
   

 

Číslo 1 / 2014                                                                                                                                duben 2014 

Zpravodaj obce Lochovice 
 

 

 

 
 

 

 

Veselé velikonoce a bohatou pomlázku 

všem občanům naší obce! 
 
 



Informace z obce 

 
 

Příspěvky obce 
- v měsíci únoru rada obce projednala jednotlivé žádosti, které si na OÚ podali jednotlivé 

organizace, spolku a sdružení, na poskytnutí příspěvku na pořádání kulturních, 
společenských a sportovních akcí na území naší obce v průběhu roku 2014. Při výběru byl 
brán zřetel na téma akce, místní příslušnost, jak velké skupiny lochovických občanů se akce 
týká, zda je akce určena dětem případně jiné zájmové skupině občanů. Z množství podaných 
žádostí byly schváleny příspěvky na tyto akce:  
    příspěvek na dětský maškarní karneval – 3 000,- Kč 
    příspěvek na dětskou Mikulášskou diskotéku – 3 000,- Kč 
    příspěvek na letní turnaj tenisové školy pro děti Radost – 1 000,- Kč 
    příspěvek pro klub stolního tenisu TJ SLOVAN na pronájem prostor – 4 000,- Kč 
    příspěvek pro Klub seniorů – ozdravný pobyt v Orlických horách – 5 000,- Kč) 

    příspěvek na běžecký závod – Plešivec, běh do vrchu – 4 000,- Kč 
    příspěvek pro přípravku mladých fotbalistů TJ SLOVAN – 2 500,- Kč 
    příspěvek na činnost TJ SLOVAN Lochovice – 30 000,- Kč 
    příspěvek DPS Hořovice – 1 000,- Kč 
    příspěvek DPS Zdice – 1 000,- Kč 
    příspěvek Klub BETLÉM – 3 500,- Kč 
    příspěvek na Dětský den – 8 000,- Kč 
    příspěvek na dětské rybářské závody – 1 000,- Kč 
    pro klub stolního tenisu TJ SLOVAN Lochovice na přípravu turnaje pro děti Memoriál         
        Josefa Moulise – 1 000,- Kč 
 
 

Lokalita Domov – zasíťování pozemků 
Začátkem tohoto roku byly vyhlášeny dvě výběrová řízení na zasíťování parcel v lokalitě 
Domov a sice napojení na stávající kanalizační řád, na splaškovou kanalizaci a vodovod. 
Realizovat tyto sítě bude firma RISL s.r.o. Hostivice, která předložila nejvýhodnější finanční 
nabídku. Termín dokončení prací je stanoven na 30.6.2014. Plynofikace lokality je v tuto 
dobu v jednání, připravuje se smlouva se společností RWE a.s., která je správcem sítě v okolí 
Lochovic.  
 
 
 

Činnost v obci 
- V měsíci dubnu byla provedena pokládka nového asfaltového povrchu na několika místních 

komunikacích v naší obci. Jedná se o ulici v novostavbách Na Drahách, ulice proti Jednotě do 
Jam a ulice v Netolicích. 

- V průběhu března rozeslal OÚ Lochovice anketní lístky s dotazem do části naší obce v oblasti 
Na Drahách a okolí ulice Lhotecká, zda by byl v této oblasti ze strany občanů zájem o připojení 
se na připravovanou plynofikaci. Rozesláno bylo celkem 80 dotazních lístků, z nichž vrátilo 34 
lístků s kladnou odpovědí a dalších 12 majitelů nemovitostí zájem o plynofikační přípojku 
nemá. Ostatních 34 občanů se k této otázce nevyjádřilo. V červnu proběhne v zastupitelstvu 
jednání o možnosti plynofikace této části obce či o její případné podobě, tak aby projekt byl pro 
obec finančně únosný a pro občany finanční příspěvek dostupný.  

- Koncem loňského roku došlo k realizaci hydroizolace a tepelné izolace nad částí budovy 
zdravotnického střediska, zateplení zbývající části střechy proběhne do konce tohoto roku 
s ohledem na finanční náročnost akce.  

- V rámci dotačních řízení Obec Lochovice požádala o přiznání dotace na opravu fasády a dvora 
budovy OÚ. Dotace byla schválena ve výši 270 tis. Kč. Realizace rekonstrukce se předpokládá 
ve druhé polovině tohoto roku.  

- Obec Lochovice projednává možnost zlepšení kvality vody na Kočvarech a z tohoto důvodu  
zadala ke zpracování projekt na případné možné připojení této osady na vodovodní řad obce 
nebo vybudování samostatného vrtu na Kočvarech.  
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- V současné době se dokončují přípravné administrativní práce pro výstavbu přechodu pro 
chodce z Jam u budovy Jednoty. Předpokládaná realizace je plánovaná na letní měsíce tohoto 
roku. 

- Obec podpořila iniciativu seniorů naší obce a pomohla jim s rekonstrukcí jejich klubovny, 
která vznikla v prostorách OÚ namísto původní klubovny hasičů. Klubovna se slavnostně 
otevírala v únoru a pro její vylepšení bylo potřeba opravit štukové vnitřní omítky, nová 
výmalba a nové osvětlení.  

 
 

Činnost dobrovolných hasičů 
 
Rádi bychom Vás informovali prostřednictvím tohoto článku o fungování hasičů a uvedli 
tak na pravou míru mylné a často zavádějící informace, které obcí kolují. 
  
Na úvod bychom Vás rádi seznámili s několika rozdíly mezi sborem dobrovolných hasičů 

(SDH) a jednotkou sboru dobrovolných hasičů (JSDH). SDH je občanské sdružení, stejně 
jako jsou včelaři, zahrádkáři nebo rybáři, které může vlastnit i svůj majetek. Je financováno 
pouze z členských příspěvků nebo z brigád, jako je například kácení a prořezávání stromů, 
čištění odpadních systémů, čerpání vodních zdrojů atd. Díky těmto akcím si sbor před lety 
dokoupil vybavení potřebné na hasičské soutěže, které jsou hlavní náplní činnosti SDH. 
Oproti tomu je JSDH určena výhradně k řešení mimořádných událostí. Je zřízena obecním 
úřadem a její členové jsou do jednotky jmenováni. Obec financuje její činnost a majetek, se 
kterým jednotka disponuje, jako je například cisternová automobilová stříkačka, dopravní 
automobil nebo raft. 
 
Naše jednotka je dobrovolná a od toho se také vše odvíjí. Tuto činnost vykonáváme zcela 
zdarma a bez jakýchkoliv výhod na rozdíl od ostatních složek integrovaného záchranného 
systému. Lochovická jednotka oproti profesionální jednotce nedrží pohotovost. Proto se může 
stát, že jednotka nevyjede vůbec, převážně z důvodu nenaplnění minimálního početního 
stavu zásahového družstva (1+3) a to obvykle v čase, kdy je většina členů v zaměstnání.  
Mohlo by se zdát, že členové JSDH pracující v místě bydliště mohou kdykoliv neprodleně 
vyjet k zásahu. Avšak tito členové musí přes den plnit své obvyklé závazky a mnohdy není 
možné opustit pracoviště, převážně z důvodu smluvených termínovaných zakázek. 
Velitel JSDH při vyhlášení poplachu informuje operační středisko hasičů, zda je jednotka 
schopná výjezdu. Pokud není, je povolána jiná nejbližší jednotka. K události však vždy vyjíždí 
profesionální jednotka z Hořovic. 
 
Všichni členové jednotky při vyhlášení poplachu obdrží SMS s informací o nahlášené 
události, na kterou se má vyjet. Pokud někdo nahlásí, že hoří pole za obcí, tak je snadné 
odhadnout, že se jedná o planý poplach, neboť je pole čerstvě zaseté a uválcované. Nakonec 
se ukáže, že se jednalo o stoupající páru z lesa. Naopak, při dopravní nehodě osobního 

automobilu s následným požárem a zaklíněnou osobou uvnitř, k události vyjeli všichni 
členové, kteří se v obci zrovna nacházeli. Někteří použili i vlastní vozidlo a svůj hasicí 
přístroj, což bylo v danou chvíli rychlejší, než příjezd k místu naším 44 let starým vozem. Do 
budoucna má však naše jednotka přislíbeno nové zásahové vozidlo. 
 
JSDH a SDH mají jeden společný problém a tím je nedostatek aktivních členů. Noví členové 
by zvýšili akceschopnost naší jednotky a zároveň by pomohli udržet nebo vylepšit dobré 
výsledky v požárním sportu našeho družstva. 
 
Rádi mezi nás přivítáme novou krev, stačí nás kontaktovat jedním z níže uvedených 
způsobů: 
telefonicky - 720 564 175 velitel družstva Libor Lipenský 
emailem – hasici-lochovice@email.cz nebo libor.lipensky@seznam.cz 
osobně – každý první pátek v měsíci od 19 hodin v nové hasičárně. Věříme, že nováčky tato 
činnost zaujme tak jako nás. 
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Také bychom rádi poděkovali za podporu Obecnímu úřadu Lochovice a všem občanům, kteří 
s námi sympatizují.  
 
Závěrem dovolte, abychom věnovali tichou vzpomínku na nedávno zesnulého člena a 
dlouholetého velitele SDH v Lochovicích pana Vladimíra Havránka.  
 
                                                                                                  Autor: 

Loskot Zdeněk ml. a kolektiv 
 
 

Místní poplatek ze psů  
( výňatek z obecně závazné vyhlášky č. 1/2011 o místních poplatcích) 
1) Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem psa je fyzická nebo právnická osoba, která má 

trvalý pobyt nebo sídlo na území obce Lochovice. 
2) Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců. 
3) Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo 

v den, kdy se stal držitelem psa staršího tří měsíců.  
4) Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy přestala být fyzická nebo právnická osoba 
držitelem psa (např. úhynem psa, jeho ztrátou nebo prodejem), přičemž se poplatek platí i za 
započatý kalendářní měsíc, ve kterém taková skutečnost nastala. 
5) Držitel psa má ohlašovací povinnost – je povinen ohlásit správci poplatku vznik své 
poplatkové povinnosti do 15. kalendářních dnů ode dne jejího vzniku. Stejným způsobem je 
povinen oznámit také zánik své poplatkové povinnosti.  
6) Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena. 
7) Sazba poplatku za kalendářní rok činí: a) za prvního psa                                   200,- Kč 
                                                                 b) za druhého a každého dalšího psa      300,- Kč 
8)   Poplatek je splatný k 30.6. příslušného kalendářního roku 
9)  Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v bodu 8), je poplatek 
splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková 
povinnost vznikla 
       Co tedy z toho pro poplatníka vyplývá? Nezapomenout nového psa řádně přihlásit na 
OÚ, kde je k dispozici  jednoduchý přihlašovací formulář a totéž platí i o odhlášení psa, za 
kterého majitel poplatek dosud hradil (přihlašovací i odhlašovací lístek je také uveřejněn na 
webu obce). Jedná se o jednoduchou formalitu, jejíž podstatou je osobní přihlášení 
s podpisem vlastníka o přihlášení nebo odhlášení psa, aby nedošlo v budoucnu ke sporům o 
poplatek. Pokud obecní úřad  prokáže, že majitel psa řádně nepřihlásil, je oprávněn poplatek 
vyměřit za tři roky zpětně.  
 
 
 

Platba pronájmu hrobových míst 
 
V roce 2014 končí u většiny hrobů v Lochovicích platnost smluv uzavřených před 
deseti lety. Upozorňujeme občany, kteří mají pronajaté hrobové místo na hřbitově 
v Lochovicích, aby v průběhu letošního roku na OÚ v Lochovicích obnovili smlouvu o 
pronájmu hrobového místa a zaplatili pronájem hrobového místa na další desetileté 
období.  
Cena nájmu hrobového místa je stanovená právoplatným usnesením Obecního 
zastupitelstva obce Lochovice ze dne 15.10.2012.  
 
Ceník nájmu: 
Hrobka                            900,- Kč na 10 let 
Hrob                                450,- Kč na 10 let 
Dvojhrob                         750,- Kč na 10 let 

Urnové místo                   300,- Kč na 10 let 
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Náklady na likvidaci odpadů v naší obci za loňský rok 
 
Tak jako každý rok i letos mají občané naší obce povinnost uhradit místní poplatek za svoz 
komunálního odpadu a to do 30.6. tohoto roku. Poplatek za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů byl zastupitelstvem naší obce 
stanoven a odsouhlasen ve výši 580,- Kč na fyzickou osobu s trvalým pobytem v obci nebo 
nemovitost v obci a od loňského roku se jeho sazba nezměnila. Částka to jistě není malá a 
podle počtu členů domácnosti každoročně zatíží rodinný rozpočet, nicméně je dobré vědět, že 
její výše v žádném případě nepokryje náklady, které obec na likvidaci odpadu každý rok 
vynaloží. Je dobré si uvědomit, kolik odpadu při svém životním stylu každý z nás vyprodukuje 
a jakým způsobem přistupuje k jeho odstranění, zda opravdu všechno musí končit v popelnici, 
co všechno lze vytřídit, co můžeme doma kompostovat na svých zahradách. Od toho všeho se 
odvíjí i výše poplatku za sběr komunálního odpadu, tedy toho, co vyhodíme do popelnice. Čím 
více odpadu občané do svých popelnic vyprodukují, tím vyšší částku obec rozpočte mezi své 
občany. Pro zajímavost uvádím, že za rok 2013 vyvezla svozová firma na komunálním odpadu, 
tedy z našich popelnic v naší obci, odpad v objemu 433,290 tun. Z toho vyplývá, že nejvíce 

námi vyprodukovaného odpadu určitě skončí v popelnici. Většina občanů se naučila domovní 
odpad také třídit, ale i odvoz a likvidace tohoto tříděného odpadu stojí obec nemalé prostředky 
z rozpočtu, sběr nebezpečného odpadu a velkoobjemového odpadu, který je pro občany 
bezplatný, není bezplatný pro obec. Náklady na odstranění nebezpečného a velkoobjemového 
odpadu obec svozové firmě hradí. Obec Lochovice je zapojena do celorepublikového sběrného 
systému EKO-KOM, v jehož rámci se obci za tříděný sběr část nákladů na likvidaci tohoto 
odpadu vrací. Tuto částku, kterou obec dostává ze systému EKO-KOM zpět, určuje koeficient 
podle množství vytříděného odpadu a počtu obyvatel v obci. Z vykázaných ukazatelů jsme se 
v třídění odpadů oproti minulým rokům zlepšili, stále ale ještě na nejvýhodnější sazby odměn 
nedosáhneme. Pokud bychom tedy lépe a více třídili, uhradila by obec méně za svoz popelnic a 
zároveň by získala více na odměnách za třídění odpadu. Podle níže uvedených částek za 
náklady na tříděný sběr sami vidíte, že nejlépe lochovičtí občané třídí plasty, ale v třídění 
papíru a skla máme ještě nedostatky. Je nutné poznamenat, že do uvedených nákladů nejsou 
zahrnuty nevyčíslené náklady na odvoz odpadu ze hřbitova, průběžný úklid odpadu z košů a 
úklid veřejných prostranství příp. pohozeného odpadu v katastru naší obce (např. počítač 
včetně příslušenství v příkopě, dětské autosedačky, velké množství různých pneumatik aj.), 
jejichž odstranění a úklid hradí obec na své náklady. V celkovém součtu vyčíslených nákladů 
obec Lochovice za rok 2013 uhradila za likvidaci odpadu svých občanů celkem 1 322 342,- Kč. 
Od občanů, kteří mají trvalý pobyt v obci nebo kteří vlastní v obci nemovitost, vybrala obec za 
loňský rok 703 272,- Kč. Za zpětný odběr ze systému EKO-KOM obdržela naše obec celkem 
částku 217 205,- Kč, z čehož vyplývá celková návratnost na odstraňování odpadů v celkové 
výši 920 477,- Kč. Tyto vypočtené částky nám ukazují, že i po vybrání poplatků za popelnice od 
občanů a přes snahu občanů o třídění odpadu obec Lochovice za loňský rok zaplatila 
z obecního rozpočtu za likvidaci odpadu celkem 401 865,- Kč.  
 

ROZPIS POLOŽEK NÁKLADŮ ZA ODPAD ZA ROK 2013 
Náklady na likvidaci komunálního odpadu                                                               783 844 Kč                                                                     
Náklady na tříděný sběr papíru                                                                                105 451 Kč                  
Náklady na tříděný sběr plastů                                                                                385 650 Kč                                                                                           
Náklady na tříděný sběr skla                                                                                      10 856 Kč                                                                                                   
Náklady na oddělený sběr nebezpečných odpadů                                                       28 410 Kč                                                                 

Náklady na sběr objemných odpadů                                                                            8 131 Kč  

Náklady celkem                                                                                            1 322 342 Kč                                                                                                        
 
VÝŠE POPLATKŮ ZA ODPAD VYBRANÝCH 
Poplatky za občany                                                                                                  629 032 Kč 
Poplatky za nemovitost                                                                                               74 240 Kč                               

Odměny za třídění odpadu EKO-KOM                                                                      217 205 Kč                                                                                            

Vybrané poplatky a odměny na sběr odpadu celkem                                        920 477 Kč                                                        

 
                                                                                             Hana Hříbalová, správce poplatků 
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SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU 
 

v sobotu 17. 5. 2014 od 8.35 - 9.10 hodin 

 
Sběrné místo je náměstí před trafikou Lochovice. 

Převzat bude pouze vyjmenovaný nebezpečny odpad: 
- Aku baterie, plechovky od barev a laků, ojeté pneumatiky os.aut - bez disku, 
nádoby od mot. olejů, fridexu 

- suché galvanické články, oleje motorové a převodové, ředidla 
- zahradní chemie 
- Zpětný odběr : vyřazené elektrozařízení - např. televizory, monitory, PC odpad, 

lednice, radia, mixéry, zářivky, výbojky 
 

Elektro odpad musí být celý, nerozebraný v původním stavu. 
Svoz nebezpečného odpadu je pro občany bezplatný.  
Právnické osoby platí dle ceníku roku 2012. 

 

 

Zprávy z lochovické školy a školičky 
 
 

Školní družina Lochovice 
 

Letošní netradiční zima byla jiná i ve školní družině. Místo bobování a stavění sněhuláků 
jsme si museli poradit jinak. Sněhuláky jsme „stavěli„ z vyrobených bambulí nebo z papírových 
koulí, místo bobování jsme chodili na procházky. 
    V lednu jsme se zúčastnili výtvarné soutěže pořádané Svazem zahrádkářů v Libomyšli. 
Téma bylo Moje nejoblíbenější rostlinka. Moc nás potěšila sladká odměna a poděkování za účast 
v soutěži od zahrádkářů. 
    V únoru se stalo už tradicí pořádat ve družině karneval. Děti se proměnily ve zvířátka, 
princezny, nechyběly ani podomácku vyrobené škrabošky. Odpoledne jsme si užili tancem a 
soutěžemi. Jedno karnevalové rejdění skončilo a my se už těšíme na příští rok. 
    A jak budeme trávit jaro? Snad se můžeme těšit na opravdové jaro se slunečným a 
teplým počasím, které si užijeme nejvíce venku. Baví nás vycházky do přírody, hry s míčem a 
pohybové aktivity. 
    Na Velikonoce si společně s Klubem seniorů vyrobíme drobné předměty v jejich nové 
klubovně. Téma našich výrobků zatím držíme v tajnosti jako překvapení.  
    Hezké jaro přejí děti z družiny a paní vychovatelky. 
 

Vychovatelky školní družiny 
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Co je nového u nás ve škole  
 
Školní rok se přehoupl do 2. poloviny a my pomalu hodnotíme uplynulé měsíce a plánujeme 
rok další. A co nového se v naší škole událo? 

Měsíc leden byl ve znamení příprav na pohádkový zápis prvňáčků, který se uskutečnil 6. 
února. Očekávali jsme 22 budoucích prvňáčků, ale k našemu překvapení jich přišlo 24. Děti 
byly velmi šikovné a svou cestu do třídy, kde na ně čekaly paní učitelky, měly zpestřenou 
pohádkovými zastaveními. Na začátku je přivítali dva Večerníčkové. Mezi jinými poté potkaly 
hajného Robátka, Makovou panenku s motýlem Emanuelem, Pata a Mata nebo Macha a 
Šebestovou.  
V měsíci lednu vyjeli také žáci 2. stupně na lyžařský výcvikový kurz do Jizerských hor. 
Zájemců bylo pouze 8, ale i tak si celý týden užili a pořádně si zalyžovali. Doufáme, že v příštím 
školním roce bude více lyžařů, abychom mohli kurz uskutečnit. 

Během února a března jsme opět zorganizovali plavecký výcvik pro žáky 1. – 3. ročníku. 
Konalo se také mnoho různých soutěží nejrůznějšího zaměření a my jsme našim žákům 
umožnili se jich zúčastnit, například matematická soutěž Klokan, pěvecká soutěž Králodvorská 

koruna a rovněž jsme uspořádali školní kolo recitační soutěže, v němž se veřejnosti představilo 
24 žáků 1. – 9. ročníku. Žáci 1. ročníku díky nápadu své třídní učitelky Mgr. Ivy Laštovičkové 
umožnili i divákům, aby si zasoutěžili. Básničky o nejrůznějších pohádkových postavách 
zazněly bez názvu a všichni v sále mohli hádat na hlasovací lístky, jak dobře znají pohádky. Už 
9 let je ZŠ a MŠ Lochovice také organizátorem okresního kola soutěže v sólové recitaci na 
Berounsku. V letošním školním roce se zúčastnilo rekordních 52 žáků z 9 škol Berounska. 
Porota určila 8 postupujících do krajského kola ve čtyřech věkových kategoriích a celkem 
udělila 18 cen. Naší letošní doprovodnou akcí byla soutěž o nejlepší báseň a mezi účastníky 
vzbudila ohlas, hlasovalo vždy více jak 40 dětí.  

Zpět k žákům naší školy, ti nejlepší nás reprezentovali i v okresních kolech jiných 
soutěží, konkrétně vzpomeňme okresní kolo olympiády v anglickém jazyce, nebo v německém 
jazyce. 

Celé 2. pololetí se žáci 6. – 9. třídy účastní projektů se zaměřením na prevenci 
rizikového chování a rozvoj osobnostních rysů, protože jsme využili podpory Evropské unie. 
Projekty probíhají jako takzvané workshopy a každý ročník je absolvuje v časové dotaci 8 
hodin. Výsledkem bude závěrečná zpráva, kterou použijeme v dalších letech jako základ pro 
dlouhodobý plán minimálně preventivního programu. 

V dubnu se mimo jiné uskutečnilo testování žáků 5. ročníku – srovnávací testy se 
sympatickým názvem Stonožka z českého jazyka, matematiky a obecných studijních 
předpokladů, a také přiřazovací testy Scate z anglického jazyka. Obdobné testování žáků 9. 
ročníku proběhlo již v lednu a naši nejstarší stejně jako žáci 5. třídy díky němu dostanou 
individuální zprávu, která jim pomůže se zorientovat ve vlastním osobnostním rozvoji. 

22. dubna je svátek Den Země, proto jsme po celý měsíc připravili doprovodné akce, 
třídní i celoškolní, abychom podpořili ochranu životního prostředí. Budeme rádi, když nás 
zejména ve sběrových akcích podpoří i široká rodičovská veřejnost. 

Co nás čeká do konce školního roku? Žáci 4. a 5. ročníku vyjedou do školy v přírodě do 
Cheznovic, aby lépe poznali své spolužáky a upevnily se vztahy v rámci třídních kolektivů. 
Zájemci z 5. - 9. ročníku absolvují jazykově poznávací zájezd do Anglie, kde si mohou prakticky 
procvičit svoje řečové dovednosti a poznají historické, technické i kulturní památky Londýna a 
okolí. Konec školního roku využijí žáci na poznávací zájezdy a kulturní představení se svými 
třídními učiteli, čeká nás projekt pro žáky budoucích prvňáčků „Před prvním zvoněním!“ a 
slavnostní vyřazení žáků 9. ročníku z naší školy. 

O prázdninách chystáme drobné opravy a úpravy jak ve škole, tak v areálu mateřské 
školy. Co se nám všechno podaří z naplánovaných oprav, uvidíme v měsíci září. Počet žáků ve 
škole by se měl mírně zvýšit a kapacita mateřské školy (81 dětí) i školní družiny (50 žáků) by 
měla být zcela naplněna. 
                                                                                                     Ivana Eklová, ředitelka školy 
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ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY 
 
Třída ,,Broučků“ 

V září naše nejmenší děti, ,,broučkové“, nastoupily do nově zrekonstruovaných 
prostor I. třídy. Ne vše bylo zpočátku ideální, ale postupně byla během roku třída dovybavena 
novým nábytkem, různým zařízením a hračkami. Zejména velkou radost měly děti z nové 
kuchyňky a obchůdku, který nalezly pod vánočním stromečkem spolu s dalšími drobnými 
hračkami. Cílem bylo, abychom se všichni v novém a pěkném prostředí cítili bezpečně a byli 
spokojení.  

Od září se měnil i počet „broučků“. Školní rok jsme začínali s patnácti „broučky“ a v 
průběhu roku jich přibylo do třídy dalších deset. Všichni „broučkové“ si museli začít zvykat na 
nové prostředí, sblížit se s novými kamarády a osvojit si pravidla, která v naší mateřské škole 
dodržujeme. 

Žáčci se již stihli naučit mnoho nových písniček, říkanek a vytvořit velké množství 
krásných výtvarných prací. Vše, co jsme se doposud naučili, jsme předváděli rodičům i 
příbuzným na vánoční besídce. Další příležitost ukázat, co dalšího umíme, budeme mít na 
besídce pořádané ke Dni matek.  

       Už se moc těšíme. 
 
Třída ,,Koťátek“ 
     My „koťata a koťátka“ si také užíváme každý společný den ve školce. Rádi si hrajeme, ale 
také se toho hodně učíme a poznáváme svět kolem nás. Velmi nás baví cvičení, kreslení a 
malování, zpívání.  Rádi něco vyrábíme a tvoříme.  

Jako každý rok, tak i letos jsme na začátku března pořádali ve své třídě karneval. 
Maminky nám připravily krásné nápadité masky, společně jsme si vyzdobili třídu a paní 
učitelky přichystaly zajímavé kočičí soutěže a sladké odměny. Pěkně jsme si tuto událost užili. 

Jaro jsme přivítali spolu s kamarády „broučky“. Velkým jarním klíčkem jsme odemkli 
trávu, hlínu, zvířátka, ptáčky, vodu, stromy, nebe i sluníčko, hravě jsme splnili několik jarních 
úkolů. Také jsme si povídali o zvířátkách - kde bydlí, čím se živí, jak se připravují na jaro. 
Napodobovali jsme, jak se pohybují, mluvili jsme jejich řečí, zpívali o nich písničky. 

Nyní se ve třídě připravujeme na Velikonoce. Budeme zdobit třídu. Vyrobíme veselé 
velikonoční výrobky, zasejeme osení, obarvíme vajíčka, vydáme se po stopách velikonočního 
zajíčka hledat poklad. S dětmi a jejich rodiči jsme v naší školičce prožili zajímavé tvořivé 
odpoledne při výrobě velikonoční výzdoby /zápichy ,vajíčka aj./. Své výrobky si děti odnesly 
domů.  

Další milou společnou akcí s rodiči žáků bude pálení čarodějnic. Na školní zahradě 
budeme soutěžit, plnit čarodějnické úkoly, opečeme si vuřtíky i "hady" a nakonec spálíme 
společně vyrobenou čarodějnici. 

Čeká nás mnoho zážitků a my se jich nemůžeme dočkat. O dalším dění ve školce vám 
opět napíšeme někdy příště. 

        Ahoj, vaše „koťata a koťátka“.   
 
Třída ,,Slůňátek“ 
          Nejstarší děti naší mateřské školy jsou předškoláci zvaní ,,slůňata“. 
Z celkového počtu 28 dětí nastoupí v září 2014 do 1. třídy lochovické základní školy 22 dětí. 
Od začátku školního roku 2013/2014 se děti intenzivně na tuto mimořádnou událost 
připravují. 
          Rozvíjí všechny své schopnosti, které ve škole budou potřebovat. Navíc se učí základům 
angličtiny a někteří se seznamují s hrou na zobcovou flétnu.  
Naši předškoláčci se také zúčastnili několika výtvarných soutěží, vyzdobili svými díly 
šatnu a hlavní chodbu mateřské školy. 
         Slůňata se už nyní těší, až maminkám předvedou nové dovednosti na besídce, která se 
bude konat v květnu. Největší dobrodružství letošního školního roku na děti čeká ve škole v 
přírodě pořádané na Zbirožském potoce a radost jim jistě udělá i školní výlet do zoologické 
zahrady.  
         My si budeme v prvé řadě přát krásné počasí a žádné bacily, abychom se mohli všech 
naplánovaných výletů a akcí ve zdraví zúčastnit. 

                                                                                            Pedagogický sbor mateřské školy 
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Činnost klubu seniorů 
 
       Druhého února letošního roku jsme slavnostně otevřeli klubovnu seniorů v areálu OÚ 
Lochovice, v bývalé klubovně hasičského sboru. Podařilo se nám vytvořit pěkné prostředí 
pro aktivity našich seniorů. Scházeli jsme se dvakrát týdně vždy v počtu 10 – 15 účastníků. 
V měsíci únoru proběhla beseda s panem Slezákem, který je členem astronomického klubu 
Žebrák. Promítl nám krátký film o pozorování planet v našem okolí a poskytl k nahlédnutí 
napodobeninu meteoritu, který se nalezl v blízkosti Žebráku. Měsíc březen začal velice 
úspěšnou besedou s restaurátorkou a výtvarnicí panenek, paní Dagmar Jurčíkovou. 
Zanícené vyprávění této paní bylo velice pěkné a poutavé a všichni jsme se vrátili do doby 
našeho dětství. Klub zakoupil její knihu, kde vypráví o svém koníčku i práci. Kniha je 
k nahlédnutí i přečtení v klubovně.  
      Do dnešního dne je již uzavřen počet účastníků na týdenní pobyt na chatě Jedlová 
v Orlických horách v počtu 44. Náhradníci  jsou celkem 4.  
Další naší akcí bylo pořádání oslavy MDŽ s harmonikářkou paní Šlerovou. Plné obsazení 
klubu a dobrá nálada nám vydržely až do 19 hodin.  
      V pátek 28. března byla uspořádána beseda s účastníkem závodu „Rallye Dakar“ 
s panem Vlastimilem Vildmanem z Oseka u Hořovic, který jel již tento závod po několikáté. 
Mohli jsme si prohlédnout i závodní vůz „Liaz“, který přivezl s sebou. Beseda se konala ve 
školní jídelně v areálu MŠ Lochovice. Automobil si prohlédlo venku mnoho dětí a mužů, ale 
když byli vyzváni, aby se zúčastnili promítání a besedy, odcházeli. Jejich škoda. 
Promítání i následné vyprávění pana Vildmana bylo poutavé a filmové záběry z etap závody 
byly autentické, někde se až tajil dech, po jakých cestách tento závod probíhá! Nevím, proč 
naši občané naši občané nemají zájem o tyto akce. 
     V měsíci dubnu jsme měli připraveno loutkové divadlo pro naše nejmladší „Kocour 
v botách“ a to v neděli 13.4.2014 v 15 hod na sále OÚ. Hrala loutkoherecká skupina Labe 
Hořovice.  
     Ve spolupráci s mateřskou školou a školní družinou proběhne výroba velikonoční 
výzdoby v našem klubu. Děti si vytvoří kraslice, zajíčky a kuřátka a další aranžmá na 
Velikonoce. 
     Příští měsíc v květnu připravujeme celodenní zájezd autobusem do muzea v Kolovči u 
Klatov. Bližší informace se dovíte v našem klubu, kde se nyní scházíme každé úterý od 14 
od 17 hod. 
     Přejeme Vám všem hezké Velikonoce a hodně zdraví, pohody do dalších měsíců! 
                                                                                        Za klub seniorů  Zdeňka Novotná 
 
 

Klub seniorů Lochovice 
 

pořádá 
 

15. května 2014   „CELODENNÍ AUTOBUSOVÝ VÝLET DO 
                              MUZEA V KOLOVČI U KLATOV“                 
 muzeum na přemílání starých bab na mladá děvčata v poměru 

10:1 
 muzeum plné exponátů, 67 kompletních řemeslných dílen 
 hrnčířská dílna, kde je možno zakoupit keramiku za 

velkoobchodní ceny 
 
ODJEZD:      čtvrtek 15.5. 2014 v 6 h – autobus.zastávka  (náměstí) 
CENA ZÁJEZDU:              300,- Kč včetně dopravy 
Zájemci se mohou hlásit do 30. dubna 2014 v klubu seniorů.  
Hlaste se včas, omezený počet míst! 
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Jubilanti 
 
V první polovině roku 2014 slaví své životní jubileum tito naši spoluobčané:  
Šmejkal Jaroslav, 84 let                                       Škrlantová Růžena, 75 let 
Bajt František, 70 let                                           Sybol František, 65 let 
Růžičková Anna, 81 let                                        Buriánková Jaroslava, 65 let 
Sládková Marie, 70 let                                         Horáková Helena, 83 let 
Loskot Zdeněk, 65 let                                          Berner Albert, 83 let 
Košťálková Jiřina, 65 let                                      Zach Václav, 75 let                 
Kubištová Anežka, 87 let                                     Kulhavá Květoslava, 70 let               
Malecká Jaroslava, 82 let                                    Jirkovský Antonín, 70 let 
Červenková Marie, 81 let                                     Šumerová Jaroslava, 65 let 
Šromová Květa, 70 let                                          Grosz Jan, 86 let 
Klímová Miluše, 84 let                                         Nagy Ondrej, 83 let 
Bártová Jaroslava, 83 let                                     Zavadilová Libuše, 82 let 
Kubrychtová Růžena, 82 let                                 Hlaváček Václav, 80 let 

Všem jubilantům srdečně gratulujeme! 
 

 

PŘEJEME KRÁSNÉ VELIKONOCE 
A CO NEJSRDEČNĚJI VÁS ZVEME NA STATEK DO LOCHOVIC: 

 
30.4.2014 Čarodějnický slet hlavně pro děti u ohně 16,30-19 hod 

Hasiči nám pomohou spálit zlou čarodějnici a my ostatní hodné čarodějnice  
a čarodějové si to můžeme společně v kostýmech užít. 
 
3.5.2014              Májová sobota na statku                10 - 14 hod                                                                                  
*10 – 14  hod       Otevření statku a v případě zájmu Bleší či jiný trh 
*11 hod Společné sázení vánočního stromečku  pro léta příští 
*asi ve 13 hod Průjezd a zastávka cca 400 mopeďáků-Spanilá jízda 
Zajištěno občerstvení a skupina VaVa Band. Jen počasí není jisté. 

 

 
TĚŠÍME SE NA VÁS A DĚKUJEME VŠEM ZA POMOC 

Renata Schumová - SR 2000 s.r.o.  

e-mail pro případné další nápady: sr2000@quick.cz 
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VELKÉ ÚSPĚCHY STOLNÍHO TENISU V LOCHOVICÍCH! 
 
     Velká zpráva z „malého sportu“- stolního tenisu v Lochovicích. Píše se sobota 12. 
dubna 2014, čas 17.50 hod, Slovan Lochovice, jmenovitě hráč stolního tenisu Víťa 
Černý, vyhrává nad soupeřem ze Sokola Plzeň v 3:0 a definitivně potvrzuje devátý bod 
a postup do 2.ligy stolního tenisu mužů pro sezonu 2014/2015. Historickému úspěchu 
stolního tenisu v Lochovicích přihlíží mimo jiných, starosta Lochovic pan Ivan Komzák, 
extraligový hráč stolního tenisu David Štěpánek a další hráči z nižších soutěží. 
Svědkem tohoto historického okamžiku je také paní Hana Budělovská, rozená 
Maulisová. Za slovy z jejích úst: „toho se měl táta dožít.“ (míněn pan Josef Maulis, 
nadšenec a propagátor stolního tenisu v Lochovicích) stojí dojetí i radost zároveň. 
A nyní jmenovitě hráči, kteří se o tento historický úspěch zasloužili:  
- Víťa Černý – 1.až 2. nejlepší hráč v dlouhodobé úspěšnosti  
- Patrik Zítek – nejlepší hráč v play-off, 7 zápasů a 7 vítězství 
Tato dvojice byla pilířem úspěchu Slovanu Lochovice. Ale také další si zaslouží 
pochvalu: Radek Šmejkal, Robert Baier, Petr Budělovský. A za všemi stojí připravený i 

hrát manažer týmu Přemysl Zitta. TĚMTO VŠEM JEŠTĚ JEDNOU GRATULUJI! 
     Stolní tenis v Lochovicích ale hrají také další hráči, i když pouze na úrovni 
okresních soutěží. Ze tří soutěží se nepostoupilo ani v jedné, ale také se ani v jedné 
nespadlo. Kéž by historický úspěch „A“ mužstva dodal inspiraci k většímu tréninku i 
ostatním, především z řad mládeže.  
     Okresní svaz stolního tenisu nemá v soutěži mládeže do 15 let dlouhodobou soutěž, 
pouze bodovací turnaje. Po sedmi turnajích (jeden turnaj mimo jiné uspořádal Slovan 
Lochovice) skončilo pořadí takto: 
Starší žádi: 18 hráčů 

1) Hynek Bláha   - Slovan Lochovice – BLAHOPŘEJEME! 
2) Lukáš Fischer  - TJ Olešná 
3) Matěj Kračmer – Sokol Králův Dvůr 

Mladší žáci: 25 hráčů a hráček 
1) Lukáš Lejbl – TJ Broumy 
2) Tomáš Preis – Loko Zdice 
3) Miloš Herman – TJ Olešná 
6) Antonín Jirkovský – Slovan Lochovice – BLAHOPŘEME! 

Ostatní hráči či hráčky z Lochovic na prvních 6 míst nedosáhli, přesto zasluhují 
poděkování, např. Eliška Jirkovská, Tomáš Janeček a Tomáš Císař. 
     Oddíl stolního tenisu Slovan Lochovice ve spolupráci s Obecním úřadem 
v Lochovicích uspořádá 26.dubna 2014 na sále Český dvůr v Lochovicích 2.ročník 
Memoriálu Josefa Moulise, turnaj děvčat a chlapců ve stolním tenise, rok narození 
1999 a mladší. ZVEME ŠIROKOU VEŘEJNOST! 
     Závěrem mi dovolte poděkovat OÚ Lochovice za vstřícnou spolupráci a podporu 
stolního tenisu. Děkuji též všem věrným příznivcům a zvu další ve větším počtu. I 

hráčům se hraje lépe před větším počtem diváků. 
 
                                                         Za oddíl stolního tenisu v Lochovicích Pavel Cipra 

 
 

 



Vážení spoluobčané, přátelé i příznivci AD sv. Josefa a RC Betlém Farní Charity Beroun 
 
      všude kolem nás se děje spousta změn, tak bychom se s Vámi chtěli podělit o ty, které se 
dotkli provozu našich projektů v Lochovicích. Veškeré projekty Farní Charity Beroun jsou 
finančně závislé na dotacích a od nich se poté odvíjí rozvoj či nové nasměrování poskytování 
sociálních služeb. V loňském roce skončilo financování AD sv. Josefa z ROPu (regionální operační 
program) a tudíž došlo ke zrušení pozice správce azylového domu. Stále přibývá lidí, kteří se na 
nás obracejí s žádostí o pomoc, což nás dovedlo k myšlence otevřít v prostorách bytu správce 
Azylový dům pro ženy. V celém středočeském kraji takové zařízení chybí. Chtěli bychom pomoci 
těmto ženám, aby si znovu našly cestu do běžného života, našli zaměstnání a nové bydlení. Dvěma 
lidem je spolu vždy lépe než jednomu a tak se aspoň na chvíli staneme partnerem, který jim snad 
bude oporou.  
      Z provozních důvodů dochází také ke změně vedení AD sv. Josefa, které bude od 1. května 
2014 v rukou Bc. Aleny Novákové, DiS., která již v AD pracuje jako sociální pracovnice.  
      RC Betlém také nezůstalo beze změn. Vedení zůstává i nadále v rukou Bc. Radky Redzinové, 
ale tady se jedná o rozšíření nabídky služeb pro všechny z Vás. RC Betlém je otevřeno každé 
pondělí a středu od 13:00 do 17:00 hodin. Rodiče s dětmi si zde mohou něco vytvořit, něco zahrát, 
přijít s nabídkou něčeho, co postrádají. RC Betlém vyhrálo projekt „Komplexní podpora 
rodičovských kompetencí“, který spočívá v odborném poradenství poskytovaném zdarma. 
      Každé pondělí od 13:00 do 17:00 hodin bude v prostorách AD sv. Josefa otevřena speciálně-
pedagogická poradna, kde se pod vedením zkušeného pedagoga dozvíte, jak se s dětmi učit, jak 
s nimi trávit volný čas, co děti i rodiče potřebují k vzájemnému pochopení druhé strany… 
      Každý druhý čtvrtek počínaje 17. dubnem 2014 bude otevřena psychologická poradna pod 
vedením klinického psychologa. 
      Každou druhou středu v měsíci bude i nadále probíhat právní poradna. 
      Počítáme také s otevřením logopedické poradny. 
      S programem RC Betlém se můžete seznámit na vývěsce obce a AD sv. Josefa, také na 
webových stránkách www.charita-beroun.cz a v místním tisku. 
      Chtěli bychom Vás tímto pozvat k účasti na našich projektech. Jsme součástí obce, která je 
Vaším domovem, děkujeme a prosíme Vás o pochopení a shovívavost pro lidi, kteří se na krátkou 
dobu stávají Vašimi spoluobčany i spolužáky  a u nás hledají útočiště. Jejich životní situace je 
k nám, do Lochovic, dovedla. Někteří neznají nic jiného, než to, odkud přišli, co zažili. Snažíme se, 
aby opět našli cestu ve svém životě. 
                                                         Krásné a požehnané velikonoční svátky Bc. Radka Redzinová 
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