanete a následně v nočních hodinách, třeba i po dešti, absolvujete cestu zpět po rozblácené cestě, kdy není vidět ani na krok?“ Nebude lépe v
brzké době jít z této akce pěšky na čerstvém vzduchu po hezké zpevněné ploše,
která bude osvětlena než s „nějakým tím promile alkoholu na žíle“ riskovat jízdu
autem, kterým rozjíždíte zatravněnou cestu, kdy úplnou náhodou do cesty vstupuje
ocelový sloupek, který běžně nikomu nepřekáží a tak pevně drží?
Opravdu si myslíte, že nebude lépe na procházky, pro sportovní aktivity
dětí i dospělých, za nějakou dobu využít novou a osvětlenou cyklostezku?  Já, pokud
mluvím za sebe, jsem optimista a věřím, že nejen současné, ale i budoucí generace
v naší obci tyto stavby ocení.
V následujících řádcích si dovolím ještě zareagovat na další, často řešené
téma „pěnivých kozlíkovských brífinků.“ Všichni vidíte, že současné zastupitelstvo
obce dále pokračuje v budování či opravách nemovitostí, které jsou ve vlastnictví
obce. Pochopitelně tyto stavby i rekonstrukce stojí nemalé peníze. Většina těchto
akcí je financována z obecního rozpočtu, neboť v posledních letech nebyly Kozlany
zvyklé na různé dotační tituly. Proč tomu tak bylo mi nepřísluší hodnotit nebo zkoumat, a do nějakých spekulací se pouštět nebudu. Ale již druhým rokem s podporou
většiny současných zastupitelů se snažím nějaké dotace pro obec získat. Je to však
běh na dlouhou trať se spoustou administrativních úkonů, se kterými nemám problém si poradit. Problém je spíše v tom, že otevřená dlaň štědrých dotací se stále
více zavírá. Na jednu stranu se ani nedivím, když i Vy máte možnost vidět, jak se
jinde, o několik pater výše, peníze z dotací rozdělovaly, využívaly a v bezpečných
obalech přenášely. O těchto praktikách bych se mohl rozepsat a vydalo by to na
slušnou knihu. O dotace však žádám dále a možná konečně v jednom operačním
programu budeme s dotací úspěšní, o čemž se zmíním v další části svého příspěvku.
Úspěšní jsme již byli například, když jsme získali formou dotace vozidlo pro hasiče
a následně i část peněz na jeho opravu.
Ale vrátím se k rozpočtu obce. V roce 2011 jsme také stavěli i opravovali
majetek ve vlastnictví obce a i přesto rozpočet za tento rok byl přebytkový. V
současné době na obou účtech obce je částka, kterou lze vyjádřit osmimístným
číslem, z čehož můžeme mít pochopitelně radost. Bohužel všichni sledujeme, jak
se vyvíjí současná ekonomická situace nejen v naší republice, ale také v Evropě i
ve světě. Využijme proto, ještě relativně dobré situace, vybudujme v naší obci pro
sebe i budoucí generace co nejvíce a pokud možno ještě za „rozumné peníze“, dokud se dá za korunu ještě něco pořídit a vybudovat.
Mám-li se vyjádřit sám za sebe, chci peníze rozumně investovat tam, kde
mají z nich prospěch všichni z naší obce. To znamená na místa i zařízení v obci, kde  
mohou občané   odpočívat, chodit na procházky, sportovně i kulturně se vyžívat,
kde si mohou děti hrát. Pečujme o náš majetek. Usnadněme všem našim občanům
práci, zbavme jich starostí, kam s trávou, co se sněhem apod.. Chci, aby bylo za
prací současného zastupitelstva „něco vidět“.
Zcela jistě jsem proti tomu, abychom obecní peníze „proháněli trávicím ústrojím“
nebo je vynakládali na odměny v souvislosti se snahou vytvořit ve vedení obce další
slušně placenou funkci tak, jak  to měli na mysli někteří zastupitelé při jednáních se
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mnou dne 17. října 2010.
Uvědomme si, pokud by se tato „trafička“ pro někoho vytvořila, vynaložili nebo spíše
vyhodili bychom z obecního rozpočtu za jedno funkční období, což jsou čtyři roky,
částku, za kterou bychom mohli odvodnit a vybudovat nejen jedno, ale téměř dvě
hřiště pro děti a mládež, případně vybudovat stejnou cestu s živičným povrchem a
obrubníky, včetně kanalizační přípojky a pásové vpusti, jaká byla v minulém roce
vybudována k domu pana Jana Navrátila u větrolamu.
Nežijeme přece ve vzduchoprázdnu či sterilním prostředí. Veškeré vládní
úsporné balíčky a škrty se nás každý den dotýkají. Sami vidíte, jak se zvyšují ceny
„vstupů“ do výroby, jak se zvyšují daně, a to zejména daň z přidané hodnoty. Toto
vše se promítá i do hospodaření naší obce. Z toho všeho vyplývá, že kupní síla naší
koruny klesá a stále více se roztáčí inflační spirála. Úroky na účtech jsou velmi nízké
a jen stěží pokryjí inflaci. Rád využívám praktického příkladu při nákupu benzínu.
Jestliže jsme počátkem minulého roku za 1.000,- Kč koupili téměř 40 litů benzínu,
tak v současné době je to asi 25 litrů. A obdobný příklad je funkční i v dodávce
různých prací.  Vždyť do konce minulého roku byla daň z přidané hodnoty 10% a
19%. V letošním roce je to již nárůst z 10% na 14% a z 19% na 20% DPH.  A zde
vás opravdu mohu ujistit, že tato zvýšení se nás jako obce poměrně dotýkají. Pokud
sledujete další připravované vládní úspory, z makroekonomického hlediska si zcela
jistě můžeme spočítat, jak nám hodnota peněz na účtech klesá. Kam peníze uložit,
Vám dnes žádný odborný finanční poradce se zárukou neporadí. Pokud by v tomto
bylo jasno, zcela určitě by ekonomická situace v našem státě i v Evropě byla úplně
jiná.  
My však peníze na účtech obce chceme a musíme mít. Stále totiž čekáme na
vyhlášení dotačního titulu na budování kanalizace a čistírny odpadních vod. Kanalizaci i čistírnu chceme z větší části budovat z dotací, částečně se budeme muset na
financování také podílet.  Ale peníze na obecních účtech šetříme právě pro Vás, kdy
já osobně budu prosazovat záměr, poskytnout občanům finanční příspěvek na vybudování kanalizačních přípojek od jednotlivých domů na hlavní kanalizační síť. Právě
budování domovních kanalizačních přípojek také nebude levná záležitost.
Zkusme se i nad tímto zamyslet, a pokud máte nějaké pochybnosti o budování v naší obci, kdykoliv se mne zeptejte. Garantuji Vám všem, že na nákupy
materiálu i dodávky služeb či prací, provádíme důsledný průzkum trhu i výběrová
řízení, a to i tam, kde nám to zákon neukládá. Tímto se nám daří dosáhnout ekonomické výhodnosti prováděných zakázek ve vztahu a k porovnání ceny ke kvalitě
i užitné hodnotě dodávky díla.
Tolik tedy na vysvětlenou členům skupinky, kteří si „u pěnivého moku“ kladli otázky na výše uvedená témata, a sami si na ně odpovídali. Jsem rád, že i Vy v
této skupince víte, že obec poskytuje za zvýhodněné sazby služby našim občanům,
jako je doprava hlíny traktorem, víte, kam se obrátit, když se vyplácí příspěvky
obce na květinovou výzdobu domů, při narození dítěte a další, víte, kde se dají
vyřešit problémy se zamrzlým vodoměrem či s opravou rozježděných obrubníků
před domem. Je jen škoda, když jsme se mezi dveřmi úřadu opakovaně potkali
a na sebe se usmívali, „přestřelovali se vzájemně vtipnými větami“, že mi nebyly
položeny otázky, které ta Vaše srdíčka tolik tížily a musely světlo světa spatřit až při
vydatném pitném režimu. Snad již teď budou tato Vaše srdíčka tlouci volněji.
Samozřejmě, že bych byl raději, kdybych na tyto „JPP (jedna paní povídala)
dotazy“ nemusel odpovídat takto písemně, ale mohl s Vámi všemi jednat osobně,
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ať již mezi čtyřma očima nebo ještě raději veřejně na zasedání obecního zastupitelstva.
Opravdu se nebojte ptát kdykoli na cokoli. Stále připomínám, že jsem Vám všem k
dispozici 24 hodin denně, a když ne osobně, tak zcela jistě na mobilním telefonu. O
tom se již mnozí z Vás přesvědčili, když ve večerních a nočních hodinách nebo i ve
dnech pracovního volna a klidu řešili se mnou problémy s podomními prodejci nebo
pachateli trestné činnosti.
Nyní se již raději vrátím k výčtu informací, které jsou určeny všem občanům
a nikoliv jen několika jednotlivcům.
Ve fázi územního řízení je také plánovaná výsadba pásu zeleně kolem silnice č. II/429 z Kozlan do Bohdalic. Ten má zabránit zafoukávání silnice sněhem v
zimním období, kdy se tato stává neprůjezdnou, což ztěžuje život všem občanům
naší obce. Před letošní zimou zde byly instalovány plastové zásněžky, které budou následně sloužit také jako plot chránící nově vysazené dřeviny před ohryzem
a okusem zvěří. Přestože v letošní zimě bylo sněhu minimálně, při jeho padání a
foukání se ukázalo, že tyto zásněžky zde mají své opodstatnění. Byl vidět markantní rozdíl mezi úsekem silnice, který je těmito zásněžkami chráněn, a úsekem
k obci Bohdalice, kde zásněžky instalovány být nemohly, neboť vlastníci pozemku
odmítají svou část prodat. Samotné řízení k vydání rozhodnutí o změně využití
území je administrativně velmi náročné. Naším záměrem je provést výsadbu zeleně
v podzimních měsících letošního roku.
Koncem měsíce března bylo zakoupeno 100 kusů mladých stromků k
obnově stávajících alejí. Konkrétně bylo zakoupeno 60 kusů třešní, 20 kusů meruněk
a 20 kusů jeřábů. Všechny tyto stromky členové Mysliveckého sdružení Kozlany v
rámci svých dvou brigád vysázeli, za což jim patří upřímné poděkování. Vzhledem k
velmi suchému jarnímu období, byly tyto stromky pravidelně zalévány zaměstnanci
obce. Téměř všechny stromky se ujaly a rostou. Jedinou „skvrnou“ na této výsadbě
je skutečnost, že čtyři stromky někdo odcizil včetně obalů i opěrných kůlů. Doufám,
že tomuto „potřebnému“ člověku tyto stromky dopomohly k jeho blaženému pocitu
a duševnímu naplnění. Nezbývá mi nic jiného, než tomuto nenechavci popřát, ať mu
stromky rostou a přináší ovoce. Ale jak já říkám, a v životě se většinou plní - „na
každé prasátko se voda v kotli vaří.“
Pokud se týká údržby zeleně, v průběhu měsíce února a března letošního
roku byla provedena prořezávka lesa na Podhájí. Zde tyto práce pod odborným
dohledem provedli občané, kteří měli zájem si vytěžené dřevo odkoupit, cena za
prostorový metr dřevní hmoty byla zohledněna vzhledem k jejich práci.
           Nyní v jarních měsících pokračují zaměstnanci obce v údržbě zelených ploch
v katastru obce, a to zejména v jejím intravilánu. Sekají trávu před všemi domy,
na plochách mezi silnicí a chodníkem. Kde je tato plocha větší, seká se tráva v šířce
asi tři metry od hrany silnice. Sečení trávy nebo její mulčování se provádí také
na polních cestách a kolem Rostěnického potoka, aby katastr obce byl přístupný
občanům k vycházkám nebo k cykloturistice. Zatím zůstává neposekaná tráva na
některých plochách a kolem alejí v extravilánu obce. Tato tráva se zde neseče z
důvodu hnízdění zejména bažantů a kladení mláďat zvěře. Sečení trávy kolem alejí
ovocných stromů předpokládáme koncem měsíce června.
Vzhledem k větrnému počasí docházelo v jarních měsících k „úletům“
zejména plastových obalů ze skládky firmy Respono, a. s. Na základě našeho
upozornění provádějí pracovníci této firmy sběr odpadků v remízcích a lesíku kolem
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skládky. Poslední kontrolu tohoto prostoru jsem provedl dne 4. 6. 2012. Závady
jsem nezjistil.
Problém v tomto směru je spíše s navážením odpadu do těchto zelených
ploch z vnější strany oplocení skládky. Mají to na svědomí nepřizpůsobiví občané,
kteří sem najíždějí se svými vozidly, vyloží zde odpad a následně přes poškozené
oplocení vnikají do objektu skládky, kde hledají zejména barevné kovy. Tato situace byla průběžně řešena s vedením skládky, ale oplocení na některých místech je
opakovaně poškozováno. Tato činnost méně přizpůsobivých občanů je prováděna
hlavně v odpoledních a večerních hodinách, případně ve dnech pracovního klidu a
volna. Na základě tohoto zjištění jsem zde provedl vlastní opatření ve spolupráci s
příslušníky Policie ČR. Pachatelé byli zadrženi a následovalo řešení jejich bezohledného jednání. Vzhledem k tomu, že situace se v určitém časovém období opakuje,
toto opatření nadále trvá.
Občané naší obce také opakovaně upozorňují na situaci kolem kontejnerů
na tříděný odpad před bývalým JZD, za pomníkem. Do těchto kontejnerů navážejí
odpad také občané, kteří v naší obci nebydlí, dochází k nadměrnému přeplňování
těchto sběrných nádob. Opakovaně jsem žádal občany, aby - pokud zjistí vozidlo,
jehož posádka nemá nic společného s naší obcí a vykládá zde odpad - mi nahlásili registrační značku tohoto vozidla. Zatím se tak ještě nestalo. Ani já, i když se
velmi často ve večerních i časných ranních hodinách po naší obci pohybuji, jsem
konkrétního původce odloženého odpadu nezjistil. V příštích dnech zde bude proto
umístěna informační tabule, a bude provedeno opatření, aby se zabránilo navážení
odpadu do kontejnerů jinými subjekty než občany naší obce. Z taktických důvodů
nebudu toto opatření dále komentovat. Je nutné si uvědomit, že tyto kontejnery
prioritně slouží právě našim občanům.
Od měsíce května mají občané možnost využívat službu odvozu trávy,
kterou si doma posekají. Jako svozový den je určeno pondělí od 8.00 hodin. Občané
nemusí trávu odvážet do kontejnerů na bioodpad nebo jiným, někdy i méně vhodným způsobem ji likvidovat. Stačí, když hromádky trávy ponechají v pondělí do
8.00 hodin před svými domy, zaměstnanci obce je sami naloží a odvezou.
Zastupitelstvo obce na svém XIII. veřejném zasedání dne 7. 5. 2012 schválilo nákup štěpkovače, který je určený k agregaci za traktor. Tento štěpkovač byl
již objednán a měl by být dodán v průběhu měsíce června letošního roku. Jedná se
o komunální štěpkovač, který je schopen štěpkovat dřevní hmotu až do průměru
třináct centimetrů. U nás však předpokládáme štěpkování zejména větví a dřevní
hmoty z keřů.  Zabráníme tak jejich zbytečnému neekologickému pálení. Tuto službu
nabídneme našim občanům také. Naštěpkovaná hmota se navíc dá využít mnoha
způsoby. Například jako palivo, základ k dřevinám jako mulčovací kůra, případně
přímo při štěpkování se může ponechat v porostu tak, jak to vidíme například kolem
pozemních komunikací.
Zastupitelstvo obce také rozhodlo o zvýšení ročního příspěvku pro občany
na květinovou výzdobu svých domů z původní částky 300,- Kč na částku 500,- Kč.
Tento příspěvek je našimi občany využíván a projevuje se to na pěkném vzhledu
naší obce.
Rozpočet obce počítá též s obnovou vybavení tělocvičny - posilovny, kde
jsou ještě amatérsky vyrobené posilovací stroje. Tyto stroje budou v nejbližších
týdnech vyřazeny a bude dodána část nových certifikovaných cvičebních strojů s
atestem. Dojde tak ke zvýšení bezpečnosti cvičících, a zároveň tím bude vyřešena

zpravodaj_11.indd 7

20.7.2012 9:56:15

odpovědnost obce za případné škody na jejich zdraví. Obnova vybavení posilovny
však s sebou přinese i změnu režimu v jejím využívání. Režim bude obdobný jako
na víceúčelovém hřišti v Podhájí.   Využití posilovny bude pro občany z Kozlan zdarma, pro cvičící, kteří nemají bydliště v naší obci, bude stanoven hodinový poplatek.
Pro naše děti chceme doplnit dvě houpadla a malý kolotoč do parku za
zdravotním střediskem, neboť některé stávající dřevěné herní prvky byly již zubem
času natolik poškozeny, že musely být z užívání vyřazeny.
Zaměstnanci obce dokončili úpravu obecního mlatu za obecní zahradou,
kde byly provedeny dokončovací práce na podbití stropu dřevěnými palubkami,
čímž se tyto prostory staly důstojným zázemím pro různé sportovní, kulturní nebo
společenské akce, které se konají v obecní zahradě nebo na travnaté ploše za mlatem.   V obecní zahradě je nově postavena betonová zídka ze štípaných tvárnic
kolem stožáru na sušení požárních hadic. Kromě estetického vzhledu má tato zídka
i charakter funkční. Skončí tak poškozování sousedního drátěného plotu u domu
Šilerových, neboť tři sloupky tohoto oplocení byly výkopem pro stožár obnaženy a
uhýbaly směrem do obecní zahrady.
Bylo provedeno zateplení a podbití stropu palubkami v místnosti pro nalévání a uskladnění kvasů v obecní pálenici, neboť v letošní zimě tento strop promrzal. Tuto práci provedli zaměstnanci obce.
Od podzimních měsíců máme podánu žádost o dotaci na zakoupení malotraktoru se zametacím a kropicím zařízením v rámci projektu Snižování imisní
zátěže z dopravy. Hodnota tohoto stroje i se zařízením je asi 1 000 000,- Kč. Dotace
by měla být ve výši až 90%, což pro nás znamená, že obec by na zakoupení přispěla
finanční částkou 100 000,- Kč. Zakoupením malotraktoru získáme kvalitní a univerzální stroj nejen pro údržbu komunikací, ale také pro budování a udržování zeleně
i k provádění služeb Vám občanům. K naší žádosti o dotaci jsme obdrželi zprávu,
že tato splňuje všechny náležitosti a byla akceptována. O konečném přidělení
finančních prostředků má být rozhodnuto během jednoho nebo dvou měsíců.
Pokud se zmiňuji o službách pro občany, jsem rád, že jste si zvykli na
využívání služeb obecním traktorem za úplatu. Zejména se jedná o mulčování trávy,
dopravu hlíny, dovoz dřeva apod. Tato služba je poskytována občanům Kozlan,
kterým jsou účtovány a následně fakturovány skutečně vynaložené náklady na její
poskytnutí. To znamená, že se vychází z počtu odpracovaných motohodin traktoru.
Z nich je vypočítána skutečná spotřeba nafty, která je násobena její aktuální cenou.
Dále jsou účtovány náklady na pracovníka, který službu zajišťuje, na základě hodinové mzdy. Zájem občanů o služby traktorem se v letošním roce nadále zvyšuje.
Dne 21. dubna 2012 proběhlo slavnostní předání vozidla Volkswagen Transporter jednotce Sboru dobrovolných hasičů obce Kozlany. Vozidlo bylo bezúplatně
převedeno od Policie ČR a za využití finančních prostředků obce i dotace Krajského
úřadu Jihomoravského kraje bylo přestavěno pro potřeby hasičů. Vozidlo bylo policií
vybaveno pro nasazení v rámci Integrovaného záchranného systému ČR, proto i
jeho pojištění je hrazeno v rámci IZS. Nikoliv z prostředků obce. Tímto vozidlem
je umožněna přeprava devíti osob včetně řidiče, je vybaveno hasicími přístroji a
umožňuje tažení přívěsu s hasičskou technikou. Nezbývá nic jiného, než našim
hasičům popřát, aby jim toto pěkné vozidlo bezvadně a dlouho sloužilo. My občané
si můžeme přát, aby vyjíždělo k „ostrým zásahům“ co nejméně. Takový zásah znamená nejen uchráněné hodnoty, zdraví i životy, ale také nepříjemnou a tíživou
životní situaci, kterou si nikdo z nás nepřeje zažívat na vlastní kůži.
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V prvním čtvrtletí letošního roku byla po dlouhých jednáních uzavřena
nájemní smlouva s RWE – Jihomoravská plynárenská a o nájmu plynovodu.
Konkrétně se jedná o část nově vybudovaného plynovodu ke stavebním pozemkům
na Gurce. Dlouhá a složitá jednání byla vedena proto, že naše obec má stále ve
svém vlastnictví stávající část plynovodu, který je k provozování pronajatý právě
RWE – Jihomoravská plynárenská za roční nájemné vypočítávané z ročního objemu odebraného plynu. V průměru se toto roční nájemné pohybuje kolem částky
60.000,- Kč. RWE - Jihomoravská plynárenská si již nechce nově budované plynovody pronajímat, má však zájem o jejich odkoupení. Tak tomu bylo i v případě nově
vybudovaného plynovodu na Gurce. Proto tato jednání trvala téměř celý rok, než
bylo dosaženo dohody k uzavření nájemní smlouvy.
Rovněž byla uzavřena smlouva o provozování nově vybudovaného vodovodu ke stavebním pozemkům na Gurce. I v případě vodovodu je naše obec jeho
vlastníkem v celé obci a k provozování je projatý firmě Vodovody a kanalizace a.
s., Vyškov. V tomto případě byla jednání opravdu vstřícná. Bylo dohodnuto nové
nájemné za celý vodovod, které činí pro naši obec necelých 20.000,- Kč ročně.
Dosavadní výši nájemného po několik let činila pouze 1,- Kč.
S ohledem na uzavření shora uvedených smluv již nic nebrání tomu, aby
nově postaveným domkům na Gurce byla zajištěna dodávka plynu i vody.
Pokud se zmiňuji o stavebních pozemcích na Gurce, je zde prodáno již 15
pozemků z 18, přičemž jsou zájemci o další dva pozemky. Jejich žádosti o koupi budou projednávány na XIV. veřejném zasedání zastupitelstva obce v měsíci červnu.
Zůstává tak volný k prodeji pouze jeden stavební pozemek. U patnácti prodaných
pozemků, na pěti stavebních pozemcích již byly zahájeny stavební práce, dalších
pět vlastníků zahájilo stavební řízení, kdy ve dvou případech bylo z moci úřední
přerušeno, jeden vlastník pozemku započal s projektováním domku a u jednoho
„čerstvého“ vlastníka se vyčkává na vklad do Katastru nemovitostí.
Všichni víme, že od konce měsíce října minulého roku, na silnici č. II/429, která
prochází naší obci, máme nový živičný povrch. Občas jsme svědky toho, s čímž
jsme po opravě vozovky museli počítat, a to je skutečnost, že někteří neukáznění
řidiči si tuto silnici pletou se závodní dráhou. Proto můžete být svědky provádění
pravidelného měření rychlosti v naší obci ze strany policistů dopravní služby PČR.
Tímto chci předejít případným dopravním nehodám a zejména zabránit ohrožování
životů nebo zdraví, zejména u dětí, které se často po silnici pohybují nejen pěšky,
ale i na jízdních kolech.
Obdobně jsou v naší obci prováděny kontroly projíždějících kamionů, které
jsou občas doprovázeny také vážením buď přímo v obci nebo také na volné ploše
za obcí. Zde Vás ubezpečuji, že výsledky těchto kontrol jsou opravdu alarmující.
Policisté PČR nemohou řešit tyto problémy pouze v Kozlanech, ale ujišťuji Vás, že
kontrolní vážení kamionů budou, dle možností PČR, dále pokračovat, neboť nemám
zájem na opětovném poškození povrchu komunikace, ale také nechci, aby jízdou
těchto přetížených vozidel, byla ohrožována statika Vašich domů, které se nacházejí
v bezprostřední blízkosti silnice.
Od 1. 6. 2012 došlo k personálním změnám v kanceláři obce. Ke dni 31.
5. 2012 ukončila svůj pracovní poměr dlouholetá účetní obce paní Marie Drábková.
Využívám příležitosti k tomu, abych jí co nejsrdečněji poděkoval za kvalitní práci,
kterou pro naši obec řadu let odpovědně vykonávala. K jejímu odchodu do starobního důchodu jí přeji pevné zdraví a osobní i rodinnou pohodu.
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Na místo účetní nastoupila paní Romana Michalová z Kozlan, která po dobu
tří měsíců tuto práci vykonávala společně s paní Drábkovou. Vedení účetnictví obce,
kdy je účetní i správcem rozpočtu, má oproti účetnictví ve firmách svá specifika.
Jako statutární zástupce zaměstnavatele mohu konstatovat, že paní Romana Michalová si velmi rychle problematiku vedení účetnictví obce osvojila a bude zcela
jistě perspektivní nástupkyní bývalé účetní. Jako starosta chci, aby nová účetní v
nejbližší době absolvovala odpovídající školení i nad rámec výkonu práce účetní a
byla tak schopna v kanceláři obce zajišťovat úkoly v oblasti přenesené působnosti
státní správy, které jsme povinni ze zákona plnit. Jedná se o úkoly na úseku evidence obyvatel, ověřování podpisů a listin Czech Point, elektronické vedení spisové
služby a další, čímž se dostaneme na úroveň standardu obcí s obdobným počtem
obyvatel, jaký je v obci naší, s ohledem na hledání  úspor ve státní správě.
Kromě práce naše obec v uplynulém období žila společenským a kulturním
životem. V obecním sále se v době plesové sezóny uskutečnily čtyři plesy, které se
těšily velkému zájmu návštěvníků. Obec pokračovala v započaté tradici a uspořádala
již čtvrtý Obecní ples. Z občanských sdružení, která působí v naší obci, uspořádal
svůj tradiční ples jen Rybářský kroužek, o. s. Kozlany, další plesy zde pořádala TJ
Sokol Bohdalice a Základní škola Bohdalice.
V aktivitě, která také zaslouží uznání, pokračoval   Kozlanský sportovní
klub, který v sále uspořádal tolik oblíbený Dětský karneval. Za tuto úspěšnou akci
si zcela jistě pořadatelé zaslouží poděkování, neboť akce pro děti lze považovat za
velmi přínosné.
V sobotu 12. května 2012 se Myslivecké sdružení Kozlany ve spolupráci s
Okresním mysliveckým spolkem stalo pořadatelem Zkoušek vloh loveckých psů. Pro
tento účel jim byla zapůjčena obecní zahrada i její zázemí na obecním mlatu. Pro
vítěze zkoušek obec věnovala poháry a cenu pro celkového vítěze. Tato akce byla
velmi zajímavá, proto mi nezbývá nic jiného, než poděkovat našim myslivcům za
dobrou propagaci  obce.
Velmi zajímavé bylo také Velikonoční setkání pořádané Divadelním
kroužkem Kozlany.
V tomto pololetí byl dosud největší akcí cyklistický závod „Kozlanský okruh“. Iniciátorem obnovení tohoto závodu po čtyřleté přestávce byla právě naše
obec a Kozlanský sportovní klub. Tento, možná již čtyřicátý ročník oblíbeného cyklistického závodu (slovo „možná“ používám proto, že dosud nebyly nalezeny přesné
záznamy o konání všech jeho ročníků a opakovaně byly i několikaleté přestávky), se
uskutečnil v neděli 27. května 2012. Lze jej hodnotit jako velmi úspěšný. Poděkování
si zaslouží všichni, kdo se na přípravě i vlastní organizaci závodu podíleli. Ať to byli
zaměstnanci obce, členové Kozlanského sportovního klubu, Sboru dobrovolných
hasičů, dále někteří občané, kteří dobrovolně pomohli, i sponzoři, kteří přispěli cenami pro vítěze, skupina cyklistů z Vyškova na historických kolech a v dobovém
oblečení. Díky policistům dopravní služby PČR se mohl vyzkoušet nový operativnější
model uzavírky tratě závodu za využití služebních motocyklů a radiového spojení,
čímž nedošlo ke zbytečnému omezování ostatních účastníků silničního provozu i
autobusů IDS Jmk.
Poslední velmi zdařilou akcí byl Dětský den. Ten v sobotu 9. června 2012
uspořádal Divadelní kroužek Kozlany ve spolupráci s vedením obce, Mysliveckým
sdružením Kozlany i dobrovolně se angažujícími občany. Občerstvení pro děti zajistil
sponzorsky divadelní kroužek a je také nutné poděkovat společnosti ZEMO, spol.     
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s r. o.  Bohaté Málkovice. O stravování doprovodu dětí se postaral v rámci své aktivity Klub seniorů Kozlany a Obecní hospoda. Pokud se týká programu, ten z větší
části zajistili členové Divadelního kroužku Kozlany pod vedením paní Marcely Hajzlerové. Ukázku činnosti příslušníků Hasičského záchranného sboru Jihomoravského
kraje provedli profesionální hasiči z Požární stanice Bučovice. Vyhověli žádosti obce
a předvedli poutavou ukázku vyprošťování zaklíněných osob z havarovaného vozidla
pomocí hydraulických nůžek, páčidel i dalších pomůcek. Obec zajistila velmi zajímavou ukázku práce řezbáře pana Jaroslava Pecháčka, který vyřezal motorovou pilou
z ořechového kmene krásnou rybu. Ta bude sloužit jako lavička u obecního rybníka. Myslivci zajistili nádhernou ukázku činnosti sokolníků, kteří dětem i dospělým
ukázali překrásné dravce a sdělili k nim mnoho zajímavých informací.
Jsem rád, že se na náš Dětský den přijelo podívat i 30 dětí z Dětského
domova ve Vřesovicích, spolu se svými šesti vychovatelkami. Nad tímto domovem
má Divadelní kroužek již několik let patronát a od minulého roku i Obec Kozlany,
která právě těmto postiženým dětem pomáhá také finančně. Proto v rámci našeho
Dětského dne obdrželo vedení domova od naší obce peněžitý dar ve výši 10.000,Kč. Dětem byl též předán audiosystém, který věnovala firma Truhlářství MITA s.r.o.
Kozlany, jako dar určený do tomboly.
Dojemné bylo předávání krásného obrazu naší obci od dětí z dětského
domova. Na něm je vidět budova školy a zmíněného domova. Namalovala ho jedna
dívenka, která se tohoto předání osobně zúčastnila.
I přes vytrvalý déšť se Dětský den opravdu vydařil. Ještě jednou děkuji
všem, kdo se na jeho organizaci i průběhu podíleli. Nebyli to jen členové jednotlivých zájmových a občanských sdružení, ale byli to i samotní občané, kteří se
opakovaně podílejí na aktivitách našeho Divadelního kroužku, v neposlední řadě i
zaměstnanci obce, kteří pomohli v době svého volna.
O tom, že občané naší obce nezištně pomáhají potřebným lidem, svědčí
skutečnost, že v průběhu měsíce května se opakovaně uskutečnila sbírka ošacení,
bot a dalších věcí pro Diakonii Broumov. Za to Vám všem, kteří jste do ní přispěli,
ze srdce děkuji.
Na základě všech shora uvedených aktivit v naší obci si dovolím konstatovat, že naše obec žije nejen prací, ale také bohatým kulturním, společenským i
sportovním děním. Jsem rád, že se na tomto dění většina našich občanů aktivně
podílí, za což všem náleží upřímný dík.
Poděkování také zaslouží členové zastupitelstva naší obce, kteří se pravidelně
iniciativně zapojují do práce i společenského dění v naší obci, a to jak na veřejných
zasedáních zastupitelstva, tak i mimo ně. Aktivně přicházejí s podněty, co by bylo
dobré udělat nebo zlepšit, aby se nám i budoucím generacím v Kozlanech dařilo
lépe. Jsem rád, že takto pracuje velká většina zastupitelů. Jsou ale i tací, kteří se
k těmto aktivitám zastupitelstva i na veřejnosti nepřipojují, na budované stavby,
opravy či jiná díla v obci se jdou podívat až po setmění. Nevyužijí možnosti, kdy
na stavbě probíhá kontrolní odpoledne a jsou zde ostatní zastupitelé i kompetentní pracovníci dodavatelů apod., přitom právě zde mají možnost sdělit připomínky
či názory, aby mohlo být dosaženo maximálního konsensu   ve prospěch většiny
občanů naší obce.  
Opravdu, pozorování dění i provádění prací za pilířem oplocení, vzrostlým
smrčkem nebo záclonkou okna má téměř stejnou kvalitu viditelnosti jako prohlídka
místa po setmění, z čehož logicky vyplývá snížení rozpoznávací schopnosti. Není
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lépe přijít za námi na místo samé a zde si řádně práci nebo činnosti prohlédnout,
eventuelně ihned klást otázky než využívat služeb „obecních tiskových mluvčí“??
Tím totiž zákonitě dochází ke komunikačnímu šumu, který je velkou bariérou
jakékoli komunikace. To přece nechceme. Věřte mi, to jsou léta mé praxe, a to i o
sobotách a nedělích.
Chci také poděkovat zaměstnancům obce, kteří v uplynulém pololetí odvedli kus dobré práce ve prospěch naší obce. Až na jedinou výjimku se všichni i nad
rámec pracovních povinností, aniž by byli mnou úkolováni, zapojují do nezištné
pomoci při pořádání většiny akcí v obci.
Všem poctivým občanům se tímto omlouvám za svá někdy ironická, možná
i tvrdší slova. Jsem však vytrvalým zastáncem názoru, a jsem ve svém životě zvyklý
na to, že přímá komunikace z očí do očí pomáhá utřídění názorů i dobré věci. Kdežto
„za zádíčkama“ se akorát možná dobře „škrabká“, ale nic se takhle určitě nevyřeší.
Těmito několika ostřejšími výrazy chci pár jedincům připomenout svá
slova z ustavujícího zasedání zastupitelstva naší obce dne 8. 11. 2010, že nejsem
z těch, kteří si od kohokoli nechají házet klacíky pod nožičky, a dovolí znevažovat
práci poctivých zastupitelů i našich občanů. Za poctivé lidi jsem se vždy dovedl a
stále dovedu postavit. Taktéž pevně stojím za svými názory i rozhodnutími, za která
umím nést osobní odpovědnost.
Vás, kterých se předchozí čtyři odstavce nějakým způsobem dotkly a
snažíte se přemýšlet o mé „prostořekosti“ nebo „neomalenosti,“ si dovoluji upozornit, že tento příspěvek má titulek „Slovo starosty“. Tudíž se jedná výhradně o můj
názor, tak jak ho já sám vidím i cítím, a tudíž odpovídám i za jeho obsah. Mám právo
jako každý sdělit svůj názor, který mám doložitelný a opřený o konkrétní fakta. Jak
rád říkám, nikdy nestahuji kalhoty kilometry před brodem.
Dovolím si tvrdit, že v naší obci zastupitelé, zaměstnanci obce, členové
občanských a zájmových sdružení i občané v uplynulém období odvedli a nadále
odvádějí jen tu nejlepší i nadstandardní práci v celém spektru činností. Věřím, že
všichni chceme, aby se naše obec dále rozvíjela a byla stejně krásná nebo i krásnější
jako doposud. Na práci zastupitelů, zaměstnanců obce i aktivity vás občanů slyším
opakovaně slova chvály i uznání v širokém okolí, a často čtu další, která dostávám
poštou. Za toto všechno, vážení spoluobčané, přijměte ode mne srdečné a upřímné
poděkování.
Závěrem mi dovolte, drazí spoluobčané, abych Vám popřál příjemné nastávající prázdninové období, krásnou a pohodovou dovolenou, ať ji strávíte kdekoliv.
K tomu všem přeji pevné zdraví, mnoho osobních i pracovních úspěchů.
Tak jako každý den se těším na setkání i jednání s Vámi, rád se budu zabývat Vašimi podněty. Ujišťuji Vás, že je mi ctí s Vámi všemi spolupracovat a kdykoliv
řešit Vaše oprávněné požadavky.
Mgr. Karel Pospíšil
                                                                                                  starosta obce
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Divadelní kroužek informuje...
Vážení spoluobčané,
Jsem ráda, že Vás mohu informovat o naší činnosti. Naše aktivita začala přípravou
na Velikonoce. Ve čtvrtek 22. března, za pomoci paní Šilerové Ivanky a obecních
pracovníků, byl již tradičně ozdoben „SKOŘÁPKOVNÍK“ barevnými výfuky z vajec.
Divadelní kroužek ve spolupráci s kulturní komisí obce Kozlany uskutečnil znovu
velikonoční setkání, tentokrát za obecní zahradou. Jiný ráz programu snad uspokojil přítomné dospělé i děti. Hlavním bodem akce bylo vyřezávání dřevěných soch
motorovou pilou, což nám předvedl na slovo vzatý odborník pan Josef Pecháček
z Hanušovic. Jeho výkon sklidil velké ovace. Dále ke zhlédnutí byla uskutečněna
výstava řezbáře pana Jakubčíka z Vyškova, kterému tímto děkuji za jeho účast.
Samozřejmě se nezapomnělo na děti. Pro ně zde byly připraveny koně ze stáje
„MANNER“ a ačkoli počasí nepřálo, byly stále středem zájmu velkého počtu dětí. Na
závěr setkání si každý mohl odnést vlastnoručně vyrobeného „PILIŇÁČKA“.
Další akcí pokračujeme 9. června 2012, kdy se uskuteční dětský den. Program je již
zveřejněn na vývěskách v obci.
Závěrem bych chtěla popřát všem dětem i dospělým pěkné prožití prázdnin a dovolených, krásné počasí, hodně sluníčka hlavně vše bez nehod a úrazů.
Děkuji všem, kteří nám pomáhají, a těším se po prázdninách na další spolupráci.
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Sbor dobrovolných hasičů
obce KOZLANY

Od nového roku uplynula spousta vody, a tak můžeme zhodnotit uplynulé období.
Počátkem ledna proběhly výroční valné hromady, v únoru jsme uspořádali tradiční
ostatky s následným posezením při harmonice v obecní hospodě.
V březnu jsme se znovu zapojili do projektu „Recyklujte s hasiči“ a sbírali jsme elektro odpad po vesnici. Nepotřebné a vysloužilé elektrospotřebiče sbíráme neustále,
sběrné místo je na hasičce a odevzdat elektro odpad můžete každé pondělí mezi
18. a 19. hodinou.
V dubnu proběhl již III. ročník soutěže s PS-8 „O putovní pohár starosty obce Kozlany“, kterého se zúčastnilo 11 družstev, nejvzdálenější sbor byl z Nového Města
pod Smrkem z Libereckého kraje. Zvítězilo SDH Dlouhá Lhota z blanenského okresu, naši „Staří kozli“ obsadili 3.místo. Při slavnostním zahájení této akce byl sboru
předán do užívání nový dopravní automobil VW Transportér. Fotky a video nejen z
této akce naleznete na webových stránkách našeho SDH.
Koncem dubna uspořádal sbor pro naše nejmenší spoluobčany pálení čarodějnic se
soutěžemi pro děti.
V květnu se rozjely okrskové soutěže. Družstvo žen dvakrát obsadilo 1. místo, po
dvou kolech  vede i  celkové hodnocení. Muži zvítězili na okrsku v Kloboučkách.
2.června se oba týmy zúčastnily soutěže s PS-8 v Hlubočanech „Dračí osma“ Memoriál Františka Hoška. „Staří kozli“ zvítězili a ženy obsadily bramborové 4.místo.
Závěrem bych chtěl poděkovat vedení obce, rodinným příslušníkům a všem našim
fanouškům za podporu našich týmů.
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KLUB SENIORŮ Kozlany...
Klub seniorů v Kozlanech – nestranické sdružení, byl na Ministerstvu vnitra ČR
registrován v dubnu letošního roku. Správná parta kozlanských seniorů se rozhodla
dát své činnosti, kterou již stejně praktikovala v loňském roce, oficiální hlavičku.
Také proto, aby své aktivity ve společenském a kulturním životě mohla více rozvíjet.
Spolupracovat budeme samozřejmě s obcí, a pokud s námi budou chtít spolupracovat i jiné společenské složky v obci, určitě se tomu nebudeme bránit. Právě naopak.
Jsme sice dříve narození, ale to neznamená, že musíme sedět za pecí, číst noviny
nebo hledět na televizi. Sešli jsme se a probírali možnosti i myšlenky, které bychom
mohli či chtěli realizovat.
      První naší společenskou akcí je „ Country večer „ v obecní zahradě v sobotu
8. června 2012. Začátek je v 19,00 hod. Můžete vidět taneční vystoupení skupiny
BABYBOYS z Ivanovic na Hané. Připomínám, že u nás již skupina vystupovala první
večer na Sjezdu rodáků. K poslechu a kdo bude chtít i k tanci bude hrát „Country
parta bratří Hladkých“.  Nebude sice plápolat táborák, ale příjemný večer můžete
prožít i bez něj. Občerstvení bude zajištěno,   tak si s sebou přineste jen dobrou
náladu.  Naší aktivitou, kterou realizuje paní Krištanová, je také charitativní akce
„Kola pro Afriku“. Již celý měsíc květen každé pondělí sbíráme kola pro děti do
Afriky. Věřte nebo nevěřte, ale je připravených čtyřicet jízdních kol různé kvality
k odvozu do sběrného skladu. Jsou to kola nejen z obce, ale i pár kilometrů vzdálených vesnic. Lidé si všimli článku v novinách, myšlenka je zaujala  a kola na
vlastní náklady přivezli. Chci touto cestou poděkovat všem, kdo svá nepotřebná kola
darovali dětem v Gambii. Díky charitativním projektům v posledních letech přibývá
dětí, které se ke vzdělání dostávají na kole. Právě kolo umožňuje dětem překonávat
velmi dlouhé a mnohdy i nebezpečné vzdálenosti, které si my vůbec nedovedeme
představit. Kolo znamená v Africe cestu ke vzdělání, vzdělání představuje cestu ke
svobodě, ke svobodě rozhodování o svém životě, o svém zítřku.   Poděkovat obci
Kozlany za podporu při realizaci této charitativní akce.
Kola již v příštím měsíci nebudeme sbírat pravidelně. Na telefonu 721934965 nebo
725935319 zastihnete paní Krištanovou a dohodnete se, kdy a kam můžete kolo
přivézt. Podle zájmu bychom pak  mohli uskutečnit další hromadný sběr.      
     Milí spoluobčané, chceme Vás pozvat mezi nás. Přijďte, budeme rádi, když se
stanete našimi spolučleny KLUBU SENIORŮ. Nikde není napsáno, že musíte být
důchodci. Takovou podmínku ve svých stanovách nemáme. Uvidíte, kolik zajímavých nápadů připravujeme k realizaci. Určitě všichni znáte známou dobrou partu
seniorů a každému z nich můžete říct, že chcete přijít mezi nás.
Těšíme se .      
      Přejeme každému hodně zdraví, pohody a mnoho krásných dnů plných slunce,
lásky a přátelství.
							 Krištanová Dana
                                                                                        Klub seniorů Kozlany
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Obecní knihovna...
Milí čtenáři,
půl rok se přehoupl jako nic a já vás opět vítám nad stránkami kozlanského zpravodaje. Nejdříve bych chtěla shrnout rok 2011. Loňský rok měla knihovna 52 stálých
čtenářů, z toho 43 dospělých a 9 dětí, kteří uskutečnili 2 179 výpůjček.
Knihovnu navštívilo 723 čtenářů a uživatelů internetu. Do knihovního fondu bylo
zakoupeno 90 titulů nových titulů. I nadále spolupracujeme s knihovnou Karla
Dvořáčka Vyškov, která nám v loňském roce zapůjčila 477 titulů formou výměnného
fondu a 109 knih, které byly zapůjčeny na vaši objednávku. V letošním roce nám
knihovna Vyškov zapůjčila 176 knih.
Do dnešního dne bylo zaregistrováno 41 čtenářů, z toho 10 dětí a 31 dospělých.
Někteří z vás si jistě všimli poloprázdných regálů v naší knihovně. Důvodem je
převoz knih do Vyškova, kde budou postupně do všech knížek vlepeny štítky s kódy,
díky kterým proběhne příští revize knihovny v podstatně kratší době.
Aby měli návštěvníci internetu větší pohodlí, byl do knihovny nainstalován další
počítač, napojený přímo na kopírku.
Milí čtenáři,
sluníčko už nám krásně hřeje. Za pár dní tu budou prázdniny. Doufám, že i během
letních dní zůstanete naší knihovně věrni. Přeji všem spoustu sluníčka, koupání a
odpočinku a také spoustu pěkných chvil strávených četbou z naší knihovny.
Krásné léto přeje
			
							 Martina Šilerová
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Kozlanský sportovní klub...
Zdravíme všechny příznivce sportu.
Již tradičně jsme konec loňského roku zakončili Mikulášskou besídkou, která se
konala 3. prosince 2011 v sále obecní hospody Kozlany. Na tuto akci přišlo přes
osmdesát dětí, které se pobavily  u nejrůznějších soutěží a tance.
Pěknou hudbou nám odpoledne zpříjemnil D. J. Kubass . Po zábavě přišel za dětmi
Mikuláš s čertem, který si s sebou přinesl pekelnou knihu. Některé hříšníky si chtěl
čertík odnést s sebou, ale protože všichni slíbili, že už budou hodní, nakonec odletěl
s nepořízenou. Mikuláš rozdal všem dětem připravené balíčky a s dětmi se rozloučil.
Na závěr proběhlo losování tomboly o věcné ceny.
Letošní rok jsme zahájili dětským karnevalem. Spoustu krásných masek se sešlo
10. března 2012 v sále obecní hospody v Kozlanech.
Děti i dospělí se bavili u nejrůznějších her a soutěží, za které byli odměněni sladkostmi. Celé odpoledne nám k tanci a dobré pohodě hrál D. J. Kubass.   
Příjemně strávené odpoledne bylo skončeno losováním tomboly o spoustu krásných
cen. Hlavní cenu do tomboly věnoval obecní úřad Kozlany.
Všem maskám a nejen jim děkujeme za účast a těšíme se na další setkání.   27.
května 2012 pořádal obecní úřad Kozlany a KSK  „KOZLANSKÝ OKRUH“.  Po třech
letech byl znovu obnoven již tradiční cyklistický závod, na který se dostavilo osmdesát účastníků. Závod byl rozdělen do 11 kategorií podle věku. Nejmladším
účastníkem byla Nikola Smejkalová 1,5 roku a nejstarším účastníkem byl pan Kala
Radoslav, 76 let.
Největší povzbuzování bylo slyšet u nejmladší  kategorie, kde se snažili mrňousci
překonat vzdálenost 100 m. Pro některé byla trať příliš krátká, ale pro některé
to byla taková dálka, že došli do cíle po svých. Ale i u jiných kategorií nebylo o
napínavé situace nouze. Někteří borci si nechali „ujet“ zlato přímo o prsa, třeba
když se radovali předčasně. Ne nadarmo se říká: „Neříkej hop, dokud nepřeskočíš.“
Příjemným zpestřením závodu byl příjezd nadšenců z Vyškova na historických
kolech v dobovém oblečení pod vedením pana Zbořila.
Zájemci měli možnost vyfotografovat se u krásného starodávného kola se „švihákem“
ustrojeným podle módy třicátých let. Celý závod zdokumentoval na fotkách pan Jaroslav Michal a na video závodníky zachytil pan Jiří Doupovec. Měli jsme i novinku
a to výběr fotografií přes počítač a následně vytvořenou fotografii panem Lubošem
Surákem s logem Kozlan a datumem závodu. O tuto službu byl velký zájem.
Moc děkujeme všem složkám, které se podílely na organizaci celého závodu.
Děkujeme starostovi obce Mgr. Karlu Pospíšilovi a Policii České republiky, která
dbala o bezpečnost všech závodníků na trati. Na zdravotní stav závodníků dohlížela
osádka vozu záchranné služby, které patří také náš dík.
Myslím, že se obnovení „Kozlanského okruhu“  povedlo. Počasí nám přálo a závodníci měli chuť i sílu šlapat do pedálů. Proto doufám, že se můžeme na všechny
účastníky těšit i v příštím roce.
Další námi připravenou akcí bude sportovní den, který proběhne 5. července 2012
na hřišti v Podhájí. Bližší informace budou upřesněny na plakátech.
            Sportu zdar a na další setkání se těší členové klubu KSK
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Kulturní dění v obci...
Ohlédnutí za činností kulturní, sociální a školské komise v první polovině roku 2012
začíná v letošní plesové sezoně, která byla opravdu pestrá a zdařilá. Tradiční obecní ples se díky všem pořadatelům, účinkujícím i dobře se bavícím hostům opět
vydařil. Kozlanská Voděnka skvěle hrála k tanci hojnému počtu návštěvníků, z nichž
si mnozí zazpívali krásné moravské písničky při cimbálové muzice z Milotic. Taneční
vystoupení mladých talentů z taneční školy H+L z Vyškova opět zaujalo přirozeným
projevem a bezchybným předvedením tanečníků. Pěvecké vystoupení J. Boudy,
alias Karla Gotta, tentokrát obohatila svým zpěvem Lenka Šarmanová. Hodnotné
ceny z bohaté tomboly udělaly jistě radost všem výhercům.
Únorová návštěva představení „Cikáni jdou do nebe“, jež pro velký úspěch hraje
Slovácké divadlo v Uherském Hradišti již od 2010, přinesla našim občanům pěkný
kulturní zážitek. Měli jsme možnost vidět zajímavé nastudování baladického příběhu
z prostředí kočujících Romů, příběh o lásce nebojácného zloděje koní Lujko Zobara a
krásné a hrdé Rady, kterým prolínaly podmanivé cikánské melodie a temperamentní tance. Zajímavé scénografické řešení, originální kostýmy a dokonalé pěvecké a
taneční vystoupení účinkujících byly odměněny dlouhotrvajícím potleskem diváků.
V průběhu celého roku navštěvují členky KSŠK oslavence z řad občanů, aby jim
popřály k jejich narozeninám a předaly jim jménem obce malou pozornost. V
současné době připravujeme program historicky prvního vítání tří malých občánků
Kozlan, narozených v první polovině roku 2012, kterými jsou Tomáš Navara, Martin
Lozrt a Lukáš Havlíček.
Dalšími připravovanými akcemi jsou tradiční Kelnarovy Kozlany, které se letos
uskuteční 5. 8. 2012 a koncert skupiny Javory se sourozenci Ulrychovými, jež vystoupí odpoledne na hodovou neděli.
					
          Za KSŠK PaedDr. D. Pytelová
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Věkové složení obyvatelstva obce Kozlany k 4. 6. 2012

Narození nových občánků:
•
Navara Tomáš
•
Lozrt Martin
•
Havlíček Lukáš

Kontaktní telefonní čísla a adresy obce Kozlany:
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
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Rybářský kroužek Kozlany, o. s. ...
Vážení čtenáři,
v tomto roce jsme započali naši činnost již v lednu, a to organizováním rybářského
plesu, který byl 13. 1.2012.
Valná hromada proběhla v pátek 30. 3. 2012. Výbor předložil členům výroční zprávu
hospodaření, činnosti kroužku a návrh na změny v   Rybářském řádu pro lov na
obecním rybníku, což valná hromada jednohlasně přijala a schválila. Po ukončení
byl proveden výdej povolenek na letošní rok.
V měsíci dubnu a květnu probíhaly na rybníku brigády se zaměřením na vyřezávání
náletových dřevin, úklid popadaných větví po zimních měsících,  vyhrabání padlého
listí a první sekání trávy v tomto roce. Na sobotu 19.5.2012 jsme připravili další
ročník tradičních rybářských závodů, kterých se zúčastnilo třicet dva závodníků,
soutěžících o ceny.
1.
2.
3.

cena
cena
cena

Toth Zdeněk
Lánský Lukáš
Petrů Pavel

Brno
Vyškov
Brno

Hlavní cenu závodu si odvezl Pavel Petrů z Brna za největší ulovenou rybu dne, a to
za kapra 55 centimetrů. Po ukončení závodů pokračovalo opékání makrel.
     Za Rybářský kroužek o.s.
							 Masařík Bohumil
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Slovo kronikáře...
     Již v minulých setkáních s Kozlanským zpravodajem jsem psala o tom, že úvod
kroniky je průřez informací  zasahujících v mnoha případech až do 19. století života
v naší zemi a také v Kozlanech.
A tak je tomu i na těchto řádcích historického vzpomínání.
POTŘETÍ :
     Změnil se v mnohém způsob hospodaření proti starším dobám. Po roce 1848
nastává v zemědělství velký pokrok a šíří se po všech vesnicích. V r. 1863 vzniká ve
Vyškově okresní hospodářský spolek, který pořádá přednášky přímo na dědinách.
Přesvědčuje zemědělce o nutnosti vzdělání a potřeby odborných znalostí. Hlavně
rolnická mládež by se měla vzdělávat, podporovat a šířit pokrok . Spolek
usiluje o otevření hospodářské školy ve Vyškově. V r. 1875 žádá o zřízení zvláštního
oddělení pro hospodářské vyučování na nové pětitřídní měšťanské škole ve Vyškově,
Slavkově a v Bučovicích. Oddělení, pro nedostatek peněz, otevřeno nebylo. Až v r.
1888 byla otevřena ve Vyškově samostatná hospodářská škola jako čtvrtá v pořadí
na Moravě. Finance byly získány sbírkami, příspěvky obcí, štědrými příspěvky
peněžních ústavů i četnými soukromými dobrodinci.
     Vznikaly zemědělské organizace a svépomocný zemědělský podnik. Pro vzdělávání
ženského dorostu se ve škole organizovaly tříměsíční hospodyňské kurzy, které byly
první toho druhu na Moravě. V r. 1928 byla ve Vyškově zřízena v arcibiskupském
zámku samostatná celoroční hospodyň-ská škola.
     Rozvoji zemědělství pomáhala i družstevní hnutí hlásaná Kampelíkem, Kodymem
a Demkem.
Vznikají svépomocné úvěrní peněžní ústavy, hospodářská družstva, družstevní
mlékárny, vodní družstva a chovatelské spolky. V r. 1898 vzniká ve Vyškově nákupní
a prodejní hospodářské družstvo.
Rolníci přestávají být hříčkou v rukou německo-židovských obchodníků, kteří do té
doby měli obchod
s obilím pevně v rukou.
      Velmi podstatně ovlivnil vývoj zemědělství rozvoj cukrovarního průmyslu.
Zvětšují se plochy cukrovky, která se v Kozlanech pěstuje od r. 1868. Po zřízení
polní dráhy v r. 1906, z Kozlan do Vyškova, nastává nejen v Kozlanech, ale i okolí
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intenzivnější pěstování cukrovky. Zvětšují se osevní plochy cukrovky, které se dobře
hnojí chlévskou mrvou, ale také strojenými hnojivy. Chová se více dobytka, pro
který je dostatek krmiva – skrojky, melasa a řízky. Je možno říct, že cukrovka se
stala plodinou , která způsobila přímo revoluci ve způsobu hospodaření. Extenzivní způsob hospodaření se mění na intenzivní. Přechází se od způsobu trojpolního
hospodaření k hospodaření střídavému. Zvyšuje se produktivnost půdy i dobytka.
Přibývá práce a nedá se obejít bez nových zemědělských strojů , které jsou podle
možností a peněz dokupovány. Jsou velmi drahé a tak se kupují do společného
užívání, zpravidla dvěma až třemi zemědělci. První větší mlátičku na motorový pohon vlastnilo pět rolníků. Menší mlátičky 24 – 26“ a obilní žací stroje dva zemědělci,
kteří si při mlácení obyčejně  vypomáhali. Ustálil se výhodný způsob mlácení spolu,
proti méně výhodnému a pracnějšímu, kdy obilí napřed svezlo do stodoly a pak se
na žentourové mlátičce mlátilo. Produktivnost půdy nejlépe vynikne přirovnáme-li
staré doškové stodoly k novým stodolám, které jsou tak veliké.                 
Poznámka:
Potud ze souhrnu historických informací v úvodu kroniky obce.
Dál jsou již popisovány události v obci po jednotlivých letech samostatně.
Kronika pokračuje rokem 1937.
Události jsou popisovány v Kozlanském zpravodaji tak, jak je zachycuje kronika
naší vesnice.
Zapsala :  Krištanová Dana
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Životní jubileum v 1. polovině roku 2012 slaví:
Pan
Pan
Paní
Pan
Paní
Paní
Paní
Paní
Paní
Pan
Paní
Paní
Pan
Paní
Pan
Pan
Pan
Paní
Paní
Pan
Paní
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Kypr Zdeněk
Konečný Vojtěch
Slezáčková Zdeňka
Pytela František
Olšer-Kopřivová Marie
Jordová Zdenka
Hajzlerová Věra
Surá Marie
Šilerová Vladimíra
Havlíček Karel
Jelínková Jiřina
Brablecová Marie
Suchomel Jan
Sedláčková Ludmila
Kelnar Jan
Kypr Vladimír
Jelínek Josef
Světlíková Antonie
Pytelová Drahomíra
Michálek Josef
Kratěnová Růžena

60 let
             60 let
60 let
             70 let
70 let
70 let
70 let
81 let
82 let
82 let
83 let
             84 let
84 let
85 let
86 let
86 let
88 let
88 let
90 let
90 let
90 let
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Poděkování
V sobotu 9.6.2012 se děti z  vřesovického dětského domova zúčastnily Dětského
dne v Kozlanech, který zorganizovala obec Kozlany, Divadelní kroužek Kozlany a
MS Kozlany. Akce se konala v krásném prostředí obecní zahrady. Přestože se počasí
moc nevyvedlo, naše děti si odvezly spoustu hezkých zážitků.
Chtěla bych poděkovat všem organizátorům akce za pozvání a také za přízeň, kterou věnují našemu zařízení již několik let. Velmi si vážíme také finanční podpory,
která je z Kozlan dětem poskytována.
Ještě jednou všem děkujeme a těšíme se na další setkání a spolupráci.
S pozdravem za všechny děti
						 Mgr. Kateřina Matyášová
         zástupkyně ředitelky pro dětský domov a internát
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