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Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
v této nelehké době, kdy celý svět bojuje s pandemií koronaviru, se Vám dostává do
rukou další vydání “Zpravodaje”.
I když je situace velmi vážná, nepanikařme. Uvědomme si však, že s tak zákeřným
nepřítelem, který v současné době ohrožuje lidstvo celé planety, nelze zatím bojovat
jinak než respektováním a dodržováním všech nařízení, která na základě vyhlášení
nouzového stavu vydává v součinnosti vláda České republiky s krizovými štáby
státu, kraje i okresu a o nichž jsme informováni sdělovacími prostředky. Buďme
především ohleduplní ke svým spoluobčanům tím, že budeme nosit roušky, důsledně
dodržovat karanténu a pokud je to možné, raději nevycházet z domu.
Pomáhejme si navzájem a zvláště těm, kteří to nejvíce potřebují, našim seniorům.
Nezapomínejme, že boj s koronavirem je “ během na dlouhou trať ”, což může
negativně působit na psychiku lidí, ale já věřím svým občanům a tomu, že tuto
nelehkou situaci se ctí společně zvládmeme. Řiďme se jen ověřenými informacemi
a zdravým rozumem a bude zase dobře.
V závěru bych chtěla poděkovat všem, kteří se svým spoluobčanům nezištně snaží
pomoci. Jedná se především o dobrovolníky, kteří se sami hlásí s nabídkou pomoci
odvozu na poštu a k lékaři, s venčením psů, s nákupy občanům, kteří nejsou mobilní
a podobně.
Dík patří také ženám: paní Kateřině Čechurové, paní Jitce Špelinové, paní Mileně
Červenkové, paní Jiřině Polívkové, paní Věře Polívkové a slečně Janě Polívkové
z Lozy, dále paní Michaele Frydrichové z Plzně, paní Vlastě Urbánkové a paní Evě
Benešové z Nekmíře, které bezplatně ušily během prvních čtyř dnů 250 ks roušek
a v této činnosti nadále pokračují. Občané si mohli a mohou roušky bezplatně
vyzvednout u OÚ. Zvláštní poděkování pak adresuji anonymnímu dárci, který nechal
u OÚ tašku s respirátory.
Závěrem pak děkuji Vám všem, vážení spoluobčané, že i přes těžkosti dodržejete
nařízená opatření a tím chráníte sebe i celou lozskou veřejnost.
Věřím, že tuto nelehkou dobu společně zvládneme a přeji Vám všem k tomu pevné
zdraví a pohodu.
Vaše Romana Poljanská
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Úřední hodiny úřadu ve stavu nouze
pondělí 14:00 - 15:00
středa 9:00 - 10:00

V souvislosti s aktuální mimořádnou situací zastupitelstvo obce,
SDH i dobrovolníci z řad našich občanů nabízejí místním občanům pomoc
s nákupem potravin, léků, základních hygienických potřeb, obstarání
nezbytných věcí na poště, atd.
Tato nabídka se týká všech občanů žijících v Loze a je bezplatná.

Potřebujete-li naši pomoc, stačí zavolat na telefonní číslo paní starostky 724 338 121

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
Vzhledem k současné situaci se až do odvolání nouzového stavu nebudou veřejná zasedání
konat v předem avizovaných termínech (tzn. vždy každý čtvrtek v měsíci).
O termínu konání VZ ZO budete informováni na elektronické úřední desce obce,
na nástěnce na návsi a dále nově také v aplikaci pro chytré telefony “ V Obraze”.

3

Dotace na dokončení místních komunikací v obci
Začátkem roku 2020 jsme žádali na Krajském úřadu Plzeňského kraje o dotaci z dotačního
programu “Program a obnova stabilizace venkova”. Finanční prostředky od Plzeňského kraje
byly naší obci schváleny ve výši 400 000 Kč. Dalších téměř 300 000 Kč zaplatí obec z vlastních
zdrojů. Tyto prostředky budou použity na opravy zbylých komunikací v obci. Věříme,
že situace nám dovolí, aby opravy byly zahájeny již v letošním roce.

Dotace “kůrovec”
Krajský úřad Plzeňského kraje vypsal dotaci na podporu drobných vlastníků lesa. Jedná se
o příspěvek za předčasné smýcení smrkových lesů napadených kůrovcem (lýkožroutem
smrkovým). Protože cena za prodané dřevo je nízká, Plzeňský kraj se snaží vlastníkům lesů
ztráty dorovnat. V našem případě finanční prostředky od Plzeňského kraje činí 10 000 Kč.

Dotace na nákup ukazatelů rychlosti
Zastupitelstvo obce schválilo podání žádosti o dotaci na nákup ukazatelů rychlosti.
Tyto ukazatele by v první části akce měly být umístěny ve směru od Mrtníka a od Dražně.
Termín podání žádostí byl do 27. března. I přes současnou nelehkou situaci, které všichni
čelíme, představitelé obce nezahálí a snaží se pro obec získat finanční prostředky. Žádost byla
v termínu řádně podána a zda finance na ukazatele rychlosti získáme, se dozvíme na podzim
tohoto roku. Pokud naše žádost bude kladně vyřízena, máme v plánu ukazatele osadit během
jara příštího roku.

JSDHO
V minulém Zpravodaji jsme Vás informovali o žádosti obce týkající se poskytnutí finančních
prostředků na nákup ochranných obleků pro členy JSDH. Bohužel tato dotace nebyla naší obci
poskytnuta, proto obec financovala nákup nezbytného ochranného vybavení pro 6 členů
jednotky z vlastních zdrojů ve výši 106 000 Kč. Vybavení pro další 4 členy JSDH bude
zakoupeno v letošním roce a bude též financováno z vlatních zdrojů Dále obec pořizuje další
vybavení potřebné pro akceschopnost naší jednotky (lopaty, krumpáče, hadice atp.) Dotace na
nákup nového automobilu pro naše hasiče, bude na vypsána v polovině letošního roku. Máme
v plánu Ministerstvo vnitra a následně i Plzeňský kraj o tyto dotace žádat. O vývoji jednání Vás
budeme infrmovat.
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Různé
Místní pohostinství
Od 26. 3. se místní
p o h o s t i n s t v í
přizpůsobuje současné
situaci a začíná vydávat
obědy do “kastrůlků” .
Obědy si je možno
vyzvednout u okénka
vzadu u hospody.
Kdo bude mít zájem
o donášku obědů,
kontaktujte pohostinství
na tel. č. 735 857 538.

Informace o konání
připravovaných akcí
O akcích budete nadále
informování v místním
zpravodaji, rozhlase,
letácích na obchodě,
hostinci či nástěnce.
Nově pak v mobilní
aplikaci “V obraze”
Vzhledem
k četnosti
akcí není možno na
každou akci vhazovat
letáček do schránky.
Máte -li zájem, je
možnost nahlásit na OÚ
číslo mobilního telefonu
a o akcích Vám budou
chodit SMS zprávy.

Mobilní aplikace - V OBRAZE

Představujeme naši novou službu pro občany a návštevníky naší
obce.
Chcete být informováni o aktualitách z našeho webu?
Chcete mít k dispozici důležité informace z obce ve vašem
chytrém telefonu?
Právě pro vás je určena mobilní aplikace – V OBRAZE.
Aplikace vám přináší přehled aktualit z webu naší obce,
upozorní vás na nově vložené zprávy, dozvíte se včas
o pořádaných akcích, můžete si prohlédnout fotografie nebo
dokumenty vyvěšené na úřední desce. Do aplikace se nemusíte
registrovat, neposkytujete žádná osobní data.
Jaké informace v aplikaci najdete?
•pozvánky na kulturní a sportovní akce
•fotogalerie
•aktuality
•záznamy z úřední desky
Co k aktivaci aplikace potřebujete?
•mít chytrý telefon s operačním systémem Android či iOS
•přístup na internet
•místo v úložišti telefonu cca 13 MB
více zde: www.aplikacevobraze.cz

Koše na psí exrementy
Během zimy byly
umístny v obci dva koše
na psí exkrementy (na
začátku chodníku ke
koupališti
a v ulici u
bytovek). Žádáme
majitele psů, aby psí
exrementy do těchto
nádob vhazovali a tím
přispěli k čistotě obce.
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Masopust
Také letos prošel naší obcí veselý průvod masek, na který se těšili dospělí i děti.
Mnozí z nich absolvovali spolu s “ maškarami” průvod celou obcí. Je chválihodné,
že se v této staročeské tradici zásluhou především hasičů každoročně v naší obci
pokračuje.

Šíleně smutná princezna
Koncem února se v sále místního pohostinství ukutečnilo představení “ Šíleně smutná
princezna” v podání krašovického ochotnického spolku (KROS). Na představení
se přišlo podívat téměř sto diváků. Až herci nazkouší další představení, určitě
je k nám zase pozveme. Proslýchá se, že by mělo jít o “ Tři veterány ”.

MDŽ
Oslava svátku Mezinárodního dne žen proběhla v naší obci již několik dní před
8. březnem.. Myslím, že to ale nemělo žádný vliv na to, jak místní ženy, svůj svátek
oslavily. Jako žena a matka dvou dívek jsem moc ráda, že se v naší obci tato akce
obnovila a navíc na tak dobré úrovni. Myslím, že místní ženy, které tuto akci
organizují , “nastavily laťku hodně vysoko”. První ročník byl podle účastnic
výborný, druhý ročník dá se říci skvělý, tak to jsem zvědavá, jak se budou hodnotit
další ročníky, milé dámy …..?!
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Fejeton
V loňském roce jsem koupil malý pozemek o výměře 57 m². Jako zodpovědný
daňový poplatník vím, že do 31. ledna následujícího roku je třeba podat daňové
přiznání k dani z nemovitostí. Koncem minulého roku proběhla médii zpráva,
že některé pobočky FÚ pro plzeňský kraj budou „omezovat“ provoz, což se
projeví mimo jiné tak, že většina úředníků bude přesunuta do Plzně. Vědom
si tohoto faktu jsem tedy v první polovině ledna zavolal na FÚ Plzeň sever,
abych se informoval, kde svoji záležitost vyřídím. Paní na druhém konci
telefonní linky mi vysvětlila situaci tak, že v Kralovicích se zatím neví, jak. to
bude, ale když přijedu do Plzně určitě vyřídím, co potřebuji. 22. ledna jedu tedy
do Plzně, parkuji auto asi 1 km od úřadu (blíž nebylo místo) a jdu na FÚ. Přišel
jsem ale kolem oběda a bylo mi jasné, že budu chvilku čekat. Našel jsem
i kancelář, kde se předmětná agenda vyřizuje a čekám. Mezitím mi úřednice
náhodně jdoucí po chodbě potvrdila, že stojím dobře a obědová pauza za 10 min
končí. Za 20 minut oslovuji jinou úřednici jdoucí po chodbě s otázkou, kde asi
mohou být úřednice, se kterými svoji záležitost vyřídím. Ta se na mě podívala
jako kdybych spadl z Měsíce, a povídá: „Ale pane, dnes je středa, to se úřaduje
v Kralovicích. To musíte jet tam.“ Nasedl jsem tedy do auta a jedu z Plzně do
Kralovic. V budově FÚ v Kralovicích stála menší fronta, do které jsem se
zařadil a čekal. Paní úřednice byla totiž na obědě. Za chvíli se však dostavila
a vše šlo jako na drátkách. Asi za ½ hodiny jsem byl na řadě. Na vyzvání:
“ Další prosím“, jsem vešel do kanceláře. Paní úřednice byla velmi milá a naše
úřadování netrvalo dlouho. Vyprávěl jsem jí o svých zážitcích z Plzně s úřednicí
na telefonu, o tom, co mi říkaly úřednice na chodbě. Kralovická úřednice chvíli
kroutila nevěřícně hlavou a potom mi sdělila, že úřednice v Plzni mají stejné
pravomoci i povinnosti vyřídit daňové přiznán, aby poplatníka nehonily od čerta
k ďáblu, ale to už je asi teď jedno. Nakonec však úřední výkon dopadl dobře.
FÚ úřad mi vyměřil novu daňovou povinnost ve výši 2 Kč a úřední šiml byl
spokojen. Co na tom, že jsem se předním “projel” a vyplýtval několik hodin
času. Kdybych se totiž k této horentní daňové sumě nepřiznal, hrozila by mně
pokuta 500 Kč, a to se proto vždy vyplatí podstoupit takvouto anabázi.

Zažil a zapsal Hynek Majer
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Životní jubileum

Životní jubileum oslavilo několik spoluobčanů.
Petr Heusler
Miroslav Ďurák
Pavel Reš
Václav Engelthaler
Zdeňka Štálová

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

Zvláštní místo mezi jubilaty patří nejstarší občance a lozské
rodačce paní Jiřině Šmídlové, která spolu s rodinou a přáteli
oslavila v plné svěžesti devadesátiny. Kromě zdraví
a životního elánu jí přejeme, aby si ještě mnoho let užívala
šťastné a radostné chvíle prožité s rodinou a především
s milovanými vnoučaty a pravnoučaty.
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Kulinářské okénko místních žen

Velmi chutný třený beránek
Potřebné přísady:
5 vajec
25 dkg polohrubé mouky
20 dkg práškového cukru
20 dkg másla (hery)
120 ml smetany
1 prášek do pečiva
skořice
citronová kůra

Postup přípravy:
Žloutky utřeme s cukrem a máslem. Smetanu svaříme s kakaem a necháme zchladit. Pak
přidáme k utřeným žloutkům. Dále přidáme v mouce smíchaný práek a na špičku nože
skořici a citronovou kůru.
Pečeme ve vyhřáté troubě nejprve při 180 st., pak přepneme na 160 st. a dopékáme při 150
st.

Možno potřít polevou
(výborná, hodí se i na dorty, vánoční cukroví, řezy apod.)
25 dkg práškového cukru
10 dkg tuku
3 polévkové lžíce rumu
2 polévkové lžíce vařící vody
3 polévkové lžíce kakaa
(Libuše Pašková)
9

10

11

12

13

14

Podkladové materiály z kroniky obce zpracovala Mgr. Libuše Pašková, CSc.
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