Vážení spoluobčané,
je to téměř neuvěřitelné, že jsme již vstoupili do druhé poloviny letošního
roku, a proto se k Vám dostává první letošní číslo „Kozlanského zpravodaje.“ Není
tak dávno, kdy jsme si přáli klidné a pohodové Vánoce a úspěšný nový rok 2013
ještě v prvních dnech měsíce dubna jsme si „užívali“ sněhu i mrazivého počasí a
dnes již máme školní prázdniny v plném proudu. Tak jako děti ve školách dostaly
svá vysvědčení, tak i zastupitelstvo naší obce Vám skládá účty ze své činnosti v
prvním pololetí roku 2013.
Proto si Vás všechny dovolím seznámit s těmi nejzákladnějšími činnostmi i
informacemi, které se zcela určitě dotýkají každého z nás.
Chci Vás informovat 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 XIX. veřejném
zasedání zastupitelstva dne 11. 4. 2013, byl rozpočet na rok 2013. 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 – Pavlovice ve výši 76.277, Kč na vybudování
čekárny u autobusové zastávky u silnice č. II/429 mezi obcí Kozlany a Bohdalice.
Tato   čekárna byla vybudována již v minulém roce, ale vynaložené náklady jsou
nám známy teprve z minulého měsíce.
Do rozpočtu na rok 2013 byly z minulého roku přesunuty finance na
výstavbu cyklostezky v délce 1.200 metrů kolem Rostěnického potoka v úseku od
silnice č.  III/4291 u zdravotního střediska 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, dále položení vodovodního
řadu v délce 750 metrů v úseku od zdravotního střediska po obecní rybník, kdy
zároveň dojde k vybudování vodovodní přípojky pro provozní budovu obce, případně
objekt drůbežáren a budovu 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, kdy 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. V současné
době již probíhá  stavební řízení a dne 30.5.2013 nabylo právní moci Územní rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby a je připravováno stavební povolení. Po nabytí právní moci stavebního povolení bude vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele
stavby.
S ohledem na špatný stav chodníku z Kozlan k autobusové zastávce
na „Hradčanech“ v katastru obce Bohdalice, který v zimním i v letním   období        
udržují zaměstnanci naší obce, je zvažována jeho rekonstrukce z rozpočtu obce
Kozlany,  neboť tento chodník ve velké míře právě využívají občané z Kozlan. Akce
bude realizována, pokud zastupitelstvo naší obce tuto rekonstrukci schválí a dojde
k dohodě s vedením Obce Bohdalice – Pavlovice.
Je plánováno vybudování vodovodního řádu k domům paní Ambrusové a
pana Melichara, neboť v době výstavby vodovodu nebyl vodovodní řád k těmto
domům přiveden. Oba tyto domy jsou napojeny na obecní studnu. V současné době
je již zpracována projektová dokumentace a zahájeno stavební řízení.
-

Rozpočet obce počítá s nezbytnou údržbou obecního rybníka a potoka.

V oblasti kultury rozpočet počítá s návštěvou divadla pro občany
obce, s předvánočním setkáním s důchodci, uskuteční se XIII. ročník   přehlídky
dechovek   „Kelnarovy Kozlany,“ jako každý rok bude vánoční ohňostroj, budeme
pokračovat s besedami a společenskými akcemi pro občany, plánujeme obecní ples
taneční zábavy,  počítáme s věcnými dary do tomboly a další.
Pokud se týká sportovních zařízení v majetku obce, chceme doplnit vybavení tělocvičny, provést instalaci fotbalových branek na travnaté ploše u provozní
budovy, doplnit nové herní prvky na dětské hřiště za zdravotním střediskem, neboť  
původně instalované herní prvky již dosluhují a jsou za hranicí své životnosti.
V oblasti bydlení by koncem roku měla začít rekonstrukce prvního patra
provozní budovy obce (bývalá administrativní budova drůbežáren), která je v majetku obce. Zde je již vydáno stavební povolení a bude provedeno výběrové řízení
na dodavatele. Zde bude provedena   výměna oken a vybudovány čtyři pokoje s
vlastním sociálním zařízením. Již bylo vydáno stavební povolení, v příštích měsících
proběhne výběrové řízení na dodavatele prací.
Vzhledem k tomu, že se stále ozývají podíloví vlastníci lesa Řežavá, kteří
mají zájem svůj podíl prodat obci, rozpočet obce na letošní rok počítá s výkupem
lesních pozemků v této lokalitě, kde již obec vlastní více jak 7 hektarů lesa a hlavně
chceme zahájit  jeho obnovu.
Vzhledem k tomu, že v současné době nemá obec k dispozici žádné pozemky v zastavěné části obce, kde by v budoucnosti mohla být postavena například
mateřská školka nebo chráněné bydlení pro naše dříve narozené spoluobčany, kteří

již nejsou schopni sami přebývat ve svých domech, zastupitelstvo obce schválilo
odkoupení domu č.p. 5, včetně pozemků, které k domu přináleží. Zde bychom v budoucnosti mohli realizovat výstavbu zařízení, která budou pro naše občany potřeba.
V rozpočtu obce bylo schváleno zateplení budovy zdravotního střediska v
jeho dvorním traktu, dále knihovny i tělocvičny, kdy tyto práce jsou již prováděny.
Zateplení budov je také nezbytné s ohledem na novelu zákona č. 406/2000 Sb., o
hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, kde je stanovena povinnost i obcím, aby jako vlastníci si zajistili zpracování průkazu energetické náročnosti budov.
Rozpočet samozřejmě počítá i s nově zavedeným příspěvkem občanům
obce na údržbu topných systémů v rodinných domech v roce 2013.
Byla schválena také výstavba tří nových stožárů v parku za zdravotním
střediskem, která je již ve fázi dokončení.
Nezanedbatelná částka z rozpočtu obce je vyčleněna na ochranu životního
prostředí, údržbu veřejné zeleně, příspěvky občanům na opravy fasád  rodinných
domů, květinovou výzdobu, výsadbu stromů, keřů a na ošetřování lesa.
V rozpočtu obce zůstal zachován příspěvek občanům při narození dítěte a
příspěvek na vypravení pohřbů.
V rámci projednávání rozpočtu obce byly schváleny příspěvky na činnost
všem občanským sdružením a zájmovým kroužkům, které v naší obci působí. Částku
30.000,- Kč obdrží Myslivecké sdružení, Divadelní kroužek, Rybářský kroužek, Klub
seniorů a Kozlanský sportovní klub. Částka 40.000,- Kč bydla schválena na činnost
Sboru dobrovolných hasičů, neboť zde vznikla nová dvě družstva dětí. Péče o děti
a mládež, zejména o jejich vyžití ve volném čase, je činnost, kterou lze hodnotit
jako velmi náročnou i záslužnou, proto byl právě SDH příspěvek navýšen. Příspěvek
na činnost ve výši 20.000,- Kč byl poskytnut také TJ Sokol Bohdalice. Spolupráce
s TJ Sokol Bohdalice je na velmi vysoké úrovni a jedná se o spolupráci, která je
oboustranně velmi výhodná i přínosná. Naši občané, včetně dětí se zde mohou
aktivně věnovat fotbalu. Členové TJ Sokol Bohdalice pak naší obci velmi obětavě
pomáhají s údržbou sportovišť, s čímž mají velmi dobré zkušenosti.
Obec Kozlany ve spolupráci s Divadelním kroužkem se i nadále věnuje
podpoře dětí ze Základní školy speciální, Praktické školy a Dětského domova
Vřesovice, kterým byl schválen finanční dar ve výši 20.000,- Kč na rok 2013.
Když jsem popisoval schválený rozpočet obce, zmínil jsem se o nově zaváděném
příspěvku, který se v letošním roce dotkne všech vlastníků rodinných domů v naší
obci. Poněvadž se jedná o úplně novou věc, tak si dovolím uvést několik následujících informací:
Jedná se o příspěvek občanům obce Kozlany na revize a údržbu topných systémů v
rodinných domech v roce 2013. Poskytování tohoto příspěvku vychází ze skutečnosti
že vedení naší obce má zájem na dodržování všech zásad požární bezpečnosti v
naší obci, kdy prioritní snahou je požárům nebo jiným mimořádným událostem

předcházet. Proto zastupitelstvo obce schválilo, aby v roce 2013 byl občanům naší
obce poskytnut příspěvek na provedení kontroly, revize, čištění spalinových cest u
spotřebičů na pevná, plynná nebo kapalná paliva, které jsou používány k vytápění
rodinných domů, případně další údržbu topných systémů s tím, že budou zohledněny
a zvýhodněny domy, kde žijí děti do 18. roku věku, neboť rodiny s malými dětmi a
také rodiny s dospívajícími dětmi, které se připravují na své budoucí povolání, mají
finanční náklady k zajištění chodu domácnosti vyšší.
Jak již všichni vlastníci rodinných domů vědí, dne 1.1.2011 nabylo
účinnosti Nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv.
V tomto nařízení je stanovena povinnost pro vlastníky nemovitostí, které
jsou vytápěny spotřebiči na pevná, kapalná nebo plynná paliva, aby si zajistili provedení kontroly spalinové cesty, kterou provádí odborně způsobilá osoba, což je
držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví.
Provedení kontroly spalinové cesty u připojených spotřebičů do 50 kW včetně, což
odpovídá většině případů vytápění rodinných domů v naší obci, je nutné provádět
minimálně jednou ročně.
Z tohoto nařízení vlády rovněž vyplývá povinnost provádět čištění spalinové cesty, kterou zpravidla provádí odborně způsobilá osoba, kterou je držitel
živnostenského oprávnění v oboru kominictví. Výjimka je zde stanovena pro čištění
spalinové cesty sloužící pro odtah spalin od spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW včetně, kterou je možné provádět svépomocí.
Nelze však také opomenout povinnost provést revizi spalinové cesty, kdy
tuto provádí odborně způsobilá osoba, která je držitelem živnostenského oprávnění
v oboru kominictví, a která je zároveň
a) revizním technikem komínů
b) specialistou bezpečnosti práce - revizním technikem komínových systémů   
    nebo
c) revizním technikem spalinových cest.
           Revize spalinové cesty se provádí:
a) před uvedením spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě
    komína,
b) při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv,
c) před výměnou nebo novou instalací spotřebiče paliv,
d) po komínovém požáru,
e) při vzniku trhlin ve spalinové cestě, jakož i při vzniku podezření na výskyt
    trhlin ve spalinové cestě.
Splnění, shora uvedených, povinností představuje pro naše občany – vlastníky
vytápěných rodinných domů, každoročně nemalé finanční náklady, se kterými Vám
chceme pomoci. Proto je schváleno poskytování již zmiňovaného příspěvku, který
Vám bude poskytován za těchto podmínek:
1) Příspěvek se poskytne vlastníkům trvale obydleného rodinného domu v obci
Kozlany, a to ve výši 2.000,- Kč na jedno číslo popisné domu, bez ohledu na počet    
spoluvlastníků.
2) Příspěvek se zvyšuje o 500,- Kč na každou osobu, ve věku do 18 let, která má  
trvalé bydliště v domě a je v příbuzenském poměru k vlastníkovi nebo spoluvlast-

níkovi rodinného domu, a to v pokolení přímém (syn, dcera, vnuci, vnučky). Jedná
se také o děti nesezdaných partnerů, kdy jeden z nich je vlastníkem domu, a děti
jsou společně s vlastníkem v domě vychovávány  a jsou na oba  partnery odkázány
plněním nákladů na výživu, za splnění podmínky trvalého bydliště v tomto domě v
obci Kozlany.
3) Údaje k vlastníkům rodinných domů, trvalému bydlišti oprávněných příjemců a   
    jejich dětí do 18 let věku se ověřují v evidenci obyvatel v kanceláři Obecního     
    úřadu Kozlany.
4) Za dítě do 18 let věku se považuje osoba, která k 31.12. kalendářního roku dovrší
    18 let.
5) Příspěvek se vyplatí v období měsíců září, říjen a listopad roku 2013, a to po   
    předložení dokladu o provedení kontroly nebo revize, případně čištění spalinové
    cesty v roce 2013.
          a) Doklad se předkládá v kanceláři obce a předkladatel musí souhlasit s   
pořízením fotokopie tohoto dokladu.
           b) Příspěvek se přednostně převede na bankovní účet oprávněného příjemce
              příspěvku, v případech hodných zřetele se vyplácí příjemci v hotovosti
              v kanceláři obce.
6) Finanční částku poskytnutého příspěvku, která převyšuje, účetním dokladem          
    doloženou cenu za  provedení kontroly, revize, čištění spalinových cest u             
    spotřebičů na pevná, plynná nebo kapalná paliva, použije příjemce příspěvku      
    na další údržbu topných  systémů před zahájením topné sezóny, a to již bez          
    nutnosti doložení účetních dokladů v kanceláři obce.
7) Příspěvek nelze poskytnout nájemci domu nebo bytu, ale pouze vlastníkovi  
    trvale obydleného domu, který má v obci Kozlany trvalé bydliště.
K topné sezóně samozřejmě patří také zimní období. I přes to, že dnes již
máme léto, dovolím si zavzpomínat také na uplynulou zimu, která byla poměrně
dlouhá a hlavně nás opakovaně zásobovala dostatečným množstvím sněhu. Zde
bych chtěl poděkovat všem zaměstnancům naší obce, ale také Vám občanům, kteří
jste se podíleli na úklidu a posypu chodníků i cest, které vždy brzy ráno byly uklizeny, schůdné a cesty sjízdné. Poděkování patří i členům Jednotky SDH Kozlany, kteří
v časných ranních hodinách na Štědrý den velmi ochotně pomohli zaměstnancům
obce s likvidací náledí na chodnících i cestách, a to tak, že obec již v sedm hodin
ráno byla zcela schůdná a sjízdná. Obdobná situace se opakovala na velikonoční
neděli, kdy od nočních hodin velmi silně sněžilo a téměř celý den bylo nutné odhrnovat sníh. Zde opět velmi ochotně zaměstnancům obce od nočních hodin pomáhali
členové Jednotky SDH.
Hasiči v těchto případech ukázali, že nejen očekávají podporu obce, ale
také dovedou okamžitě reagovat a obci pomáhat. Nejedná se jen o úklid chodníků
ale jsou to i jiné práce, které se musí velmi rychle zvládnout a zde je možné na
naše hasiče se vždy spolehnout. Proto vážení pánové i dámy z SDH, tímto Vám ještě
jednou srdečně děkuji za Vaši dosavadní spolupráci.
Zastupitelstvu obce není lhostejný nepříznivý vývoj nezaměstnanosti v
naší obci kdy je v současné době evidováno na Úřadu práce celkem 23 občanů z Kozlan. Proto bylo dohodnuto s Úřadem práce České republiky, že naší obci poskytne
příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací.
Úřad práce bude naší obci poskytovat příspěvek ve výši 11.000,- Kč měsíčně, po

dobu 6 měsíců na jedno vytvořené pracovní místo, a to pro uchazeče o zaměstnání,
který je v evidenci úřadu déle jak 6 měsíců.
Na základě této dohody bylo v obci vytvořeno jedno pracovní místo v
oblasti čištění a údržby obce, zejména veřejných prostranství. Z  Úřadu práce ČR
k výběrovému řízení byli doporučeni občané naší obce, kteří jsou na úřadu práce
evidováni déle jak 6 měsíců. V rámci provedeného výběrového řízení byl následně
vybrán jeden pracovník na pracovní pozici „Pracovník v oblasti odpadu a čištění
obce.“ Jeho mzda je  obci refundována příspěvkem z Úřadu práce České republiky.
Pokud se týká možností získání pracovních příležitostí pro občany naší obce, tak
v tomto směru od začátku letošního roku jsem vedl jednání s představenstvem a
ředitelem společnosti Respono, a.s. k dodržování jednotlivých ustanovení Smlouvy o nájmu pozemku a další spolupráci, v souladu s ustanovením § 663 a násl.
z.č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a § 269 odst. 2 z.č. 513/1991 Sb., obchodní
zákoník, ze dne 20.7.1993, která byla uzavřena mezi Obcí Kozlany a společností
Respono, a.s. Vyškov. Konkrétně se jedná o část ustanovení článku č. V – povinnosti smluvních stran, kde je, mimo jiného, uvedeno – cituji: „zaměstnance skládky
v Kozlanech přednostně vybírat z řad uchazečů o zaměstnání z obce Kozlany, za
předpokladu, že budou splňovat kvalifikační předpoklady.“
V závěru tohoto jednání s představenstvem a ředitelem společnosti bylo
přislíbeno   že starosta obce bude vždy informován o volném pracovním místě ve
společnosti Respono, a.s., které bude přednostně nabídnuto občanům obce Kozlany.
Tento závěr z jednání je beze zbytku plněn, neboť ředitel společnosti, prostřednictvím
starosty občanům Kozlan v měsíci dubnu nabídnul tři pracovní místa na třídící lince
odpadů ve Vyškově, kam nastoupili tři občané z Kozlan.
Rovněž je plněna dohoda k bezplatnému ukládání inertního odpadu z obce na skládku, zejména se jedná o stavební suť.
Jak jste si již všichni zcela jistě všimli, byla provedena montáž venkovních
analogových hodin o průměru 80 cm na budovu prodejny potravin – č.p. 34, hodin
jsou v noci osvětleny, dále v prodejně potravin byla v měsíci květnu provedena
oprava nevyhovujícího stropu, kdy byl namontován nový kazetový podhled, včetně
nových úsporných svítidel a také zde byla namontována klimatizační jednotka
která   zejména v horkém počasí ochlazuje vnitřní prostor prodejny, čím došlo ke
zlepšení kvality uložení potravin, především těch s obsahem krémů a čokolády  a
samozřejmě také došlo ke zlepšení prostředí pro prodávající i kupující.
V průběhu měsíce června na katastru obce byly umístěny 4 dřevěné venkovní altány se stolkem a lavičkami. Konkrétně byly umístěny do lokality Sýpka nad
Podhájí, dále k provozní budově u bikrosové dráhy, ke druhé nádrži Runza a také na
místo bývalého nádražíčka cukrovarské úzkokolejné dráhy, poblíž silnice č. II/429
na Nesovice. U všech těchto altánů jsou připevněny odpadkové koše, které budou
vyvážet pravidelně zaměstnanci obce. Na altán u bývalého nádražíčka u silnice na
Nesovice a u bikrosové dráhy, bude umístěna informační tabule s fotografiemi i
textem, která připomene historii Cukrovarské úzkokolejné dráhy Vyškov - Kozlany.
Stejná informační tabule bude umístěna i na budově zdravotního střediska, v jehož
blízkosti úzkokolejná dráha procházela.
Naše obec získala dotaci ve výši přes jeden milion korun na nákup malotraktoru se zametací a kropící technikou. Tato zametací sestava byla již dodána a
plně slouží ke svému účelu.
K údržbě zeleně na veřejných plochách a i k případným službám pro

občany, jsme také získali příkopové rameno na sečení trávy i vysavač listí, kdy se
tyto stroje připojí na traktor. Rovněž jsme získali do svého vlastnictví vysoce kvalitní
stroj na údržbu travnatých ploch, a to je stroj RIDER – STIGA. Na tento stroj je k
dispozici nožová sekačka na nízkou trávu, cepová sekačka na vysokou trávu, zametací kartáč a také malý jednonápravový přívěs. Všechny tyto nové stroje již
můžete vidět při práci v naší obci.
Zastupitelstvo obce se také opakovaně zabývá problematikou vlhkosti
bytového domu čp. 98 (bývalá škola), jehož je obec vlastníkem. V domě jsou 4
bytové jednotky, kdy nájemníci si již několik let opakovaně stěžují na nadměrnou
vlhkost v jednotlivých bytech a tvoření plísní na stěnách. Zastupitelé v roce 2011
a 2012 rozhodli, že je vhodné vyčkat až stavba vyschne. Vzhledem k tomu, že ke
zlepšení stavu během těchto dvou let vůbec nedošlo, v listopadu 2012 byl objednán
Stavebně technický průzkum a návrh technologie sanace vlhkostní problematiky
objektu. Tento stavebně technický průzkum byl prováděn v období od listopadu
roku 2012 do měsíce března 2013. Se zpracovanou písemnou dokumentací tohoto Stavebně technického průzkumu a návrhem technologie řešení bylo provedeno
seznámení na XX. veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 27.6.2013.
Vzhledem k tomu, že navržená technologie sanace vlhkostní problematiky
objektu, bude vyžadovat nemalé finanční náklady a jako jeden ze způsobu řešení
je zde navrhováno také zateplení budovy, starosta zjistil, že ještě v letošním roce
by měla být vyhlášena výzva na poskytnutí dotací na zateplení bytových domů. Z
tohoto důvodu bude na tento bytový dům zpracován energetický audit a dokumentace pro územní řízení jako součást žádosti o dotaci na akci „Energetické úspory na
bytovém domě.“
Tak, jak jsem se již zmínil výše, novela zákona č. 406/2000 Sb., o
hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, v ustanovení § 7a, písm. b)
stanoví povinnost i obcím, aby jako vlastníci si zajistili zpracování průkazu energetické náročnosti budov. Zákon stanoví závazné termíny, kdy musí být průkaz
energetické náročnosti budov zpracovaný. Záleží přitom na velikosti celkové energeticky vztažné plochy budovy. Energetická náročnost pak musí být v budově vystavena na dobře viditelném a veřejnosti přístupném místě. Je to základní informace
o hospodaření s provozními, obvykle veřejnými, prostředky v těchto budovách.
Vzhledem k tomu, že tato povinnost se bude týkat i naší obce u budovy čp. 8 –
obecní úřad, sál, přísálí apod., zjišťoval jsem možnosti získání dotací na zateplení
budovy č.p. 8. V současné době je vyhlášena výzva na dotaci z programu OPŽP.
Z tohoto důvodu zastupitelstvo obce schválilo zpracování energetického auditu
na tuto budovu ve vlastnictví obce i dokumentaci pro územní řízení, jako součást
žádosti o dotaci.
Všechny z nás zcela určitě zasáhly zprávy o osudech lidí, kteří v některých
oblastech naší republiky byli postiženi následky povodní na počátku měsíce června.
Na základě nepříznivého vývoje následků povodní, jsme hned dne 4.6.2013 vyhlásili veřejnou humanitární sbírku v naší obci na pomoc lidem, kteří byli postiženi
povodní. Na webových stránkách jsme také nabídli pomoc ve formě dodávky hygienických a sanitárních prostředků, úklidového nářadí, balené vody apod..
Byl jsem velmi mile překvapen okamžitou reakcí našich občanů na výzvu k humanitární sbírce a již ve středu 5.6.2013 občané začali nosit různé úklidové prostředky
které slouží k likvidaci následků po povodni. Hned ve čtvrtek dne 6.6.2013 na naši
nabídku pomoci reagovala obec Lužec nad Vltavou na okrese Mělník, která měla

zájem o hygienické a sanitární prostředky, dále o balenou vodu a úklidové nářadí.
Proto v pátek dne 7.6.2013 z naší obce vyjela první zásilka s humanitární
pomocí do obce Lužec nad Vltavou na okrese Mělník. Jednalo se o plně naložené
dodávkové auto s přívěsným vozíkem.
Občané však věci do humanitární sbírky nosili i v dalším týdnu, a proto v pátek dne
14.6.2013 opět plně naložené dodávkové vozidlo vyjelo do obce Křešice u Litoměřic
kde byla humanitární pomoc předána.
Na humanitární sbírce se podíleli nejen občané, ale také i několik místních podnikatelů a z občanských sdružení Kozlanský sportovní klub. Aktivity členů
Kozlanského sportovního klubu si v tomto případě velmi vysoce cením, neboť tak
jako členové SDH   nečekají jen na pomoc od obce, ale jsou připraveni pomáhat
potřebným, což zde jednoznačně dokázali a byli také připraveni vyjet do  postižených
obcí, kde chtěli pomáhat při likvidaci následků povodní.
Do humanitární sbírky  z prostředků obce bylo zakoupeno např. 50 kusů
lopat, 50 kusů rýžových košťat, 50 kbelíků, dále gumové rukavice, holínky, ale také
úklidové a čistící prostředky v celkové hodnotě přes 20.000,- Kč.
Proto mi dovolte, abych Vám všem, kteří jste se do této humanitární sbírky
zapojili, upřímně poděkoval, neboť jste pomohli lidem, kteří v důsledku povodní
přišli téměř o všechno. Poněvadž jsem humanitární pomoc v obou postižených obcích předával osobně, věřte mi, že to nebyl vůbec příjemný pohled na zdevastované
vesnice a hlavně na psychicky zlomené lidi, kteří byli opravdu vděčni za všechno, co
v rámci humanitární sbírky obdrželi.
Všichni zcela jistě chceme, aby se naše obec dále rozvíjela, ale v současné
době již nemáme k dispozici žádný stavební pozemek pro výstavbu rodinných domů
neboť všechny stavební pozemky v lokalitě Gurka byly prodány a na většině z nich
již probíhá výstavba. Několik zde postavených rodinných domů je zkolaudováno
čímž se nám zvýšil také počet obyvatel v obci. O stavební pozemky v Kozlanech
je stále slušný zájem, ale bohužel zatím tyto zájemce nejsme schopni uspokojit. V rozpočtovém výhledu obce do roku 2016 se předpokládá budování nových
stavebních míst na   pozemcích p.č. 3980, 3979, 4150, 3973, 3972, 3971, 3970
3969, 3968, které jsou ve vlastnictví obce. V případě dalších dvou pozemků ještě
zbývá dořešit vlastnické vztahy, neboť tyto stále nejsou ve vlastnictví obce. Příprava
budování stavebních pozemků je dlouhodobou záležitostí, která trvá i několik let.
Proto zastupitelstvo obce schválilo zahájení přípravných prací již nyní a postupně
bude zpracovávána studie pro využití shora uvedených pozemků k budování nových
stavebních míst, aby i v budoucnosti byla obec schopna nabídnout stavební pozemky, čímž dojde opět k rozvoji naší obce i k navýšení počtu obyvatel a také ke snížení
věkového průměru obyvatel v naší obci.
Velmi pozitivní je skutečnost, že naše obec byla opět velmi úspěšná při
získávání dotací, kdy nám v minulých dnech byla přidělena dotace ve výši přes
5.000.000,- Kč na výsadbu zeleně v extravilánu obce, konkrétně se jedná o výsadbu biocenter a biokoridorů. Zde na podzim budeme muset vypovědět nájemní
smlouvy s nájemci pozemků, na kterých se bude výsadba realizovat, a také zahájíme výběrové řízení na dodavatele celé akce. Zeleň bude vysázena na rozloze asi
pět hektarů a bude se týkat většiny pozemků, které k tomuto účelu máme určeny v
Územním plánu obce.
V tomto směru jsem rád, že velmi náročná administrativní práce v minulých dvou
letech začíná přinášet své ovoce a obec Kozlany vlastně za dva roky již získala přes

6.000.000,- Kč z dotací a v této aktivitě budeme nadále pokračovat a hledat vhodné
dotační tituly pro naši obec.
Pokud se týká údržby zeleně, v průběhu jarních měsíců byla provedena prořezávka
lesa nad Podhájím. 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.
           Zaměstnanci obce pokračují 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. Sečení trávy bylo provedeno také kolem alejí ovocných stromů.
Stále přetrvává problém s „nájezdy“ méně přizpůsobivých občanů
na skládku společnosti Respono, a.s. Tito občané svými vozidly projíždí před obecní
les ze zadní strany k oplocení skládky, kde toto rozplétají a ze skládky vynáší různé
komodity, které se „jim hodí.“ Samozřejmě, že svým jednáním znečišťují i naše
lesní plochy, poškozují cesty apod.. Zde velmi dobře spolupracujeme s vedením
společnosti Respono, a.s. a s policisty PČR. V nejbližších dnech na příjezdové cestě
k lesnímu porostu provedeme preventivní opatření, které by mělo omezit příjezd k
oplocení skládky.
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.
Poskytujeme a jsme připraveni poskytovat i další služby občanům s
odpovídajícím strojem nebo nářadím, ale toto musí vždy obsluhovat zaměstnanec
obce. Z bezpečnostních i provozních důvodů nechci, aby si někdo nesprávně
vysvětloval poskytnutí komplexní služby s půjčovnou nářadí nebo strojů. Každý stroj
nebo nářadí vyžaduje určité seznámení s jeho užíváním i provozem, na což jsou naši
zaměstnanci proškoleni nejen dodavatelem techniky, ale i z hlediska bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci. Začínáme využívat kvalitní a profesionální stroje či nářadí
kde je nutné brát v úvahu nejen náklady na pořízení, ale také na nezbytnou údržbu
či opravy. A v tomto případě „zákon schválnosti“ opravdu funguje a většinou, když
se nějaký stroj půjčuje a nemá „svého pána,“ tak náklady na opravy zcela jistě rostou, a to v žádném případě nechceme. Proto pokud máte zájem o poskytnutí určité
služby, pro kterou jsme vybaveni, vždy počítejte s tím, že tato bude prováděna s
obsluhou ze strany zaměstnance obce a bude provedeno její vyúčtování na základě
skutečně vynaložených nákladů.
Nedávno jsem totiž vedl rozhovor s jedním občanem z naší obce, který
požadoval zapůjčení samochodného motorového nářadí a zvýšeným hlasem mne
přesvědčoval, že zastupitelé naší obce slibovali i půjčování strojů a zařízení, které
je v majetku obce. Nevím, kdo tuto „půjčovnu“ sliboval, ale já o ní opravdu nevím
a nenašel jsem tuto službu ani v žádném zápise z jednání zastupitelstva obce.
Pokud bylo Vám občanům slíbeno poskytování služeb, jako je například doprava

sekání trávy, stříhání živých plotů, štěpkování klestu apod., toto je v plném rozsahu
plněno a bude plněno i nadále. Jen pro Vaši orientaci uvádím, že v roce 2012 bylo
našim občanům vystaveno přes 50 faktur za provedení služeb a v letošním roce je
již vystaven téměř stejný počet faktur, a to pouze za první pololetí. Z tohoto jasně
vidíte, že zájem o služby pro občany má vzrůstající tendenci a jsme rádi, že tyto
služby Vám můžeme poskytovat, neboť jsou pro Vás i cenově výhodné. Když se
opět vrátím k možnostem půjčování, není problém si vypůjčit například
lešení, lešenářské kozy a případně stavební míchačku, ale křovinořezy, sekačky
trávy, vrtačky a další půjčovat nebudeme.
V minulém roce se osvědčila bezplatná služba ze strany obce, kterou je
pravidelný pondělní svoz posekané trávy od Vašich domů. V této službě pokračujeme
i v letošním roce a v posledním období, každé pondělí, od Vašich domů nebo i
zahrad odvážíme tři plné traktorové přívěsy trávy. V podzimních měsících budeme
zajišťovat i odvoz shrabaného listí. Máme totiž zájem, aby naše obec i její okolí bylo
uklizené a čisté.
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 pátý 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 11. května 2013 se Myslivecké sdružení Kozlany ve spolupráci
s Okresním mysliveckým spolkem opět 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 našim myslivcům poděkovat
za dobrou propagaci  obce.
V neděli 26.5.2013 se uskutečnil další ročník cyklistického závodu „Kozlanský okruh.“ K závodu se zapsalo 74 startujících, nejmladšímu závodníkovi byly
dva roky a tomu nejstaršímu 77 let. Přihlášení závodníci byli rozděleni do jedenácti
kategorií, které svojí náročností odpovídaly věku závodníků.
Kozlanský okruh je akce, která patří z organizačního hlediska k poměrně
náročným a proto je nezbytné poděkovat členům KSK, kteří tuto akci zajistili
organizačně, včetně občerstvení, dále je nutné poděkovat všem, kteří se podíleli
na logistickém i dopravně – bezpečnostním zajištění akce. Zde jsou to především
členové SDH Kozlany, kteří opět pomohli policistům PČR na křižovatkách.
Novinkou zde bylo nasazení sanitního vozidla RZP ZZS Jihomoravského kraje, neboť
v současné době již není možné na zdravotnické asistence při těchto závodech
využívat soukromé sanitní dopravní služby.
Ve l k é m u z á j m u s e t a k é t ě š i l a n o v á a ve l m i z a j í m av á a k c e
BABYMŇAM, kterou první červnový den uspořádal v obecním sále Klub seniorů.
Obec se  podílela na finančním i logistickém zajištění Dětského dne v sobotu  dne 8.6.2013, který byl pořádán Divadelním kroužkem Kozlany, ve spolupráci
s SDH a členy Mysliveckého sdružení. Jsme rádi, že opět nás zde navštívily děti z

Dětského domova Vřesovice.
Pokračujeme v obnovené tradici „Vítání občánků,“ kdy dne 23. června 2013
ve 14.00 hodin jsme do naší obce přivítali 6 dětí, které se narodily v minulém a v
letošním roce.
V sobotu 29. června 2013 Kozlanský sportovní klub pořádal Dětský sportovní den na sportovišti v Podhájí. Jako vždy se tato akce těšila velkému zájmu
nejen dětí, ale i dospělých.
Vyjmenoval jsem velké množství aktivit, se kterými v naší obci se můžete
setkat, a které by měly sloužit především Vám občanům. Dovolím si 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 většina členů 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. Slovní
výraz „většina zastupitelů“ zde používám zcela vědomě, protože jsou i zastupitelé
kteří se opakovaně nezúčastňují jednání veřejných zasedání zastupitelstva obce
tudíž se nemohou ani vyjádřit k projednávaným bodům programu jednání a také
nemohou o nich hlasovat. Máte zcela legitimní nárok přesvědčit se o tom, kteří
členové obecního zastupitelstva mívají absence na těchto jednáních, zda se omluvili
či nikoliv, a to tím, že se buď osobně zúčastníte jednání veřejných zasedání zastupitelstva, případně to zjistíte ze zápisů, které jsou z jednání podrobně pořizovány.
Tímto také máte možnost pro sebe získat kontrolu, jak jednotliví zastupitelé se
zabývají Vašimi problémy, řeší Vaše oprávněné požadavky a plní to, co Vám třeba i
slibovali. Samozřejmě, že omluvitelná je nepřítomnost z důvodů nemoci, případně
z důvodů, které většinou není možno předvídat. Ale jsou i zastupitelé, kteří se
žádným způsobem z účasti na jednáních neomluví. Věřte mi, že se snažíme pracovat tak, aby se nám i budoucím generacím v Kozlanech dařilo lépe.
Dovolím si tvrdit, že v naší obci právě ta „většina“ zastupitelů, 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. Jsem rád, že stále na práci většiny 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 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

Sbor dobrovolných hasičů
obce KOZLANY

Kozlanský sportovní klub

Vážení spoluobčané, jak jste si mohli všimnout, od loňského roku se náš
sbor začal věnovat mládeži, aby časem mohli nahradit starší kolegy. Fotografie ze
soutěží i tréninků jsou k vidění na našich webových stránkách a co do počtu, tak se
nám jich schází skoro dvacet. Takže na soutěže musí obě zásahová auta, někdy i s
výpomocí obecního automobilu. Pro nás v prvním ročníku se umístil náš „potěr“ na
celkovém 13. a 14. místě v okresní hře „Plamen“. V letošním ročníku jsme s mládeží
absolvovali celkem 8 závodů. Schůzky mladých hasičů se konají každý pátek od
16.30 hod. Velký dík patří hlavně vedoucím mládeže, manželům Kubovým a Navarovým.
Únor patřil každoročně ostatkům. Kapela Kozlovka přispěla k dobré náladě.
Hojná účast masek hovoří o kvalitě této akce, a to také díky našim spoluobčanům,
přátelům a příznivců našeho sboru.
V zimních měsících se členové sboru věnovali údržbě techniky, obnově
nátěrů stříkaček, vyrobili nové nástřikové terče i časomíru. Celkem bylo odpracováno 420 brigádnických hodin. Také na žádost starosty obce jsme prováděli údržbu
chodníků v obci, posyp chodníků při náledí a o Velikonocích odklízení sněhu.
V dubnu u nás proběhlo již 4. kolo soutěže „O putovní pohár starosty obce“
v požárním útoku se stroji PS-8, letos se zúčastnilo celkem 14 družstev. Vyhráli
kolegové z Ocmanic (okr. Třebíč), nejvzdálenější družstvo přijelo i letos z Nového
Města pod Smrkem (okr. Liberec), jejich sbor slaví v tomto roce 140. výročí od
založení sboru.
Také letos jsme pro děti i ty starší připravili „Pálení čarodějnic“ se spoustou
soutěží o sladkosti a opékání špekáčků.
Hasiči se též podíleli na uspořádání dětského dne, naši nejmenší předvedli
požární útok s vodou za velkého aplausu všech přihlížejících.
Zásahová jednotka sboru absolvovala v květnu prověřovací cvičení, které
proběhlo v naší obci s cílem prověřit techniku a spolupráci všech jednotek okrsku
Kučerov – Bohdalice.   
Družstvo žen absolvuje okrskovou soutěž, z Manerova přivezlo pohár za
II.místo, z Boh. Málkovic bramborové medaile a 24. srpna se koná poslední soutěž
u nás v Kozlanech.
Chtěl bych poděkovat jak za finanční podporu ze strany obce, kdy byly
zakoupeny stejnokroje a vybavení pro mladé hasiče, tak členům sboru a našim
fanouškům a příznivcům za podporu a spolupráci při našich sportovních, kulturních
a veřejných akcích. Poděkování patří také všem sponzorům našeho sboru, i když si
nepřejí zveřejnit své jméno.
                                                                      
                                                                    
		

      Za SDH Kozlany
        Starosta sboru
Zdeněk Kuba

Zdravíme všechny příznivce sportu.
Konec roku zakončil náš klub „Mikulášskou besídkou“. Ta se konala 1. prosince 2012 v sále obecní hospody v Kozlanech. Velký počet dětí se sešel a strávil
příjemné odpoledne se spoustou soutěží a zábavy. K tanci a dobré pohodě nám hrál
D. J. Kubass. V podvečer zavítal za dětmi Mikuláš. Tentokrát ho doprovázeli čerti
dva. Zřejmě je v Kozlanech spousta zlobivých dětí, ale i tentokrát odletěli čertíci s
prázdnou. Mikuláš obdaroval všechny děti sladkou nadílkou a se všemi se rozloučil.
Poté se losovala tombola o věcné ceny.
9. března letošního roku jsme uspořádali Dětský karneval. V sále obecní
hospody v Kozlanech se sešlo spoustu dětí i dospělých jak z Kozlan, tak z blízkého
okolí. I letos měla porota těžký úkol, vybrat z tolika krásných masek tři nejhezčí, to
byl opravdu těžký oříšek. Opět se soutěžilo a tančilo. O hudební doprovod se staral
D. J. Kubass. Na závěr odpoledne proběhlo losování tomboly o krásné ceny. Hlavní
cenu věnovala Obec Kozlany. Všem děkujeme za účast a těšíme se na další setkání.
V neděli 26. května 2013 pořádala Obec Kozlany a KSK „KOZLANSKÝ OKRUH“.
Druhého ročníku znovu obnoveného cyklistického závodu se zúčastnilo 74 závodníků
kteří byli rozdělení do 11 kategorií podle věku. Nejmladším účastníkem byla Hanička
Kadlecová 2 roky. Nejstarším účastníkem byl opět Radoslav Kala 77 let.
Opět se nejvíce fandilo a povzbuzovalo u maloušků, kteří zdolávali vzdálenost 100 metrů na odrážedlech. Ale i další rozjezdy byly velmi zajímavé. Závodníci
nedali soupeřům nic zadarmo a všichni bojovali jako lvi o každý metr. V loňském
roce se nám osvědčila spolupráce p. Luboše Suráka a p. Jaroslava Michala, kteří se
i letos postarali o zdokumentování průběhu celého závodu na fotkách opatřených
datumem a logem Kozlan. Rádi bychom poděkovali všem složkám, které se podílely na zdárném průběhu celého závodu. Dále děkujeme Policii ČR, která dbala o
bezpečnost závodníků na trati. Na zdravotní stav všech dohlížela osádka vozu záchranné služby, které tímto také děkujeme.
I přes pár drobných přeháněk se počasí vydařilo a my jsme měli možnost
vidět spoustu napínavých momentů a sportovních výkonů. Myslím, že se „Kozlanský
okruh“ opět vydařil a doufám, že se můžeme na všechny závodníky těšit i v příštím
roce.
Dále bychom chtěli všechny pozvat na „Sportovní den“, který se koná 29.
června 2013 na hřišti v Podhájí. Bližší informace budou upřesněny na plakátech.
				 Na další setkání se těší členové kubu KSK

Klub seniorů Kozlany

Obecní knihovna

V minulém čísle Kozlanského zpravodaje jsem končila své řádky pozvánkou pro všechny občany, kteří by chtěli s námi táhnout naši káru s příjemnými
chvílemi trávenými v Podhájí ve společenské místnosti a nebo přispět svojí
myšlenkou či námětem na další netradiční kulturní a společenskou akci. Ale teď o
tom, co jsme dělali od loňského podzimu až dosud.  
Nejdříve se vracím k projektu Kola pro Afriku, na jehož podporu jsme organizovali charitativní odpoledne. Všichni zde vystupovali bez nároku na honorář. Pro
různorodost žánrů si mohl každý z návštěvníků, kterých nebylo málo, v programu
pro sebe něco vybrat. Zúčastnili se i zajímaví hosté.  Výtěžek, dobrovolné vstupné
byl věnován na dopravu kol do Afriky, do Gambie.
Podzim a zima, krátké dny a dlouhé podvečery nás inspirovaly k příjemným
schůzkám a tvořivé činnosti. Začali jsme napoprvé výrobou korálkových vánočních
hvězdiček. Všem se ruční práce líbily,   byli spokojeni a tak jsme pokračovali. Pletení
z papíru, velikonoční dekorace i jiné drobnosti.   K dnešnímu dni se nám podařilo
plno krásných výrobků, z nichž některé jste mohli shlédnout na naší poslední akci
„BABYMŇAM“. Tato v Kozlanech netradiční, a pro nás první akce letošního roku,
se neočekávaně vydařila. Zapojili se při ní do práce všichni členové Klubu seniorů.
Věřím, že i dál se nám bude dařit vymýšlet něco nového a zajímavého. Právě teď je
aktuální plánovaný výlet do Buchlovic. V zámecké zahradě pokvetou krásné fuksie.
Můžeme návštěvu výstavy doplnit i prohlídkou zámku. Když bude zájem ze strany
občanů zařídíme třeba jen minibus. Pozvánku zveřejníme v místním rozhlase.
Jsou před námi prázdniny a právě v nich jsou většinou důležití i dříve
narození. Přeji Vám, užívejte si ve zdraví svých dětí, vnoučat, rodin a snad i krásných slunečných dnů.   
Dana Krištanová

Milí čtenáři,
„Čas letí jako bláznivý, já nechytím ho ani vy“. To jsou slova jedné písně a mě nezbývá než s nimi souhlasit. Šest měsíců uběhlo a já vás opět vítám nad stránkami
Kozlanského zpravodaje.
Letošní rok si s námi počasí opět zahrává. Bohužel si nás zima oblíbila
(konec topné sezony je v nedohlednu) a vody už nám napršelo na rok dopředu. Jako
knihovnice v tom vidím jedinou výhodu a to, že máte čas navštívit naši knihovnu a
zpříjemnit si toto nevlídné období nějakou pěknou četbou.
V loňském roce zavítalo do naší knihovny 536 návštěvníků. Bylo zaregistrováno 53 čtenářů z toho 41 dospělých a 12 dětí, kteří uskutečnili 1749 výpůjček.
Do knihovního fondu bylo zakoupeno 97 nových knih. V letošním roce
má knihovna zaregistrovaných 37 čtenářů z toho 28 dospělých a 9 dětí. Do konce
května bylo půjčeno 766 knih.
Připojení počítačů na internet využívají hlavně děti. Do dnešního dne
využilo internetového připojení 69 uživatelů.
Knihovna Karla Dvořáčka Vyškov nabízí našim čtenářům novou formu
četby a to AUDIOKNIHY. To znamená, že se určitá kniha převypráví na CD. Tuto
formu četby přivítají ti návštěvníci, kteří z nějakého důvodu nemohou číst. Zájemci se mohou informovat v naší knihovně. Od začátku roku nám knihovna Vyškov
zapůjčila 140 knih formou výměnného fondu a 58 knih, které měli čtenáři objednané. Doufám, milí čtenáři, že budete mít neustále z čeho vybírat a vždy si najdete
četbu, která vás zaujme a pobaví.
Milí čtenáři, i když to nevypadá, blíží se nám doba dovolených, dětem
začnou vytoužené prázdniny zkrátka doba sladkého lenošení. Snad se nám počasí
konečně umoudří a dopřeje nám trošku teplíčka.
Přeji všem spoustu sluníčka, koupání, odpočinku a příjemných chvil
strávených s pěknou knihou.
I v letních měsících se na vás těší
				
							 Martina Šilerová

Divadelní kroužek
Vážení spoluobčané.
Jsem ráda, že Vás prostřednictvím tohoto zpravodaje mohu opět informovat o naší činnosti. Naše aktivita v novém roce 2013 začala přípravou na Velikonoce. Ve čtvrtek 21. března, za pomoci pracovníků OÚ, by již tradičně ozdoben
„Skořápkovník“ barevnými výfuky z vajec.
„Všichni jsme se těšili na tradiční setkání pod Skořápkovníkem“, které se
mělo konat 31. března. Čáru přes rozpočet nám udělalo počasí, když se republikou
přehnala sněhová vánice, která nám přesunula připravený program pro děti až na „
Dětský den“.
Ten se uskutečnil 8. června 2013 v zahradě za OÚ. Zde se po celé odpoledne
bavili děti i dospělí programem, který byl pro ně připraven. Například sem patřilo
vystoupení skupiny šermířů „GUNNAR“ z Olomouce, ukázka hasičského útoku členů
SDH Kozlany v provedení té nejmladší generace, soutěž ve srážení plechovek proudem vody, ukázka z činnosti MS Kozlany a tradičně projížďka dětí na koních ze stáje
„MANNER“. Musím zde poděkovat nejen těm, kteří se o program vzorně
postarali, ale i těm, kteří se celé odpoledne starali o občerstvení. A že asi chutnalo,
se poznalo z veškerého zlikvidování zásob.
Nemůžu nevzpomenout akci, která již proběhla před Velikonocemi, ale
uskutečnila se až na tomto Dětském dni. Jedná se o „Veřejnou sbírku“ pro děti
z dětského domova ve Vřesovicích. Tato sbírka byla předána zástupcům vedení
dětského domova a dětem, kteří byli v sobotu 8. června přítomni zde v Kozlanech.
Tímto chci poděkovat všem občanům nejen z Kozlan, ale i těm, kteří nejsou našimi
občany, za věcné dary pro tyto děti, které z nich měly obrovskou radost.
Závěrem chci popřát všem občanům pěkné prožití letních dovolených a ať
se znovu sejdeme na podzim v hojném počtu na dalších akcích.
						
Za divadelní kroužek
						
Hajzlerová Marcela

Myslivecké sdružení
Zkoušky vloh malých a velkých plemen loveckých psů v  Kozlanech
V sobotu 11. května v ranních hodinách, i přes počáteční nepřízeň počasí,
se začali sjíždět do Kozlan přátelé myslivecké kynologie. Místní myslivecké sdružení
zde totiž již po druhé, ve spolupráci s Okresním mysliveckým spolkem Vyškov a
Obcí Kozlany, pořádalo zkoušky vloh malých i velkých plemen loveckých psů.
Sraz účastníků byl v obecní zahradě, na tomto krásném místě proběhlo
i slavnostní zahájení, pak se účastníci rozdělili do tří skupin a odjeli pracovat na
různá místa honitby. Výkony psů posuzoval šestičlenný sbor rozhodčích pod vedením vrchního rozhodčího pana Hlaváče. Zvěře bylo v honitbě dostatek, výkony
psů nadprůměrné a nakonec, i to zpočátku deštivé počasí, se umoudřilo. Kolem
poledne se soutěžící zase začali scházet v obecní zahradě a pochutnávali si na
občerstvení, které místní sdružení připravilo. Mezitím rozhodčí usilovně pracovali   
a vyhodnocovali dosažené výsledky.
Vítězem skupiny velkých plemen se stal německý krátkosrstý ohař Zeus
- vůdce Petr Navrátil.  V malých plemenech dosáhla nejlepšího výsledku fenka anglického kokršpaněla Berris Deermount, vedená MVDr. Pavlínou Pytelovou. Tato
fenka byla i celkově nejmladším účastníkem, a tak získala speciální cenu starosty
Obce Kozlany, a to 12 kilogramů vážící pražskou šunku.
Odpoledne se všichni soutěžící rozjeli k domovům. Doufáme, že byli spokojeni stejně jako my, organizátoři. Děkujeme Obci Kozlany za poskytnuté dary pro
vítěze i krásné zázemí a doufáme, že se na stejné akci sejdeme v příštím roce znovu
a ještě v hojnějším počtu.
				

        Za MS Kozlany
Ing. Dana Vodáková - Pospíšilová

Kulturní dění v obci
Díky velmi dobře organizačně připraveným kulturním a sportovním akcím místních složek se činnost kulturní, sociální a školské komise začíná zužovat
zejména na pouhou časovou koordinaci veškerého kulturního dění v naší obci v
průběhu roku. Na našich pravidelných měsíčních schůzkách (každé první pondělí v
měsíci), kterých se účastní také starosta obce, vše plánujeme a hodnotíme. Zatím
jsme mohli s potěšením konstatovat, že všechny pořádané akce v první polovině
tohoto roku, ať už ty tradiční nebo zcela nově připravené, si našly své návštěvníky
a setkaly se s jejich velmi pozitivním ohlasem.
KSŠK tak zůstává organizace divadelních představení, jejichž výběr není
vždy zcela jednoduchý, neboť trefit se do vkusu všech zúčastněných návštěvníků
je někdy těžké. Po jarním představení ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti
plánujeme na podzim návštěvu Městského divadla v Brně (dříve Divadlo bratří
Mrštíků).
Zatím nezastupitelná role, která členkám KSŠK zůstává, je role gratulantů
jež navštěvují naše seniory u příležitosti jejich narozenin. Malý dárek, který našim
prostřednictvím od obce dostávají, je snad potěší, ale kdo získává z těchto pravidelných setkávání, jsme také my, protože se od našich starších spoluobčanů dovídáme
vždy něco nového, něco zajímavého či poučného.
V loňském roce jsme započali s vítáním malých občánků do života v naší
obci. Letos pokračujeme a jsme rádi, že dětí začíná pomalu přibývat, neboť mezi
novými občany jsou letos tři chlapci (Škurek Matěj, Hrůza Roman, Pytela František)
a tři děvčata (Šumichrástová Anna, Michalová Nela, Kubová Karolína). Přivítat
nové občánky s jejich rodiči přichází kromě pana starosty také místní děti se svým
připraveným kulturním programem.
První polovina roku je pomalu za námi. „Léto budiž pochváleno“, chce se
mi říci s klasikem. Právě léto nám přináší trochu uvolnění a klidu v každodenním
shonu. Právě léto je časem nových poznání, časem výletů a dovolených. Léto je
také časem plánovaných i nečekaných setkání i časem nicnedělání, ale i akčního
konání. Léto je časem, kdy zejména děti objevují spoustu nového. Abychom s vámi
zůstali v kontaktu i v letních měsících, připravili jsme na neděli 4. 8. 2013 tradiční
Kelnarovy Kozlany i zábavný hodový program.
         Za KSŠK přeje všem krásné léto
						 PaedDr. Danuše. Pytelová

SLOVO

KRONIKÁŘE

V tomto čísle Kozlanského zpravodaje bychom ze zápisu kroniky měli
pokračovat rokem 1938. A jelikož v tomto prožívá náš stát a také naše obec začátek
velmi těžkých období, chtěla bych popsat nebo vlastně skoro opsat kronikářovy zápisy z té doby.  Jinak by můj text byl vytrháván z kontextu.
Z kroniky popáté:
Rok 1938 – dvacáté výročí trvání naší republiky jest ve znamení těžkých
vnitropolitických i zahraničních politických problémů. Od tzv. „anšlusu“ , tj. od
přepadení Rakouska německými vojsky a připojení Rakouska k velkoněmecké
říši, zástupci sudetských Němců v čele s Heidrichem, předkládají československé
vládě nesplnitelné požadavky, vyvolávající nepokoje, dovolávaje se ochrany světa
proti vymýšleným útokům Čechů a připravují záminky k válce. Nejvýznamnějším
nástrojem je německá menšina. Náhle je svět naplněn zprávami o strašném utrpení
Němců v Československu. O jejich mučení a věznění. Hitler podněcuje nespokojené
slovenské politiky ,   slibuje Maďarům a Polákům kořist   na účet Československa.  
Počítá s pomocí reakčních kruhů ze západu a tím chce docílit , aby Československo
zůstalo osamoceno.
18. a 19. května soustředil Hitler německá vojska na československých
hranicích. 21. května musela naše vláda povolat do zbraně několik ročníků záložníků
na ochranu hranic. Prezident Beneš s vládou vypracovali několik návrhů na nové
uspořádání poměrů v Československu, ale sotva je předložili k jednání ,   Němci
okamžitě své požadavky zvýšili , aby nedošlo k dohodě.  Štvavá kampaň v rozhlase
a tisku situaci stále zhoršuje. CHamberlainova vláda ve Velké Británii hledá usilovně
způsob , jak likvidovat co nejméně nápadným způsobem samostatnost ČSR. 4.
srpna přijíždí do Prahy lord Runciman vyšetřit oprávněnost stížností z německé
strany a má jedinou, předem  připravenou radu- vydat pohraničí Němcům. Nacistický Berlín rozdmýchává požár dál, provokace a teror se stupňují. Přepady našeho
území z německé strany se stále množí a v pohraničí teče krev.
19. září nám předložila britská vláda plán na územní ústupky ve prospěch
Německa. V noci, z 20.září na 21. záři , k prezidentovi republiky spojenecké
Francie a spřátelené Velké Británie, aby společně žádali s okamžitou platností
bezpodmínečnou kapitulaci Československa.   Prohlásili, že nebudeme-li souhlasit,
prohlásí nás za jediného viníka neodvratné války.  22. září rezignovala vláda ČSR.
Ministerským předsedou a ministrem války se stal generál Syrový.    Prezident Beneš
v rozhlase vyzývá ke klidu a pořádku.  21. září byly v Praze velké demonstrace na
obranu státu. V Budapešti zase demonstrace proti ČSR. Polsko žádá „Těšínsko“.    
23. září vyhlásil prezident Beneš všeobecnou mobilizaci, protože německá
vojska již stála na hranicích naší republiky. 26. září pronesl Hitler v rozhlase
výhružnou řeč proti Čechům.   Žádal odtržení národnostně smíšených menšin od
ČSR. Surově útočil na náš stát a prezidenta republiky.   Vyhrožoval, že ČSR bude
zničeno, jestli bez odmlouvání nepřijme jeho požadavky.  Kladnou odpověď očekával
do 14-ti  hodin 28. září a pak zahájí vpád. Goring zase prohlašuje v norimberském  
rozhlase, menšiny jsou v ČSR šikanovány , je nesnesitelné, jak tato malá nekulturní tříšť trvale utiskuje a týrá kulturní národ.   Prohlašuje, že vědí, že to nejsou ti
směšní skrčci v Praze, co za tím vězí. Je za tím Moskva, ale Němci byli vždy dobří
práči a ne sráči.
Ministerský předseda Velké Británie,   CHamberlein , znovu létá na na-

cistickým tyranem. Tentokrát ne kvůli ČSR, ale spolu s Wiliemem Stronem, odborníkem na ruské otázky. Navrhují svolání konference předsedů vlád Velké Británie,
Německa, Francie a Itálie do Mnichova pro oficiální odevzdání sudetské
oblasti Němcům. Ve skutečnosti šlo o vytvoření protisovětského bloku čtyř velmocí.
Měli pevný úmysl podplatit a podnítit Hitlera k válce proti Rusku. Po třináctihodinové
poradě 29. září v Mnichově zástupci čtyř velmocí dali své schválení k roztrhání
Československa. V 1,30 hod byli do konferenčního pokoje naši zástupci a byli velmi
krátce informováni o dohodě. Chamberlein dal našemu vyslanci Mastnému nahlas
přečíst text dohody která vešla do dějin pod jménem „ mnichovského diktátu“.
Naší delegaci bylo jasně vysvětleno, že je to rozsudek a je bez odvolání a možnosti oprav.  Neočekává se žádné vyjádření naší vlády. Československá
vláda přijala mnichovský rozsudek smrti. Celý svět odsoudil tento krok. Ministr
zahraničí Krofta, při oznámení vyslancům Velké Británie, Francie a Itálie, že ČSR
varuje někdejší naše spojence a přátele : „ Oznamuji jménem prezidenta republiky a své vlády, že přijímáme rozhodnutí, které bylo učiněno v Mnichově bez nás
a proti nám. Pro nás je to katastrofa, kterou jsme si nezasloužili. Podrobujeme se
a budeme se snažit svému národu zajistit pokojný život. Nevím, budou-li z tohoto
rozhodnutí v Mnichově míti prospěch vaše země, ale jistě nejsme poslední. Po nás
budou postiženi i jiní. „ / Pánové na Mnichovské konferenci prý, zradili ČSR  a vydali
sudetské oblasti Hitlerovi ne proto, že tam lidé byli utiskování , čemuž stejně nikdo
nevěřil, ale proto, že Hitler řval, že jeho moc musí být zachována, protože on je
jedinou a poslední překážkou před bolševizací Evropy.
Dne 1. října vstoupil první německý voják na československé území. Bez
boje. Téhož dne v Paříži ministerský předseda p.Daladier za rozléhajícího se jásotu
rozžal světlo na hrobě neznáméhé vojína. Národ francouzský a národy celé Evropy
oslavovaly mír za cenu zrady.
Křížová cesta našeho národa začala. Do 10. října byla oblast nacisty
požadovaná, obsazena.   Hitler ihned   porušil mnichovská usnesení a stanovil si
hranice podle svého tak, že zmrzačenému státu co nejvíce znepříjemnil životní podmínky. Přetínal železnice a silniční spoje. Zbytek Moravy rozdělil na dva díly. Skoro
milion Čechů zahrnul do Německa, z nichž se většina vystěhovala. Polsko si vynutilo
Těšínsko, jižní část Slovenska byla připojena k Maďarsku. 5. října musel prezident
Beneš na nátlak Němců opustit svůj úřad a 22. října odešel do ciziny. Prezidentem
byl ustanoven Dr. Emil Hácha.  6.  října  si Slováci zřídili autonomní vládu, která
pomáhala Němcům dokončit zkázu republiky.
Tyto události prožívali i kozlanští s nadějemi, že právo zvítězí nad násilím
a s bolestným zklamáním nad zradou těch, kterým tak velká část národa věřila. V
tomto roce, 29. května, bylo zvoleno nové obecní zastupitelstvo. Odevzdáno bylo
celkem 294 hlasů. Starostou byl zvolen Jan Kupka ze strany republikánské, zároveň
sedm radních a jeden náhradník. Ze strany sociálnědemokratické byli tři členové a z
lidovců dva členové zastupitelstva. Finanční komise měla sedm členů. Za obecního
strážníka byl přijat Antonín Janoušek. Rozpočet obce vykazoval schodek a ztrátu.
Mínus byl řešen přirážkami :  100 % k domovní dani činžovní a 272 % k daním ostatním.
V průběhu roku bylo dokončeno prodloužení silnice až na „Sýpku“. Narodilo se šest dětí, tři děvčata a tři chlapci. Sňatky byly dva – čeledín z domu č. 10
a služebná z domu č. 5, Dominik Fryč a paní Antonie  z Pustiměře.                         

Narození nových občánků:
•
•
•
•
•
•

Škurek Matěj
Hrůza Roman
Šumichrástová Anna
Michalová Nela
Kubová Karolína
Pytela František

Opustili nás:
Krajtlová Marie

85 let

Životní jubileum v 1. polovině roku 2013 slaví:
Pan
Pan
Paní
Pan
Paní
Paní
Paní
Paní
Pan
Paní
Paní
Pan
Paní
Pan
Pan
Paní
Paní
Pan
Paní

Brablec Miloš
60 let
Műller Josef
60 let
Šilerová Alena
60 let
Brovjak Karel
70 let
Firková Oldřiška              70 let
Klíčová Anna
80 let
Surá Marie
82 let
Šilerová Vladimíra
83 let
Havlíček Karel
83 let
Jelínková Jiřina              84 let
Brablecová Marie              85 let
Suchomel Jan
85 let
Sedláčková Ludmila
86 let
Kelnar Jan
87 let
Jelínek Josef
89 let
Světlíková Antonie
89 let
Pytelová Drahomíra
91 let
Michálek Josef
             91 let
Kratěnová Růžena
91 let
Věkové složení obyvatelstva obce Kozlany k 12. 6. 2013

Roky
Ženy
Muži
Celkem
za
obec

Do
6

615

15 18

18 30

30 40

40 50

50 60

60 70

70 80

80 90

90 100

Celkem:

9

12

4

21

27

21

20

27

11

13

3

168

13

13

2

27

25

26

24

19

16

4

1

170

22

25

6

48

52

47

44

46

27

17

4

338

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

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

