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ZDARMA

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY

KULTURA
Vážení spoluobčané,
19.3. jsme prožili poslední zimní den a od 20.3.
tady máme jaro. Pro někoho je to nejkrásnější
roční období, protože vše začíná pučet, rašit,
sluníčko svítí tepleji než doposud a dny
se začínají pomalu prodlužovat.
Bohužel je z toho člověku malinko smutno.
Ještě neskončila pandemie koronaviru a máme
další starosti, jak to dopadne na Ukrajině. Když
byl Ukrajinský prezident v izraelském
parlamentu, tak přirovnával ruské vojáky
k nacistům a gestapu, ale na Ukrajině oslavují
nacistické vůdce z druhé světové války jako
hrdiny. Dokonce je ukrajinský prezident
navržen na Nobelovu cenu za mír. Dnešní svět
je postaven na tom, že lidé jsou otráveni
z politiky a politických čachrů, nechodí
k volbám, protože si myslí, že to nemá cenu.
Jenže právě na to spoléhají malé strany, které
by se nikdy nemohli dostat do koalice
a vládnout a diktovat co všechno se ještě musí
obětovat. Proč došlo k navýšení cen plynu,
pohonných hmot a vůbec všeho kam
se podíváme? Proč musíme přijmout uprchlíky
při přerozdělení ze zemí EU, ze kterých byli
vyhoštěni? Nechodit k volbám a neříci svůj
názor má dopady neskutečné a pocítíme
to nejvíce my obyčejní lidé. Omlouvám se za
malinkaté odbočení od hlavního tématu, ale
toto vše se týká nás všech i našich potomků.
Jak my se ke všemu postavíme a vytvoříme jim
svět pro jejich spokojený život. Ale abych
se vrátil k tématu jara.

Vážení spoluobčané,
první čtvrtletí tohoto roku je za námi a přišlo již
dlouho očekávané jaro a s ním i příchod
veselejšího
počasí,
alespoň
doufám.
Po předchozích vcelku větrných měsících, je již
člověk naladěn na přívětivé jarní počasí a s ním
i práce spojené okolo domu a zahrádky, na něž
jsme se jistě všichni těšili. Ruku v ruce s tím,
jako každoročně na nás ze všech stran apelují
jak hasiči, tak ostatní zainteresovaní, abychom
byli obezřetní při pálení čehokoliv na
zahradách. Velice suchý březen byl na požáry
porostů při vypalování až příliš štědrý. Proto
prosím všechny buďte maximálně obezřetní.
Rovněž bylo i pár dní, kdy nám až nezdravě
zafoukalo a většina obcí byla bez elektřiny.
Teprve tehdy si každý jeden z nás uvědomí, jak
moc jsme na tak samozřejmé věci jako je
elektřina závislí. Naštěstí pracovníci ČEZu se
maximálně vynasnažili nám tyto „muka“ co
nejvíce zkrátit.
I přes všechny nástrahy a vrtochy počasí jsou
tu okolnosti na počasí nezávislé, které nám
všem běžný život komplikují. Situace okolo nás
je poněkud nestandardní, ale přeji si, aby se
vše v co nejkratší době zase začalo vracet do
normálu a můžeme v klidu žít a radovat se ze
všedních věcí, které jaro přináší.
Přeji všem krásný zbytek jara a pohodový
nástup letního období.
Jiří Jukl, starosta obce
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Tedy svátky jara, které oslavují probuzení
přírody, plodnost, naději a lásku jsou
nejvýznamnější a nejhezčí svátky ve velké části
světa. Jejich úkolem je zbavit se všeho starého,
očistit domácnosti i tělo od chorob a připravit
se na znovuzrození přírody.
Původ Velikonočních svátků je spojován
především se vzkříšením Ježíše Krista. Na tyto
svátky se křesťané připravují čtyřicetidenním
obdobím, které nazývají postní doba. Toto
období začíná Popeleční středou. Velikonoční
neděle se slaví vždy první neděli po prvním
jarním úplňku.

 Bílá sobota - den, kdy byl Ježíš ukládán
do hrobu. Doma se bílilo, vařily a pekly
se obřadní pokrmy, pekly se mazance,
beránci. Muži a chlapci pletli pomlázky,
zdobila se vajíčka
 Velikonoční neděle (Boží hod velikonoční)
je největším svátkem celého liturgického
roku
 Velikonoční (červené) pondělí je dnes
nejoblíbenějším dnem hlavně mužů. V tento
den se mělo darovat červené vejce a dívka
měla být vyšlehána, aby byla celý rok zdravá.
Tyto zvyky se již mnohde nedodržují.
V našich podmínkách pro naše občany
naplánoval SPOZ na 12.3. Oslavu MDŽ, na 4.6.
Dětský den, na 30.7. Setkání občanů a na
10.12. Mikulášskou. Organizátorům a všem
kteří se na přípravě a provedení těchto akcí
podílejí, děkujeme. Žádáme vás, pokud bude
mít někdo nápad jak tyto akce ještě doplnit,
nebo zpestřit, tak prosím cestou členů
zastupitelstva, nebo SPOZ.

Poslední týden postního období připomíná
utrpení Ježíše Krista a každý den má své
pojmenování.
 Modré pondělí – v kostelech se vyvěšovaly
modré látky
 Šedivé úterý – hospodyňky vymetaly
pavučiny a uklízely
 Škaredá (černá) středa – vymetaly se komíny
a kdo se mračil, tak tomu to zůstalo každou
středu v roce, tento den zradil Jidáš Ježíše
 Zelený čtvrtek – v tento den by se měla jíst
zelená jídla (špenát, kopřivy, řeřicha
a podobně), proto aby byl člověk zdravý,
zvony „odlétají do Říma“ a vesnicemi
obcházejí až do soboty „klapači“, chlapci
s řehtačkami a klapačkami
 Velký pátek – je den smutku, protože Ježíš
byl vyslýchán, odsouzen a ukřižován. Podle
starobylých pověr se v těchto dnech
otevírala země s poklady, nesmělo se orat
a kopat na poli, nepralo se prádlo

Již v prvním století jistý Lucius Annaeus
Seneca, římský filosof řekl „ Opravdový rozpad
společnosti nastane tehdy, když se vláda stane
nepřítelem svého lidu.“ V dnešní době když lidé
zpohodlněli a nechávají za sebe rozhodovat
ostatní, kteří by se za normálních okolností
do různých úřadů a funkcí nedostali, tak
se nemůžeme divit důsledkům.
Hodnota člověka není v tom co udělal pro
sebe, ale co udělal pro ostatní (Albert Einstein),
tento názor je velmi aktuální i dnešní době.
Velice moudrá věta „Nejcennější dar, který
druhému můžete dát, je vaše pozornost.“
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Nebuďte prosím nevšímaví a nepozorní
k sousedům a známým a pomáhejte si, v rámci
možností. Karol Wojtyla řekl: „Miluj bez
předstírání, mluv bez urážek a poslouchej bez
odsuzování.“
Ještě se na chvilku pozastavme u pojmu
sudety a sudetští Němci. Pro český národ byla
tragická osudová porážka stavovských vojsk
v roce 1620 na Bílé hoře, která uvrhla český
národ do čtyřistaletého područí Habsburků.
Dále v roce 1784 došlo, za vlády Josefa II.,
k vyhlášení němčiny jako úředního jazyka. Tím
němčina získala prestižní postavení i v těch
částech soustátí, kde Němci nepředstavovali
většinové obyvatelstvo, tedy v Čechách a na
Moravě.

zasedající na postupimské konferenci oficiálně
schválili
odsun
sudetských
Němců
z Československa, Polska a Maďarska. Tento
pak následoval od ledna do listopadu 1946.
Vysídlení probíhalo neorganizovaně a mnohdy
v nehumánních podmínkách, proto muselo být
vysídlování zastaveno a centrální úřady museli
urychleně
vypracovávat
předpisy
pro
organizovaný odsun. Dodnes je snaha zrušit
takzvané Benešovy dekrety a navazující
prováděcí předpisy pro odsun.
Mnohdy se uvádí - národ, který není
schopen se poučit z vlastní historie, je
odsouzen k prožití opakovaných útrap
a bolestí, tak uvidíme zda jsme ponaučitelní,
nebo nejsme.
S přáním stálého zdraví, klidných svátků
a užívání si klidu a pohody na zahrádkách
a v přírodě.
Karel Niederhafner, zastupitel
Konečně skončila opatření kvůli pandemii
a můžeme se zase zvesela pustit do kulturních
akcí. Sezónu 2022 jsme zahájili Dětským
maškarním plesem. Pro děti byly připraveny
různé soutěže o ceny, malování na obličej
a cukrová vata.
Další akcí byla tradiční oslava Mezinárodního
dne žen. Hudební doprovod nám zajistil pan
Jan Schimmer. Bylo připraveno drobné
pohoštění ve formě chlebíčků z Pernarce a
výborných zákusků z Cukrárny Bellissima
Bezdružice.
V dubnu se pak můžeme těšit na stavění
Máje v jednotlivých obcích, které se
v předchozím roce konalo pouze v omezeném
režimu. Doufáme, že se všechny akce letos
vydaří a nebudeme již nuceni je kvůli
opatřením rušit.

Poprvé se objevuje spojení geografické
oblasti s jejími obyvateli. Termín sudetský
Němec začal být používán pro odlišení Němců
z Čech od těch z alpských zemí. Samotné slovo
však bylo používáno již ve starověku. 28. října
1918 došlo nejen ke vzniku Československa,
ale došlo i k vyhlášení čtyř sudetoněmeckých
provincií. Po ukončení I světové války byly
v roce 1919 ve Versailles podepsány mírové
smlouvy s Německem a Rakouskem.
Obě
potvrdily
územní
celistvost
československého státu v jeho historických
hranicích. Vzhledem k tomu, že v této době žilo
v sudetách kolem tří milionů sudetských
Němců a díky německé propagandě nakonec
došlo k Mnichovské zradě a vysídlení části
českého obyvatelstva. Po ukončení II. světové
války, na začátku srpna 1945, Spojenci

Další kulturní akce naplánované na letošní rok:
04.06.2022 Dětský den
30.07.2022 Setkání občanů
10.12.2022 Mikulášská besídka
za SPOZ Lenka Rezková
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Dětský maškarní ples 26.02.2022:
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MDŽ 12.03.2022
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MDŽ 12.03.2022:
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Odpad
s obsahem
azbestu
(ETERNIT)
neodebíráme!!!
Do zpětného odběru lze předat:
televizory,
Počítače
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

MOBILNÍ SBĚR ODPADU
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 29.5.2022
na
níže
uvedených
stanovištích
a v následujících časech:
SLAVICE 08:00 – 08:45
STRAHOV 08:50 – 09:20
HORNÍ KOZOLUPY 09:25 – 09:40
Jako vždy můžete odevzdat tyto 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.
Laboratorní
chemikálie neodebíráme!!!
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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.

Jarní špenátová nádivka:
 500 g mraženého špenátu
 1 cibule
 4 rohlíky
 3 vejce
 100 ml smetany
 2 lžíce másla
 2 lžíce olivového oleje
 strouhanka
 sůl
 černý mletý pepř
 4 stroužky česneku
Na oleji zpěníme nasekanou cibulku,
pak přidáme špenát, zvolna podusíme, podle
chuti osolíme opepříme. Rohlíky nakrájíme
na menší kostičky, přidáme k nim vejce,
smetanu, rozpuštěné máslo a směs ještě
dochutíme solí, pepřem a drcený česnekem.
Rozložíme do vymazané a strouhankou
vysypané formy a při teplotě 180°C pečeme
zhruba 30 minut.

TIPY LÁDI PLÁŠILA
Navnadíme se několika lehčími jarními recepty
Kuřecí čtvrtky na zelenině:
 pórek
 1 zelená paprika
 1 větší rajče
 6-8 růžiček brokolice
 2-3 kuřecí čtvrtky
 česnek
 sůl
 voda
 olej
 máslo
Do pekáčku dáme na kolečka nakrájený
dle chuti pórek, zelenou papriku na kroužky,
na kostičky nakrájené rajče a brokolici.
Na zeleninu položíme kuřecí čtvrtky potřené
rozetřeným česnekem se solí, podlijeme
trochou vody, přidáme olej a kousek másla
a zakryté dusíme. Když jsou čtvrtky měkké
dáme je do horké trouby, aby dostaly barvu.
Jako přílohu podáváme rýži, těstoviny,
brambory a zeleninový salát.

Pestrý salát s octovou zálivkou:
 200 g směsi listových salátů
 4 rajčata
 150 g žlutých cherry rajčat
 4 vařená vejce
 5 plátků anglické slaniny
Na dresink:
 3 lžíce octa
 2 lžíce slunečnicového oleje
 2 lžíce olivového oleje
 malá červená cibulka
 1 chilli paprička
 1 jarní cibulka
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Smetanu s cukrem a máslem přivedeme
k varu. Přidáme oříšky, povaříme, odstavíme,
přisypeme piškoty a necháme vychladnout.
Těsto rozválíme na pomoučněném vále
a rozkrájíme na čtverce 10x10 cm. Rozložíme
je na plech s papírem a potřeme rozšlehaným
vejcem. Do středů dáme náplň.
Jablka oloupeme, odstraníme jádřince
a nakrájíme na plátky, které rozložíme na
náplň. Pečeme při 200°C asi 20 minut,
necháme vychladnout a podáváme posypané
skořicí.

 1 stroužek česneku
 1 lžíce najemno pokrájeného zázvoru
Listové saláty propláchneme a natrháme nebo
pokrájíme na menší kousky. Rajčata očistíme
a nakrájíme na osminky, cherry rajčátka
přepůlíme. Vejce rozkrojíme na šestiny.
Plátky slaniny pokrájíme na čtvrtky, rozložíme
na plech s pečícím papírem a ve vyhřáté troubě
upečeme dozlatova.
V mísce smícháme ocet s oběma druhy oleje
a 3 lžícemi vody. Přidáme najemno pokrájenou
cibuli, chilli papričku, jarní cibulku, česnek
utřený se solí a zázvor, podle chuti přisolíme.
Zeleninu nandáme do mísy, opatrně
promícháme s dresinkem. Salát rozdělíme
do misek, přidáme opečenou slaninu
a pokrájená vejce, můžeme podávat s pečivem.

INFORMACE Z RADNICE
36. zasedání Zastupitelstva obce Horní
Kozolupy dne 27.01.2022
Zastupitelstvu na vědomí:
– Kontrola usnesení
z 17.12.2021
– Rozpočtové opatření
č.7/2021
Zastupitelstvo schválilo:
1. Program zasedání po doplnění
2. Cenu vodného ve výši 20 Kč bez DPH za m3
od 1.1.2022
3. Pořízení programu k evidenci a zpracování
vyúčtování vodného dle cenové nabídky spol.
Softbit software s.r.o.
4. Pověření starosty vypracováním smlouvy
o věcném břemeni na pozemku p.č. 1468/4
v k.ú. Strahov
Zastupitelstvo neschválilo:
– Připojení se do kampaně „Vlajka pro Tibet“
– Záměr prodeje část pozemku p.č. 942/15
v k.ú. Horní Kozolupy

… a sladká tečka na závěr
Koláčky z listového těsta:
Na náplň si připravíme
 100 ml smetany
 1 sáček vanilkového cukru
 20 g másla
 30 g nastrouhaných oříšků
 10 g nastrouhaných piškotů
 2 jablka
 1 lžíce citrónové šťávy
Na těsto
 500 g chlazeného listového těsta
 hladkou mouku na pomoučnění
 1 vejce na potření
 mletou skořici
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– Záměr prodeje pozemku
v k.ú. Slavice u Horních Kozolup

p.č.

91/1

dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje
v roce 2022 ve výši 14 630 Kč
3. Znění a uzavření smlouvy o dílo
a o poskytování služeb se společností GPlus
s.r.o. se sídlem Újezd u Sezemic 47, 533 04
Sezemice, IČ: 45537691
4. Podání žádosti o příspěvek na vytvoření
pracovní příležitosti v rámci veřejně
prospěšných prací k umístění uchazečů
o zaměstnání
5. Zprávu o uplatňování územního plánu Horní
Kozolupy podle § 6 odst. 5 písm. e), § 47 odst. 5
a 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„stavební zákon“), za uplynulé období
2016-2020
Zastupitelstvo neschválilo:
- Finanční příspěvek ve výši 3 000 Kč na
podporu Linky bezpečí, z.s., IČ: 61383198
se sídlem Ústavní 95, 181 02 Praha 8

37. zasedání Zastupitelstva obce Horní
Kozolupy dne 24.02.2022
Zastupitelstvu na vědomí:
– Kontrola usnesení z 27.01.2022
- Podání žádosti o finanční příspěvek na
obnovu kapličky a hasičské zbrojnice ve
Strahově z Programu stabilizace a obnovy
venkova Plzeňského kraje
Zastupitelstvo schválilo:
1. Program zasedání po doplnění
2. Znění a uzavření dohody o vytvoření
společného školského obvodu spádové
základní školy, jejíž činnost vykonává Základní
škola Záchlumí, okres Tachov, příspěvková
organizace, IČ: 00573621, se sídlem Záchlumí
32, 349 01 Stříbro
3. Znění a uzavření dohody o vytvoření
společného školského obvodu pro spádovou
mateřskou školu, jejíž činnost vykonává
Mateřská škola Záchlumí, okres Tachov,
příspěvková
organizace,
IČ:
13975285,
se sídlem Záchlumí 1, 349 01 Stříbro
4. Vydává obecně závaznou vyhlášku obce
Horní Kozolupy, kterou se stanoví část
společného školského obvodu základní školy
5. Vydává obecně závaznou vyhlášku obce
Horní Kozolupy, kterou se stanoví část
společného školského obvodu mateřské školy
6. Zadání vypracování projektové dokumentace
na návesní rybník ve Strahov

SDH STRAHOV
Letošní rok jsme zahájili schůzí řádné valné
hromady,
která
se
konala
v lednu.
Zrekapitulovali a zhodnotili jsme uplynulý rok
2021, který nebyl úplně podle našich představ.
Proticovidová opatření nám nedovolila téměř
nic. Na podzim jsme alespoň stihli vyčistit
kanály. Byli jsme rádi, že jsme se na schůzi
mohli setkat. Nastaly i nějaké změny. Pan
Ladislav Plášil složil na vlastní žádost
ze zdravotních důvodů funkci pokladníka,
kterou vykonával svědomitě dlouhá léta. Tímto
bychom mu chtěli za celý hasičský sbor moc
poděkovat a věříme, že v našich řadách vydrží
jako člen ještě mnoho let. Říká se ,,mládí
vpřed“, ale ono s těmi našimi ,,pardály“, Láďa
Plašil, Zdeněk Štěpánek a Josef Hlaváč,
je to bohatší o zážitky, zkušenosti a pohledy
jejich generace. Díky chlapi! Do funkce nového
pokladníka byla zvolena Martina Janotová a její
předchozí funkci kontrolního orgánu bude nyní
vykonávat Jiří Jukl.

38. zasedání Zastupitelstva obce Horní
Kozolupy dne 24.03.2022
Zastupitelstvu na vědomí:
- Kontrola usnesení z 24.02.2022
- Rozpočtové opatření č.1/2022
- Vyhodnocení výsledků projednání návrhu
zprávy o uplatňování územního plánu Horní
Kozolupy, uvedeném v příloze č.1 tohoto
usnesení
Zastupitelstvo schválilo:
1. Program zasedání po doplnění
2. Znění a uzavření smlouvy o poskytnutí
účelové dotace Plzeňskému kraji na zajištění
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mobilní sítě, je nezbytné, aby o tomto rozhodl
ČTÚ. Proto je nutné vždy tuto skutečnost
oznámit ČTÚ. Pro oznámení rušení máte
možnost využít některého z následujících
komunikačních kanálů:
• Vyplnit elektronický formulář pro oznámení
o rušení televizního příjmu a odeslat formulář
e-mailem na adresu podatelna@ctu.cz nebo
formulář vytisknout-podepsat a odeslat
poštou.
• Telefonicky kontaktovat odborná pracoviště
místně příslušných útvarů ČTÚ, kde je možno
rušení oznámit - Západočeská oblast, Husova
2727/10 poštovní přihrádka 273 305 73 Plzeň,
telefon 377 925 928.
Podrobnější informace naleznete na webu obce
Horní Kozolupy v záložce aktuality.

Věříme, že v letošním roce se nám povede
odpracovat nějakou tu brigádu či pomoc obci.
Těšíme se i na setkaní se Všemi občany
při májce na konci dubna. Bohužel kvůli Covidu
jsme byli dva roky o toto setkání ochuzeni.
Stavění máje je ve Strahově dlouholetá tradice,
kterou vždy 30.4. pořádají dobrovolní hasiči
ze Strahova nejen pro místní obyvatele, ale pro
všechny, kteří si chtějí užít Svatojakubskou noc
a rejdění s ní spojené. Těšíme se na Vás.
za SDH Strahov Martina Janotová, Petr Janota

INFORMACE ČESKÉHO
TELEKOMUNIK. ÚŘADU
Pro občany, kteří přijímají televizi přes anténu:
Český telekomunikační úřad oznamuje,
že v tomto regionu bude zahájeno uvádění
do provozu základnových stanic nových
mobilních sítí, což bude znamenat pro
obyvatele zlepšení kvality a dostupnosti
mobilních datových služeb. Nicméně uvedená
skutečnost může za určitých nepříznivých
podmínek způsobit zhoršení kvality příjmu
televizního signálu přes anténu. Tato
nepříjemná situace může být způsobena tím,
že nové mobilní rádiové sítě využívají kmitočty,
které dříve byly určeny k šíření televizního
vysílání a nyní, po přechodu televizního vysílání
na standard DVB-T2, jsou určeny pro nové
mobilní sítě.
Rušení televizního příjmu přes anténu,
se doporučuje co nejdříve oznámit Českému
telekomunikačnímu úřadu. Aby rušení mohlo
být odstraněno na náklady provozovatele
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