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Úvodní slovo starosty
Vážení spoluobčané,
po delší odmlce máte opět možnost se začíst
do zpravodaje z našich obcí. Věřím, že se opět podaří
jeho pravidelné vydávání. A nepřijdete tak
o pravidelnou dávku čerstvých informací ze všech obcí.

ZDARMA

V souvislosti s epidemickými opatřeními Vám chci
jen připomenout, že na Obecním úřadě jsou v případě
potřeby, i když v omezené míře, občanům k dispozici
roušky a dezinfekce. Rovněž stále platí i pomoc
s nezbytným nákupem potravin či léků.
Závěrem mi dovolte, abych Vám všem popřál klidné
a příjemné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok,
v němž Vám přeji hlavně zdraví a štěstí. Přejme si,
aby rok následující byl ve všech ohledech lepší a byl
znamením návratu do „normálu“.
Jiří Jukl, starosta

Dotace Plzeňského kraje
Obnova hřbitovní zdi u kostela Sv. Vavřince:
V průběhu let 2015-2019 došlo k obnově hřbitovní
zdi u kostela Sv.Vavřince ve Slavicích. Obnova byla
rozvržena do několika etap vzhledem k její finanční
náročnosti. Hřbitovní zeď je součástí nemovité
památky vedené v Ústředním seznamu kulturních
památek ČR. Jsme rádi, že Ministerstvo kultury
a Plzeňský kraj tuto akci podpořili a mohla být úspěšně
dokončena. Kostel Sv.Vavřince tvoří významnou
dominantu obce Slavice.
Celkové náklady akce: 2.789.848 Kč
Na úvod mi dovolte v rychlosti shrnout uplynulý rok,
který byl přinejmenším zvláštní. Dá se říci, že takřka
celý proběhl ve znamení „pandemie“ a všemožných
i nemožných nařízení, či omezení. Ať už jsme chtěli,
či ne, tak se každého z nás nějak týkali a týkají.
A nejinak tomu bude i o letošních Vánocích. Pro mnoho
z nás to jsou nelehká opatření, ale snažme se všichni
společně je dodržovat, abychom se mohli opět sejít,
tak jak bylo v letech minulých zvykem, ať už na akcích
soukromých, ale i na akcích, které se tradičně pořádají
v našich obcích. V letošním roce bylo velmi málo
možností pro takové setkávání, a proto doufám
a věřím, že v roce následujícím se vše začne vracet zpět
do starých kolejí.

Finanční příspěvek
z programu
Ministerstva kultury

Finanční příspěvek
z programu
Plzeňského kraje

Podíl obce

1.040.316 Kč

700.000 Kč

1.049.532 Kč
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Historie kostela sv. Vavřince:
Kostel byl vybudován ze starší kaple ze 17.století
v barokním slohu s dokončením stavby v roce 1767
stavitelem
J.J. Lutzem jako jednolodní stavba
s obdélnou lodí a trojboce ukončeným presbytářem.
V minulém období byla provedena postupná obnova
krovu, střešní krytiny kostela a fasády. Provedeno bylo
rovněž odvodnění severní části areálu kostela.
Zrekonstruovaná ohradní zeď doplňuje prostředí
kostela a ohraničuje původní hřbitov.

osadu Vlčkov, jedná se o úsek cca 450 m. Oprava byla
financována prostředky Plzeňského kraje z „Programu
stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje“.

Informativní radary:
V loňském roce byly umístěny informativní radary
v Horních Kozolupech a ve Slavicích.
Umístění radarů bylo podpořeno finančním
příspěvkem z programu Podpora obcí Plzeňského kraje
při zajišťování bezpečnosti. Celkové náklady 97.163 Kč,
finanční příspěvek od kraje 72.872 Kč, podíl obce tedy
byl 24.291Kč. Doufáme, že radary přispějí ke zvýšení
bezpečnosti provozu na komunikacích v obcích.

Srovnání po a před opravou komunikace:

Odstranění havarijního stavu místní komunikace
Horní Kozolupy - Vlčkov
V průběhu roku 2019 došlo k obnovení jednání
se Státním statkem Jeneč, podnikem v likvidaci.
Předmětem jednání bylo odkoupení místních
komunikací v katastru Horních Kozolup a to konkrétně:
- p.č. 989/1 k.ú. Horní Kozolupy (cesta z Horních
Kozolup na Lhotu)
- p.č. 1300/1 k.ú. Horní Kozolupy (cesta přes Vlčkov)
- p.č. 451 k.ú. Očín (část cesty na Vlčkov)
V roce 2020 tak mohla být zahájena oprava
komunikace na Vlčkově, protože je nyní majetkem
obce. Vzhledem k finanční náročnosti této akce, bude
rozdělena do několik etap. V první etapě se uskutečnila
oprava nejhoršího úseku komunikace vedoucí přes

Celkové náklady byly ve výši 999.281 Kč, finanční
příspěvek kraje byl 500.000 Kč. Podařilo se nám získat
nejvyšší možnou částku dotace, kterou kraj
v uvedeném programu poskytuje. V následujících
letech bychom rádi pokračovali další etapou opravy
místní komunikace z Horních Kozolup na Vlčkov.
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rybníka s následným osetím travní plochy a ekologická
likvidace vyřezaných dřevin.
Vyčištění plochy kolem rybníka

O dalších investičních akcích budeme informovat
v jarním čísle zpravodaje.
Lenka Juklová, zastupitelka

SDH Strahov:
Vážení přátelé a čtenáři zpravodaje, dovolte nám
touto cestou Vás informovat o činnosti SDH Strahov.
Letošní rok bohužel nebyl nakloněn ani kulturním
akcím, ani naplánovaným brigádám. Vzhledem k situaci
s pandemií Covid-19, byla většina naplánovaných akcí
zrušena.
V září nás starosta obce požádal o pomoc
s odstraněním telefonních sloupů na Vlčkově, z důvodu
naplánované opravy části komunikace. Brigády jsme
se zúčastnili v hojném počtu a využili uvolnění opatření
k uspořádání malé sešlosti na návsi, spojené
s opékáním vuřtů. Večer se vydařil, a tak doufáme,
že se budeme moci ve zdraví a v plném počtu opět brzy
sejít.
Loňský rok jsme zahájili tradičně výroční valnou
hromadou, která se koná vždy v lednu. Na této schůzi
jsme si zabilancovali a stanovili si úkoly
pro nadcházející rok. Rok 2019 byl plný kulturních
ale i pracovních akcí. Jako již tradičně jsme se všichni
společně s občany Strahova sešli u stavění Májky.
Dále přikládáme fotografie z brigády, díky které
došlo ke zvelebení a vyčištění prostoru kolem rybníka
při hlavní silnici ve Strahově, jednalo se o tzv. pomoc
obci, kdy jsme si vzali za své pročištění okolí kolem
místní cyklostezky a komunikace vedoucí do osady
Machařov. Čištění spočívalo ve vyřezání náletových
dřevin a odstranění odpadků. První kroky nás zavedli
k rybníku u autobusové zastávky Strahov, kde jsme
vyřezali křoviny a staré suché vrby. Dále jsme
pokračovali podél cesty vedoucí na Machařov.
Následující den byla provedena rekultivace hráze

Odstraňování telefonních sloupů na Vlčkově
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Veselé Vánoce a šťastný nový rok vám přeje
Petr Janota, starosta SDH Strahov

INFORMACE Z „RADNICE“
21. zasedání zastupitelstva obce 24.09.2020
Zastupitelstvo obce schválilo:
1. Program zasedání
2. Zajištění pečovatelské
služby – dovoz stravy,
dle žádosti
3.
Pověření
starosty
zajištěním
vypracování
posudku ke stanovení výše
prodejních cen pozemků v
majetku obce
4. Záměr zakoupení pozemku p.č. 171/8 v k.ú. Slavice
u Horních Kozolup v majetku Státního pozemkového
úřadu
5. Smlouvu o dílo na provádění zimní údržby místních
komunikací na sezonu 2020/2021 s Jiřím Jirsou,
Horní Kozolupy 21, 349 52 Konstantinovy Lázně,
IČ: 45336458
6. Vydává obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020
o místním poplatku ze psů
7. Rozpočtové opatření č.3/2020
8. Pověření starosty zajištěním cenových nabídek
na vypracování provedení oprav prostor obecního
úřadu a místní knihovny
9. Záměr prodeje p.č. 1276/21 v k.ú. Horní Kozolupy
o výměře 172 m2
10. Přijetí účelové dotace a uzavření Smlouvy
o poskytnutí účelové dotace č. 52632020 z Programu
stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2020
na akci „Odstranění havarijního stavu místní
komunikace Horní Kozolupy – Vlčkov, 1.etapa“ ve výši
500.000 Kč
22. Veřejné zasedání zastupitelstva obce 22.10.2020
Zastupitelstvo obce schválilo:
1. Program zasedání
2. Vydává obecně závaznou vyhlášku č. 2/2020
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
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a nakládání se stavebním odpadem na území obce
Horní Kozolupy
3. Vydává obecně závaznou vyhlášku č. 3/2020
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
4. Kupní smlouvu č.02/2020 na pozemek č. 1276/21,
ostatní plocha v k.ú. Horní Kozolupy
5. Nové ceny svozových známek komunálního odpadu
na rok 2021:
- svoz 1x měsíčně 800 Kč
- svoz čtrnáctidenní 1600 Kč
- svoz sezónní 1950 Kč
- svoz týdenní 2300 Kč
Zastupitelstvo obce neschválilo:
- Finanční podporu pro Středisko Víteček

na vědomí zastupitelstva obce na prvním zasedání
zastupitelstva obce konaném v roce 2021.
9. Plán starosty obce Horní Kozolupy k provedení řádné
periodické inventarizace majetku a závazků
k 31.12.2020.
Zastupitelstvo obce neschválilo:
- Finanční podporu pro nadační fond RAFAEL DĚTEM, ,
IČ: 02804140, se sídlem Umělecká 305/1, 702 00
Ostrava
- Finanční podporu pro Hospic Sv. Jiří o.p.s.,
IČ: 2272909 se sídlem Písečná 677/3, 350 02 Cheb

23. Veřejné zasedání zastupitelstva obce 26.11.2020
Zastupitelstvo obce schválilo:
1. Program zasedání po doplnění
2. Vybudování kabelového vedení pro přípojku NN
21/4 v k.ú. Bezemín společností Senergos a.s. se sídlem
Družstevní 452/13a, Ostopovice a smlouvu o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu
o umístění stavby č. IV-12-0017147 Bezemín,
TC,
p.č. 21/4 – kNN.
3. Vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2020
o pohybu psů a jiného zvířectva na veřejných
prostranstvích k zabezpečení místních záležitosti
veřejného pořádku.
4. Záměr pronájmu nebytových prostor na p.p.č.
1189/1 v k.ú. Horní Kozolupy.
5.
Spoluúčast
na
projektu
Mikroregionu
Konstantinolázeňsko
2.etapy
modernizace
autobusových čekáren.
6. Střednědobý výhled na léta 2022 – 2024 ve znění
návrhu, který tvoří samostatnou přílohu tohoto
usnesení
7. Rozpočet obce na rok 2021 ve znění návrhu, který
je samostatnou přílohou tohoto usnesení; příjmy
ve výši 7.070.000 Kč, výdaje ve výši 7.070.000 Kč,
financování ve výši 0 Kč. Rozpočet schvaluje jako
vyrovnaný. Dále stanovuje, že starosta obce může
za období mezi zasedáními zastupitelstva obce schválit
rozpočtová opatření do maximální výše 500.000 Kč
příjmů a do maximální výše 500.000,-Kč výdajů.
Rozpočtové opatření obsahuje všechny schválené
rozpočtové změny.
8. Pověření starosty obce k provedení závěrečných
rozpočtových opatření ve schváleném rozpočtu obce
na rok 2020. Rozpočtová opatření je možné učinit
pouze za účelem splnění platebních povinností
vyplývajících z dříve sjednaných závazků nebo z obecně
závazných právních předpisů či uložených podle
obecně závazných předpisů a dále k provedení výdajů
nezbytných z hlediska zabezpečení chodu obce
a obecního úřadu nebo zabránění škodám. Učiněná
rozpočtová opatření budou s odůvodněním předložena

Vážení spoluobčané,
čas letí a nedá se s tím nic dělat. Hodinu za hodinou
se ztrácejí celé dny a každý z nich měl jedinečnou
hodnotu. A má ji i dnes.
Nacházíme se téměř na konci přestupného roku
2020 gregoriánského (řehořského) kalendáře.
Jeho předchůdce, juliánský kalendář, který byl
nazýván podle Julia Cesara platil od roku 45 před
Kristem až do druhé poloviny 16. století, kdy byla
zjištěna chyba proti přírodě o 10 dnů. Po provedení
pečlivých propočtů a konzultací s odborníky vyhlásil
papež Řehoř XIII. Roku 1582 kalendářní reformu, která
ve formě gregoriánského kalendáře platí dodnes.
Slovo
"kalendarium"
znamená
doslovně
dluhopisnou knihu, neboť všechny první dny v měsíci
se ve starém Římě nazývaly kalendy a tehdy bylo
zvykem platit procenta z dluhů. Tak je to i s naším
kalendariem, je upozorněním, jak mnoho jsme dlužni
dni, který právě skončil a jak malou splátku si můžeme
dovolit už jen proto, že čas tak strašně letí.
V našich podmínkách v oblasti kultury a pořádaných
kulturních akcí platí i v jiných oblastech zásada
plánování, přípravy, provedení, průběžné kontroly
a vyhodnocení.
Proto již nyní můžeme provést dílčí zhodnocení akcí,
které byly provedeny v roce 2019. 16.2. 2019 Maškarní
pro děti, 9.3. 2019 MDŽ, 30.4.2019 Pálení čarodějnic,
2.6.2019 Dětský den, 5.10.2019 Setkání občanů
a 7.12.2019 Mikulášská besídka. Snahou obecního
zastupitelstva, SPOZ a zainteresovaných osob bylo
zlepšení komunikace mezi občany a obcemi. Jak
se to povedlo, mohou občané zhodnotit sami, pokud
se pořádaných akcí zúčastnili a případně napomáhali
při jejich pořádání. Některé organizační otázky nebyly
doceněny, jako například včasnost informování
o konání akcí.
V roce 2020 byly naplánovány a v omezeném
rozsahu provedeny akce 15.2.2020 Maškarní pro děti,
7.3.2020 MDŽ, 30.4.2020 Pálení čarodějinic, 6.6.2020
Dětský den, 30.10.2020 Setkání občanů a 5.12.2020

KULTURA
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Mikulášká besídka. Rok 2020 však byl poznamenán
různými omezeními zapříčiněnými koronavirem.
Snahou stávajícího zastupitelstva je maximální
zlepšení podmínek života v jednotlivých obcích. Dále
organizační
otázky
musí
být
zveřejňovány
s dostatečným předstihem tak, aby bylo možno
přizpůsobit volno občanů z důvodu plánování
zaměstnání, dovolených a různých služebních činností.
Do budoucna bude nutno věnovat zvýšenou pozornost
pořizování fotodokumentace z jednotlivých akcí.
Základem úspěchu je ujasnění a mnohdy i dořešení
sousedských vztahů. Mnohdy bude nutno připomenout
a objasňovat práva povinnosti sousedů. Veškeré
problémy jsou v komunikaci a včasném řešení
problémů. Pokud se tato oblast opomíjí, nebo odsouvá
řešení problému na neurčito, tak dochází mnohdy
ke zbytečným situacím, které by nemusely nastat.
Tímto žádáme všechny občany, pokud jsou takovéto
neřešené problémy, aby byly vysloveny. Všechny
problémy se dají řešit, ale musí se vyslovit.
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vychladnout. Maso můžeme podávat za studena nebo
ohřáté.
Tvarůžkový tatarák
- 1 červená
cibule
- 1 balení
tvarůžků
- 1 lžíce piva
- 1 lžíce kečupu
- 1 lžíce hořčice
- 1 lžíce mleté
papriky
- ½ lžičky mletého černého pepře
- jarní cibulka na ozdobu
Cibuli nasekáme najemno, do hluboké mísy
nastrouháme
tvarůžky.
K tvarůžkům
přisypete
pokrájenou cibuli. Přidejte ostatní ingredience.
Důkladně promíchejte. Hotový tataráček podávejte
s topinkami, můžete si posypat jarní cibulkou.

Karel Niederhafner, zastupitel

Z naší minulosti
Tipy Ládi Plášila
Zavařené vepřové maso
- 2 kg vepřové
krkovice (plec)
- 1 kg
vepřového
boku
- 5 stroužků
česneku
- drcený kmín,
sůl, mletý
černý pepř
- 1 kg cibule
- sádlo na restování
Obě masa nakrájíme na kostky a dáme je do velké
mísy. Česnek utřeme se solí, kmínem a pepřem
a smícháme s masem. Necháme odležet v lednici
asi 2 hodiny.
Dále si oloupeme cibuli, nakrájíme na hrubo
a na sádle pečeme dozlatova. Přidáme k masu
a promícháme. Maso přendáme do pekáče, podlijeme
ho trochou vody a zakryté pečeme při 180°C zhruba
45 minut (během pečení dle potřeby podléváme
vodou). Potom odkryjeme a zhruba dalších 15 minut
pečeme dozlatova. Čisté sklenice naplníme teplým
masem přibližně do dvou třetin a zalijeme vypečenou
šťávou. Okraje sklenic otřeme a důkladně uzavřeme
víčky.
Sklenice vložíme do vody v zavařovacím hrnci
a sterilujeme je při 95°C asi 75 minut. Necháme

V roce 1945 a to dne 9.května byla donucena
německá říše pod tlakem vítězných armád Sovětského
Svazu a spojeneckých západních mocností podepsati
bezpodmínečnou kapitulaci. A nebylo to jen podepsání
míru, ale i vyhoštění Němců z Československa
do Německa. A tím byly konečně Čechy očištěny
od svého úhlavního nepřítele, který od druhé poloviny
prvního tisíciletí utlačoval a germanizoval český národ.
Zvláště tomu bylo po první světové válce, kdy vlivem
politiky agrární strany dostal se k moci německý
příslušník Konrád Henlein a Karl Hermann Frank. Češi,
ať již dělníci nebo zemědělci, usídlení v pohraničních
oblastech, prožívali často velmi trpké chvíle. Český
člověk nesměl se hlásit k české národnosti, zvláště tam,
kde byla na vesnici či městě německá většina.
Jména vesnic, pokud se nemohla přímo nazvat
německy, byla překrucována tak, že nebylo možno
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rozeznati, je-li to jméno české či německé:
Horní Kozolupy – Ober Kosolup
Osady k nim patřící:
Silniční domky – Strassenhausen
Vlčkov – Vlckenhausen
Vesnice:
Slavice – Marienfels
Cebiv – Zebau
Očín – Ucin
Bezdružice – Veseritz atd.
A nebyly zde jen česká jména vesnic, ale i příjmení.
V Horních
Kozolupech
česká
příjmení
zgermanizovaných Čechů: Šedivý, Beránek, Vojtíšek,
Holčík, Velíšek, Cepník, Šípek a tři rodiny, jménem Jelen
a Milevič a ještě i jiná. Ale i mezi Němci v naší obci byli
lidé, kteří fašismus nenáviděli např. Josef Friedrich,
František Friedrich (bratří), Jan Friedrich (bratranec),
Holčík, Milevič a Jan Part. Jmenovaní sloužili v sovětské
armádě partyzánů. Na Jana Parta přišel později na
M.N.V. dotaz od sovětského plukovníka, zda je živ
a aby mu bylo povoleno převzít vyznamenání v Praze.
Obec Horní Kozolupy má 74 popisných čísel,
převážně zemědělských. V obci je škola, fara, kostel,
kampelička a tyto obchody a živnosti: V obci dva
potravinové obchody, jeden na konci obce ve směru
na Očín, druhý uvnitř obce, blíže školy. Dále dva
hostince v pop.čs. 2 a 45. V čís. 2 se nazýval „U Tuzbů“
a byl dříve střediskem místních Čechů. V čísl. 66 byl
truhlářský závod, v čís. 7 krejčovský závod, v čís.
38 sedlářský závod, v č. 13 kovářský závod a v čís.
67 řezník a uzenář. Dále obecní dům (pastouška).
Podle vyprávění Němců byly v obci ještě v polovině
19.století vinice as 50m výše od rozcestí cesty
na Vlčkov a silnicí do Očína ke druhé cestě na Vlčkov
u hřbitova. Táhly se od uvedených bodů podél cest
a končily na přelomu svahu
as 100 m od Vlčkova.
U
staré
cesty
pod
hřbitovem bylo zahradnictví,
ve kterém byly pěstovány
ponejvíce květiny a okurky.
Výměra zemědělské a lesní
půdy byla celkem 603.00 ha
Celková výměra zemědělské
půdy ……………….. 381,50 ha
Kancelář
zemědělského
peněžního ústavu byla v pop.č. 6. Hlavní osidlovací
úřad je v okresním městě Planá u Mar. Lázní.
Pomocným osidlovacím úřadem byla Cebiv, spolu
se stanicí S.N.B. pro obec Horní Kozolupy, Slavice,
Strahov, Očín. Bezemín a Mydlovary.
V Cebivi byl ustaven M.N.V. dne 21.května
za podpory členů S.N.B. zároveň s osídlením statku
Jaroslavem Čabradou po bratru Václavu Čabradovi,
bývalým majitelem statku po pozemkové reformě
za první republiky, kterého němci za okupace utloukli.
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Ve výše jmenovaných obcích zřízeny správní komise,
které podléhaly N.V. v Cebivi.
Prvním členem správní komise byl Antonín
Kohoutek. Ten se zřekl funkce a do správní komise
jmenován Ludvík Hospaska. Nevyhovoval však
N.V. v Cebivi a byl proto jmenovám Václav Polanský.
Tento se však musel pro nemoc zříci funkce
a se svolením N.V. předal funkci Vilímovi.
Vilím vyžádal si u Okresního národního výboru
v Plané souhlas se zřízením M.N.V. v Horních
Kozolupech. O.N.V. žádost schválil. Předsedou M.N.V
byl zvolen Jan Vilím.
M.N.V. v Cebivi odvážel z Kozolup stavební materiál,
který měl pro stavbu domku připraven němec Josef
Frenek z Vlčkova uzamčený v prkenné kůlně.
Osídlencům Horních Kozolup a předsedovi M.N.V.
se
nelíbilo
odvážení
stavebního
materiálu
a kanalizačních rour do Cebivi a dali M.N.V. v Cebivi
výpověď.
Zemědělské usedlosti byly spláceny Pozemkovému
fondu v Plzni. Zemědělci, přistěhovavší se do konce
října, byli nazývání národními správci a byli povinni
utržené peníze za dobytek a obilí zasílati Pozemkovému
fondu v Plzni. Tržby za mléko, vejce a drůbež směli
si ponechávati pro svoji potřebu. Osídlenci, přišlí
po 1.listopadu mohli splátky posílati libovolně na dobu
15 let. Tyto stanovy platily i pro národní správce.
Každá usedlost podle budov a výměry byla zhruba
odhadnuta. Ceny usedlostí nemohly být stanoveny
až po zcelování pozemků do 13 ha.
Obchody, živnosti a rodinné domky jsou majetkem
fondu národní obnovy v Plzni. Splátky byly zasílány
fondu národní obnovy v Plzni. Odhady provedeny jen
přibližně. Lesy, ať soukromé či obecní byly převzaty
Státní lesní správou.
Za okupace byli ve vesnici a v osadách ubytovaní
uprchlíci ze Slezska, nazývaní za okupace národní
hosté. Příchodem uprchlíků, kterých bylo celkem
83 osob, byla některá čísla úplně přelidněna. Hostinec
u Tuzbů v pop.
č. 2 byl zrušen a v sále ubytovány
4 rodiny, celkem 17 osob. V dalších 2 místnostech
2 rodiny v počtu 12 osob. Majitelé čís. 2 byli ubytováni
v jedné místnosti v poschodí. V čís. 8 ubytována rodina
4 osob. V čísle 6 celkem 17 osob se služebnými. Mimo
tyto zvyšoval se počet ještě tím, že do rodin přicházeli
synové či dcery s dětmi, odsunutí ze stejných důvodů.
Ku mnoha usedlostem patřilo méně než 3 ha půdy.
Čísla pod 4 ha se neosidlovaly, protože po zcelování
pozemků má osídlenec vlastnit podle svého přání
5 – 13 ha. V roce 1945 obdělával pozemky, které s čísly
osídlil. Tam kde hospodářské budovy pro 5 – 13 ha
nevyhovovaly má osídlenec možnost pro rozšíření
hospodářských budov, dvora a zahrady přibrat
do vlastnictví i více čísel. Proto byla mnohá čísla
zrušena.

ČTVRTLETNÍK OBCE HORNÍ KOZOLUPY
Pro zásobování zůstali v platnosti protektorátní
směrnice. Kontingenty obilnin, brambor, mléka, masa
a máku podle výměry. Z domácích porážek 5 kg
vyškvařeného sádla. Domácí porážka povolena jen
tomu, kdo splnil předepsaný kontingent masa.
Nesplnil-li, mohl nahradit jinými dodávkami, vejce,
mléko, máslo.
Založení hasičského sboru
Koncem záři místní správní komise s osídlenci
vyzvala německý hasičský sbor ku předání hasičské
zbrojnice, hasičské stříkačky a inventáře. Německý
hasičský sbor výzvy uposlechl a předal místní správní
komisi klíče
i veškerý inventář. Motor i stříkačka
byla v bezvadném stavu. Stříkačka s benzinovým
motorem uvedena do chodu a zapojeny hadice.
Vše bezvadně fungovalo. Byla ustanovena četa
pro obsluhu a jmenován zbrojmistr, strojmistr
a starosta. Pro malý počet mužů nebyl sbor postaven.
Dne 21.října vznikl u Františka Housky v Cebivi požár.
Shořela dřevěná stodola a kůlna na vozy a dříví.
K požáru dostavily
se obce se stříkačkami kromě
Cebivi i Horní Kozolupy, Slavice, Strahov, Bezemín.
O to, že se požár nerozšířil na obytné budovy a stáje
měj největší zásluhu zatímní sbor Horních Kozolup
jak v pohotovosti tak i ovládáním stříkačky. Za svůj
výkon byl pochválen okresním hasičským sborem
v Plané u Mar. Lázní.
Počátkem prosince svolána veřejná schůze
pro řádné založení hasičského sboru za účasti všech
občanů. Do funkcí zvoleni: Velitel Josef Hrubý,
strojmistr Stanislav Sak, zbrojmistr Antonín Kohoutek
a starostou František Jirsa.
Dále byl v prosinci vysídlen z čís. 19 Michal Halajko
členem osidlovací komise v Plané majorem Vrbou
a to na nátlak Antonína Vondry a ještě jednoho
osidlence, jeho jméno nezjištěno, kteří prohlašovali,
že Michal Halajko špatně pracuje a neplní uložené
dodávkové předpisy. Toto tvrzení nebylo však pravdivé.
Skutečnost byla tato: Jiný dosídlenec Antonín Vondra
vyzval svého příbuzného Antonína Churáně z jejich
vesnice, aby čís. 19 osídlil, což tento skutečně učinil.
Za několik dnů přijel opět major Vrba, aby vysídlil
z pop. čís. 14 Františka Petřinu. Vše bylo opakováním
prvého případu. Zde však předseda MNV odmítl tento
příkaz splniti a poukázal na to, že pořádek na usedlosti
je dobrý a dobré je i plnění dodávkových povinností.
Major Vrba se již nikdy v obci neobjevil.
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Z kroniky obce Očín 1928 – 1938
(Státní okresní archiv Tachov):
Náves v Horních Kozolupech
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