ZPRAVODAJ
OBCE LOZA
číslo 7

prosinec 2020

PF 2021

23. 12. 2020 bude od 17:00 pod pergolou u OÚ k dispozici betlémské světlo.
Lucerničky se světlem jsou připraveny pro všechny domácnosti.
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Slovo starostky

Drazí spoluobčané,
v letošním roce jsme všichni prošli nečekanou a o to těžší zatěžkávací zkouškou.
Zkouškou, u které nikdo z nás netuší, jak dlouho ještě bude trvat a kdy skončí. Ve
stresu a obavách o zdraví své a svých nejbližších se nejlépe odhalí lidské charaktery.
Musím říci, že jsem mile překvapena chováním občanů naší obce. Našlo se mezi nimi
mnoho těch, kteří v této pro všechny zvláštní a nelehké době rádi nezištně pomáhají
potřebným. Bez takových lidí by naše krásná obec nebyla tím, čím je. Vezměme si z
nich příklad a věřme, že svým zodpovědným jednáním každý z nás troškou přispěje k
překonání virové pohromy.
Nyní nás čeká nejkrásnější období v roce, Vánoce. Věřme, že tyto svátky budeme moci
prožít tak, jak jsme zvyklí, v lásce a radosti se svými bližními. V této době se také
zamýšlíme nad uplynulým rokem a co očekáváme od roku nového. Buďme optimisty
a věřme, že rok 2021 prožijeme se svými nejbližšími již ve zdraví, klidu a rodinné
pohodě.
Milí spoluobčané, závěrem bych chtěla Vám i vašim rodinám jménem svým i celého
zastupitelstva popřát vánoční svátky bez stresů, plné klidu, radosti, pohody
a porozumění a do roku 2021 především pevné zdraví a zdar v každém konání.

Vaše Romana Poljanská
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!!! POZOR !!!
Změna čísla účtu Obce Loza
Platby provádějte již jen na číslo účtu 5738910329/0800
————————————————————————————————————

Informace o zavedení nové služby pro občany
Ověřování listin a podpisů (vidimace a legalizace)
Od 1. ledna 2021 zajišťuje Obecní úřad Loza novou službu pro občany - Ověřování listin
a podpisů (vidimace a legalizace).
Legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo
podpis na listině uznal za vlastní.
Vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie se doslova shoduje s předloženou listinou.
Ověřování listin a podpisů bude prováděno během úředních hodin OÚ.

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:
K vidimaci předložit: originál listiny, popř. již ověřenou fotokopii listiny, dále opis nebo
kopii pořízenou ze spisu
K legalizaci předložit: platný průkaz totožnosti, který obsahuje fotografii, jméno, příjmení,
datum a místo narození žadatele, trvalý pobyt, adresu místa pobytu na území ČR nebo adresu
bydliště mimo území ČR a listinu, na níž se osoba vlastnoručně podepíše, případně podpis
na listině uzná za vlastní

Správní a jiné poplatky:
Legalizace (ověření podpisu) 30,- Kč za každý podpis.
Vidimace (ověření stejnopisu, opisu, kopie nebo fotokopie) 30,- Kč za každou i započatou
stránku.
Správní poplatky se hradí hotově, přímo u osoby, která vidimaci nebo legalizaci provádí.

Lhůty pro vyřízení:
Ověřování podpisů a listin se provádí na počkání.
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Svoz železa a
nebezpečného
odpadu
19. 9. se konal
pravidelný svoz
ž e l e z a
a nebezpečného
odpadu.
Svoz opět proběhl ve
spolupráci s SDH.

Volby
Ve dnech 2. a 3. října
letošního roku se
v české republice
konaly volby do
k r a j s k ý c h
zastupitelstev. Voleb
se v naší obci
účastnilo 73 občanů z
218.
Výsledky voleb jsou k
nahlédnutí na webu
obce.

Statistiky
K 20. 12. 2020 je v
naší obci hlášeno k
trvalému pobytu 268
obyvatel.
V roce 2020 byli:
2 narození
1 zemřelí
6 přistěhovalých
5 odstěhovalých

Co se v obci událo
Memoriál Jana Drofy
Jako každoročně se poslední srpnový víkend, letos již po osmé,
konal v naší obci Memoriál Jana Drofy. Memoriál se měl stát
součástí oslav 110. výročí založení SDH v Loze a proto jeho
přípravě byla věnována mimořádná pozornost. Zpočátku byly
obavy, zda se za současné situace bude moci akce uskutečnit.
Pořadatelům však přálo štěstí a i když vývoj epidemiologické
situace v okolí nebyl příznivý, memoriál se uskutečnil. Akce do
níž se kromě členů sboru SDH zapojili místní ženy důstojně
proběhla a opravdu se vydařila. Velké díky za pomoc při přípravě
a realizaci akce patří především panu Václavu Parláskovi,
starostovi sboru.

Čarodějnice
Ještě v době, kdy nebyl nařízen nouzový stav, se místní ženy
několikrát sešly a tvořily dekoraci pro výzdobu návsi. Jde o
tradici, která je poněkud poameričtělou, ale v dnešní době se i ve
školách tradičně “drží”.
Velkým překvapení bylo, že z návsi někdo ukradl jednu z
vydlabaných dýni, kterou k čarodějnicím dobrovolně umísťovaly
děti a měly z toho radost. Ještě větším překvapením bylo, že
místní hospodští, kteří se o krádeži doslechli, vyrobili dýně, jako
náplast na bolavé srdíčko dítěte, které ukradenou dýni vydlabalo.

Sázení lip ke koupališti
Jak jsme již avizovali v předešlých
číslech zpravodaje, obec žádala o
nadační příspěvek na výsadbu
lipové aleje, která se nachází podél
chodníku směrem ke koupališti.
Tento nadační příspěvek od
Nadace ČEZ ve výši 39 786 Kč
jsme získali a lípy společně
s několika dobrovolníky zasadili.
Pod jednou z lip jsme zakopali
vzkaz pro budoucí generace
a
několik
předmětů
připomínajících, dnešní dobu, jako
např. denní tisk, drobné mince, 100
Kč bankovku a znak naší obce.
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Nábytek do cvičebny
V nedávné době proběhlo stěhování firmy CCA Group a. s. do nových kanceláří. Z tohoto
důvodu nám naše spoluobčanka E. Kultová nabídla nepotřebný nábytek k dispozici.
Z nábytku jsme využili žebřinu a nové skříňky do cvičebny. Nábytek byl obci věnován
zdarma.

Vánoční náves
V letošním roce jsme pojali výzdobu návsi poněkud velkolepěji než v letech minulých.
Jedním z důvodů bylo potěšit občany v této nelehké době. Je třeba se radovat i z maličkostí
a myslím, že hezky svátečně nazdobená náves k tomuto patří. Tímto bych chtěla poděkovat
především panu B. Mohelnickému, který vyrobil všechny ozdoby a za jehož spolupráce
se slavnostně rozsvítily. Velice kladně kvituji nápad A. Nedvědové s ozdobami na vánoční
stromeček. Z důvodu, že nebylo možné vyrobit ozdoby s dětmi společně, vymyslela
alternativu. Nakoupila a roznesla se svými dcerami ozdoby po obci. Všechny děti v obci do
15 let věku dostaly jednu průhlednou ozdobičku. Tu měly samy nebo za pomoci rodičů
ozdobit a pověsit na stromeček na návsi. Stromeček nám zdobí 35 krásných a nápaditých
ozdob.

Rozsvícení stromečku
29. 11. se na návsi rozsvítil vánoční stromeček. Tento rok se vše bohužel na základě nařízení
Vlády ČR muselo obejít bez veřejnosti. V rozhlase zaznělo několik vánočních písní a proslov
starostky obce. Poté byl stromeček rozsvícen. Atmosféra při rozsvícení byla bez Vás, občanů,
smutná. Věřím, že rozsvícení 28. 11. 2021 proběhne již tak, jak jsme všichni po léta zvyklí,
vesele a radostně.

Adventní kalendář
S příchodem 1. prosince se na domech v různých oknech domů v obci začala rozsvěcet čísla,
jejichž součástí je také písmenko. Písmenka dají nakonec rozuzlení tajenky, co mohou hráči
na konci hry očekávat. Cílem této hry je, aby všichni občané udělali něco pro své zdraví,
prošli se na čerstvém vzduchu, odpočinuli si od vánočních příprav a nasávali předvánoční
atmosféru procházkou po vyzdobené obci.

Mikulášská nadílka
5. 12. 2020 chodili po obci Mikuláš, čert a anděl, kteří si šli zkontrolovat, jak máme v naší obci
šikovné a hodné děti. Na oplátku za básničku nebo písničku dostaly děti nadílku. Vzhledem k
tomu, že se nekonalo rozsvícení stromečku na návsi spojené s tradiční mikuláškou nadílkou,
roznesli čerti balíčky od OÚ dětem přímo domů.

Přáníčka od dětí
Před týdnem jste všichni našli ve svých schránkách vánoční přáníčka vyrobená dětmi z Lozy.
Všechna přáníčka byla velice krásná a kreativní. Děti přáníčky vyrobily a roznesly do vašich
schránek. Za to jim patří speciální poděkování;-)

Všem zúčastněným spoluobčanům za pomoc velice děkujeme.
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Plánované akce pro rok 2021

Oprava střechy na místním pohostinství
Střecha na místním pohostinství je v havarijním stavu, proto je nutná její oprava. V rozpočtu obce je
na tuto akci naplánovaná investice ve výši 1. 000 000 Kč. Jedná se o největší plánovanou investici
obce v roce 2021. Naší prioritou bude získat na tuto akci část finančních příspěvků z dotace na
obnovu a stabilizaci venkova Plzeňského kraje.

Nový automobil pro JSDHO
Jak jste se dočetli v předchozích číslech zpravodaje, obec se snaží získat finance na nákup nového
vozidla pro hasiče. První etapu máme úspěšně za sebou. Obec Loza, byla Ministerstvem vnitra generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru ČR, vybrána mezi žadatele, kteří mají na
dotaci nárok. Jedná se o 3/6 z celkové ceny automobilu (cca 1.000 000 Kč) . V první polovině roku
2021 budeme žádat o druhou část dotace - další 2/6. Získání těchto prostředků je běh na dlouhou trať,
ale já věřím, že budeme úspěšní.
Pokud se vše vydaří, tak obec doplatí 1/6 z celkové částky a v létě bychom se mohli těšit z nového
vozidla. Naši hasiči si je opravdu zaslouží.

Oprava kanalizačních vpustí
Během roku 2021 bude provedena oprava již nevyhovujících nebezpečných kanalizačních vpustí
v ulici “kolem Gšírů”

Termíny zasedání zastupitelstva obce v roce 2021
4. února, 4. března, 1. dubna, 6. května, 3. června, 2. září, 7. října, 4. listopadu, 2. prosince
Zasedání zastupitelstva obce se koná vždy první čtvrtek v měsíci, vyjma letních prázdnin.
V případě změny termínu konání bude změna zveřejněna obvyklým způsobem.
Srdečně zveme všechny občany.
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Životní jubileum

Významné životní jubileum
oslavila v měsíci srpnu paní Jana Krausová,
v měsíci září paní Marie Drofová
v měsíci říjnu pan František Domabyl

Všem jubilantům zastupitelstvo obce přeje mnoho zdraví, štěstí
a životního elánu do dalších let.
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Kulinářské okénko místních žen
VÁNOČNÍ PUNČ
červené víno
1 celá skořice
5 hřebíčků
pár kuliček nového koření
badyán (nemusí být)
citron
pomeranč
2 mandarinky
rum

Víno dáme do hrnce, přidáme celou skořici, hřebíček, pár kuliček nového koření, badyán. K
tomu přidáme na kolečka nakrájený citron, pomeranč a 2 bio mandarinky (pokud nemáte, tak
bez kůry). Dále přidáme (dle chuti) rum dle chuti a pomalu zahříváme. Punč není silný, má
výbornou vánoční chuť a určitě Vás zahřeje po návratu ze zimní procházky.

Rodinný recept poskytla Julka Marešová
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Podkladové materiály z kroniky obce zpracovala Mgr. Libuše Pašková, CSc.
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