ZPRAVODAJ
OBCE LOZA
číslo 6

srpen 2020

Oslavy 110 let od založení sboru SDH obce

hasičské cvičení červenec 1970
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Slovo starostky
Vážení spoluobčané.
V letošním roce postihla naši planetu
v nebývalém rozsahu krize, která od
samého počátku přinesla smrt
a bezprostřední ohrožení života
milionům obyvatel všech kontinentů.
Jedná se o krizi, jejíž důsledky zatím
nedokážeme v plné šíři odhadnout.
Lze jen předpokládat, že bude mít
negativní dopad na ekonomiku a tím
i na životní úroveň mnoha občanů.
Drazí spoluobčané, jsem hrdá na to,
jak se obyvatelé naší obce dokázali
od samého počátku, v té nejtěžší fázi
epidemie vzájemně semknout,
podporovat se a nezištně pomáhat
těm, kteří pomoc potřebovali.
Projevilo se to především spontánní
domácí výrobou roušek, kterých bylo
na tu dobu nedostatek. Ať už to byly
maminky na mateřské dovolené, naše
seniorky a vlastně všichni, co oprášili
roky nepoužívané šicí stroje a začali
roušky šít. Další občané jim dodávali
látky, gumičky,šňůrky…
prostě materiály, který bylo třeba.
Tato vlna solidarity mě potěšila
a všem za pomoc děkuji.
Velký dík nás všech pak patří
lékařům, zdravotníkům,
prodavačkám, pečovatelům, hasičům,
policii, prostě všem, kteří stáli
v “první linii” a nehleděli na osobní
pohodlí, čas, možnost nákazy
a pomáhali ze všech sil.
Poděkování patří také učitelům, kteří
se s maximálním nasazením starali
o to, aby proces vzdělávání utrpěl
nepřítomností dětí ve školách
co nejméně. Uznání patří také
rodičům, kteří roli “domácích
učitelů” naplňovali dle svých
nejlepších schopností a dovedností.
Závěrem chci vyjádřit ještě jednou
srdečný dík všem spoluobčanům za
to, že jsme počáteční úskalí bez
zbytečné paniky společně zvládli .

Vzhledem k podání výpovědi administrativní
pracovnice jsou úřední hodiny omezeny jen na
úřední hodiny starostky.
Ty zůstávají stále stejné:
pondělí 8:30 - 12:00 13:00 - 15:00
úterý 15:00 - 17:00
čtvrtek 17:30 - 19:30
V případě potřeby na telefonu 724 338 121
…………………………………………………………

Obec Loza na základě spolupráce s projektem Implementace
politiky stárnutí na krajskou úroveň Ministerstva práce
a sociálních věcí se připojuje k distribuci Seniorské obálky
pro naše občany.
Seniorská obálka, také I.C.E. karta, je tiskopis, který může
napomoci seniorům v jejich tísni a ohrožení života, kdy
seniora mohou postihnout náhlé zdravotní potíže, musí volat
záchrannou pomoc, je rozrušený, nesoustředěný,
dezorientovaný a nedokáže odpovídat na položené otázky.
V kartě jsou vyplněny základní údaje o nemocech, alergiích,
lécích, včetně jejich dávkování, jméno praktického lékaře
a kontakty na blízké osoby. Po vyplnění se tiskopis složí
do tvaru obálky a vloží se do průhledné obálky nebo se nechá
samostatně a umístí se na viditelném místě v bytě - na dveřích
lednice nebo vnitřní straně vchodových dveří. Údaje
na kartě by měly být pravidelně aktualizovány. V případě
zásahu záchranářů následně velmi přispějí k rozhodnutí o tíži
zdravotního stavu, optimální terapii na místě nebo nutnosti
transportu do zdravotnického zařízení.
Karta je přílohou dnešního zpravodaje. Je možno ji
vytisknout z webových stránek obce nebo je k vyzvednutí na
OÚ.

Vaše starostka

Romana Poljanská
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Dotace
Místní komunikace v obci 2. část
V měsíci červnu začaly opravy na místních komunikacích v obci. Na tuto akci získala obec
dotaci z Krajského úřadu Plzeňského kraje ve výši 400 000 Kč. Částku 373 999 Kč uhradila
obec z vlastních zdrojů. Dokončení oprav proběhlo v tomto týdnu. Další drobné opravy
komunikací máme v plánu v příštím roce.

Ukazatele rychlosti
V minulém čísle zpravodaje jste byli informováni o podání žádosti o dotaci na nákup
ukazatelů rychlosti. Žádost byla schválena a obec získala na jejich pořízení a instalaci od
Krajského úřadu částku 100 986 Kč. Celkové náklady na pořízení jsou 134 648 Kč.
Ukazatele budou instalovány již do konce letošního roku, nikoliv jak bylo původně avizováno
na jaře 2021. V první části akce budu ukazatele umístěny ve směru od Mrtníka a od Dražně.

Dotace na výsadbu lip směrem ke koupališti
Obec podala žádost o dotaci u nadace ČEZ. Účelem tohoto projektu je liniová výsadba deseti
stromů Lípy Tilia cordata. Výsadbou by vznikla lipová alej o celkové délce 81m podél
chodníku ke koupališti.

Elektronická spisová služba pro obce
Za finanční podpory Plzeňského kraje zavedla obec elektronickou spisovou službu pro
jednodušší a průkaznější vedení korespondence na obecním úřadě.

Sponzorský dar
Společnost Value 4industry věnovala obci sponzorský dar ve výši 100 000 Kč na vybavení
JSDHO. Za tyto prostředky obec dokoupí zbylou část zásahových obleků.
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Různé
Mobilní toalety
Na období letních prázdnin
obec pronajala 1 ks mobilní
toalety , která je umístěna na
koupališti. Slouží všem
návštěvníkům koupaliště.

Zákaz koupání

Co se v obci událo
Renovace kapličky
Pan V. Mareš a pan L. Popp ze své vlastní iniciativy obnovili
nátěr kapličky u koupaliště. Děkujeme!

Brigáda na koupališti
Letos je již podruhé konala brigáda na koupališti pod záštitou
SDH. Hasiči nejprve vyčistili koupaliště a připravili ho na
koupací sezonu. Dále obnovili nátěr budovy, zábradlí
a laviček. Děkujeme všem zúčastněným za pomoc.

a
volného pobíhání psů
Zastupitelstvo obce schválilo
na svém zasedání zákaz
koupání a volného pobíhání
psů na koupališti. Děkujeme,
že toto nařízení respektujete.

Dokončení a kolaudace aglomeračního okruhu
V červnu letošního roku proběhla kolaudace stavby, která
v naší obci probíhala několik let. Jedná se o stavbu
aglomeračního okruhu. Děkujeme všem občanům,
za trpělivost a toleranci v průběhu stavebních prací.

Rozšíření veřejného osvětlení

Školení první pomoci
V červenci proběhlo v sále
místního pohostinství školení
zaměřené na poskytování
první pomoci. V případě
zájmu veřejnosti lze toto
školení v zimě zopakovat.

Po dokončení prací na aglomeračním okruhu bylo osazeno
11 nových sloupů veřejného osvětlení. Práce byly provedeny
svépomocí, a tím jsme ušetřili nemalé finanční prostředky
z obecního rozpočtu.
Již pracujeme na projektu dalšího rozšíření veřejného
osvětlení směrem na Mrtník.

Renovace kanceláře obecního úřadu
Jistě jste zaregistrovali, že před časem jsme prostory
kanceláře obecního úřadu přemístily do přízemí budovy. Dnes
je již kancelář
obecního úřadu včetně nového nábytku
hotová. Veškerý nábytek, který na obecním úřadě máme,
bezplatně obci poskytl pan Martin Helus, za což mu jménem
vedení obce velice děkujeme.
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Životní jubileum

Životní jubileum oslavilo několik spoluobčanů.
Ilona Ďuráková
Jaromír Jindra
Břetislav Marek
Irena Marková
Bohuslav Mohelnický
Jaroslava Šafrová
Mariana Vetenglová

Všem jubilantům zastupitelstvo obce přeje mnoho zdraví, štěstí
a životního elánu do dalších let.

Vzhledem k pandemii Covid 19 zástupci obce nemohli osobně pogratulovat některým našim jubilantům.
Jubilanti budou v září osloveni, zda mají o dodatečnou gratulaci zájem.
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110 let SDH

První zmínky o hasičských aktivitách naší obce jsou uvedeny v hasičské kronice
sboru Horní Bělá, která je vedena od roku 1886. V tomto roce byl založen první
hasičský sbor v našem stávajícím okrsku, který sdružoval původně obce Horní
a Dolní Bělou. Jak je uvedeno této kronice později se k těmto zakládajícím
obcím přidaly obce Loza, Mrtník a Líté. Důvodem tohoto sdružování byly
hlavně ekonomické příčiny, neboť menší obce nemohly ani při dobré vůli v této
době nést náklady na vyzbrojení samostatných hasičských sborů. Mimo to sama
rakouská vláda nebyla příliš nakloněna zakládání českých sborů, protože v tom
spatřovala možný zdroj burcování národního uvědomění.
Po 18 létech společné činnosti došlo k roztržce mezi obcemi Horní a Dolní Bělá
o umístění hasičské stříkačky a v roce 1906 byla tato stříkala rozhodnutím
okresního soudu v Manětíně přiřknuta obci Dolní Bělá. Z tohoto důvodu v roce
1907 je v Horní Bělé založen samostatný sbor a postupně dochází i k odtržení
obcí Loza, Mrtník a Líté.
Podle skromných dokumentů, které se zachovaly, byly první stanovy našeho
sboru uznány výnosem c.k. místodržitelství království českého ze dne 17. října
1910 pod číslem 225 205. Po svém založením stal se sbor od téhož roku členem
hasičské župy lozské.

Každoročně s úctou vzpomínáme na všechny zakladatele Hasičského spolku
v naší obci. Práce dobrovolných hasičů se vždy neomezovala pouze na činnost
hasičskou, ale hasiči od samého počátku jsou duší veřejného dění v obci a podílí
se na zajišťování kulturně společenských akcí, pravidelně čistí koupaliště,
pečují o výchovu svých následovníků a jsou členy zásahové jednotky obce.
Proto jim za nezištnou a obětavou práci pro blaho obce patří vřelý dík.
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Kulinářské okénko místních žen

Kavkazský šašlik
1 kg krkovičky
2 velké cibule
1 bobkový list
6-7 kuliček pepře
3-4 polévkové lžíce majonézy nebo tatarské omáčky
trošku soli

Postup přípravy receptu
Maso si nakrájíme na libovolně veliké kousky, cibule na trošku silnější kolečka.
Do mísy dáme maso, cibuli, pepř, bobkový list. Trošku osolíme, přidáme majonézu,
pěkně promícháme a dáme do lednice přes noc.
Maso a cibuli napíchneme na nerezové špízové jehly a hezky pomalu opékáme na
grilu do zlatova.

Chutná se salátem :
rajčata, okurka, jarní cibulka, sůl, pepř podle chuti, 2-3 lžíce zakysané smetany,
promícháme a podáváme se šašlikem.
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Podkladové materiály z kroniky obce zpracovala Mgr. Miluše Pašková, CSc.
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