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Přání k Vánocům
Vážení spoluobčané,
pomalu končí kalendářní
rok, který nám přinesl pro
někoho více, pro jiného
méně radostí a starostí.
Na s t á v á n e j r á s n ě j š í
období v roce, čas vánoční.
Č a s, k d y b yc h o m m ě l i
alespoň na chvíli ubrat
z celodenního shonu, najít si
více chvil pro své blízké,
zahledět se na noční oblohu
plnou jiskřivě zářících
hvězd a obdivovat
nádherné mrazivé obrazce
na oknech, které vykouzlil
nepřekonatelný malíř mráz.
Přivoňte si k cukroví, které
spolu s čerstvým chvojím
provonělo Váš byt a jehož
vůně spolu s koledami jsou
neodmyslitelnou předzvěstí
Vánoc. Přeji Vám, abyste si
takové
zastavení
z celodenního shonu dopřáli
častěji i během roku,
strávili co nejvíce času
po boku svých blízkých
a abyste i v dnešní
uspěchané době nacházeli
cíl a smysl života v kruhu
rodiny a přátel.
Do roku 2020 Vám všem
upřímně přeji vše nejlepší,
hodně štěstí, pevné zdraví
a zdar v každém konání.

Modernizace aglomeračního okruhu

Po několikaletých opravách komunikací v naší obci
konečně nastal okamžik, kdy jsou konečně hotové.
Firma Berger Bohemia a. s. předala dílo. V současné
době čekáme na kolaudaci, která by se měla
proběhnout do konce letošního roku. Na toto dílo je
5 l e t á z á r u č n í d o b a . Pr o t o ž á d á m e v š e c h n y
spoluobčany, aby nás v případě problému s chodníky či
komunikacemi neváhali kontaktovat, aby mohla být
včas provedena náprava.

Naším hlavním cílem do roku 2020 je dodělání všech
místních komunikací v obci, které nejsou hotové.
V současné době již pracujeme na vyřizování
dokumentace potřebné ke zrealizování této akce. Aby
akce mohla být zrealizována budeme žádat o dotaci
z prostředků Plzeňského kraje.

Romana Poljanská
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Veřejné osvětlení
Po dokončení stavebních prací na modernizaci komunikací v obci byla v listopadu
provedena i hlavní část rekonstrukce veřejného osvětlení. V projektové dokumentaci
bylo především zohledněno bezpečné osvětlení nově vybudovaných míst pro
přecházení vozovky. V rámci této akce bylo tak osazeno celkem 11 nových ocelových
stožárů vybavených úspornými LED svítidly. Součástí rekonstrukce veřejného
osvětlení je i sloučení obou stávajících, již nevyhovujících, odběrných míst do
jednoho nového elektroměrového pilíře. V tomto pilíři bude umístěno mimo
elektroměru i veškeré ovládání a jištění potřebné pro bezpečný, spolehlivý
a hospodárný provoz celého veřejného osvětlení v naší obci. Díky tomu, že
rekonstrukce byla plánována souběžně s modernizací křižovatky, bylo možné využít
společné výkopy pro uložení nového zemního kabelového vedení a tím ušetřit
nemalé finanční prostředky. Nezanedbatelnou úsporu nákladů pak přineslo.
i provedení většiny montážních a instalačních prací svépomocí. Všem, kteří se na
této akci podíleli děkujeme.

Naším dalším úkolem je zrealizovat záměr vybudovat veřejné osvětlení
podél nového chodníku ve směru na Mrtnník.
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Plánované akce

Co se v obci událo

Mikulášská nadílka
Vítání občánků
8. 12. 2019 se bude v sále
místního pohostinství konat
mikulášská nadílka pro děti.
Přijde Mikuláš, čert a anděl. Pro
děti je připraven zábavný
program.

Hospodský kvíz
4. 1. 2020 proběhene v místním
pohostinství v pořadí již třetí
Ho s p o d s k ý k v í z . Je d n á s e
o zábavně vědomostní soutěž
určenou spoluobčanům všech
věkových kategorií.

Divadelní
představení
V sále místního pohostinství se

b u d e ko n a t p ř e d s t a v e n í
divadelního spolku “KROS”,
který nám zahraje hru Šíleně
smutná princezna. Představení
je určené pro diváky všech
věkových kategorií. Přesné
datum upřesníme.

Valná hromada SDH
18. 1. 2020 se bude v sále
místního pohostinství konat
valná hromada SDH Loza.

V září se konalo první vítání občánků v naší obci. Paní
starostka a pan místostarosta přivítali mezi občany obce
4 nové občánky a to E. Špelinovou, L. Vejvodu,
J. Matouška a N. Mohelnickou. Rodiče nových občánků se
podepsali do pamětní knihy obce Loza a převzali drobné
dárky pro své děti. Všichni noví občánci byli po celou
dobu slavnostního přivítání velice hodní.

Svoz železa a nebezpečného odpadu
21. 9. se konal svoz železa a nebezpečného odpadu.
Děkujeme místním hasičům za spolupráci.

Drakiáda
27. 10. proběhla drakiáda u kamenů na Šibenci.
Ráno to vypadalo, že ani jeden drak nevzlétne, poněvadž
bylo dokonalé bezvětří. Akce naštěstí začala až v půl
druhé a stal se zázrak. Hned po poledni se začal zvedat
vítr a když přišly děti s draky, měly často problém draky
udžet, jak moc foukalo. V průběhu akce bylo pro všechny
účastníky připraveno občerstvení.

Lampionový průvod
10. 11. se konal lampionový průvod, který prošel obcí.
Sešlo se velké množství lidí. Po procházce obcí jsme
společně vypustili lampiony štěstí, na které si děti napsaly
svoje tajná přáníčka. V místním pohostinství čekalo na
účastníky menší občerstvení.

MDŽ
29. 2. 2020 bude v sále
místního pohostinství oslava
svátku MDŽ

Večerní bruslení
Pokud nám bude přát počasí
a zamrzne přehrada, tak se
můžete těšit na večerní bruslení
s teplým svařáčkem. Kdo nemá
br usle, ještě stihne napsat
Ježíškovi….

Rozsvícení vánočního stromečku
30. 11. se konalo na návsi slavnostní rozsvícení vánočního
stromečku za velké účasti občanů, což mě ohromně těší.
Poslechli jsme si koledy, které zazpívaly místní dětí a ženy
za hudebního doprovodu v podání V. Krause. Občerstvení
zajistil SDH a místní pohostinství.
fotografie z akcí jsou přidávány na webové stránky obce
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Memoriál Jana Drofy
Dne 24. 8. 2019 se na místním koupališti konal již 6. ročník Memoriálu Jana Drofy
v netradičním požárním útoku. Tuto akci začalo před lety pořádat místní SDH jako
vzpomínku na starostu obce i člena hasičského sboru pana Ing. Jana Drofu.
Hned po prvním ročníku bylo jasné, že tato akce se netýká pouze hasičského sportu.
Memoriál patří k jedné z hlavních kulturních akcí v obci a je hojně navštěvován i lidmi
z okolních vesnic. Velmi příjemná je i skutečnost, že na přípravách této akce se podílejí
nejen místní hasiči, ale ochotně pomáhají i ostatní naši občané. Ani letos tomu nebylo
jinak. Ať už se jednalo o úklid a přípravu areálu koupaliště, organizaci celého sportovního
dne či obsluhu u stánků s jídlem a pitím. Všem patří veliký dík, a to především starostovi
sboru V. Parláskovi, jakožto hlavnímu organizátorovi.
Soutěž začala cca ve 13 h slavnostním zahájením. Poté následovaly požární útoky mladších
a starších dětí, kde za Lozu nastoupila dvě družstva.
Poté místní družstvo mužů předvedlo ostatním, jak by měl vypadat letošní netradiční útok.
Netradiční v tom, že před útokem samotným musel jeden člen nejprve běžet postavit
terče. Místní muži dokončili útok v čase, který nakonec stačil na celkové čtvrté místo.
Lepších časů dosáhla mužstva Horní Bělé, Dolní Bělé a Vrtba. Jejich borci si odnesli
medaile za první tři místa. V závěru soutěže se představily i ženy z Tlucné.
Počasí se po celé odpoledne vydařilo a návštěvníci se dobře bavili. Kdo měl hlad nebo jen
chuť, mohl si dát opečenou klobásu, grilované maso, párek v rohlíku, hranolky nebo
velmi oblíbené bramboráky se zelím. Také nabídka alko i nealko nápojů byla široká.
Po skončení soutěže se vše začalo připravovat na večerní zábavu. V podvečer zahrála
kapela Harlet, která návštěvníkům nabídla sérii vlastních písní i několik proslule známých
rockových hitů. Večer již tradičně patřil oblíbené kapele Artur, která roztančila většinu
přítomných, kteří se dobře bavili až do pozdních nočních hodin.
Celou akci můžeme hodnotit velmi kladně a už dnes můžeme říci, že i následující rok
budou místní hasiči ve spolupráci s obecním úřadem pokračovat v již zaběhlé tradici.
Navíc v roce 2020 budou oslavy 110. výročí založení místního hasičského sboru, proto již
v současné době probíhají přípravy na uspořádání bohatého kulturního programu.
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Místní
pohostinství
Od 1. září 2019 má místní
pohostinství nového
nájemce - slečnu Marii
Palangariovou. V hostinci
se začínají pra videlně
konat různé akce, což
přispěje k dalšímu rozvoji
kulturního života v obci.

Informace o konání
kulturních akcí
In f o r m a c e s e b u d e t e
i nadále dovídat z
místního zpravodaje,
rozhlasu, letáků na
obchodě, hostinci či
nástěnce. Vzhledem
k četnosti akcí není
možno na každou akci
vhazovat letáček do
schránky. Pokud máte
zájem, je možnost nahlásit
na OÚ číslo mobilního
telefonu a o konaných
akcích Vám budoou
chodit SMS zprávy.

Komunální odpad
Zastupitelstvo obce Loza schválilo na svém veřejném zasedání
konaném 5. 12. 2019 obecně závaznu vyhlášku číslo 2/2019
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,
která mimo jiné stanovuje i výši poplatku na rok 2020.
Z důvodu vyšších nákladů na sběr a přepravu komunálního
odpadu bude poplatek pro rok 2020 zvýšen o 100 Kč. Místní
poplatek za komunální odpad tak bude činit v tomto roce
700 Kč na osobu za rok.
Platba za odvoz odpadů je splatná do 28. února 2020. Včas
nezaplacené poplatky nebo část poplatků může správce poplatku
zvýšit až na trojnásobek.
Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2020 naleznete na webových
stránkách obce.
V příštím období bychom chtěli oblasti odapdů věovat
větší pozornost. Zaměřit se na větší efektivitu třídění
odpadů a tím snižovat (nebo alespoň zpomalovat) nárůst
fi n a n č n í c h n á k l a d ů , k te r é o b e c m u s í n a o d p a d y
vynakládat.

JSDHO
Dle zákona č. 133/1985 Sb. zřizuje obec v samostatné
působnosti na úseku požární ochrany jednotku sboru
dobrovnolých hasičů obce, která provádí hašení požárů
a záchranné akce při živelních pohromách a jiných
mimořádných událostech a plní další úkoly podle zvláštního
právního předpisu ve svém územním obvodu. Zastupitelstvo
obce schválilo zřízení JSDHO na svém zasedání 5. 12. 2019
JSDHO Loza bude akceschopná již od 1. 1. 2020.

Webové stránky
Naší snahou je mimo jiné
zlepšo vat inter neto vé
stránky obce. V levém
sloupci webových stránek
přibyl kalendář, ve kterém
se dozvíte o všech
aktuálních akcích, které
se v obci konají.

Na vybavení členů JSDHO ochrannými obleky bylo
zažádáno o finančíní příspěvek. V době vydání zpravodaje
nemáme informaci, zda finanční prostředky získáme. V
záporném případě bude nákup ochranných pomůcek pro
členy jednotky sboru dobrovolných hasičů hradit obec ze
svých prostředků.
Termíny zasedání zastupitelstva obce v roce 2020
6. února., 5. března, 2. dubna, 7. května, 4. června, 3. září,
1. října, 5. listopadu, 3. prosince
Zasedání zastupitelstva obce se koná vždy první čtvtek v měsíci, vyjma
letních prázdnin. V případě změny termínu konání bude změna
zveřejněna obvyklým způsobem. Srdečně zveme všechny občany.
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Čistička odpadních vod ČOV
Jako poslední objekt v naší obci směrem na Tlucnou se nachází čistírna
odpadních vod – ČOV. Slouží nám již 14 let a zpracovává odpadní vody z obcí
Loza, Mrtník, Horní Bělá a částečně i z Dolní Bělé. Provoz zajišťuje sdružení
obcí Bělská skupina, která za tyto služby vybírá stočné. Provoz i údržba probíhá
celoročně 365 dní v roce
a někdy máme docela dost práce.
Chtěli
bychom
Vám
prostřednictvím Zpravodaje dát
několik tipů, jak byste nám mohli
naši ne moc voňavou, ale
důležitou práci ulehčit. Stále se
potýkáme s problémy na
některých částech technologie
ČOV. Lidé nám potrubím posílají
různé věci, které do odpadu
nepatří. Např. tkaniny, vlhčené
ubrousky a hygienické potřeby,
které ucpávají čerpadlo, ventily,
míchadla a jiná zařízení.
Vzpomínáme si, že jsme
z čerpadla vytáhli povlak např.
na polštář a ten se tam určitě
nedostal jen náhodou. Také
hračky, kostičky z LEGA, jedna
pumpa nasála i gumový míč. Tyto
předměty musíme odstranit a
uznáte jistě, že když je zařízení
ponořené ve splašcích, není to
práce zrovna příjemná. Dalším problémem je jídlo, které vidíte na pásu, který
odstraňuje ze splašků hrubé nečistoty. Jedná se o kolínka, rajčata, mrkev,
kukuřici, brambory, knedlíky a podobně. To vše je výborná krmivová základna
pro zvířátka, která nikdo zrovna moc rád nevidí. Jedná se o potkany, myši atp.
A není jich málo. Abychom se jim alespoň částečně vyhnuli, nacvičili jsme si
reflex, že se musí nedříve kopnout do dveří, aby mohli zdrhnout ti, co tam
„bydlí“. Neházejte prosím do odpadu to, co tam nepatří, ulehčíte nám nejen
práci, ale přispějete i k lepšímu životnímu prostředí obce.

Pracovníci ČOV

7

Kulinářské okénko místních žen
Domácí vánočka

250 ml mléka, 80 g rozpuštěného másla nebo Hery, 2 vajíčka, 500 g polohrubé
mouky, půl lžičky strouhané citronové kúry, 60 - 100 g cukru krupice,
vanilkový cukr, 1/4 lžičky soli, 20 g čerstvého droždí, rozinky, brusinky, mandle

Postup přípravy
Z rozšlehaných vajíček si oddělíme do skleničky čtvrtinu a tou pátou vánočku potřeme
než půde do trouby. Uhněteme ručně nebo hnětačm do vláčného těsta které se nelepí na
mísu. Těsto necháme kynout na rendlíku s teplou vodou, zakryté utěrkou cca hodiu.
Potom si ho přendáme na pomoučný vál a rozdělíme na devět stejných dílů. Ze čtyř si
uválíme cca 35 cm válečky a ty spleteme na plechu s pečícím papírem v cop. Prostředkem
copu podélně uděláme hřbetem ruky rýhu, do které dáme další cop, tentokrát ze tří
válečků. V něm také uděláme rýhu a dáme poslední cop spleten ze dvou válečků. Kraje
založíme, vánočku urovnáme a pro jistotu spíchneme ve třech bodech špejlí. Vánočku
celou pomašlujeme vajíčkem a zapneme si troubu na 170 st C. Mezitím než se trouba
nahřeje nám vánočka ještě nakyne. A pak s ní šup do trouby. Pečeme 30 min, až je
zlatavá, nahoře hnědá. Vánočka má více než 1 kg a vyjde cca na 22 Kč.
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——————————————————————————————————————

ACHÁT, ÁCHAT, ANSÁMBL, ANTIGONA, ATOLEK, AVAŘI, AVIA, BACIL, BAGR, BAHNÍK,
BOLTCE, ČTYŘHRA, DBÁT, DĚNÍ, EGOISTA, EXPANZE, GALAXIE, HESLA, HOLD, HROCH,
IDEA, KABINETY, KLAM, KLAN, KMENT, KOCÁBA, KOČÍ, KOPANEC, KORD, KRÁČET,
KUŘE, KÝTA, LAKY, LINO, LÍSTKY, MĚCHÁČ, MLHA, MÓDA, MORD, NADACE, NAPŘED,
NEGR, NOHY, OBDAT, OGAM, OHRYZEK, OKNO, OLOVA, PAKL, PLKAT, PRAK,
REVALVACE, ROPA, RÝHA, SISAL, STRH, STŘELEC, SVĚTLINA, ŠATNÍK, TÁLY, TOXIN,
TVÁŘ, ÚCHOP, ÚRAZ, VAZÁK, VĚRNÍ, VIBEX, VOJÍN, VRAKY, ZASLAT, ZDARMA, ZIMA
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Životní jubileum

Významné životní jubileum
Oslavila v měsící listopadu paní D Mohelnická.
Jubilantce zastupitelstvo obce přeje mnoho zdraví, štěstí
a elánu do dalších let.
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Podkladové materiály z kroniky obce zpracovala Mgr. Libuše Pašková, CSc.
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