ČTVRTLETNÍK
Horní Kozolupy, Slavice, Strahov, Očín, Vlčkov,
Silniční Domky, Liběvice
PODZIM 2021

ZDARMA
našich obcí (a že jich není málo). Jak jsem vás
již informoval v minulém čísle nejprve zahájíme
obnovu rybníku na návsi v Horních Kozolupech,
předpoklad zahájení obnovy je na jaře 2022. Rádi
bychom také v příštím roce pokračovali další etapou
cesty na Vlčkov (informace o letošní druhé etapě
přineseme v zimním čísle zpravodaje). Bohužel
místních komunikací máme mnoho a zdaleka
ne všechny jsou v dobrém stavu a jejich oprava
je velmi finančně náročná, proto se snažíme každý
rok opravit alespoň část, další takovou komunikací
je ta na Silniční domky, kde v nejbližší době
provedeme opravu nejhorších výtluků.
Na zasedání Zastupitelstva obce jsme dále
debatovali o úpravě jednotlivých návsí. Tímto
bychom vás rád za celé Zastupitelstvo chtěl požádat
o pomoc. Jistě všichni máte plno nápadů
a připomínek, co a jak „vylepšit“ na našich návsích,
které slouží nám všem. Vaše nápady a připomínky
prosím posílejte na e-mail: obec@hornikozolupy.cz
do konce roku. Kdo není kamarád s moderní
technikou může mi zavolat, nebo mě přijít osobně
na úřad navštívit.
Další možností, kde se budeme moci v nejbližší
době všichni sejít je na Setkání občanů 30.10.2021
od 18:00 v Kulturním domě ve Slavicích, doufám že
se dorazíte všichni pobavit a zatancovat si, letos
jsme mnoho možností k setkávání bohužel neměli.

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
léto uteklo jako voda a máme tu podzim. Doufám,
že i přes letošní poněkud nepřející letní počasí
a ke stále běžícím opatřením kvůli pandemii
COVID-19 jste si letní měsíce a dovolené užili
a načerpali dostatek sil na nadcházející zimu.
My máme připraveno několik projektů, které
bychom rádi v příštím roce zahájili. Doufám,
že se situace ve stavebnictví uklidní a vše poběží,
tak jak má. Jedním z projektů je oprava kapličky
ve Strahově, která tvoří významnou dominantu
návsi a jistě si rekonstrukci zaslouží. Pro představu
přikládám návrh nové podoby kapličky:

Jiří Jukl, starosta
Dalším projektem, na kterém se v současné době
pracuje, je rekonstrukce bývalého obchodu na návsi
v Horních Kozolupech. Vznikne zde nový prostor
pro setkávání občanů, který zde oproti ostatním
obcím chybí. Dále zázemí pro zaměstnance obce
a sklad obecní techniky. Postupně se také budou
připravovat projekty na obnovu rybníků v katastru
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MOBILNÍ SBĚR
VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU

INFORMACE Z RADNICE
31. zasedání Zastupitelstva
obce Horní Kozolupy dne
29.07.2021
Na vědomí:
– Kontrola usnesení ze dne
24.06.2021
–
Rozpočtové
opatření
č. 2/2021
Zastupitelstvo schválilo:
1.
Program
zasedání
zastupitelstva
2. Rozpočtové opatření č. 3/2021 ve výši příjmy 710 000
Kč, výdaje 710 000 Kč
3. Záměr zemědělského pachtu na p.p.č. 444/2 o výměře
4222m², 245/1 o výměře 1469m², 244/1 o výměře
832m², vše v k.ú. Horní Kozolupy
4. Záměry prodeje pozemků p.p.č. 334 v k.ú. Horní
Kozolupy, p.p.č. 88/7 v k.ú. Strahov, p.p.č. 84/1
v k.ú. Slavice
5. Vypracování projektové dokumentace na opravu malé
vodní nádrže v Horních Kozolupech za cenu 117 200 Kč
6. Bezúplatný převod pozemku p.č. 1478 v k.ú Strahov
v majetku státu

Obec
Horní
Kozolupy
zabezpečuje
ve
spolupráci
s firmou EKODEPON s.r.o. Mobilní
sběr
objemného
odpadu,
nebezpečných
složek
komunálního odpadu a zařízení
zpětného odběru, který proběhne v neděli 24. 10. 2021
na níže uvedených stanovištích a v následujících časech:

Slavice 08:00 – 08:45
Horní Kozolupy 08:50 – 09:20
Strahov 09:25 – 09:40
Ve vymezených časech mohou občané předat
do mobilní sběrny firmy EKODEPON s.r.o. následující
nebezpečné odpady:
obaly se zbytky barev a laků, obaly (plastové, plechové)
znečištěné
škodlivinami,
olověné
akumulátory,
pneumatiky, oleje, olejové filtry, hadry a sorbenty
znečištěné škodlivinami, staré léky, zbytky ředidel
a rozpouštědel, případné další nebezpečné složky
vyskytující se v komunálním odpadu.
Odpad s obsahem azbestu (ETERNIT) neodebíráme!!!
Do zpětného odběru lze předat:
televizory, PC + monitory, lednice, mrazáky, zářivky,
výbojky a veškeré ostatní elektrospotřebiče, přenosné
baterie – monočlánky, olověné akumulátory.
Současně bude přistaven velkoobjemový kontejner,
případně svozové vozidlo na objemný komunální odpad
(části vyřazeného nábytku, koberce, lina, odpady
z vyklízení půd a sklepů apod.)
Veškeré odpady budou od občanů přebírány zdarma!!!
Žádáme občany, aby uvedené odpady a zařízení
zpětného odběru předávali do mobilní sběrny pouze
ve shora uvedených časech dle harmonogramu
z důvodu ukládky odpadů přímo do odpovídajících
prostředků. Pokud bude na stanovišti hromada odpadu
(černá skládka) již předem a naši pracovníci ji nebudou
schopni
zlikvidovat
v časovém
intervalu
dle harmonogramu, dopouští se původce černé skládky
přestupku dle zákona o odpadech a vystavuje
se možnosti udělení pokuty, kterou mu může obec
udělit.

32. zasedání Zastupitelstva obce Horní Kozolupy dne
23.09.2021
Na vědomí:
– Kontrola usnesení ze dne 29.07.2021
Zastupitelstvo schválilo:
1. Program zasedání
2. Finanční dar pro Stodskou nemocnici a.s. se sídlem
Hradecká 600, 331 01 Stod, IČ: 26361086 ve výši 10 000
Kč
3. Znění a uzavření pachtovní smlouvy č. 1/2021
na pozemek p.č. 444/2 o výměře 4222 m2
4. Znění a uzavření kupní smlouvy č. 1/2021 na pozemek
p.č. 88/7 o výměře 175 m2 v k.ú. Strahov
5. Znění a uzavření kupní smlouvy č. 1/2021 na pozemek
p.č. p.č. 334 o výměře 397 m2 v k.ú. Horní Kozolupy
6. Napojení na vodovodní řád kvůli výstavbě rodinného
domu na pozemku p.p.č. 243/1 v k.ú. Horní Kozolupy

KULTURA
Vážení spoluobčané,
léto se nám překlopilo a máme tady opět podzim.
Pro některé z vás nejhezčí období roku díky krásnému
a kouzelnému zbarvení listí na stromech a celkové
změně přírody. Měsíc září byl podle římského kalendáře
sedmý měsíc, proto byl jeho název september. Český
název si lidé většinou spojují se slovem „zářit“,

Děkují Vám
pracovníci
společnosti
EKODEPON s.r.o.
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ve skutečnosti však název pochází od výrazu „zaříjen“ čili
„malý říjen“. Někdy se dává do souvislosti se spojením
„zařuje“, tj říje, protože koncem měsíce začíná podzimní
říje jelenů.

si připomínáme 1100 let od úmrtí sv. Ludmily.
Drahomíra, snacha sv. Ludmily brzy ovdověla, bylo jí v té
době třicet let, její tchyni kolem šedesáti. Zemští
velmožové svěřili regenství Drahomíře, ale výchovu
jejich dětí, Václava a Boleslava, babičce Ludmile. To bylo
jádro sporu a nenávisti mezi oběma ženami. Ludmila
se nakonec uchýlila na své vdovské sídlo Tetín. Tam ji
v noci z 15. na 16. září přepadla Drahomířina družina.
Dva vrahové, Tunna a Gommon Ludmilu zardousili jejím
závojem. Z Tetína uprchl Ludmilin kněz Pavel,
a tak kněžna neměla ani církevní pohřeb. Služebnictvo
ji zahrabalo u hradební zdi. Ludmilin vnuk sv. Václav
nechal později tělo babičky převést do chrámu sv. Jiří
na Pražský hrad. Z Ludmily se stala první česká světice,
„matka České země“, patronka babiček, matek,
vychovatelů, ale i vinařů.
Dalším světcem českých dějin je patron Čech svatý
Václav z rodu Přemyslovců, syn Vratislava I. a Drahomíry,
byl vychováván babičkou, sv. Ludmilou. Získal skvělé
vzdělání a velmožové hořekovali nad jeho asketickými
sklony. Ten, jenž měl být knížetem, je zkažen od kněží
a chová se jako mnich. Přesto všechno se projevil jako
mimořádně schopný panovník. Mezi jeho odpůrce patřil
i jeho vlastní bratr Boleslav, který nechal Václava
zavraždit svými služebníky Častou, Hněvsou a Tyrem.
Václavův život a zavraždění se staly předmětem kultu
již v 10.století. Svatý Václav se stal symbolem české
státnosti.

Jak si udržet v podzimním období dobrou náladu?
Máme-li docílit plného zdraví tělesného, je zároveň
třeba, abychom byli také zdraví duševně. Lidský život
je příliš složitý a jemný organismus, než aby stačilo
zapnout nabíječku, nebo přilít benzínu, aby bezvadně
fungoval. Musíme znáti také životní zákony a jimi se řídit.
V tom právě spočívá umění dosáhnouti možného
lidského štěstí. Právě tak, bychom se měli snažit pečovat
o svoje tělo. Musíme se naučit udržovat svůj duševní
organismus čistý a slunný, v pohodě. Z našich myšlenek
musí vymizet všechny předpojatosti, předsudky
a pověry. Buďme stále mladými myšlenkami jako dítě,
které dosud nepoznalo falše, nenávisti, hněvu a jiných
nectností. Těšme se ze života, bojujme s tím a snažme
se býti radostnými a odvážnými. Pozorujme kolem sebe
také dobro a krásu, sbližme se co nejvíce s přírodou,
neboť duševní nálady působí blahodárně na všechny
tělesné orgány a jen tak zůstaneme stále mladými
a svěžími. Abychom měli možnost posedět a sousedsky
si popovídat máme naplánován na 30.10.2021
společenský večer, nebo setkání občanů? Na názvu
nezáleží, jde o to abychom se pobavili za účasti živé
hudby a malého občerstvení v Kulturním domě
ve Slavicích. Dále je naplánována Mikulášská besídka
4.12.2021. Na obě akce jsou všichni občané srdečně
zváni.

Dnešní doba již není tak krutá jako měli naši
předkové, ale způsoby se příliš neliší. Povšimněme
si, že s blížícími se volbami narůstá osočování a agresivita
politických oponentů. Vraždy a násilí sice nejsou
na programu, ale např. trestní stíhání jsou načasovány
tak, aby mohli co nejvíce uškodit. Prosím, abychom jsme
si uvědomili, že nejít k volbám je svobodné rozhodnutí

Jedním ze znaků podzimu je i svátek sv. Ludmily,
která byla z kmene Polabských Slovanů. V letošním roce
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každého z nás, ale tím automaticky dáváme hlasy
politikům, které bychom určitě nevolili. Zamysleme
se nad vážností dnešní nelehké celospolečenské
atmosféry.

Rozloučení s prázdninami 21.8.2021

V podzimním čase je zajímavé pozorovat přírodu
a podle některých znaků lze usoudit jaká bude zima.
Např. stačí oloupat cibuli a spočítat, zda má hodně, nebo
málo slupek. Při rozkrojení je ihned jasné, že letošní zima
by neměla být vůbec krutá, ale spíše mírná. Cibule mají
jednu až dvě hnědé slupky a pod nimi je již zelená
dužina, která je navíc dost mohutná což je naprosto
jasné znamení mírné, ale možná dlouhé zimy. Pěkné růže
v zahrádkách věští pěkný podzim a pozdní zimu.
Jiná pranostika říká „Hustá koňská hříva, tuhá zima
bývá“. Další “Jestli buk mnoho bukvic, bude zimy víc“,
nebo “Má-li žalud hodně bratrů, zima bude dlouhá“.
Další podzimní pranostika říká, spadne-li v říjnu listí bude
mokrá zima. A ještě jedna, krásný říjen- studený leden,
říjen a březen rovné jsou ve všem.

Neměli bychom také zapomínat na 28. říjen,
kdy v roce 1918 převzal v Praze ustavený Národní výbor
politickou moc a vyhlásil Československou republiku.
Vnitřní rozklad Rakousko-Uherska se začal již před první
světovou válkou. Státy Dohody nejdříve diplomaticky
uznal Národní radu Československou, která se 26. září
1918 změnila v prozatímní čs. vládu. Po vyhlášení ČSR
se slovenská národní rada v Martině deklarací
slovenského národa přihlásila ke společnému státu
Čechů a Slováků.
Vážení spoluobčané přejeme Vám krásné podzimní
dny, všem oslavencům všechno nejlepší, samozřejmě
Vám všem hlavně zdraví, klid a pohodu.
Karel Niederhafner
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Kvůli pandemii COVID19 se letos nekonal Dětský
den. Po rozvolnění opatření tedy proběhlo na závěr
léta rozloučení s prázdninami. Byli připraveny různé
soutěže, nafukovací hrad. Děti si odpoledne užili
a odnesli si domů drobné odměny.
za SPOZ Lenka Rezková

pečeme dalších 30 minut, poslední čtvrthodinu
bez poklice.
Na noky smícháme najemno nastrouhané
brambory, mouku, vejce, olej, sůl a postupně
přilijeme mléko. Vypracujeme hladké těsto,
uděláme z něj noky a uvaříme je ve vroucí osolené
vodě (asi 7 minut). Pak je zchladíme ve studené
vodě a nakonec zhruba 2 minuty opékáme.

TIPY LÁDI PLÁŠILA

Dršťková z hlívy ústřičné
Na 4 porce si připravíme:
 3 lžíce sádla
 100 g cibule
 1 lžička drceného kmínu
 2 lžíce hladké mouky
 1 lžíce mleté sladké papriky
 300 g hlívy ústřičné
 3 stroužky česneku
 sůl
 mletý černý pepř
 1 lžička majoránky

Husí stehna s dýní a pomeranči
Na 4 porce si připravíme:
 1 lžíci sádla do pekáčku
 800 g dýně hokkaido
 sůl, 2 snítky rozmarýnu
 4 husí stehna
 čerstvě mletý černý pepř
 2 lžíce balzamikového octa
 2 lžíce medu
 2 pomeranče
 4 lžíce curacaa apod.
Na noky:
 130g vařených brambor
 300g polohrubé mouky
 2 vejce
 3 lžíce oleje
 ½ lžičky soli
 250ml mléka
 1 lžíce sádla na opékání

Nejdříve oloupeme cibuli a nakrájíme ji nadrobno.
V hrnci na rozpuštěném sádle cibulku necháme
zpěnit, zasypeme ji kmínem a restujeme
do světlehnědé barvy. Pak přidáme mouku
a připravíme jíšku, přisypeme do ní lžíci mleté
sladké papriky, zalijeme ji přibližně litrem vody,
důkladně rozšleháme a za stálého míchání
přivedeme k varu.
Teprve potom přidáme hlívu ústřičnou
nakrájenou na tenké nudličky, prolisovaný oloupaný
česnek, sůl i pepř podle chuti a společně vaříme
asi 15 minut.
Ke konci do polévky přisypeme majoránku
a odstavíme ji. Před podáváním ji ozdobíme
bylinkami, servírovat ji můžeme s pečivem.

Do pekáče vymazaného sádlem vložíme na větší
kusy nakrájenou dýni zbavenou semínek. Osolíme
ji, přidáme rozmarýn a osolená a opepřená stehna.
Ocet a med smícháme s trochou teplé vody,
směsí přelijeme maso a pečeme ho přikryté
při 160°C asi 50 minut. Pak k němu přidáme kousky
pomerančů, vše pokapeme curacaem a při 180°C
5

Jablečný koláč s mřížkou
Na těsto:
 240g hladké mouky + na vál
 150g másla
 80g moučkového cukru
 1 lžíci nastrouhané citrónové kůry
 2 lžíce mléka
 1 lžičku jablečného octa
 1 žloutek
 1 vejce na potření
Na náplň:
 800g jablek
 2 sáčky vanilkového cukru
 50g rozinek
 50g vlašských ořechů
 100g strouhanky
Na dohotovení:
 1 bílek na potření
 2 lžíce hrubého krystalového cukru

mřížku, ze zbývajícího těsta si vykrájíme lístečky
a rozložíme je po okraji koláče.
Celý povrch potřeme rozšlehaným bílkem
a posypeme hrubým krystalovým cukrem. Pečeme
při 180°C asi 45 minut. Po upečení necháme
vychladnout ve formě.

PRO NAŠE MALÉ ČTENÁŘE

Kouzelné lampy
Na výrobu kouzelných lamp potřebujeme:
 zavařovací sklenice (velikost zvolíme podle
obrázku, který budeme chtít do lampy vložit)
 akrylová barva (seženeme v každém
papírnictví, já zvolila zlatou)
 lepidlo
herkules
nebo
průhledná
oboustranná lepící páska
 štětec
 čajová svíčka (nebo led čajová svíčka)
 krajka na dozdobení sklenice
 šablona s obrázkem v černé barvě (mnoho
šablon najdeme zdarma ke stažení
na internetu)
Postup výroby:
Vybrané sklenice natřeme akrylovou barvu (sklenice
natíráme barvou tak, aby sklo zůstalo částečně
průhledné), necháme důkladně zaschnout. Mezitím
si připravíme šablonu s obrázkem, který budeme

Mouku prosejeme spolu s moučkovým cukrem,
přimícháme do ní nastrouhanou citronovou kůru,
mléko, ocet, žloutek a na kousky nakrájené máslo.
Vše zpracujeme na hladké těsto, které necháme
v chladu 30 minut odležet.
Těsto rozdělíme na poloviny. První část rozválíme
na pomoučněném válu na kulatý plát, jímž vyložíme
formu (22 cm) a vymáčkneme 3 cm vysoký okraj.
Jablka si oloupeme, vykrájíme jádřince, nakrájíme
na tenké plátky a smícháme je s vanilkovým cukrem,
rozinkami, nasekanými ořechy a strouhankou.
Rozložíme je do formy na připravené těsto.
Druhou
část
těsta
rozválíme
opět
na pomoučněné ploše na tenký plát a rozkrájíme
ji na proužky, ze kterých na povrchu jablek složíme
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chtít do sklenice umístit (např. víla, jelen, sova),
obrázek musí být celý černý. Obrázek vystřihneme
a nalepíme na vnitřní stranu sklenice (můžeme
použít lepidlo herkules nebo například průhlednou
oboustrannou lepící pásku). Vršek sklenice
dozdobíme krajkou, vložíme svíčku a máme lampu
hotovou.

VÝSLEDKY VOLEB DO
POSLANECKÉ SNĚMOVNY
Ve dnech 8. a 9.října se konali volby do
poslanecké sněmovny. Celková volební účast v
našich okrscích byla 57,79 %.
Celkové výsledky dle dat ČSÚ:

Lenka Juklová

KNIHOVNA
Rádi bychom vám připoměli, že na Obecním
úřadě v Horních Kozolupech je otevřena knihovna.
Půjčovní doba je každou středu od 17:00 do 19:00.
V knihovně najdete knihy jak pro dospělé, tak
mládež a děti. Tímto bychom chtěli pozvat všechny
čtenáře, aby si přišli vybrat knížku podle svých
zájmů. Budeme se těšit na vaši návštěvu.
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