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ZDARMA

Úvodní slovo starosty
Vážení spoluobčané,
opět po čtvrtroce se Vám dostává do ruky nové
číslo zpravodaje. Uplynulé čtvrtletí bylo ve znamení
všemožných i nemožných omezení, zákazů
a nařízení. Doufám, že to nejhorší máme všichni již
za sebou a čeká nás pozvolný návrat do normálu.
V souvislosti s tím připomínám, že na obecním
úřadě je stále k dispozici jak desinfekce, tak i určité
množství roušek či respirátorů pro ty, kteří by toto
nutně potřebovali.
Po letošní vydařené zimě, se jaro ne a ne řádně
ujmout vlády nad počasím. Věřím, že ruku v ruce
s rozvolňováním situace okolo pandemie Covid-19
se i počasí umoudří a přijde jaro v plné síle.

Rád bych Vás informoval o plánovaných opravách
a investičních akcích obce, které jsou pro letošní
rok připravené. Jako hlavní akce je naplánována již
2. etapa opravy místní komunikace na Vlčkově.
I v tomto roce bude podána žádost o dotaci
z Plzeňského kraje na její obnovu. Další akcí, která
nás letos čeká, pokud vše půjde dle plánu,
je oprava hasičské zbrojnice a kapličky ve Strahově.
Na jejíž realizaci bude obec žádat o finanční
příspěvek. A v neposlední řadě se zahájí přípravné
práce na opravu a vyčištění návesního rybníka
v Horních Kozolupech.
Jistě jste zaregistrovali, že je nám k dispozici
očkovací místo v Konstantinových Lázních, kam
se mohou všichni dle kategorií registrovat. Pokud
by kdokoli potřeboval s registrací či s dopravou
na očkování pomoci, neváhejte a ozvěte se. Stejně

tak jako v případě povinného sčítání lidu, které bylo
spuštěno 27. března a poběží až do 11. května.
Pokud by i s tímto potřeboval kdokoli poradit, jsme
k dispozici.
Na závěr Vám přeji příjemné jarní počasí a ať je
duben ve znamení návratu k normálnímu životu.
Jiří Jukl, starosta obce

Obnova autobusových zastávek
V průběhu letošního roku dojde k obnově
autobusových zastávek za pomoci Mikroregionu
Konstantinolázeňsko (jehož jsme členem) a finanční
podpory Plzeňské kraje. Obnova zastávek byla
částečně zahájena již v loňském roce.
V roce 2020 byla obnovena jedna zastávka na návsi
ve Strahově a jedna zastávka v Horních
Kozolupech, směrem na Cebiv. Celkové náklady
byly 83.962 Kč bez DPH, náš podíl 40.684 Kč.
V roce 2021 bude obnovena zastávka ve Strahově
u hlavní silnice. Předpokládaný rozpočet je 72.448
Kč, z toho náš podíl bude 40.684 Kč.
Doufáme, že Plzeňský kraj bude i nadále finančně
podporovat mikroregiony a budeme v obnově
zastávek za jeho finanční podpory pokračovat
i v příštích letech.
Zastávka v Horních Kozolupech – u křižovatky na Cebiv:
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stála 999.281 Kč, podpora od Plzeňského kraje byla
ve výši 500.000 Kč.
V letošním roce je naplánována II.etapa, úsek
vyznačený na přiložené fotografii:

Zastávka ve Strahově na návsi:

Předpokládaný rozpočet na II.etapu je 880.014 Kč,
opět budeme žádat o příspěvek 500.000 Kč
z Plzeňského kraje z „Programu stabilizace a
obnovy venkova Plzeňského kraje“.
Lenka Juklová, zastupitelka

Kultura

Oprava cesty Horní Kozolupy – Vlčkov,
II.etapa
V minulém čísle zpravodaje jsme vás informovali
o zahájení opravy místní komunikace Horní
Kozolupy – Vlčkov, která vzhledem ke své finanční
náročnosti bude rozdělena na etapy dle možností
našeho rozpočtu. V loňském roce oprava I.etapy

Vážení spoluobčané,
nacházíme se ve velmi podivné době. Pro letošní
rok 2021 nám členové ze SPOZu naplánovali na
27.2. maškarní rej, 6.3. MDŽ, 5.6. Den dětí, 30.10.
setkání občanů a 4.12. Mikuláše. Díky okolnostem
pandemie, však nikdo nemůže říci, zda a hlavně
kdy, bude možné akce kulturního charakteru
realizovat.
Budeme se muset objektivně zamyslet nad situací
a možností využití, které máme dnes k dispozici.
Mimo naplánované obecní akce má mnoho lidí
zaplacené různé divadelní představení, muzikály,
nebo zaplacenou dovolenou a zatím nám nezbývá
než vyčkávat jak to vše dopadne.
Jeden moudrý člověk kdysi řekl, že v životě by
člověk neměl ztratit tři věci – naději, trpělivost
a upřímnost. Dále jsou v životě tři věci, které nikdy
nevrátíš zpět – vyřčené slovo, čas a promarněné
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příležitosti. A právě dnes je doba, která nás
prověřuje jak jsme schopni tato moudra uplatňovat
v praxi. Pokud nemáme možnost cestovat,
navštěvovat různé kulturní akce, tak nám nezbývá
než sedět doma, sledovat televizi, poslouchat
rozhlas, nebo se upínat k mobilnímu telefonu a PC.
Reálně však máme mnoho dalších možností, jak
fyzicky a duševně uplatnit své vyžití a jak
se realizovat.
Budeme se muset více vracet do přírody a zajímat
se více o své okolí. Pokud si vzpomenete na školní
léta na přírodopis, tak si vzpomenete např. na to,
že cvrček má uši pod koleny, žížala má pět srdcí,
krev člověka sají jen samičky komárů, slepice snese
v průměru 300 vajec ročně, škorpión má až 12 očí,
pštros má menší mozek než oko, krtek může
vykopat tunel v délce asi 100 metrů jen za jedinou
noc, králík a kůň neumí zvracet a další. Příroda nám
přináší mnoho překvapení a určitě je inspirací
pozorovat ptactvo a příslušníky živočišné říše
v našem okolí, na zahrádkách nebo v lese. Jak bylo
kdysi řečeno: „Když chceš být šťasten hodinu, opij
se, když chceš být šťasten rok, ožeň se, chceš li být
šťasten celý život, staň se zahradníkem, nebo
si pořiď zahrádku.“ A pokud někdo nevyužije tuto
možnost, tak nádherná příroda v okolí katastru
Horních Kozolup, Slavic, Strahova, Očína, Vlčkova
a Silničních Domků nám nabízí bohaté možnosti
cykloturistiky a pěší turistiky.
Jsou tři věci v životě, které Tě dokážou zničit –
hrdost, pýcha a žárlivost a dnešní doba je opět jako
zkušební období zda se necháme zničit, nebo zda
vydržíme a přežijeme.
Navazují další tři věci, které nikde a nikdy nekoupíš
– rodina, přátelství a láska. Jsou lidé, kteří mají
hmotných prostředků dostatek, materiálně
nestrádají, ale přesto nejsou spokojeni. Jde totiž
především o vnitřní klid a pohodu člověka.
A přesně o tom to je.
Musíme vydržet a těšit se na dobu bez omezení,
respirátorů a opakovaného testování. Zatím
si musíme sousedsky vypomáhat a přát si, aby to
vše již bylo za námi.
Když není možnost se hromadně setkávat na
obecních společenských akcích, tak mi dovolte
abych
jménem
zastupitelstva
poblahopřál
spoluobčanům oslavencům, kteří měli v nedávné
době své narozeniny.
Karel Niederhafner, zastupitel
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Informace z „Radnice“
24. zasedání
Zastupitelstva
obce
18.12.2020
Zastupitelstvo
obce
schválilo:
1. Program
zasedání
zastupitelstva
2.
Nájemní
smlouvu
č.1/2020
k pronájmu nebytových prostor – plechové kolny
stojící na pozemku p.č. 1189/1 v k.ú. Horní
Kozolupy
3. Termíny zasedání Zastupitelstva obce Horní
Kozolupy na rok 2021 - 21. ledna, 25. února,
25. března, 22. dubna, 27. května, 24. června
25. zasedání Zastupitelstva obce 21.01.2021
Zastupitelstvu na vědomí:
Rozpočtové opatření č. 6/2020
Zastupitelstvo schválilo:
1. Program zasedání zastupitelstva
2. Nájemní smlouvu č.75 o nájmu hrobového místa
č.76
3. Podání žádosti z programu PSOV PK 2021 na akci
„Odstranění havarijního stavu místní komunikace
Horní Kozolupy - Vlčkov, 2. etapa“
4. Opravu komína v kulturním domě ve Slavicích
a pověřuje starostu zajištěním uvedené opravy
5. Přijetí finančního příspěvku na zmírnění dopadů
kůrovcové kalamity v nestátních lesích za rok 2019
ve výši 20.940 Kč
6. Nájemní smlouvu č.26 o nájmu hrobového místa
č.68
Zastupitelstvo neschválilo:
Připojení se do kampaně „Vlajka pro Tibet“
26. zasedání Zastupitelstva obce 25.02.2021
Zastupitelstvo schválilo:
1. Program zasedání zastupitelstva
2. Podání „Žádosti o příspěvek na vytvoření
pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných
prací k umístění uchazečů o zaměstnání“
3. Nájemní smlouvu č.38 o nájmu hrobového místa
4. Nájemní smlouvu č.84 o nájmu hrobového místa
5. Smlouvu o zřízení věcného břemene –
služebnosti č. IV-12-0014623/VB/003 Horní
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Kozolupy, TC, p.č. 441-1-kNN se společností ČEZ
Distribuce a.s., IČ: 24729035, se sídlem Teplická
874/8, 405 02 Děčín, zastoupené na základě plné
mocí společností Senergos a.s., IČ: 26915413,
se sídlem Družstevní 452/13a, 664 49 Ostopovice
6.
Finanční
dar
pro
Mikroregion
Konstantinolázeňsko DSO, se sídlem nám. Kryštofa
Haranta 30, 349 53 Bezdružice, IČ: 708 37 686
ve výši 35.867 Kč (podíl dotace na pořízení
autobusových čekáren)
7. Nájemní smlouvu č.43 o nájmu hrobového místa
8. Poskytnutí účelové dotace na zajištění dopravní
obslužnosti Plzeňskému kraji v roce 2021 ve výši
14.080 Kč
9. Pověření starosty obce uzavíráním nájemních
smluv na pronájmy hrobových míst na místních
hřbitovech
27. zasedání Zastupitelstva obce 25.03.2021
Zastupitelstvo schválilo:
1. Program zasedání zastupitelstva
2. Údržbu zeleně v obcích v maximální hodnotě
50.000 Kč bez DPH
3. Cenovou nabídku na zastřešení plochy
u kulturního domu ve Slavicích od společnosti SHK
STAV s.r.o.
se sídlem Nádražní 1731, 349 01
Stříbro, IČ: 28013859 za cenu 71.630 Kč bez DPH
4. Nabídku na prezentaci v mobilní aplikaci „Na
kole i Pěšky“ ve spolupráci s Mikroregionem
Konstantinolázeňsko za cenu 4.000 Kč
5. Inventarizační zprávu za rok 2020 s návrhem
na vyřazení majetku
Zastupitelstvo neschválilo:
Finanční příspěvek ve výši 3.000 Kč pro podporu
Linky bezpečí z.s., se sídlem Ústavní 95, 181 02
Praha 8, IČ: 61383198

Třídění a likvidace odpadů
Ráda bych napsala pár řádků na téma třídění
odpadů, protože to, co dennodenně vidím v našich
obcích u barevných kontejnerů na návsích, mě nutí
k zamyšlení… Buď je nám jedno, že máme hory
odpadků kolem kontejnerů, nebo nevíme jak
správně třídit. Neznamená, že když jsou kontejnery
určeny na odpad, tak musí být zasypány odpadky
ze všech stran. Nechceme vyjít ven na náves
a koukat na hory odpadků, aspoň já tedy ne…
Připojuji pár fotek od našich kontejnerů, jak by
třídění odpadů vypadat nemělo…

1. Rozkládejte papírové obaly, šetříte místem!
2. Televize (elektronika) – do tříděného odpadu
nepatří, využijte svozové dny velkoobjemového
a nebezpečného odpadu!
3. Pneumatiky, také nepatří do tříděného odpadu,
(opět využijte svozové dny velkoobjemového
a nebezpečného odpadu)
Odpad pohozený kolem kontejnerů je brán jako
černá skládka a také tak za něj obec zaplatí!
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Použité pleny a hygienické potřeby do kontejnerů
s tříděním odpadem opravdu nepatří!!!
Pokud jsou kontejnery s tříděním odpadem
znečištěny komunálním odpadem, nenakládá se
pak s ním jako s odpadem tříděným, ale
s komunálním a samozřejmě pak za vyvezení
takového kontejneru zaplatíme jako za běžný
komunální odpad! Zvýšená cena likvidace odpadu
se pak samozřejmě promítne i do cen za známky.
Odvoz odpadu tedy není zrovna zanedbatelnou
položkou v rozpočtu naší obce, tady pár čísel za rok
2019 pro představu:
Zaplaceno za odvoz odpadu:
Vrácená částka za odvoz tříděného
odpadu (EKOKOM)
Vybráno na známkách na popelnice:
Částka, kterou doplácí obec z rozpočtu:

397 963 Kč
52 339 Kč
84 000 Kč

261 624 Kč

V loňském roce byl skládkový poplatek 500 Kč za
tunu, nový zákon týkající se odpadů přinesl
zdražení skládkového poplatku na 800 Kč za tunu,
což pro nás znamená zdražení odvozu komunálních
a velkoobjemových odpadů o 300 Kč za tunu.
V dalších letech musíme počítat pouze s rostoucí
cenou skládkového.
Částka, kterou obec vydá na likvidaci odpadů
opravdu není malá a naší povinností je starat se o
obec s péčí řádného hospodáře. Jak můžeme být
považováni za správného hospodáře, pokud
doplácíme za likvidaci odpadu, kterou nevytvořila
obec? Tyto peníze by mohli být použity např. na
zlepšení technologie pro úpravy pitné vody
v obcích, na opravu cest, revitalizaci návsí,
rekonstrukci budov ve vlastnictví obce a mnoho
dalšího. Prosím, zamyslete se nad tím, jakým
způsobem odpad likvidujete. Mohu vytřídit více
odpadu? Třídím správně? Využívám odvoz
velkoobjemového a nebezpečného odpadu, který
je v naších obcích 2x ročně, nebo raději odvezu
odpad do lesa a ona si s tím příroda „poradí“?!
Samozřejmě, že neporadí a nás bude likvidace
tzv. černé skládky stát plno úsilí a především
peněz… Děkuji, že jste dočetli až sem a budete nad
tříděním a likvidací odpadů více přemýšlet.
Na konci zpravodaje naleznete leták „Jak správně
třídit odpad“
Pozn. v našich obcích nemáme oranžové
kontejnery na nápojové kartony, tento sortiment
odpadů patří tedy do žlutých kontejnerů na plasty
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Povinnosti podnikatelů při nakládání s odpady Pokud ve svém podnikání produkujete odpady,
jste povinni zajistit jejich vytřídění a odvoz!
Dle zákona o odpadech platí pro podnikatele
(podnikající právnické i fyzické osoby), že jako
původci odpadu ze svého podnikání jsou povinni jej
likvidovat v souladu se zákonem o odpadech.
V tomto případě není dostačující platit poplatek
obci, jako běžný občan s trvalým pobytem na území
naší obce. Kontejnery umístěné v obcích tedy
nemohou být využívány podnikateli, ale jsou
určeny právě občanům, platícím si roční poplatek
v podobě známek za svoz odpadu. Podnikatelé
musí dle zákona mít smlouvu s příslušnou svozovou
firmou. Za nakládání s odpady, vznikající při jeho
činnosti, má tak plnou zodpovědnost podnikatel
sám. I v našich obcích se setkáváme se zneužíváním
kontejnerů podnikateli, o to víc pak na to doplácejí
občané. Upozorňujeme, že za zneužívání
kontejnerů určených na tříděný odpad, hrozí
podnikateli pokuta až 1 000 000 Kč.

Tipy Ládi Plášila
Bavorské vdolečky:
na těsto
 20g čerstvého droždí
 60g krupicového cukru
 160ml polotučného mléka
 400g polohrubé mouky
 ½ lžičky nastrouhané citronové kůry, sůl
 2 žloutky
 2 lžíce rumu
 60g másla
 olej nebo sádlo na smažení
na ozdobu
 džem dle chuti
 tvrdý tvaroh na posypání
Z droždí, lžíce cukru, poloviny vlažného mléka
a 6 lžic mouky připravte kvásek, který nechte na
teplém místě kynout.
Do mísy nasypejte zbylou mouku smíchanou se
solí, citrónovou kůrou a zbylý cukr. Přidejte žloutky,
rum, změklé máslo, vykynutý kvásek a vypracujte
vláčné těsto. Nechte ho kynout asi 60 minut
na teplém místě.
Vykynuté těsto rozválejte na lehce pomoučněné
ploše na plát silný 2 cm a nechte 10 minut
odpočinout. Nakonec vykrájejte kolečka o průměru
6 cm a nechte znovu 10 minut odpočinout.
Následně do jejich středů udělejte prstem důlky. V
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rozehřátém oleji je smažte pozvolna po obou
stranách dozlatova. Potom je přendejte na
kuchyňské papírové utěrky, aby se odsál
přebytečný tuk. Vdolečky podávejte potřené silnou
vrstvou džemu a posypané nastrouhaným tvrdým
tvarohem.
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rozšťouchejte a pomocí vařečky prohněťte. Získáte
hladké těsto, které by se nemělo lepit na vařečku.
Po částech na ni nabírejte kusy bramborového
těsta a pomoci lžíce namočené do rozpuštěného
másla vykrajujte škubánky, které dávejte rovnou na
talíř. Podávejte posypané mákem smíchaným
s cukrem a přelévejte máslem.

Z naší historie

Škubánky s mákem:
 750 g brambor
 sůl
 150 g rozpuštěného másla nebo sádla
 mletý mák na posypání
 moučkový cukr na posypání
Brambory oloupejte, omyjte a nakrájejte na menší
kousky. Vložte je do hrnce s vroucí osolenou vodou
a vařte do poloměkka. Většinu vývaru z brambor
slijte, v hrnci ponechte asi jen třetinu.
Brambory v hrnci následně zasypejte polohrubou
moukou a obráceným koncem vařečky udělejte asi
5 šťouchů až na dno, abyste viděli vývar. Hrnec
postavte zpět na plotýnku, přiklopte, stáhněte na
nejnižší teplotu a nechte cca 20 minut propařit.
Poté propařené brambory s moukou co nejvíce

Pamětní knihu obce
MNV Horní Kozolupy
jsme
odevzdali
do
Státního
okresního
archivu
v
Tachově,
bohužel vzhledem k
současné
situaci
s
pandemií Covid -19
došlo ke zdržení se
skenováním
pamětní
knihy, ale jakmile se k
nám kopie dostane
budeme pokračovat s jejím vydáváním v našem
zpravodaji.
Z kroniky obce Očín 1928 – 1938

Pohled na hřbitov od západu, Horní Kozolupy
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