Vážení spoluobčané!
V letošním roce se Vám dostává do rukou již druhé číslo Kozlanského zpravodaje.  Ať se nám to líbí nebo ne, běh času je opravdu neúprosný a před námi je
již posledních několik dnů roku 2012.  Každý z nás se zcela určitě zamyslí nad tím,
zda byl tento rok pro nás více či méně úspěšný.
První Kozlanský zpravodaj v letošním roce vyšel v měsíci červnu, kdy byl
před námi čas prázdnin, dovolených a letních radovánek. Od této doby již uplynula
polovina roku, a proto mi dovolte, abych Vás, mé spoluobčany, seznámil s tím, jak v
tomto období žila naše obec. Samozřejmě se dění v obci každého z nás zcela určitě
dotýká v každodenním životě, a tak jsem již v minulých letech slíbil, že o událostech
v naší obci Vás budu přehledně a pravdivě informovat. Dovolte mi, abych tak učinil
i v tomto svém článku. Činím tak s pocitem veliké odpovědnosti vůči Vám všem,
neboť společně se všemi členy zastupitelstva naší obce jsme povinni Vám skládat
účty ze své práce, kterou pro Vás v obci vykonáváme.
Tak jako v každém vydání Kozlanského zpravodaje se i nyní omlouvám
těm občanům, kteří se pravidelně účastní veřejných zasedání zastupitelstva obce,
ale i těm, kteří pravidelně sledují webové stránky obce, že některé informace, které
budou nyní následovat, nejsou pro ně nic nového. Vím však, že ne všichni z Vás se
mohou těchto veřejných zasedání zúčastnit, nebo mají v oblibě prohlížení internetu.
Já však považuji rozhodování zastupitelstva obce za věc opravdu veřejnou, která se
bezprostředně dotýká každého z nás, protože zde rozhodujeme o budoucnosti naší
obce. Z tohoto důvodu je mojí snahou se v těchto řádcích zmínit o věcech, které
mohou zajímat kohokoliv z Vás.
V období od začátku měsíce června do konce měsíce listopadu se uskutečnila
celkem tři veřejná zasedání zastupitelstva naší obce, a to v měsíci červnu, v září a
poslední v měsíci listopadu.
Na červnovém veřejném zasedání zastupitelstva obce byl schvalován
prodej dalších nových stavebních pozemků v lokalitě Gurka. K dnešnímu dni je zde
již prodáno celkem 17 stavebních pozemků, což znamená, že volný zůstává pouze
jeden. Jak sami můžete sledovat, pokračuje zde úspěšně výstavba jednotlivých
rodinných domů. K dnešnímu dni již mají tři domy přidělena čísla popisná a jejich
obyvatelé již rozšířili řady občanů naší obce. Pokud se týká přidělování čísel popisných jednotlivých domů, zvolili jsme systém, který je opravdu přehledný. Čísla popisná jednotlivých domů budou navazovat na sebe na principu, že levá strana ulice
od středu obce, respektive od silnice č. II/429 směrem dolů, bude mít čísla lichá a
pravá strana ulice bude mít čísla sudá, vždy po sobě následující, aby byla zajištěna
maximální orientace zejména pro posádky vozidel Integrovaného záchranného
systému, pokud naši občané budou potřebovat pomoc. Obdobný systém číslování
domů je zaveden i ve městech a opravdu se osvědčuje. Nic nám totiž již neukládá,
abychom čísla popisná přidělovali podle doby ukončení výstavby nového domu.
Jestliže se zmiňuji o lokalitě Gurka, za domy směrem k Bohdalicím byl
v měsíci červenci zpevněn povrch polní cesty, což umožňuje navážení stavebního
materiálu na stavební pozemky ze zadní strany. Částečně tak došlo ke snížení rizika
poškození živičného povrchu i obrubníků nové silnice v uliční části. Jedinou slabinou
této cesty však je nemožnost rozšířit poloměry zatáčení na začátku i na konci pro
nákladní vozidla s návěsy, kdy zatáčení vyžaduje opravdu zručnost a zkušenost
řidiče kamionu při najíždění do této účelové komunikace. Bohužel zde jsme byli limi-

továni šířkou pozemku pro tuto účelovou komunikaci a v případě rozšíření bychom
již zasahovali do pozemků jiných vlastníků.
Jednání veřejného zasedání zastupitelstva naší obce v měsíci červnu se
také zabývalo řešením personální situace zaměstnanců obce. Zkušenosti ukázaly,
že na úklid veřejných prostranství i na péči o veřejnou zeleň se osvědčilo využívat
minimálně dvě pracovnice. Proto zastupitelstvo obce rozhodlo o změně pracovního
poměru paní Markéty Mišákové z doby určité do 30. 6. 2012 na dobu neurčitou.
Když hovořím o zaměstnancích, kteří zabezpečují široké spektrum práce pro naši
obec, dovolte mi, abych jim veřejně poděkoval, neboť i ve druhém pololetí tohoto
roku si své pracovní povinnosti plnili a stále plní v nadstandardní kvalitě, mnohdy
i nad rámec stanovené pracovní doby. I v současné době jsou připraveni kdykoliv
nastoupit k řešení problémů v rámci zimní údržby, což prokázali v neděli 28. října
2012, kdy napadl první sníh. Již nad ránem měli chodníky ošetřeny.
Veřejné zasedání zastupitelstva obce v měsíci září 2012 schválilo velmi
důležitý dokument, a to Nařízení obce Kozlany č. 1/2012, kterým se vydává Tržní
řád. Tento dokument byl vydán proto, že stále více se v naší obci vyskytovaly
problémy s podomními prodejci a poskytovateli služeb, což Vás do značné míry
obtěžovalo a zároveň zvyšovalo riziko možnosti páchání trestné činnosti ve vztahu
k Vám, zejména seniorům. K řešení tohoto nežádoucího stavu jsem zastupitelům
navrhl využít ustanovení čl. 79 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, kdy mohou orgány územní samosprávy na jeho základě a v mezích zákona
vydávat právní předpisy, jsou-li k tomu zákonem zmocněny.
Dle § 11 odst. 1 zákona o obcích může obec v přenesené působnosti vydávat na
základě zákona a v jeho mezích nařízení, je-li k tomu zákonem zmocněna. Ve smyslu § 61 odst. 2 písm. a) téhož zákona se orgány obce řídí při vydávání nařízení obce
zákony a jinými právními předpisy.
Ustanovení § 18 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „živnostenský zákon“) stanoví:
1) Obec může v přenesené působnosti vydat tržní řád formou nařízení obce. Pro
nabídku, prodej zboží (dále jen „prodej“) a poskytování služeb mimo provozovnu
určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona tržní řád
vymezí:
a) místa pro prodej a poskytování služeb, jimiž jsou zejména tržnice a tržiště (dále
jen „tržiště“), a jejich rozdělení (např. podle druhu prodávaného zboží nebo poskytované služby),
b) stanovení kapacity a přiměřené vybavenosti tržišť,
c) dobu prodeje zboží a poskytování služeb na tržišti,
d) pravidla pro udržování čistoty a bezpečnosti na tržišti,
e) pravidla, která musí dodržet provozovatel tržiště k zajištění jeho řádného provozu.
Tržní řád se s výjimkou odstavce 1 písm. a), b) a c) vztahuje i na prodej zboží a
poskytování služeb na tržištích majících charakter stavby podle zvláštního zákona.
Obec může svým nařízením vydaným podle odstavce 1 stanovit, že se toto nařízení
nevztahuje na některé druhy prodeje zboží a poskytování služeb prováděné mimo
provozovnu, a stanovit, že některé druhy prodeje zboží nebo poskytování služeb
prováděné mimo provozovnu v obci nebo její části jsou zakázány.
Pro Vás jako občany naší obce je důležité zejména ustanovení článku 7 Zakázané druhy prodeje zboží a poskytování služeb. V tomto článku je stanoveno

že: „Na území obce Kozlany se zakazuje podomní a pochůzkový prodej a nabídka služeb.“ Na základě tohoto ustanovení máte možnost jednoznačně odmítnout
veškeré aktivity podomních prodejců či zprostředkovatelů různých služeb, kterými
se cítíte být obtěžováni. Vždy je důrazně upozorněte, že naše obec má vydán právně
účinný tržní řád, kde je podomní způsob prodeje nebo nabídka služeb výslovně zakázána. V tomto případě se můžete také obrátit na zaměstnance kanceláře obce
nebo také přímo na mne. Zajistíme neprodleně zjednání nápravy včetně možného
postihu osoby, která tržní řád porušuje. Za poslední dva měsíce, kdy máme tržní řád
účinný, bylo již z naší obce vykázáno několik osob, které podomním způsobem nabízely různé služby. Samozřejmě se musím o pohybu těchto osob nějakým způsobem
dovědět nebo je osobně zjistit. Ke kontrole dodržování jednotlivých ustanovení tohoto tržního řádu jsou samozřejmě oprávněni všichni členové zastupitelstva naší
obce. Věřím, že vydaný a právně účinný tržní řád zamezí zbytečnému obtěžování
Vás občanů, kteří o takové podomní nabídky nemáte zájem.
Pokud se týká tržních míst v naší obci, zůstala stejná, jak jste zvyklí. To
znamená, že je to část cesty vedoucí k bývalému zdravotnímu středisku – naproti domu č. p. 53, dále prostor vedle obecního úřadu a také část komunikace na
protější straně před prodejnou potravin.
Na tomto veřejném zasedání jsme se také zabývali rekonstrukcí místního
rozhlasu v obci. Ten byl v měsíci listopadu celý rekonstruován a přešlo se na bezdrátový přenos signálu do jednotlivých reproduktorů. Byl tak vlastně vybudován
bezdrátový rozhlas SARAH III jako systém varování a vyrozumění obyvatel JSVV GŘ
HZS ČR Ministerstva vnitra. Jedná se o multifunkční zařízení, které slouží nejen k
předávání důležitých informací občanům obce, ale také k varování při požárech, povodních a jiných krizových situacích. Tento systém je zálohován na všech úrovních
a je nezávislý na elektrorozvodné síti. Dá se využít pro přímé hlášení, dále pro
hlášení ze záznamu v kteroukoliv dobu, bez nutnosti obsluhy, dá se hlásit i pomocí
internetu.
V současné době začaly probíhat zkoušky celého systému a jeho doladění.
Tento proces může trvat i několik týdnů, neboť musí být zkontrolována všechna
místa v naší obci, kde potřebujeme místní rozhlas slyšet. Výhodou tohoto systému
je skutečnost, že pro zajištění slyšitelnosti je možné reproduktory přidávat kamkoliv, bez ohledu na kabelové rozvody a v případě potřeby i bez nutnosti napájení
z elektrické sítě. V tomto případě si Vás všechny dovoluji požádat o součinnost.     
Obracím se k Vám s laskavou žádostí, abyste veškeré zkušenosti s hlášením místního rozhlasu předávali do kanceláře obce. Na základě těchto Vašich připomínek
budeme řešit otázku slyšitelnosti v jednotlivých částech naší obce. Teprve po kompletním doladění odpojíme a demontujeme staré reproduktory původního místního
rozhlasu.
V prvním červnovém vydání Kozlanského zpravodaje jsem Vás také informoval o skutečnosti, že prováděnou revizí veřejného osvětlení v naší obci v měsíci
květnu 2012 byly zjištěny poměrně závažné závady na některých sloupech nebo
kabelových rozvodech, které by mohly ohrozit zdraví nebo životy občanů. Všechny
zjištěné závady, které byly zjištěny zejména ve středu obce, byly v průběhu měsíce
června odstraněny, pouze zbývalo dořešit problém se sloupem veřejného osvětlení
č. 3 vedle účelové komunikace naproti domu č. p. 142 v Kozlanech (dům pana Jana
Navrátila). Tento sloup byl již před několika lety poškozen neznámým vozidlem nebo
zemědělským strojem a jeho další provoz by byl pro zdraví i životy lidí nebezpečný.

K jeho opravě by bylo nezbytné využít jeřáb, sloup demontovat z betonové patky,
opravit jej včetně nových kabelových rozvodů a následně opět jeřábem umístit na
původní místo.
S ohledem na hodinové sazby za využití jeřábů, následné dílenské opravy
sloupu a také vzhledem ke stáří tohoto sloupu zastupitelstvo obce rozhodlo, že
bude efektivnější tento sloup zrušit a vybudovat tři nové nízké stožáry veřejného
osvětlení. Tak dojde k jejich rovnoměrnému rozmístění a tím i k plnohodnotnému
osvětlení nově rekonstruované účelové komunikace. Tím se za snížené viditelnosti
také zlepší přístup k domu č. p. 142. Na základě tohoto rozhodnutí byla v této části
obce v měsíci říjnu provedena rekonstrukce veřejného osvětlení.
Jednání zastupitelstva obce v měsíci září se také zabývalo pokračováním
řešení využití 1. patra provozní budovy obce (bývalá administrativní budova
drůbežáren). V rámci schváleného rozpočtu obce na rok 2012 je počítáno s rekonstrukcí tohoto objektu. Mělo by dojít k přebudování bývalých kanceláří a ubytovny na ubytovací pokoje s vlastním sociálním zařízením, dále k rekonstrukci
společenské místnosti, kuchyňky a k tomu příslušného sociálního zařízení. Tyto ubytovací pokoje by bylo možné použít také pro tzv. krizové bydlení v případech, kdy
by občané přišli o bydlení v důsledku živelní pohromy či jiné mimořádné události.
Na základě schváleného rozpočtu starosta obce zadal vypracování studie s prostorovým rozmístěním jednotlivých pokojů. Zastupitelé po prostudování zpracované
studie rozhodli, že tato rekonstrukce se uskuteční. Starostovi byl uložen úkol zadat
vypracování projektové dokumentace pro stavební řízení a následně k vlastnímu
provedení stavby. Výběr dodavatele stavby bude proveden na základě výběrového
řízení až poté, co budou vydána příslušná povolení stavebním úřadem.
Počátkem léta bylo dokončeno odvodnění obecního pozemku před provozní
budovou. Vyústění drenáže do potoka bylo osazeno speciální zpětnou klapkou, aby
při zvýšení hladiny potoka při přívalových deštích nevtékala voda do drenáží.
Před provozní budovou je dokončena rovná zpevněná travnatá plocha pro
míčové hry, která bude volně přístupná všem. Bude zde i možnost volnočasového
vyžití dětí, ale také dospělých. Jediným problémem byl osev trávníku, který pro
dodavatele celé stavby prováděla subdodavatelská firma. Místo trávy však na ploše
vyrostl plevel, proto byl osev celé plochy reklamován. Odpovědná firma na své
náklady opětovně provedla nový výsev trávy. V současné době je možno říci, že
travnatá plocha bude na jaře sloužit svému účelu. Na stejném pozemku byla zcela
dokončena malá bikrosová trať, která byla dětmi hojně využívána.
Pro stavbu cyklostezky bylo zahájeno územní řízení. Poslední zbývající
pozemek, který jsme pro stavbu potřebovali, byl již prostřednictvím pracoviště
Pozemkového fondu v Brně bezúplatně převeden do vlastnictví obce. Byly vytýčeny
hranice všech potřebných pozemků pro stavbu této cyklostezky.
Tak jak bylo v rozpočtu obce na rok 2012 plánováno, byla zpevněna cesta
od mostu u plotu drůbežáren k obecnímu rybníku. Proti plánovanému rozpočtu bylo
na této stavbě ušetřeno celkem 200 000,- Kč na základě provedeného průzkumu
trhu o nejvhodnější nabídce jednotlivých dodavatelů prací.
Úspěšně proběhlo územní řízení na plánovanou výsadbu pásu zeleně kolem
silnice č. II/429 z Kozlan do Bohdalic. Ten má zabránit zafoukávání silnice sněhem
v zimním období, kdy se stává neprůjezdnou, což ztěžuje život všem občanům naší
obce. Stavební úřad vydal Rozhodnutí o změně využití území a v měsíci říjnu byla
celá plocha osázena keři a také stromy vyššího vzrůstu, aby zeleň mohla co nejdříve

sloužit svému účelu.
V průběhu léta pokračovali naši zaměstnanci v údržbě zelených ploch v
katastru obce, zejména v jejím intravilánu. Sekala se tráva před všemi domy, na
plochách mezi silnicí a chodníkem. Sečení trávy nebo její mulčování se provádělo
také na polních cestách a kolem Rostěnického potoka, aby katastr obce byl přístupný
občanům k vycházkám nebo k cykloturistice. Byla posekána tráva na některých plochách a kolem alejí v extravilánu obce. Myslím si, že se osvědčila nově zavedená
služba pro občany pro odvoz trávy, kterou si doma posekali. Postupně v podzimních
měsících se tato služba změnila na odvoz spadaného listí, které si občané před
domy připravili. Svozový den je stále pondělí od 8.00 hodin.
Na dětské hřiště za zdravotním střediskem byla doplněna dvě houpadla,
vahadlová houpačka a malý kolotoč. Tyto nové herní prvky jsou hojně využívány.
V neděli 29. 7. 2012 v dopoledních hodinách bylo zjištěno vytopení knihovny, zázemí kadeřnictví a přístupové chodby ke knihovně v domě č. p. 36. Bylo
zjištěno, že na WC praktické lékařky praskla plastová trubička, která plní splachovač
a voda stříkala na zem, následně protekla až do knihovny. Natekla na tři počítače,
tiskárnu a na nábytek. Došlo zde také k prolomení sádrokartonového podhledu
stropu. Poděkování patří našim spoluobčanům, kteří ihned po zjištění události
začali s uklízením, vytírali vodu, vynášeli nábytek i výpočetní techniku. Konkrétně
to byli paní Marie Kyprová, Martina Šilerová, Světlana Brablecová, Zdeněk Bébar,
Milan Chvátal, Jitka Cigánková a Zdeněk Brablec. Ti v době svého volna zabránili
dalším škodám. Obecní majetek je pojištěn, událost byla řešena s likvidátorem
pojišťovny. Ten se zejména podivoval nad způsobem provedení sádrokartonových
podhledů stropu v knihovně, kde byl sádrokarton připevněn na dřevěné střešní
latě se středovou vzdáleností téměř 80 cm. Přitom technologie provádění těchto
podhledů vyžaduje zcela jiné materiály i zhotovení podkladových roštů. Pojišťovna
obci přiznala náhradu ve výši necelých 70 000,- Kč, což pokrylo náklady na veškeré
opravy po vytopení. Od Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje se
mi podařilo zapůjčit dva vysoušeče využívané při povodních, které do značné míry
urychlily postup prací. Zhruba za 24 hodin byl z tohoto vysoušeče vyléván kbelík
vody o obsahu 10 litrů. Pokud se týká výpočetní techniky, tu se plně podařilo opravit
a zprovoznit. Náklady na opravu všech počítačů i tiskárny činily 5 700,- Kč. Provoz
knihovny byl 14. 9. 2012 plně obnoven.
Jestliže hovořím o naší obecní knihovně, dovolte mi, abych veřejně
poděkoval paní Martině Šilerové, která svoji práci knihovnice vykonává příkladným
způsobem. Byla za to oceněna na okresním semináři neprofesionálních knihovníků.
Všichni zcela jistě víte, že naše obec je vlastníkem i zřizovatelem posilovny a
tělocvičny v budově č. p. 36.   Tato posilovna je určena k provozování aktivního
odpočinku široké veřejnosti všech věkových skupin. Užívat posilovnu může jak
jednotlivec, tak i skupina zájemců. V rozpočtu obce na rok 2012 byly vyčleněny
finanční prostředky na doplnění vybavení této posilovny, a tak bylo v 1. polovině
roku nakoupeno a instalováno nové posilovací a relaxační zřízení. Z tohoto důvodu
byl zpracován a zastupitelstvem obce schválen provozní řád, který řeší nejen způsob
využívání prostor, ale také odpovídající finanční náhrady za využívání zařízení.
Občané naší obce mají využívání tělocvičny a posilovny zdarma, pokud přijdou jiní
zájemci, jsou povinni uhradit poplatek ve výši 30,- Kč za vstup. Zastupitelstvo obce
také schválilo čtyři správce tohoto sportovního zařízení, kterým náleží odměna v
celkové výši 3 530,- Kč za jeden kalendářní rok. Správci tělocvičny a posilovny, kteří

odpovídají za plynulý a bezpečný provoz, byli schváleni:
Marie       KYPROVÁ        bytem Kozlany 128
Romana   MICHALOVÁ    účetní obce    
Miroslav   ZÁRUBA          bytem Kozlany 98  
Zdeněk    BÉBAR            bytem Kozlany 19  
Romaně Michalové však nenáleží shora uvedená roční odměna, poněvadž se jedná
o účetní obce, kdy má správu majetku ve své pracovní náplni. Tito správci řeší
půjčování a vracení klíčů od sportovního zařízení. Jim je také třeba neprodleně   
nahlásit zjištěné závady, které se v tělocvičně a posilovně mohou vyskytnout.
Většina našich občanů ví a mnozí ještě pamatují, že v první polovině minulého století vedla z naší obce úzkokolejná železniční trať do cukrovaru ve Vyškově.
Tato trať je již téměř 50 let zrušena. Na místech, kudy vedla kolem Rostěnického potoka můžeme ještě občas objevit dřevěné železniční pražce s hřebíky a upevňovacími
podložkami pro kolejnice. Právě po části této bývalé železniční trati povede v příštích
letech nově vybudovaná cyklostezka. Pan Vladimír Pavlík z Třebíče (jedná se o syna
lékaře MUDr. Pavlíka, který v naší obci působil) se svými spolupracovníky se již
několik roků zabývá zpracováním filmového dokumentu „Cukrovarská úzkokolejná
dráha Vyškov – Kozlany.“ Jedná se o dílo, které by občanům mělo připomenout, jak
úspěšně se v minulosti, v období sklizně cukrovky, v našem kraji řešila její doprava
do vyškovského cukrovaru. Dokument mapuje polní úzkokolejnou dráhu, která byla
v provozu přes 50 let. Tento vzpomínkový dokument někteří naši občané znají z
veřejné prezentace asi před šesti lety, někteří ho obdrželi, přímo od pana Pavlíka u
příležitosti sjezdu rodáků obce Kozlany v roce 2011. Vzhledem k tomu, že o tento
filmový dokument mají zájem také občané v Rostěnicích, Hlubočanech, Kučerově
i v Bohdalicích, zastupitelstva těchto obcí již nákup filmu na DVD schválila, obrátil
se pan Vladimír Pavlík také na naši obec, zda se k této aktivitě připojí. Tím dojde
ke snížení nákladů na výrobu – vylisování DVD.  Zastupitelstvo naší obce schválilo
objednání 50 kusů těchto DVD, která budou občanům k dispozici ještě do vánočních
svátků.
Naše obec patří pod římskokatolickou farnost v Bohdalicích. Do tamního
kostela chodí poměrně dost našich občanů. Pan farář také zajišťuje poskytování
služeb občanům přímo v naší obci. Vzhledem k tomu, že obec naposledy poskytla
farnosti peněžitý dar v roce 2010 na opravu varhan, bylo vhodné opět se zabývat
poskytnutím peněžního daru této farnosti. Konkrétně v letošním roce byly    provedeny rozsáhlé opravy budovy fary, kterou navštěvují i děti z naší obce. Proto
zastupitelstvo na posledním veřejném zasedání schválilo poskytnutí peněžního daru
ve výši 30 000,- Kč bohdalické římskokatolické farnosti právě na opravy fary. Podmínkou pro poskytnutí daru je skutečnost, že jméno naší obce Kozlany jako dárce
bude uvedeno nejen v budově fary, ale také v tamním kostele.
V červnovém vydání Kozlanského zpravodaje jsem se zabýval problematikou umístění kontejnerů na tříděný odpad. Naše obec má k dispozici celkem 9
takových kontejnerů, které jsou umístěny za pomníkem padlých, před budovou
bývalého JZD. Tyto kontejnery však nestojí na pozemku, který je ve vlastnictví
obce, proto není možné nad nimi vybudovat jakýkoliv estetický přístřešek. Jako velmi vhodná varianta pro umístění kontejnerů se jeví místo na pozemku, který je ve
vlastnictví obce a je také přístupný z obslužné cesty nejen pro občany, ale také pro
svozová vozidla. Konkrétně se jedná o pozemek, který se nachází na pravé straně u

příjezdové cesty k bývalému JZD, naproti pomníku padlých. Bylo by vhodné zde vybudovat zpevněnou plochu pro kontejnery a zároveň pro ně postavit také estetický
přístřešek krytý zelení. Vzhledem k tomu, že i na stavbu tohoto sběrného místa
bude nezbytné vyžádat příslušná povolení, jeví se jako vhodné řešit již celkovou
úpravu prostoru návsi v úseku od potoka Runza – od mostu na silnici č. II/429 až po
příjezdovou cestu k bývalému JZD. Zároveň by bylo vhodné obnovit tradici bývalé
fontány na obecním pozemku s tím, že fontána by byla nově vybudována mezi
potokem a příjezdovou cestou k bývalému zdravotnímu středisku. Pro rozhodnutí,
zda s realizací této akce počítat v příštím roce, bylo zastupitelstvem obce schváleno
zajistit zpracování studie na úpravu tohoto prostranství. Tato studie již byla v minulých dnech zadána. Zároveň je řešeno, zda by bylo vhodné v naší obci vybudovat
další tři až čtyři místa pro umístění kontejnerů na tříděný odpad, samozřejmě s
esteticky vhodnými přístřešky nebo paravány. Tím by se snížil počet kontejnerů ve
středu obce, zároveň by se tyto kontejnery více přiblížily občanům, kteří zejména
z okrajových částí nosí nebo vozí tříděný odpad až do středu obce. V rámci této
studie se zabýváme vhodností umístění kontejnerů v dolní části Hliníka, v zatáčce
u bývalé školy směrem k Podhájí, dále pod ulicí Gurka a možná také v zaústění
uličky od bývalého JZD na Párechu. Toto rozmístění je zatím pouze v rovině úvah.
Uvidíme, do jaké míry tento záměr bude schválen. Je pravda, pokud se podíváme
na některé obce v sousedství, že mají kontejnery na tříděný odpad na několika
místech a poměrně blízko u sebe.
Zastupitelstvo obce v měsíci listopadu letošního roku také schválilo výkup
pozemku zapsaného v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Jihomoravský
kraj, Katastrální pracoviště Vyškov, na LV č. 550 pro obec Bohdalice – Pavlovice,
k. ú. Bohdalice, označený p. č. 2668, o výměře 10 046 m2.  Konkrétně se jedná o
pozemek, který od Bohdalického potoka navazuje na pozemky ve vlastnictví obce
Kozlany u obecního rybníka. Bylo rozhodnuto, že pozemek by bylo možné využít
jako návaznost na biocentrum v okolí obecního rybníka, kde by vznikl ucelený a
pěkný prostor pro zvěř i jiné živočichy.
V posledním týdnu měsíce listopadu byly započaty práce na zpevnění povrchu polní cesty v úseku od místa nad Podhájím (Sýpka) směrem k hnojišti. Cesta až
k tomuto místu nepovede, ale odbočí vlevo, kolem záhumenku pana Mišáka, přejde
most přes potok a za mlat pana ing. Melichara, následně za zahradami povede až
ke studni společnosti XAVERgen. Zajistí se tak dopravní obslužnost po nákladní
vozidla či stroje k domům ze zadní strany i za nepříznivého počasí, neboť ulička
kolem domu pana Melichara je neprůjezdná pro vozidla o celkové hmotnosti nad
5 tun. Má také zúžený šířkový profil. Délka zpevňovaného úseku bude 500 metrů,
šířka 2,6 metru. Pokud se týká rozpočtu na rok 2012, byla schválena celková částka
1 000 000,- Kč na zpevnění cest na Gurce a k obecnímu rybníku. Na obou těchto
zpevňovaných cestách byla uspořena částka 500 000,- Kč, tudíž v rozpočtu obce na
zpevnění této cesty peníze jsou. Tímto zpevněním budeme mít vyřešeny veškeré
přístupové cesty k domům v obci i ze zadní strany, tak jak bylo započato v roce
2011.     
Ve druhé polovině měsíce listopadu začala Obec Bohdalice – Pavlovice s
výstavbou čekáren u autobusové zastávky mezi Bohdalicemi a Kozlany. Na jednu
z těchto čekáren přispěje Obec Kozlany finanční částkou do 100 000,- Kč, což bylo
schváleno v rozpočtu obce na rok 2012, neboť zastávku využívají i naši občané.
Původně byla starostovi Obce Bohdalice předložena nabídka, že opravíme již nevy-

hovující chodník, který vede od hranice k. ú. Kozlany směrem k zastávce, neboť
chodník také využívají naši občané a v létě i v zimě jej udržujeme. Starosta Obce
Bohdalice však zvolil variantu, aby se naše obec podílela na vybudování jedné
čekárny.
V podzimních měsících byla dosázena oplocenka na „Štumpiglu“. Zde byla
výsadba provedena již před několika lety, ale větší množství stromků nebo keřů se
neujalo. Bylo vysázeno 4 000 sazenic borovice lesní.
Naše obec uspěla se žádostí o poskytnutí dotace na zakoupení malotraktoru se zametací technikou. Jedná o dotaci z Operačního programu životní prostředí
a komunikace se SFŽP, konkrétně jde o prioritní osu 2.1.3 – snižování imisní zátěže
z dopravy. Předmětem této žádosti je nákup malotraktoru se zametací a kropicí
nástavbou. Předpokládaná hodnota projektu je 850 000,- Kč bez DPH, dotace činí
90%, zbylých 10% bude hrazeno z prostředků obce.
Z tohoto důvodu byly 20. 11. 2012 opětovně zveřejněny informace o této zakázce.
Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku na dodávky ve smyslu § 12, odst. 2 zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění. Název zakázky je „Snížení
imisní zátěže z dopravy v obci Kozlany.“ Lhůta pro podání nabídek byla stanovena
do 14.00 hodin v úterý 11. 12. 2012.   Komise pro otevírání obálek a pro výběr
nejvhodnější nabídky, složená ze zastupitelů obce, byla schválena na jednání XV.
veřejném zasedání zastupitelstva 17. 9. 2012.
V termínu do 24. 11. 2012 jsem podal žádost o poskytnutí podpory z
Operačního programu Životní prostředí, výzva OPŽP č. 42 na Realizaci skladebných
částí ÚSES v k. ú. Kozlany. Konkrétně se jedná o zlepšování stavu přírody a krajiny
– obnovu krajinných struktur. Na tuto akci máme připravenu projektovou dokumentaci, která je součástí žádosti s plánovaným rozpočtem přes 4,5 milionu korun.
Tak jako v roce minulém i v letošním roce správce pozemku kolem
Rostěnického potoka – Povodí Moravy, s. p., požádal o pokácení třiceti kusů topolů,
které ohrožují padáním větví kolemjdoucí občany. S kácením by se údajně mělo
začít v lednu příštího roku.
Od měsíce června letošního roku máme k dispozici štěpkovač dřevní
hmoty, který je určen k připojení za traktor. V minulých dnech jsme již začali se
štěpkováním ořezaných větví po kácení stromů. Štěpkovač má poměrně dobrý
výkon, je schopen štěpkovat větve až do průměru 13 centimetrů. TO zatím u nás
nepřichází v úvahu, neboť dřevní hmotu o takovém průměru každý rád využije na
topení, nikoliv na drcení. Drcenou štěpku je možné využít různými způsoby. Hlavně
nebude docházet ke zbytečnému a riskantnímu pálení větví. Štěpkování větví jsme
připraveni poskytovat našim občanům jako službu. Fakturovat se budou skutečné
náklady na spotřebované pohonné hmoty podle počtu motohodin traktoru a na
hodinovou mzdu pracovníků obce, kteří budou službu zajišťovat.
V letních měsících byl také vymalován obecní sál a následně byla provedena renovace parket, které byly vybroušeny a nalakovány. Zaměstnanci obce nalepili
na nohy stolů a židlí ochranné podložky, které mají zabránit poškrábání opravených
parket.
Veřejné zasedání zastupitelstva obce v měsíci září a listopadu se také
zabývalo nabídkami pěti občanů, kteří jsou podílovými spoluvlastníky lesního
pozemku a ostatní plochy v lokalitě Řežavá. Tito vlastníci nabízeli naší obci své
spoluvlastnické podíly ke koupi, neboť naše obec je také podílovým spoluvlastníkem
těchto pozemků. Zastupitelstvo obce ve všech případech schválilo, aby starosta obce

začal jednat o možnosti vykoupení spoluvlastnických podílů do vlastnictví obce. V
tomto směru již začala jednání, zejména pokud se týká ocenění těchto pozemků,
posudkem je stanovena cena 10,- Kč/m2. V současné době se začíná řešit otázka
předkupního práva všech spoluvlastníků.   Zastupitelstvo obce schválilo, že naše
obec jako spoluvlastník by mohla jednotlivé spoluvlastnické podíly vykupovat. Po
dořešení všech legislativních náležitostí bude další postup ke konkrétním kupním
smlouvám projednáván na následujících veřejných zasedáních zastupitelstva obce.
Do konce listopadu byla uzavřena silnice č. II/429 v obci Nesovice, kde
začala výstavba okružní křižovatky. V souvislosti s touto uzavírkou se snížil průjezd
vozidel naší obcí, neboť vozidla jedoucí z Vyškova se na silnici č. I/50 do Nesovic
nedostala, a tak více vozidel projíždělo obcí Bohaté Málkovice na silnici č. I/50 do
Bučovic. Tak tomu bylo i v opačném směru. Naší obce se objížďka zřejmě v příštím
roce také dotkne, neboť v další etapě výstavby okružní křižovatky v Nesovicích
bude uzavřena silnice I/50 v této obci a objížďka pro veškerou dopravu bude vedena přes Kozlany. S tímto účelem již došlo ke zpevnění mostu přes potok Runza
ve středu obce, což prováděl dodavatel stavby okružní křižovatky. Zpevnění však
bylo provedeno ze spodní části mostu, nikoliv instalací provizorní mostní konstrukce
na povrchu komunikace se světelným dopravním značením, tak jak předpokládal
původní záměr. S řešením provizorní mostní konstrukce, takovým jako je například
u obce Kojátky na silnici č. II/431, nebylo možné souhlasit, protože vzniklá dopravní
situace by do značné míry negativně ovlivnila kvalitu života v naší obci. Před tímto
mostním provizoriem by se tvořily kolony vozidel a zároveň obě ramena předpolí
tohoto mostního provizoria by zasahovala do vjezdů několika domů včetně silnice
kolem kaple.
Od 1. prosince na sloupech veřejného osvětlení již svítí vánoční výzdoba,
rovněž je osvětlen vánoční strom v parku u kaple, osvětleno je také průčelí budovy
obecního úřadu.
Zcela jistě jste i v druhém pololetí tohoto roku pozorovali, že naše obec
dále žila a žije kulturním, sportovním i společenským životem. Proběhlo několik
kulturních akcí pro všechny věkové kategorie občanů, které se vždy našly své
příznivce. O těchto všech aktivitách Vás podrobněji informují další dopisovatelé
tohoto zpravodaje.
Upřímně Vám všem za dosavadní práci i spolupráci ve prospěch rozvoje
naší krásné obce jménem svým i jménem celého zastupitelstva obce děkuji.
            Závěrem mi dovolte, vážení občané, abych Vám popřál jménem všech
zastupitelů příjemné, klidné a pohodové prožití vánočních svátků se svými
nejbližšími a do nového roku pevné zdraví, mnoho osobních i pracovních úspěchů.
Věřím, že s většinou z Vás se ještě do Vánoc i do nového roku setkám
osobně a budu Vám moci své přání tlumočit.  
Opravdu se těším na každé setkání s Vámi. Bude mi ctí s Vámi všemi spolupracovat a kdykoliv řešit Vaše oprávněné požadavky.
						
Mgr. Karel Pospíšil
                                                                                                starosta obce

Sbor dobrovolných hasičů
obce KOZLANY

Vážení spoluobčané,
pomalu se nám další rok chýlí ke konci a my opět můžeme bilancovat      
uplynulý rok. Po třicetileté odmlce se nám podařilo zahájit činnost mladých hasičů
ve věku od tří do šesti let v kategorii přípravka, ve věku 6 – 10 let kategorie
mladších. Po dvou tréninkách se zúčastnila přípravka Závodu požární všestrannosti
v areálu Manner v bohdalských kasárnách a na své první soutěži obsadila osmé
místo z dvanácti kolektivů. Dne 24. 11. 2012 jsme absolvovali „Uzlovačku“ O pohár
starostky obce Drnovice a přípravka skončila na osmém místě z dvanácti družstev,
mladší se neprobojovali sítem kvalifikace o postup z 56 zúčastněných kolektivů. Za
tyto prvopočáteční úspěchy bych chtěl poděkovat vedoucím mládeže a rodičům za
pomoc při výuce mladých hasičů. Fotky ze závodů a přípravy najdete na stránkách
SDH Kozlany, nebo na Facebooku  -pripravka.sdhkozlany@facebook.com
Naše ženy absolvovaly všechny soutěže okrsku Bohdalice – Kučerov a
skončily na celkovém třetím místě se ztrátou 4 vteřiny na první místo, tak byla
letošní okrsková liga vyrovnaná. Družstvo mužů odjelo okrsek Bučovice, třikrát
první místo a jednou třetí místo. „Staří kozli“ se strojem  PS-8  absolvovali  mezikrajskou soutěž „Osmacup  a skončili na 14. místě z 33 družstev.
Zásahová jednotka si připsala, ve spolupráci s profesionály z Bučovic,
jeden letošní výjezd, který se týkal technické pomoci při odstraňování spadlého
stromu na cestě do Hvězdlic.
Po krátké zimní pauze nás opět čekají tréninky. Soutěž se rozjíždí už 27.
dubna 2013, kdy se do Kozlan sjedou sbory, vlastnící historické stroje PS-8, již ke 4.
ročníku závodu „O putovní pohár starosty obce Kozlany“. Ti nejmenší zahájí sezonu
13. dubna 2013 v Pístovicích, kde se poběží závod požárnické všestrannosti.   
Na závěr bych chtěl poděkovat všem členům, známým, manželům,
manželkám a ostatním za trpělivost a čas, který netrávíme v kruhu bližních, ale
věřím, že za námi jsou vidět alespoň nějaké výsledky a ochota věnovat svůj volný
čas požárnímu sportu a našim mladým nadějím.
Dne 4. ledna 2013 se koná výroční valná hromada v 18.00 hodin v obecní
hospodě.
Dovolte mi závěrem, abych Vám všem popřál krásné svátky vánoční,
hodně zdraví, šťastný a úspěšný nový rok 2013.
  

							

Za SDH KOZLANY
Zdeněk KUBA
      starosta sboru

Rybářský kroužek
Vážení čtenáři,
závěrem roku nám dovolte připomenout naši činnost v druhé polovině uplynulého období od posledního vydání zpravodaje a informovat vás o připravených
činnostech kroužku začátkem příštího roku 2013.
•19. 5. 2012 - Rybářské závody pro mládež a dospělé na Obecním rybníku v Kozlanech. Zúčastnilo se celkem 22 závodníků, první místo získal Zdenek Tőth z
Brna. Chytil největší rybu závodů, a to kapra o délce 63 cm. Po ukončení probíhalo
opékání makrel.
•7. 7. 2012 – Další opékání makrel na rybníku s harmonikou.
•4. 8. 2012 – Taneční zábava na obecním rybníku s opékáním, k tanci hrála Voděnka
z Kozlan.
•18. 8. 2012 – Hodové posezení na rybníku s opékáním.
•28. 9. – 29.9.2012 – Rybářské závody pro dospělé – Kozlanská třicetihodinovka
– 2 ročník. Zúčastnilo se celkem 18 závodníků, první místo získal Pekárek Jiří z
Bučovic. Chytil největší rybu závodu, a to kapra o délce 68 centimetrů. Po ukončení
závodů proběhlo opékání makrel.
•13. 10. 2012 – výlov rybníka Runza, zde proběhl prodej kaprů, jichž se prodalo 40
kusů přímo na hrázi rybníka.
V příštím roce budeme jistě pokračovat v kulturní a společenské činnosti
pro spoluobčany a další širokou veřejnost, a již dnes Vás můžeme pozvat na tradiční
rybářský ples konaný v únoru příštího roku. K tanci bude hrát hudební skupina   
Panorama.
S blížícím se koncem roku bychom Vám všem chtěli popřát příjemné prožití
svátků vánočních, v novém hodně zdraví a osobní spokojenosti.
						

       Rybářský kroužek o.s.
Masařík Bohumil

Kozlanský sportovní klub

Myslivecké sdružení

Zdravíme všechny sportovní nadšence,
půlrok uběhl jako voda a my bychom Vás rádi informovali o naší činnosti
za uplynulé období.
5. července, pořádal KSK „Sportovní den“, který se konal ve sportovním areálu Kozlany v Podhájí. Na tuto akci dorazil opravdu veliký počet dětí i mládeže.
Během dne si děti zahrály spoustu kolektivních her a soutěží. Vyzkoušely
si střelbu ze vzduchovky, luku, zaskákaly si na trampolíně …… Dále pak si měly děti
možnost ověřit svou šikovnost na opičí dráze nebo se snažily jako správní hasiči
shazovat proudem vody určený cíl. Na tomto stanovišti se o děti starali členové
dobrovolných hasičů Kozlany, kteří měli pro děti připraveno překvapení v podobě
koupání v pěně a následného sprchování dětí přímo z hasičských hadic. Protože ten
den bylo opravdu horké počasí, byly děti za tuto spršku vděčny.
Děkujeme za pomoc členům dobrovolných hasičů z Kozlan a členům
hasičského sboru z Bučovic, kteří se o zábavu s pěnou postarali. Po sportovních
výkonech si děti opékaly špekáčky. Závěr akce se protáhl do nočních hodin, z toho
soudíme, že se sportovní den zřejmě vydařil. Všem děkujeme za účast.
Na kopci nad Podhájím se 6. října uskutečnila „Drakiáda“. Počasí nám opět
přálo. Foukal opravdu silný vítr a tak se po obloze prohánělo spoustu krásných a
barevných draků.
Příjemné počasí přilákalo spoustu dětí i dospělých. Děti si opět mohly zasoutěžit v
pěti kategoriích.
• Drak, který vylétne nejvýš
• Drak, který vydrží nejdéle létat na obloze
• O největšího draka
• O nejhezčího draka
• O draka, který přilétl z největší dálky
V poslední kategorii získal cenu drak dětí z Bohatých Málkovic. V kategorii
– drak, který vylétl nejvýše, opět zvítězil doma vyrobený drak z dílny p. Suráka,
který překonal výšku 1,5 km. Ale nejvíce cen bylo potřeba pro draky, kteří nevzlétli
vůbec nebo pro draky, kteří skončili svou leteckou dráhu na stromě.   Zkrátka ne
každý jsme odborníkem na létání.
Ale ani malá nepříjemnost nezkazila dobrou náladu, a aby někomu nebylo
líto, že mu drak nelétal, jak si přál, ocenění za snahu získaly všechny děti.
Na zahřátí byl připraven horký čaj a svařák. Na závěr si děti opékaly špekáčky.
Protože byl na říjen opravdu teplý večer a nikdo domů nepospíchal, ještě dlouho se
sedělo u ohně a povídalo.
Letošní rok jsme zakončili svou činnost „Mikulášskou besídkou“, která se
uskutečnila 1. prosince v sále obecního pohostinství v Kozlanech. Pro děti bylo
opět připraveno spousta zábavy a soutěží. Dětem přišel rozdat balíčky Mikuláš s
čertíkem. Na závěr proběhlo losování tomboly.
Celé odpoledne nám k tanci hrál D. J.KUBASS.  
Blíží se konec roku a my bychom všem rádi popřáli krásné vánoční svátky
a v novém roce mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti.

Společenskou akcí, které MS pořádalo v září, byla Pytlácká noc, na které
mohli návštěvníci ochutnat skvěle připravené zvěřinové speciality. I když návštěvnost
nebyla velká, zábava byla příjemná, připravená bohatá tombola, ve které byla také
zvěřina, udělala radost všem výhercům. Nastal podzim a s ním započaly hony. Na
prvním honu se odlovilo 49 ks bažanta kohouta. K tomuto pěknému výsledku jistě
přispělo vysazení 40 ks bažantích slepic v našem revíru na jaře. Doufejme, že druhý
hon dopadne ještě lépe. V letošním roce máme uloveno už 9 ks prasete divokého a
8 ks srnčí zvěře.
Nyní se připravujeme na zimu, která dosud váhá se svým příchodem. Po
revíru jsme rozvezli řepu, kterou jsme měli vysazenu na poli společnosti ZEMO.
Nakoupili jsme obilí a kukuřici, kterou průběžně rozváží naši členové do zásypů.
Seno pro zvěř si obstarává každý člen MS sám.
V měsíci říjnu svolalo Honební společenstvo Kozlany valnou hromadu, na
které se volil nový výbor HS a obnovila se nájemní smlouva honebních pozemků
mezi HS Kozlany a MS Kozlany na dalších 10 let. Členy výboru byli zvoleni: Ing.
Radek Pospíšil, Milan Bartošek, Ing. Jiří Klíč, Milan Friml a Roman Vaculčík.
Závěrem bych chtěla ještě vzpomenout na dlouholetého člena našeho
mysliveckého sdružení a mysliveckého hospodáře pana Vladimíra Kypra, který v
letošním roce navždy odešel z našich řad. Čest jeho památce.

		

ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2013 PŘEJÍ ČLENOVÉ KLUBU KSK

Do Nového roku 2013 přejí členové MS všem občanům Kozlan hodně zdraví a štěstí.
       Jednatelka MS Kozlany
							 Šárka Hekelová

Divadelní kroužek

Obecní knihovna

Vážení spoluobčané,
od vydání posledního čísla Kozlanského zpravodaje uplynulo šest měsíců
a já jsem ráda, že Vás mohu informovat o činnosti divadelního kroužku za toto
období. Druhé pololetí naší činnosti bylo zahájeno 8. září 2012 zájezdem s názvem
„Pálava a její okolí“. Na této akci se nemalou částkou podílela obec, která financovala autobus pro všechny účastníky. Největším zážitkem bezesporu byla jeskyně Na
Turoldu, kde chyběla jakákoli krápníková výzdoba.
Dne 21. září 2012 proběhlo již tradiční „Dýňobraní“. Celkem se vydlabalo
na 100 dýní.  Výtvory dětí i dospělých ozdobily náves obce. Děti nezapomněly na
své blízké a 23. listopadu 2012 za pomoci dospělých vyrobily drobné dárky pod
vánoční stromek.
A co nás čeká do konce roku? V neděli 16. prosince 2012 zpívání koled
pod vánočním stromečkem. Hudebně nás bude doprovázet pan František Hladký
z Bohdalic. Malým překvapením tohoto podvečera bude vystoupení muzikantů na
dechové nástroje, kteří zahrají několik koled.
Závěrem chci jménem svým i dětí z  kroužku popřát veselé svátky a do
nového roku 2013 hodně zdraví, štěstí a rodinné spokojenosti. Tímto chci také
poděkovat všem, kteří nám pomáhají v naší činnosti.

Milí čtenáři,
podzim už nám končí. Z krásného babího léta již nezbylo vůbec nic. Teploty
máme jen kolem nuly a člověk jde ven, jen když musí. Dny jsou krátké, pochmurné
a právě jako stvořené k tomu, zalézt si někam do teplíčka. Abyste měli stále co číst,
ráda vám dodám „literární potravu“ z naší knihovny. Výběr máme široký. Neustále
doplňujeme a půjčujeme tituly z Knihovny Karla Dvořáčka ve Vyškově. Jistě jste
zaznamenali, že jsou stále některé regály v naší knihovně prázdné. Na začátku
příštího roku budou všechny knihy opět na svém místě. Bohužel neplánovanou
„dovolenou“ způsobenou vytopením knihovny se kódování knih poněkud zpozdilo.
Doufám, že tu více jak měsíční pauzu jste v pohodě zvládli a našli jste si náhradní
program, jak využít čas bez knihy.
Velmi mě těší, že váš zájem o četbu neklesá a pevně věřím, že i v příštím
roce zůstanete naší knihovně věrni. Do dnešního dne má knihovna 53 zaregistrovaných čtenářů z toho 11 dětí a 42 dospělých. Počet výpůjček se vyšplhal na 1461 a
využít internet v knihovně přišlo 158 návštěvníků. Počet nově zakoupených knih do
konce října činí 68 ks. Počet půjčených knih formou výměnného fondu z knihovny
Vyškov do konce října byl 364 knih + 103 titulů, které měli naši čtenáři objednány.
Ráda bych vám touto cestou poděkovala, jelikož díky vaší návštěvnosti naší knihovny a počtu uskutečněných výpůjček v letošním roce, byla naše knihovna vybrána a
oceněna centrální knihovnou Vyškov. Cenu (společenskou hru) věnuje knihovna na
Mikulášskou besídku.
Mikuláš, to už je předzvěst vánoc.
Děti jsou hodnější a píší Ježíškovi přáníčka. Maminky začínají gruntovat
a doma se line vůně vanilky z prvních kousků cukroví. Tatínkové shání stromeček
a kapra. Babičky a dědečkové si lámou hlavy nad překvapením pro svá vnoučata.
Zkrátka začíná ten správný předvánoční šrumec. A pak přijde Štědrý den. Jako
mávnutím kouzelného proutku se všechno změní. V pokoji se rozzáří stromeček,
všude to krásně voní, všichni jsou k sobě milí. Děti jsou plné očekávání a napjatě
poslouchají, aby nepřeslechly to tiché zacinkání zvonečku.

						

Marcela Hajzlerová

Milí čtenáři,
přeji všem, ať jsou ty letošní vánoce plné radosti, lásky a pohody. Abyste
se u štědrovečerního stolu sešli se svými blízkými a strávili ty kouzelné chvíle v
kruhu rodinném.
Užijte si vánoční svátky co nejlépe a v novém roce všem přeji pevné zdraví, štěstí
a osobní pohodu.
  ŠŤASTNÝ ROK 2013 PŘEJE
							 Martina Šilerová

Slovo kronikářky
Jak rychle uplynul čas od 11. vydání Kozlanského zpravodaje vydaného
v červnu letošního roku. Další řádky v připravovaném 12. čísle zpravodaje z naší
obecní kroniky se týkají r. 1937, který je v kronice prvním rokem obsáhleji popisovaným.    
POČTVRTÉ:
Vzdor nepříznivým povětnostním podmínkám po novém roce 1937 se
počasí poněkud uklidnilo.   Začátkem ledna byly dosti tuhé mrazy bez sněhové
pokrývky. Na hluboko promrzlou půdu napadlo 30 cm sněhu. Pak obleva a vydatné vodní srážky zajistily dostatek zimních srážek. Voda nemohla prosáknout do
hloubky, ornice nasákla, na povrchu se tvořil ledové pokrov a myši, kterých bylo
v roce 1936 až dosud velmi mnoho, vyhynuly. Ale co bylo špatné se projevilo po
rozjaření. Porosty ozimů byly žalostné. Zničené z 95%. Byly nahrazeny jarní pšenicí
a ječmenem. Ani jetele úplně neobstály. Vyhynulé byly nahrazeny obilovinoluskovinovými směskami.  Duben byl opět velmi vydatný na déšť. Květen velmi teplý. Ani
ledoví muži neuplatnili své právo. 17. května bylo +32 C ve stínu. 22. května přišla
průtrž mračen a zaplavila Školní ulici. Největší škody způsobila v domě č. 37, kde
vnikla i do chléva. Za týden přišel druhý příval deště. Průměrná teplota v květnu
činila +18 C .
Žně probíhaly dobře až na hodně polehlé porosty obilí. Ty se sekly kosou.
Výnosy pšenice jarní byly 22q z ha. U ječmene 24q z ha. a u ovsa 23q z ha. Probíhala svízelná jednání o monopolních cenách obilovin. Způsobila krizi Hodžovy vlády.
Potěšitelný výsledek byl v tom, že se snížily srážky nebo byly i zrušeny. Např. u
pšenice ozimé byly 4,-Kčs / r. 1936 byly 18,-Kčs/. Výkupní ceny obilovin byly v září
- pšenice v hl.  váze 79 kg polosklovitá za 154,- Kčs, žito o hl.  váze 70 kg za 130,Kčs, ječmen sladovnický o hl. váze 69 kg za 125-140,-Kčs a oves  hl. váze 50 kg
za 118,- Kčs. Byla dobrá sklizeň brambor. Rovněž cena cukrovky byla zvýšena o 15
hal/q na 12,40Kčs/q. Schvaloval je cukerní kartel. Výnos byl 80q i více z měřice. Po
dodání kontingentu zbylo zemědělcům mnoho řepy a ta se vykupovala jen omezeně
a je to za 7,-Kčs/q. Ceny dobytka se proti minulým letům nezměnily.
Zajímavé jsou mzdy různého dělnictva. Zemědělský dělnik 10,-Kčs se stravou,
o žních 15,-Kčs se stravou, čeledín 150 - 170,-Kčs/měsíc. Zedník 3,50 Kčs/hod,
pokryvač 3,-Kčs/hod. Práce potažní na jedné měřici: orba a setí 25,-Kčs, podmítání
15,-Kčs.
Zlepšila se zaměstnanost hlavně v průmyslových oborech. Zbrojní průmysl
jde opět do konjuktury. Citace: " Německý fašismus ohrožuje světový mír od          
chvíle, kdy Hitler nastoupil k moci a svoje zbraně zkouší ve Španělsku. Aby se
člověk ubránil smrti hladem musí vyrábět zbraně".
V Praze od 22.-26.5. se uskutečnila výstava a sjezd republikánské mládeže,
kde se z Kozlan zúčastnilo 12 chlapců a 3 děvčata.
6. července zvolilo obecní zastupitelstvo novou školní radu. Čítala čtyři členy a tři
náhradníky.
V červenci havarovalo na Šarclesu vojenské letadlo. Bylo částečně
poškozeno, ale posádka se nezranila.
V r. 1937 se narodilo 9 dětí, z toho 5 chlapců a 4 děvčata. Zemřelo 6 občanů. Čtyři
ženy /jedna ve věku pět měsíců/ a dva muži / jeden byl novorozenec/.
14. září ve tři hodiny v noci, ve věku 87 let, zemřel první president

československé republiky. President osvoboditel, Tomáš G. Masaryk. Od smrti lidového krále, Jiřího Poděbradského, nestál náš národ nad rakví většího státníka
pocházejícího z lidu. Zemřel v Lánech, kde trávil poslední dny a chvíle svého života.
POZNÁMKA:
Potud z historických informací roku 1937 zapsaných v obecní kronice. Údaje jsou v
Kozlanském zpravodaji popisovány tak, jak je zachycuje kronika naší vesnice.
Jen pro informaci Vám všem chci sdělit, že kronika obce Kozlany je dopsána do
konce roku 2011. Do rozepsané kroniky, která končila posledními zápisy z roku
1992 byly v souhrnu dopsány informace od r. 1993 do r. 2010. Byly k tomu použity
materiály, podle kterých byl zpracován almanach vydaný ke sjezdu rodáků v r.
2011. Rok 2011 je již zapsán do nové knihy obecní kroniky.     
                    

Zapsala : Dana Krištanová

Klub seniorů

Kulturní komise obce

Další číslo Kozlanského zpravodaje je důvodem stručné rekapitulace naší
činnosti. Dvěma měsíci prázdnin pokračovalo období roku, kdy si děti užívají volna
a babičky, samozřejmě i dědečci, mají možnost si maximálně užít svých nejmladších
členů rodiny. 28. srpna jsme organizovali sportovní odpoledne. V krásném areálu
obce v Podhájí probíhala fotbalová utkání všech, kdo si chtěli kopanou zahrát. Od
nejstarších až po ty nejmladší. Když budu hodnotit průběh odpoledne, musím říct,
že se vydařilo, i když účast diváků byla proti minulým rokům velmi nízká, což nás
mrzí. Vždyť program i občerstvení bylo zajištěno. Vše probíhá v příjemném prostředí
a bez vtipných komentářů, úsměvů a pohody se to nikdy neobešlo a troufám si říct,
že se snad ani nemůže obejít.
9. září probíhalo v areálu obecní zahrady charitativní kulturní odpoledne na
podporu projektu "Kola pro Afriku" organizované klubem seniorů. Program zahájil
folklorní soubor ze Ždánic hranou pohádkou Zlatovláska. To byla příjemná zábava pro nejmenší diváky. Pak následovalo vystoupení cimbálové skupiny Cimbaho
ze ZUŠ Bučovice. Besedy zatancoval folklorní soubor Koštéř z Manerova. Z jiného
soudku bylo vystoupení Babyboysu z Ivanovic na Hané. Country tance vystřídaly
břišní tance skupiny tanečnic "Holky z Nové" z Letonic. Každý, z více jak stovky
návštěvníků všech věkových kategorií, si mohl najít něco dle svého zájmu. Mezi jednotlivými vystoupeními všechny pozdravil starosta obce Kozlany a města Bučovic.
Přijel i ředitel společnosti Kola pro Afriku. Přivezl s sebou muže, který na speciálně
upraveném invalidním vozíku objel celou Českou republiku. Viděli jsme, jakou nádheru je možné vytvořit nožem z ovoce a zeleniny. Slovem provázel celé odpoledne
a na závěr zazpíval hity Karla Gotta Josef Bouda, K.G.R. Vše ozvučoval Jiří Šarman
a na kameru natáčel Miroslav Smejkal, správce bučovské kabelovky, která vysílala
reportáž z tohoto odpoledne. Všichni účinkující vystupovali bez nároku na honorář.
Peníze vybrané na dobrovolném vstupném budou věnovány na dopravu jízdních kol
do Afriky. Všem účinkujícím na akci patří srdečný dík.
V měsíci říjnu jsme navštěvovali Festival ochotnických divadel Miroslava Doležala v Bučovicích. Někteří členové, jinak každý dle svých možností, viděli
všechna představení. Týdenní přehlídku zakončoval soubor ze Zlatých Moravců. V
minulých dnech, na pozvání Babyboysu Ivanovice na Hané, jsme se zúčastnili Coutry bálu v Němčicích na Hané. Byla to sice jiná tancovačka, než jakou známe, ale
tanec a celý program večera se nám moc líbil. Máme inspiraci pro novou zábavu,
která jinde má dvacetiletou tradici.
Milí a vážení spoluobčané, přeji Vám krásné vánoce, plné štěstí a radosti.
Přeji Vám od všech členů klubu seniorů hlavně zdraví, protože to je ten dar, jenž se
nedá ničím zaplatit. Kromě toho přejeme všem lásku, spokojenost a přátelství.

Činnost kulturní komise ve druhé polovině tohoto roku tradičně započala
přípravou festivalu dechových hudeb Kelnarovy Kozlany. Na letošní přehlídku přijali
pozvání Vracovjáci, Zlaťanka, Svatobořáci a tradičně domácí Voděnka. Vtipným
slovem a veselými historkami tentokrát provázel celý program pan Antonín Pavluš.
Jistým překvapením letošního ročníku se stala začínající dechová hudba Svatobořáci,
mladí muzikanti, kteří se v konkurenci zkušených vystupujících kapel neztratili.
Proto jsme se rozhodli dát těmto sympatickým hudebníkům další příležitost k vystoupení a pozvali je na letošní předvánoční koncert.
Vystoupení Hany a Petra Ulrychových v hodovou neděli přilákalo do obecní
zahrady hojný počet posluchačů. Mnozí z nich si společně se zpěváky notovali jejich
známé písně.
Podzimní sportovní akce pořádané místními složkami jsme v listopadu
vystřídali výpravou za divadelní kulturou. Tentokrát do Městského divadla ve Zlíně,
jež bylo založeno v srpnu 1946 s názvem Divadlo pracujících. Domovskou scénou
mu byla budova dnešní Malé scény. V současné budově sídlí divadlo od listopadu
1967. Jeho architektonicky velkoryse řešená budova byla v době svého otevření
největším divadelním stánkem v tehdejší ČSSR s bohatou výtvarnou výzdobou,
sálem pro 800 diváků a obrovským jevištěm s nejmodernějším vybavením.
Pravděpodobně herecké obsazení hry „Na mělčině“, způsobilo, že tentokrát
byla brzy všechna místa obsazena. S očekáváním jsme sledovali příběh čerstvé
vdovy Ingrid (I. Janžurová), jejích dvou dcer Mii a Roos (Sabina Remundová, Barbora Munzarová) a souseda Waltera (Miroslav Vladyka). I když se z počátku jevila
hra jako poměrně náročná, ve skutečnosti šlo o situační a konverzační komedii.
Střídající se hlášky jednotlivých herců „polechtaly“ naše bránice. Snad jsme se
výběrem hry trefili do vkusu většiny našich občanů. Těm, kterým představení nesplnilo jejich očekávání, se to budeme snažit vynahradit příště.  
V neděli 25. listopadu se sešli senioři naší obce na svém tradičním setkání. Věkové rozpětí letošních účastníků bylo tentokráte 32 let (nejmladší 58,
nejstarší 90 let). O zábavu se postarala nejmenší dechovka na světě pod vedením
Václava Kovaříka. O svých zážitcích vyprávěla známá hlasatelka brněnského studia
Českého rozhlasu a moderátorka paní Marcela Vandrová. Dárky, které jako každý
rok věnovala seniorům obec, byly předzvěstí pomalu se blížících vánočních svátků.
V době, kdy se vám dostává do rukou náš zpravodaj, jsou Vánoce již opravdu za dveřmi. Doufejme, že si každý z občanů našel v předvánočním shonu čas na
setkání se svými známými, přáteli či sousedy ať už na předvánočním koncertě či
u vánočního stromu na návsi. Ten kdo to nestihl, bude mít příležitost o vánočních
svátcích. O Vánocích přece nezáleží na tom, zda budete mít čistě uklizený dům nebo
jestli budete mít pod stromečkem dáreček, který jste si přáli. Důležitější přece je,
abyste byli s těmi, které máte rádi, abyste dokázali v těchto dnech pamatovat na
druhé a odpouštět jim. Vždyť přece Vánoce jsou svátky klidu a míru…tak proč si jev
pohodě neužít!
     
Za KŠSK
					
PaedDr. Danuše Pytelová

         Klub seniorů Kozlany
							Dana Krištanová

Povídání pro děti...
Co se andělovi nelíbilo, aneb proč byl u jesliček oslík s volečkem
Zatímco Josef s Marií putovali do Betléma, jeden z andělů svolal všechna
zvířata, aby mezi nimi vybral ta nejvhodnější, která budou v chlévě pomáhat Svaté
rodině.
Jako první se samozřejmě hlásil lev: "Jen král je hoden sloužit Králi světa,"
zavrčel. ,,Já se postavím ke vchodu a každého, kdo by se chtěl k Ježíškovi jen
přiblížit, roztrhám!" ,,Jsi příliš hrubý," odmítl ho anděl.
Andělovi se k nohám ihned začala lísat liška. Vychytrale ho s nevinným
pohledem přesvědčovala: "Nejvhodnější jsem přece já. Každého rána pro Božího
syna ukradnu nejlepší med a mléko. A Marie s Josefem se se mnou také budou mít
dobře. Každý den jim přinesu mlaďoučkou slepici." "Ty jsi příliš nepoctivá," namítl
anděl.
Po těch slovech před andělem roztáhl svůj nádherný ocas páv. Zamával mu
peřím duhových barev před očima a prohlásil: "Se mnou se i obyčejná stáj změní
v královský palác, který by jim záviděl i Šalomoun!" "Ty jsi zase moc pyšný," mínil
anděl.
Zvířata předstupovala před anděla jedno po druhém a vychvalovala své
největší přednosti. Marně. Andělovi se nezamlouvalo ani jedno z nich. Ale všiml si
osla a vola. Pracovali na poli u vesničana, který bydlel poblíž betlémské stáje.
Anděl na ně zavolal: "A co můžete nabídnout vy?" "Nic," odpověděl osel
a sklopil skromně dlouhé uši. "My jsme se nenaučili ničemu - jenom pokoře a
trpělivosti. Všechno ostatní nám přinese jenom rány holí." Vůl však nesměle namítl,
aniž by vzhlédl od země: "Ale čas od času bychom mohli odhánět mouchy dlouhým
ocasem." Konečně se anděl spokojeně usmál: "Právě vás jsem potřeboval!"

Věkové složení obyvatelstva obce Kozlany k 13. 11. 2012
Věkové složení obyvatelstva obce Kozlany ke dni 13.11.2012
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Životní jubileum v 2. polovině roku 2012 slaví:
Paní
Pan
Paní
Pan
Paní
Paní
Paní
Paní
Paní
Paní
Paní
Paní
Paní
Paní

Pazourková Olga
Lukášek Vladimír
Chvátalová Anna
Jozef Firek
Pavlusová Zdenka
Masaříková Anna
Ambrusová Marie
Zemanová Miroslava
Havlíčková Květoslava
Helena Pokorná
Kopřivová Marie
Kelnarová Marie
Krajtlová Marie
Fryčová Anna

60
70
70
70
75
80
81
81
82
83
83
84
85
91

let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let

86
52
61
89

let
let
let
let

z knihy Bruna Ferrera „Vánoční příběhy pro potěchu duše“ vybrala
						
PaedDr. D. Pytelová

Opustili nás:
Pan
Pan
Pan
Paní

Kypr Vladimír
Kelnar Jaroslav
Lysý Josef
Pytelová Štěpánka

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

517
517
775
604
723

358
358
939
756
525

481
480
887
665
567
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