Číslo 1 /2015

Duben 2015

Zpravodaj obce Lochovice

Jistě se každého z nás, občanů Lochovic, dotkla velice smutná zpráva o náhlém odchodu našeho
starosty a lochovického rodáka pana Ivana Komzáka. Stalo se něco, s čím se budeme všichni, nejen
zastupitelé, ale i ostatní občané, dlouho vyrovnávat.
Odešel z našeho středu, plný elánu při plánování prací pro obec. Ztrácíme v něm velice rozumného,
poctivého a obětavého člověka, který uměl pomoci, vyslechnout strasti i názory jak starších občanů,
tak i těch mladších.
Na jeho osobnost nikdy nezapomeneme.
Čest Tvé památce, Ivane.

- strana 1 -

Vážení spoluobčané,
výtisk Lochovických listů před letošním jarem a Velikonocemi jsme si představovali jinak a chtěli
jsme Vás původně informovat o něčem jiném a určitě méně smutném, ale…
Všichni jsme s velikým překvapením přijali zprávu, že v ranních hodinách 17.března 2015 náhle a
překvapivě zemřel pan Ivan Komzák, starosta naší obce. Tato informace se velice rychle rozšířila mezi
občany a svoji omračující realitou zaskočila jistě velkou řadu občanů a následně hodně dalších lidí, se
kterými se pan starosta při své práci setkával.
Jak já, tak i velká řada z Vás se s ním přišla rozloučit do smuteční síně, přesto bych zde mu chtěl
ještě naposled vyjádřit vzpomínku, poděkování za společné chvíle v čele naší obce a vyjádřit tak
podporu v nastalé situaci hlavně jeho nejbližším, manželce Aleně a i dospělým dětem Ivě a Honzovi.
Všichni jsme Ivana dobře znali, byl to patriot Lochovic, více jak 15 let byl zastupitelem obce, vnikl
do velké řady skutečností, podrobností, důležitých provozních informací v obci, ale především to byl
jeden z nás, který svým klidem, trpělivostí, rozvahou i inteligencí chtěl hlavně obci pomáhat, pracovat
spolu s ostatními pro potřeby obce a jeho snahou bylo domluvit se vždy na tom, co bude to
nejvýhodnější. Někdo o něm i mohl říkat, že snad byl moc hodný, nekonfliktní či moc rozšafný, ale
pořád zastával svoji pozici jako hlavně slušný, pracovitý i mnohdy pokorný člověk. Zvládal toho
hodně, nejen svoji práci na železnici, ale i velkou spoustu práce pro obec, kdy se opravdu těšil, že se
již od počátku letošního roku může zaměřit výhradně na další zlepšování a fungování obce. Čas mu
ale všechny ty naše společné i zejména jeho osobní plány nedovolil nijak naplnit.
Jeho odchodem přišla naše obec o starostu a zapáleného i čestného představitele obce, obecní úřad
o pracovitého a znalého úředníka, který vždy chtěl druhým pomáhat, velká ztráta vznikla také všem
jeho blízkým, přátelům a kolegům.
A závěrem – „Ivane, ještě naposled – velká čest a velké poděkování – nikdy na tebe nezapomeneme!“
Mgr. Jaroslav Křivánek, zastupitel
Lochovičtí senioři si budou stále připomínat odchod tak mladého, rozumného a obětavého člověka,
lochovického patriota, jako byl náš starosta. Prostě náš Ivan.
Jemu vděčíme za velice pěkné prostředí našeho klubu, za obětavou a příkladnou pomoc při této akci.
Pamatoval na nás, na nejstarší generaci a rád přišel kdykoliv mezi nás. Vyslechl, poradil, pomohl.
Stále budeš v našich myslích.
Lochovičtí senioři
Vzpomínka na pana Ivana Komzáka
Pana Ivana Komzáka jsem znala od doby, kdy zastával funkci místostarosty, později starosty obce.
Školu zřizuje obec, a proto jsem s panem starostou byla často v ústním i písemném kontaktu.
Komunikace s ním byla věcná, ale přátelská. Dovedl pochopit problémy a porozumět potřebám celé
organizace.Byl vstřícný, dokázal vždy najít přijatelná řešení, která jsme společně realizovali. I přes
náročnost své práce dovedl využít svůj osobitý humor k vyřešení případných nedorozumění.
Budeme na něho vzpomínat jako na významnou osobnost, která přispěla k rozvoji naší základní a
mateřské školy i školní jídelny.
Mgr. Ivana Eklová, ředitelka školy
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Poděkování
Chceme věnovat poděkování a stálou vzpomínku náhle zesnulému panu Ivanu Komzákovi nejen za
jeho práci a činnost pro obec Lochovice, za podporu sportu v Lochovicích, ale i jako na řadového
občana naší obce a slušného člověka.
Pan Ivan Komzák jako starosta Lochovic byl u všech největších postupů stolního tenisu v naší obci.
V roce 2011 při postupu do 3. ligy a v dubnu 2014 byl osobně přítomen při vítězném zápase do 2. ligy.
Ač sám nebyl aktivní sportovec, měl ke sportu v naší obci kladný přístup. Stolní tenis v Lochovicích,
hrající republikové soutěže i díky jeho podpoře a spolupráci a to i v jeho volném čase, neměl žádné
organizační problémy s řídícím svazem či se soupeři. Díky vstřícnému přístupu a podpoře tohoto
lochovského patriota se konali již dva ročníky ‚Memorialu Josefa Maulise“, turnaje žáků a žákyň ve
stolním tenisu. Osud ale rozhodl jinak. Zastavil srdce obětavého, skromného člověka, který pracoval
nejen pro rodinu, ale i pro širokou veřejnost.
Čest jeho památce.
Za oddíl stolního tenisu Pavel Cipra, st.

Vzpomínka na pana Ivana Komzáka
Se zármutkem jsme přijali zprávu, že náhle zemřel pan Ivan Komzák, dlouholetý starosta obce
Lochovice. Ve spolupráci s ním byly připravovány mnohé společné projekty mezi obcemi Lhotka a
Lochovice. Z právě realizovaných projektů se jedná např. o výstavbu kanalizace odpadních vod v obci
Lhotka, která bude zaústěna do kanalizačního systému obce Lochovice, respektive na ČOV
v Lochovicích. Vzájemná spolupráce je rovněž strategická při realizaci vodovodního přivaděče
Lochovice – Lhotka, kdy výstavbu umožnila koupě pozemku od obce Lochovice pro umístění
atmosférické tlakové stanice, která umožňuje výtlak pitné vody z vodovodní sítě obce Lochovice do
vodovodní sítě obce Lhotka. Bohužel další připravované společné projekty již pod záštitou pana Ivana
Komzáka dále realizovány nebudou. Jedná se o vytvoření společného sběrného dvora na biologicky
rozložitelný odpad, projekt na výstavbu rozhledny na vrchu Plešivce, rozprostírající se nad údolím
Litavky, který by zajistil rozšíření rozhledových možností do oblasti tzv. Středních Brd, přírodního
parku Hřebeny i širokého okolí. Tento projekt by tak zatraktivnil náš kraj ještě více a přilákal více
turistů, což by ve svém důsledku napomohlo k zapsání obou obcí větším písmem do podvědomí lidí z
širokého okolí. Neposlední připravovanou akcí bylo i plánované propojení obou obcí cyklo/pěší
stezkou, která by umožnila procházky jak pro obyvatele Lochovic a Lhotky, tak i dalších obcí např.
Libomyšle a Chodouně, kam je plánováno stezku dále vést ...
V 51 letech tak odešla osobnost, jež byla neodmyslitelnou součástí dění nejen Lochovic, ale i
širokého okolí. Tak jak z Tvých očí zářila láska a dobrota, tak nám budeš chybět do konce života. Čest
jeho památce!
Tomáš Hejduk, starosta obce Lhotka

Dovolím si vzpomínku na zesnulého pana starostu Ivana Komzáka, kterému bych tímto ráda
poděkovala za skvělou spolupráci a ochotu vyjít vstříc i v situacích, které nebyly mnohdy nijak
příznivé. Naše hluboká soustrast patří rodině pana starosty, pro kterou je toto období jistě velice
bolestné.
Za celý kolektiv Azylového domu sv. Josefa Bc. Alena Nováková, DiS. – vedoucí AD
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S tichou vzpomínkou Renata Schumová

INFORMACE Z OBCE
Výsledek hospodaření obce Lochovice za rok 2014
Hospodaření naší obce v roce 2014 vycházelo ze schváleného rozpočtu pro uvedený rok, kdy byl ze
strany obecního úřadu zájem na hospodárném a smysluplném čerpání všech výdajových položek a
zajištění kladné a vyrovnané prosperity obecního rozpočtu. Kladným přínosem pro obecní rozpočet
bylo i poskytnutí vyšších daňových příjmů ze strany Ministerstva financí a jeho úřadů, kdy toto vyšší
plnění tak umožnilo realizovat větší rozsah aktivit u nás i dosáhnout finanční úspory, která posílila
celkové finanční prostředky obce. I když v loňském roce proběhly obecní volby, kdy se dalo
předpokládat, že pro podporu rozvoje obce se použije větší rozsah finančních prostředků, i tak celkový
výsledek hospodaření zaznamenal vyrovnanost a úsporu prostředků pro další roky.
Finanční výbor konstatuje, že podle předložené sestavy – Výkaz hodnocení plnění rozpočtu obce
k termínu 31.12.2014 - je následující skutečnost :
Příjmy
- výsledek od počátku roku do 31.12.2014 –
17 922 446 Kč
původně byly plánované příjmy ve výši
15 308 000 Kč
- kdy se podařilo zajistit vyšší příjmy o 2 684 449 Kč a to zejména navýšením z důvodu vyšších
daňových příjmů a to o 2 587 646 Kč
Výdaje
-výsledek od počátku roku do 31.12.2014 –
původní plánované výdaje byly
- kdy tak byly vyšší výdaje o 919 752 Kč

15 596 752 Kč
14 677 000 Kč
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Dá se tak konstatovat, že :
- finanční prostředky obce, uložené na bankovních účtech, se na základě výsledku hospodaření v roce
2014 zvýšily o 1 583 699 Kč

Priority a další práce OÚ pro rozvoj obce v roce 2015 – 1.pololetí
- úprava cestiček na místním hřbitově – jedná se o pokračování akce, při které se opravují další
cestičky ve starší části hřbitova a to po pravé straně. Práce vykonává obdobná firma jako v první etapě,
práce můžete na hřbitově sledovat, jedna část již proběhla a objednáváme pokračování v zadní části
hřbitova.
- výměna vrat ( 3 ks ) na budově obecního úřadu – opět akce, která byla již domluvena, zapadá do
obsahu získané dotace na úpravu budovy OÚ. Jedná se o garážová vrata v areálu dvora OÚ, současně
byly vyměněny vchodové dveře do kanceláří OÚ a do klubovny seniorů. Výběr firmy pro dodávku byl
realizován na základě výběru ze 3 nabídek, kdy práci zajistil pan Martin Sábel, cena byla 60.084 Kč.
Vrata jsou již namontována a předána. V současnosti se budou řešit nabídky pro provedení nátěru vrat.
- oprava fasády budovy obecního úřadu – opět akce v rámci schválené dotace, výběr dodavatele byl
řešen jako samostatná veřejná zakázka, zúčastnily se 3 firmy, vítězem se stala nabídka ( nejlevnější )
od firmy pana Hrubníka, cena 329 692,-Kč. V současnosti je postaveno lešení a zahájeny práce.
- nákup konvektomatu pro kuchyni v MŠ – proběhla celková veřejná zakázka na dodavatele
konvektomatu, nejvýhodnější cenovou nabídku předložila firma pana Hasmana, celkem byly
předloženy k posouzení 3 nabídky, cena za dodávku ( mimo nutných připojovacích prací pro sítě )
byla soutěží zajištěna pouze ve výši 262 449,- Kč ( podařilo se dosáhnout výrazné úspory, kdy se
původně předpokládala částka až ke 350-380 tis.Kč).
- oprava bytu v budově zdravotního střediska - dokončují se práce v obecním bytě po paní zubařce,
v současnosti jsou prakticky hotové práce od zedníků a obkladačů, pro dokončení se bude objednávat
práce sádrokartonářů, elektro, topení a sanita. Předpokládá se, že do nejpozději poloviny dubna by měl
být byt dokončen.
- oprava bytu v budově základní školy - dokončila se oprava ve služebním bytě pro školníka ZŠ,
stavební práce byly cca 65 tis.Kč
- žádost o dataci pro areál zahrady v MŠ - podali jsme žádosti o dotaci pro úpravy v areálu MŠ, které
by se měly týkat venkovních ploch – hřiště, zeleň. Jedná se o druhou samostatnou akci týkající se
mateřské školky, která by neměla být v problému se zahajovanou akcí na zateplení budovy MŠ.
- žádost o dotaci na opravu zvoničky v Netolicích - dále se podávala a zpracovávala nová žádost o
dotaci na celkovou opravu zvoničky v Netolicích, o kterou se zasadili zastupitelé voleni z osady
Netolice a která zahrnuje opravu omítky, střechy, vybavení zvoničky.
- zateplení budovy mateřské školy - od dubna by se měly zahájit práce na provedení zateplení budovy
mateřské školy, na jejíž realizaci obec získala dotace ve výši cca 3 500 tis.Kč., v rámci opravy dojde k
zateplení školky a poté bude následovat nová omítka.
Další projednávané projekty:
- zastupitelstvo obce hledá možnosti pro vyřízení další žádosti a to na rekonstrukci topení a osvětlení
v naší mateřské škole či na realizaci dětského hřiště u budovy hasičské zbrojnice.
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- pokračují jednání a práce v souvislosti s opravou pomníku padlých na náměstíčku v centru obce a
také hledání nejlepšího řešení pro rekonstrukci veřejného osvětlení v obci, kde je hlavním zájmem
obce ekonomická úspora za následně vydanou elektrickou energii.
- s ohledem na podporu finančních prostředků obce se více preferuje možný prodej parcel v lokalitě
Domov
- podle získaných informací se dokončuje příprava Územního plánu obce, kdy v polovině roku by měl
být na obci dále projednáván nebo schválen
- je jistě pochopitelné, že s náhlým odchodem starosty pana Komzáka může dojít k určitému
částečném přerušení či zpoždění v plánovaných akcích, předpokládá se, že nemůže dojít od odklonu
v jeho započaté práci v letošním roce
- nejsložitější prací obecního úřadu a zastupitelů bude ale zásadní personální změna v čele naší obce a
to jednání o vhodném kandidátovi na starostu a následná volba starosty, která by dle předpokladu měla
proběhnout během dubna letošního roku

MÍSTNÍ POPLATKY V ROCE 2015
Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů
poplatníkem je osoba s trvalým pobytem v obci a osoba, která je vlastníkem nemovitosti v obci
částka na osobu / nemovitost za kalendářní rok
580,- Kč
Místní poplatek ze psů - za kalendářní rok

200,- Kč
300,- Kč / za druhého a každého dalšího psa

Poplatek je možné platit v hotovosti na pokladně OÚ nebo na účet č. 124 669 478/0300 s variabilním
symbolem popisného čísla domu, splatnost poplatku je k 30.6.2015. Na zaplacení poplatků mají
občané šest kalendářních měsíců v roce, věříme, že tato doba je dostačující k včasné úhradě poplatku.

INFORMACE O STOČNÉM
 Cena v tomto kalendářním roce zůstává ve stejné výši jako v letech předchozích, tj. 37,- Kč
vč. DPH za 1 m3 a cena u paušálního poplatku za osobu a měsíc je 111,- Kč vč. DPH.
Vyúčtování skutečné spotřeby u odběratelů s vodoměrem vody z vodovodu nebo ze studny se
provádí po odečtu vodoměrů zpravidla v listopadu daného roku, u poplatků paušálních
k 31.12. daného roku.
 Předběžně upozorňujeme odběratele, kteří při vyúčtování stočného chtějí odečítat spotřebu
vody za bazén, že v zastupitelstvu proběhl návrh, který upravuje povinnost jednotlivých
odběratelů každoročně aktuálně nahlašovat množství vody (obsah bazénu), které chtějí
odečíst. Návrh je v součastné době v jednání a měl by upravovat způsob nahlašování, termín
nahlašování, minimální množství vody odečítané spotřeby a způsob doložení k odpočtu.
Doporučujeme odběratelům, aby sledovali informace na webových stránkách a úřední desce
obce, kde budou po schválení tyto informace zveřejněny.

-
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ÚŘEDNÍ HODINY NA OÚ LOCHOVICE
PO
8 – 12 HOD 13 – 17 HOD
STŘ 8 - 12 HOD 13 – 17 HOD
ČTV 8 - 12 HOD
Webové stránky obce: www.obec-lochovice.cz, email: obecni.urad.lochovice@cmail.cz
Tel. 311 53 77 06 , 311 53 77 52

PŘÍSPĚVKY OBCE NA ZÁJMOVOU ČINNOST NA ROK 2015
V roce 2015 obec Lochovice obdržela množství žádostí o příspěvek na různé akce a činnost
dobrovolných a zájmových spolků, ze kterých schválila tyto příspěvky:
Sportovci – fotbalisté
30 000,- Kč
Sportovci – fotbalisté – Den dětí
10 000,- Kč
Sportovci – malí fotbalisté – 4 turnaje 6 000,- Kč
Sportovci – stolní tenisté – 2. liga
6 000,- Kč
Sportovci – stolní tenis 2. turnaje dětí
1 500,- Kč
Sportovci – volejbalisté – turnaj
2 000,- Kč
Sportovci – tenisté – děti
2 500,- Kč
Sportovci – tenisté – dospělí – turnaje 2 000,- Kč
Sportovci florbalisté děti
2 000,- Kč
Běh na Plešivec
4 000,- Kč
Dětský karneval
2 500,- Kč
Mikulášská dětská diskotéka
2 500,- Kč
SDH Lochovice – soutěž
15 000,- Kč
Místní rybáři – závody dětí
2 000,- Kč
Senioři – příspěvek na provoz
5 000,- Kč
Sdružení OBORA – suché máje
2 200,- Kč
Azylový dům Lochovice – kejkle
2 000,- Kč
Ochránci přírody Rokycany
500,- Kč
Domov seniorů a DPS Hořovice
1 000,- Kč
Domov seniorů a DPS Zdice
1 000,- Kč
Neslyšící Hořovice
500,- Kč
Svaz tělesně postižených
500,- Kč
Podbrdské noviny
1 500,- Kč
Snížení nájmu v sále OÚ pro stolní tenisty z částky 15 000,- Kč na 10 000,- Kč.

SBĚRNÉ MÍSTO OBCE LOCHOVICE
V areálu obce Lochovice - V louce- za autolakovnou směr Lhotka
středa – od 14 do 17 hod
sobota – od 8 do 11 hod
Pro potřeby občanů Lochovice bylo otevřeno sběrné místo pro VELKOOBJEMOVÝ
ODPAD, KOVOVÝ ODPAD A ELEKTROODPAD za dozoru pracovníka obce.
Lze odevzdat: elektroodpad, televize, počítač, ledničky, pračky, myčky, zářivky, výbojky,
kovový odpad a velkoobjemový odpad.
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SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
V sobotu 18.4.2015
Lochovice u novinového stánku 8.35 – 9.10 hod
ODEBÍRÁME:
znečištěné obaly od barev, olejů apod.
AKU – baterie
Pneumatiky
Vyřazené léky
Oleje, olejové filtry
POZOR! SBĚR SE NETÝKÁ ELEKTROODPADU!
ELEKTROODPAD JE MOŽNO ODEVZDAT VE SBĚRNÉM DVOŘE
OBCE LOCHOVICE ( areál v louce za autolakovnou p. Šumery)

Plánovaná oprava zvonice v Netolicích
Před začátkem volebního období jsem si nějakou dobu v Netolicích všímal, že tamější zvonička by
si zasloužila opravit. Poslední oprava byla provedena cca před 30-ti lety a bylo to již na ní hodně znát.
Po vstupu do zastupitelstva jsem se po nějaké době dozvěděl, že Krajský úřad Středočeského kraje
pravidelně vyhlašuje dotační program na opravu drobných památek. Řekl jsem si, že by to byla
vhodná příležitost, abychom využili nabízené zdroje a pomocí nich zrealizovali její opravu.
Začali jsme tedy společně se starostou Komzákem a zastupitelem panem Císařem připravovat plán
na vyřízení dotačního titulu. V průběhu zimy jsme se tedy sešli a vyrazili jsme nejprve do Netolic za
účelem soupisu oprav na zvoničce a místní čekárně autobusu, která také vypadá „poněkud
opotřebovaně“.
Cestou jsme se krátce zastavili u kaple v obci Praskolesy, která byla nedávno opravována pro
načerpání inspirace. Pokračovali jsme do Otmíč a dále také na osadu Kočvary, abychom na vlastní oči
viděli stav zdejší pozemní komunikace a zvážili možnosti její opravy a potencionální možnost
vybudování vodovodu.
Podle dohody jsem se tedy pustil do vyřizování žádosti o dotaci, ovšem nepočítal jsem s tím, kolik
dokladů bude potřeba. Vše se nakonec podařilo a v současné době máme téměř všechny dokumenty
shromážděné a připravené k odeslání na Krajský úřad Středočeského kraje. Je třeba odlišovat dvě
skutečnosti, tj. a) podat žádost o dotaci b) zda jí bude vyhověno. Nikdo totiž nemůže zcela zaručit, že
v případě podané žádosti automaticky bude výsledkem přidělení požadovaných peněz. Pravomoc o
rozhodování při přidělování peněz má komise zasedající na Krajském úřadě rozhodující v těchto
záležitostech. Nyní budeme potřebovat špetku štěstí a doufat, že jsme vše připravili tak, aby veškeré
zrealizované kroky vedly k opravě naší památky a zachovaly ji pro budoucí generace.
Věřím, že se nám to povede.
Radek Smrž

-
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LOCHOVIČTÍ SENIOŘI
Činnost klubu seniorů
Začneme silvestrovským posezením na konci loňského roku. Sešlo se nás přes 30, dobře jsme se
pobavili a úspěšně uzavřeli první rok činnosti. Každý týden se nás scházelo v průměru kolem 15 lidí,
což je velice pěkné.
V měsíci lednu proběhla úspěšná beseda „Brdy“, kterou velice pěkně připravil ing. Jiří Ježek.
Prostory klubovny byly zcela zaplněny, beseda byla velice poutavá a dobře zpracována.
V únoru jsme oslavili 1. výročí otevření naší klubovny, dále proběhla další beseda na téma „Brdské
houby“, přednášel pan Oldřich Jindřich, mykolog. Tato beseda bude mít pokračování v měsíci dubnu,
při které nám pan Jindřich dá recepty na zpracování hub. Ke konci února se uskutečnil zájezd na
divadelní představení „Hrátky s čertem“ do Mýta. Starší si jistě připomenuli touto hrou i naše
lochovické ochotníky, kteří s tímto představením měli také velké úspěchy. Divadlo se nám všem
velice líbilo.
Začátkem března jsme dali dohromady letošní zájezd do Orlických hor. Od OÚ jsme obdrželi
finanční příspěvek na naši činnost v částce 5 000,- Kč. Děkujeme touto cestou za příspěvek, který
bezezbytku využijeme, hlavně na kulturní činnost nejen pro seniory, ale i pro veřejnost.
Zdeňka Novotná, klub seniorů Lochovice

KLUB SENIORŮ LOCHOVICE
PROGRAM NA MĚSÍC DUBEN
3.dubna 2015

VELIKONOČNÍ POŘAD
18.00 hod, sál OÚ Lochovice
účinkuje divadlo „PoDiv Plzeň“
Vstupné 30,- Kč. Zveme všechny občany.

11. dubna 2015 Zájezd na divadelní představení :
„Pravda o zkáze Titaniku“
Ochotnické divadlo Žebrák, odjezd autobusu
v 17.15 hod z náměstí. Vstupné, včetně
dopravy 100,- Kč. Zajistěte si vstupenky včas!
Omezené množství (v klubu seniorů) !
14. dubna 2015 Přeložená beseda z minulého měsíce
„ Vaříme z hub“
– p. Jindřich, 15.00 hod v klubovně seniorů
Přineste si pomůcky na zaznamenání receptů.
Vstupné 20,- Kč
30. dubna 2015 „ČARODĚJNICKÉ ODPOLEDNE“
Mimořádně ve čtvrtek v 16.00 hod, grilování!
Zveme všechny seniory.
Příplatek za občerstvení 30,- Kč.
Vzhledem k opravě fasády budovy obecního úřadu jsou ztíženy podmínky vstupu do klubovny.
Klub bude ale i tak otevřen každé úterý od 14 do 17 hod. Děkujeme za pochopení!
-
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Novinky z naší školy
Milí čtenáři,
školní rok se přehoupl do druhé půlky a my pomalu hodnotíme, co se nám podařilo a co je
třeba zlepšit v příštím školním roce. Myslím si, že dobrá škola je taková, kde se žáci cítí dobře
a bezpečně, s rodiči jsou navozeny partnerské vztahy, škola má kvalifikované pedagogy, kteří dokáží
děti naučit, pomoci jim a zároveň s nimi komunikovat při vzájemném respektování.
Domnívám se, že to všechno naše škola splňuje.
A protože se nám daří, zapojujeme se do různých projektů, realizujeme projekty školní
i třídní. Informace o projektech a akcích Vám v dalších článcích popíší naši učitelé.
Nyní bych se chtěla zmínit alespoň o třech nejdůležitějších. Jedním z nejpřínosnějších
projektů, který zvyšuje úroveň anglického jazyka žáků i učitelů, je projekt společnosti SCIO. Díky
němu jsme získali anglicky mluvícího rodilého mluvčího do našeho celého vzdělávacího programu na
dobu jednoho školního roku, navazujeme spolupráci se zahraniční školou, učitelé budou proškoleni
o metodách výuky cizího jazyka v jednotlivých předmětech a v hodinách přírodovědy a vlastivědy si
děti i učitelé budou moci vyzkoušet dle předem připravených materiálů tematické celky, které jsou
obsaženy v našem školním vzdělávacím programu.
Dalším projektem, kterého se zúčastníme, je Škola bez hranic. Tento projekt je zaměřený
na ověření nově vytištěných učebnic v anglickém jazyce, jež jsou zkoncipovány pro výuku odborných
předmětů na 2. stupni a k podpoře dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v anglickém a
německém jazyce.
Třetí projekt, podpořený evropskými dotacemi, cílí hlavně na pedagogické pracovníky
mateřské školy. Jmenuje se Technika má zelenou a v rámci tohoto projektu učitelé mateřské školy
absolvují studijní stáž do některého z okolních států.
Ivana Eklová, ředitelka školy

Naše škola byla vybrána do mezinárodního šetření PISA
Co je PISA? Je to zkratka pro projekt „Programme for International Student Assessment“,
který řídí Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, a jež probíhá již od roku 2000. Účastní se
ho více než 70 zemí světa.
Je to největší mezinárodní vzdělávací projekt, který testuje patnáctileté žáky. Zjišťuje
připravenost žáků pro život v dospělosti. Test obsahuje otázky z oblasti přírodních věd, matematiky,
čtenářské gramotnosti a tzv. týmového řešení problémů.
Jsme rádi, že testováním naše škola může přispět k uskutečnění projektu v České republice.

Matematický klokan
Matematický klokan je mezinárodní matematická soutěž, která probíhá každý rok
v březnu. I letos se jí naše škola zúčastní. Je rozdělena do šesti kategorií: Cvrček pro 2. a 3. třídu,
Klokánek pro 4. – 5., Benjamín pro 6. – 7., Kadet pro 8. – 9. Pro starší děti jsou určeny kategorie
Junior a Student, ale ty se nás netýkají.
Soutěž probíhá v daném termínu, který je závazný pro všechny soutěžící. Tento rok je to 20.
březen. Na vyřešení úloh mají žáci šedesát minut. Řeší 24 poměrně náročných úloh na logiku a
matematickou představivost. Výjimkou jsou pouze Cvrčci, ti musí zdolat úloh 18. Úlohy mají různou
náročnost a podle toho jsou ohodnoceny třemi, čtyřmi nebo pěti body. Žáci vybírají správnou variantu
z pěti nabízených. Pokud máte pocit, že není nic snazšího než si výsledek tipnout, tak se mýlíte. Za
každou špatnou odpověď se body odčítají.
Malá ochutnávka z minulého ročníku:
Pěticiferné číslo 24X8Y je dělitelné 4, 5 a 9. Vypočítej součet cifer X a Y.
a) 4 b) 5 c) 9 d) 10 e) 13 Tak co vy na to?
Takže… přejme všem hodně zdaru!
-
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Rodilý mluvčí Mario v naší škole
„Hi Mario, Hello Mario!“ (Čau Mario, ahoj Mario!). Tyto pozdravy zní školou, když
chodbami prochází náš školní asistent Mario González Vazquez. Pětadvacetiletý rodák
ze Španělska, který s dětmi i pedagogy komunikuje pomocí anglického jazyka, se stal od konce
listopadu 2014 nedílnou součástí naší školy a my se z jeho přítomnosti budeme těšit až do konce
tohoto školního roku.
Jaký Mario je? Nejen že je stále dobře naladěn a vždy má na tváři úsměv, ale jeho dalším
charakterovým rysem je vstřícnost, zájem o sport, kulturu a hudbu. Navíc se s námi v hodinách dělí o
spousty zajímavostí a zvyklostí z jeho rodné země – Španělska. Především žáci prvního stupně jsou
jeho prezentacemi v hodinách nadšeni a ztrácí zábrany při používání anglického jazyka a nebojí se
vyjádřit své myšlenky, a to je přesně to, čeho jsme chtěli docílit, když jsme žádali o zapojení do
projektu
„Janička“.
Jsme šťastni,
že naše škola
byla
vybrána
jako
jedna
ze zhruba 30 škol z celé České republiky a že můžeme žákům nabídnout tento nadstandard.
Možná se ptáte, jaký je úkol školního asistenta. Odpověď je snadná. Školní asistent působí ve
třídě současně s pedagogem, se kterým musí vždy dopředu probrat, jaká látka a jakou metodou bude
vyučována, a poté ve třídě pomáhá slabším žákům nebo naopak pracuje se žáky šikovnými, abychom
je více podnítili k další práci. Dále si Mario připravuje prezentace na cca 5 – 15 min., kde osvětluje
látku daného tématu. Je potřeba podotknout, že asistuje nejen v hodinách anglického jazyka, ale i v
hodinách matematiky, přírodopisu, zeměpisu, dějepisu, fyziky, hudební výchovy, tělesné výchovy
atd., a to jak na prvním, tak na druhém stupni naší školy.
Věříme, že i díky možnosti pracovat s Mariem budou mít žáci pozitivnější vztah
k anglickému jazyku a uvědomí si, že být schopen komunikovat cizím jazykem je v dnešní době
nezbytností. A že sem tam udělají chybičku? Nevadí hlavně se nebát a odhodit zábrany. Přejeme všem
našim žákům hodně příjemných hodin v naší škole – ZŠ a MŠ Lochovice.

Zápis dětí do 1. ročníku
Zápis dětí do 1. ročníku proběhl ve čtvrtek 5. února 2015. Děti se na své první cestě školou
setkaly s pohádkovými postavičkami z večerníčků. Nejvíce obdivovaly stanoviště
u Krysáků, kde třídily odpadky.
Celkem bylo zapsáno 28 dětí. Přejeme všem, aby se jim ve škole dařilo a líbilo.

Výsledky žáků 1. stupně v soutěži Králodvorská koruna
V pondělí 9. března 2015 se konal v Králově Dvoře XV. ročník pěvecké soutěže Králodvorská
koruna. V nejmladší kategorii získala Magdaléna Ciprová - 1. místo. Adéla Fárová byla oceněna
čestným
uznáním.
Oběma
žákyním
II.
třídy
ZŠ
Lochovice
děkujeme
za reprezentaci školy, blahopřejeme k obdivuhodným výkonům a přejeme další hudební úspěchy.

Králodvorská koruna 10. 3. 2015
Soutěžní klání Králodvorské koruny v kategorii 4. a 5. třída se konalo v úterý 10. 3. 2015
od 8,00 hod. Mezi prvními zazpívala Eliška Mynaříková následována Agátou Karáskovou, obě žákyně
5. třídy na klavír doprovodila paní učitelka Marta Tauberová z králodvorské hudební školy. Své síly
s ostatními změřil také Milan Riško ze 4. třídy ZŠ Lochovice. Při vyhodnocení kategorie jsme měli
všichni radost, protože obě žákyně 5. třídy získaly 2. Místo a Milan Riško si ze soutěže odvážel čestné
uznání. Zhruba v 11 hodin byla zahájena věková kategorie 6. a 7. třídy. Michaela Horná ani Veronika
Dvořáková
mohly
být
se
svým
výkonem
spokojené,
proto
se
při vyhlášení výsledků obě opět radovaly z 2. místa. Soutěž byla pro všech pět žáků cenným zdrojem
zkušeností a za odvedenou práci si všichni zasloužili odměnu. Společně jsme vyrazili na oběd
a ještě cestou domů jsme si zpívali.
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Školní kolo recitační soutěže
Pojďte se mnou blahopřát. Komu?
Všem, kteří se nebojí přihlásit na recitační
soutěž, nelitují času a námahy při učení „své“
básničky
a
pak
zvládnou
nervozitu
a skutečně celý text předvedou divákům. Že za
to slíznou odměnu v podobě potlesku a ceny?
Asi máte pravdu, ale kvůli tomu to jistě nedělají,
vždyť se často jedná o několik týdnů příprav.
Oceňte tedy spolu se mnou výsledkovou listinu
a fotografie našeho školního kola sólové
recitace.

Věková kategorie 1. třída, umístění:
1. Jana Maczanová, 2. Eliška Červená,
3. Tereza Zajíčková. Dále se účastnili:
Jiří Císař, Elizabeth Collinsová, David Lugar,
Sabina Plecitá, všem gratulujeme. 1. věková
kategorie (2. a 3. třída), umístění: 1. Patrik
Maczana (3. třída), 2. Veronika Jánská (2.
třída), 3. Damián Vochozka (3. třída).
Dále se účastnili: Adélka Fárová a Michal
Hejduk, všem gratulujeme.
2. věková kategorie (4. a 5. třída), umístění: 1. Tereza Hříbalová (4. třída), 2. AgátaKarásková (5.
třída), 3. Tereza Frajtágová (5. třída).
Dále se účastnili: Tomáš Červený, Tea Faustusová, Tereza Havránková, všem gratulujeme. 3. věková
kategorie (6. a 7. třída), účastnila se: Veronika Dvořáková (7. třída), gratulujeme jí k postupu do
okresního kola.

Okresní kolo recitační soutěže
Když jsme v listopadu žádali Krajský úřad Středočeského kraje o organizaci okresního kola
recitační soutěže, doufali jsme, že to opět „vyjde“. Letos se v naší škole okresní kolo konalo již
podesáté. Celkem letos přijelo 51 žáků ze sedmi základních škol, a to z Hořovic, Hostomic, Zdic,
Osova, Žebráku, Cerhovic a z Litně. Pro žáky byla připravena místnost, kde si mohli hrát, kreslit, nebo
bloudit internetem na počítači, ale vždy znovu a znovu mě překvapí, jak všichni ti malí recitátoři a
recitátorky chtějí dávat pozor, jak v okamžiku, kdy jejich konkurence přednáší své texy, naslouchají a
porovnávají si a následně i hlasují v divácké soutěži. Děkujeme Knihkupectví Pistorius&Olšanská,
které nám již potřetí poskytlo knihy jako ceny soutěže v diváckém hlasování.
V porotě letos zasedl básník Petr Petříček, litvínovský rodák, který však nakonec zakotvil ve
Středočeském kraji a kdo z vás se necítí, aby si přečetl jeho básnickou sbírku Zpráva
o Ikarovi, ten si možná vzpomene na obrazovou část publikace Křivoklátsko, kterou právě
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on doprovodil slovem. A další zkušenou porotkyní byla novinářka paní Radka Kočová z Berounského
deníku, která o naší soutěži hned napsala na jeho stránkách. Na závěr musím poděkovat také
předsedkyni poroty, paní ředitelce Ivaně Eklové, která oba porotce oslovila.
A také nesmím zapomenout na vydatnou pomoc kolegyň, které s našimi dětmi nacvičovaly,
našich kuchařek, jež upekly výbornou buchtu jako občerstvení, paní učitelky Evy Veličové, jejíž
výzdobu třídy děti obdivovaly, a na pomoc Jitky Ernestové, která mě provázela celým procesem od
účtenek přes květiny až ke krájení oné buchty. A jestli jsme alespoň v některé kategorii byli úspěšní?
Naše želízka v ohni hřála, ale nejvíce se rozhořela Agáta Karásková, s básní Malíř jménem Podzimek
získala 1. místo ve druhé věkové kategorii.

Semináře a přednášky
Na naší škole se v první třetině nového roku uskutečnilo několik zajímavých seminářů.
Jednalo se o vzdělávací programy či přednášky, při kterých mají žáci možnost prohlubovat své
znalosti nebo si ověřit vlastní schopnosti.
V březnu 2015 připomněl projekt společnosti EKO-KOM nazvaný Tonda obal na cestách
význam třídění odpadu a způsoby jeho recyklace. Lektor seznámil děti s tím, jak, kam a proč se odpad
třídí a co se z něj dále vyrábí. Ilustrační videa a fotografie v průběhu prezentace zavedla naše malé a
větší posluchače přímo do třídíren odpadu, spaloven či výroben např. textilu, papíru či stavebních
materiálů z recyklovatelných obalů. Děti si také prakticky vyzkoušely, zda skutečně ovládají třídění do
barevných kontejnerů. Vedle tohoto semináře škola trvale podporuje vědomí odpovědnosti za životní
prostředí. Na chodbách jsou k dispozici barevné kontejnery, pořádají se sbírky plastových víček nebo
elektroodpadu a baterií. Pod vedením paní učitelky Procházkové se na II. stupni pravidelně koná
projekt Recyklohraní, který je pod záštitou MŠMT České republiky.
Také bezpečnost dětí je stále jedním z nejzásadnějších témat současnosti. Proto se i letos žáci
I. stupně setkali v několika vyučovacích hodinách se strážníky Městské policie Hořovice. Policisté na
těchto setkáních děti jednak poučili o výkonu svého povolání, ale také je seznámili s medvídkem
Maxíkem, který dětem radí, jak se správně chovat na silnici. V milé atmosféře si společně všichni
zopakovali, jaká pravidla platí pro chodce a jaká pro cyklisty. Žáci si prověřili znalost dopravního
značení a povinné výbavy kola.
Protože se policie zabývá i skrytým nebezpečím, pohovořili s žáky o prevenci šikany, jejích
projevech a o způsobech, jak se jí bránit.
Pedagogičtí pracovníci školy

Karneval v ŠD
Tak jako každý rok i letos jsme ve školní družině pořádali maškarní karneval. Dlouho jsme se
nemohli domluvit na termínu, aby vyhovoval co nejvíce dětem, až nám vyšel čtvrtek 5. března.
Ještě před karnevalem jsme přichystali výzdobu, karnevalové obrázky a barevné fáborky.
Nechtěli jsme žádné nákladné masky, vždyť i podomácku vyrobená maska může být tou nejhezčí…
Masky dětí i paní vychovatelek byly do poslední chvíle v utajení. Odpoledne jsme si užili
tancem a soutěžemi. Moc nás letos děti překvapily, protože většina z nich si masky přichystala, kdo
neměl, půjčili jsme mu masku z družiny.
Karneval nám rychle utekl, tak se zase budeme těšit na příště.
Děti a paní vychovatelky ze školní družiny

-

strana 13 –

Dětský tenisový oddíl Lochovice
Rovněž v letošním roce bude pokračovat ve své úspěšné činnosti dětský tenisový oddíl v Lochovicích.
Pod vedením zkušeného hlavního trenéra Miroslava Šilhavého a za přispění a podpory rodičů a dalších
příznivců tenisu dosáhli v roce 2014 stávající mladí hráči několika významných úspěchů jak v
regionálních, tak i v krajských soutěžích. Za ty nejvýznamnější jmenujme 2. místo minitenistů ve
středočeském přeboru nebo 2. místo Jakuba Dolenského ve dvouhře na turnaji v Březnici.
Výuka dětských tenistů probíhá na pravidelných trénincích na tenisových kurtech v Lochovicích a je
vedena formou her, soutěží, ale i kondiční a technickou přípravou a v neposlední řadě i vzájemnými
zápasy dětí. Jednotlivé tréninky jsou rozděleny podle věkových a výkonnostních kategorií a konají se
ca. 3x týdně (obvykle pondělí, středa a víkend). V případě zájmu je možno po dohodě s trenérem
doplnit tréninkový plán i o individuální výuku.
V průběhu celého roku jsou pro dětské tenisty pořádány pravidelné turnaje, kde můžou porovnat
získané zkušenosti s ostatními. Vedle zápasových dojmů si pak děti můžou odnést domů i své první
tenisové medaile a odměny. Termíny jednotlivých turnajů jsou s předstihem oznamovány na
trénincích. Pokročilejší hráči v jednotlivých kategoriích se pak zúčastňují mistrovských soutěží pod
hlavičkou Tenisového svazu ČR.
Chcete-li vidět své děti, jak se z nich krok za krokem stávají úspěšní mladí tenisté, neváhejte a přijďte!
Stačí se telefonicky domluvit s trenérem M.Šilhavým na tel.č. 608 529 037 na nejvhodnějším termínu
prvního tréninku a může se začít. Další informace o výuce naleznete i na stránkách www.ts-radost.cz .
Pokud i Vy dospělí byste si chtěli přijít zahrát tenis, pak není nic snadnějšího! Tenisový klub
Lochovice nabízí jednorázový pronájem kurtů, popř. i možnost stálého členství novým zájemcům. V
předletním období bude rovněž uspořádán turnaj ve čtyřhře pro veřejnost. Termín turnaje bude s
předstihem zveřejněn. Bližší informace ke členství v Tenisovém klubu i k pronájmu kurtů Vám rád
podám na tel.č. 775 647 615.
Na závěr bych velmi rád chtěl poděkovat OÚ Lochovice za veškerou podporu činnosti a provozu
našeho Tenisového klubu, a to jak ve formě finanční tak i organizačně/technické.
Jan Kunc
předseda Tenisového klubu Lochovice

Sportovní výsledky oddílu stolního tenisu Slovan Lochovice
Před zhruba rokem slavil oddíl stolního tenisu v Lochovicích největší úspěch – postup do druhé ligy.
V té době nikdo netušil, jak sezóna 2014/2015 výsledkově dopadne. Všichni se těšili na tuto soutěž.
Bohužel nejlepší hráč Vít Černý se potýkal se zdravotními problémy, které vyvrcholily operací páteře
a nedoporučením hrát stolní tenis. Oddíl za něj nenašel rovnocennou náhradu. Výsledek sezóny –
žádné vítězství ani remíza, pouze zkušenosti z této vysoké soutěže. Pozitivní je výsledek – Radek
Šmejkal, odchovanec Lochovic, se stává jedničkou Slovanu Lochovice. Slovan Lochovice sestupuje
zpět do třetí ligy.
Ostatní soutěže dospělých
- mužstvo B se zachránilo v okresním přeboru první třídy
- mužstvo C udělalo nejlepší výsledek – vyhrálo okresní přebor druhé třídy a postoupilo do
okresního přeboru první třídy. V této soutěži byl nejlepším hráčem C mužstva patnáctiletý
Hynek Bláha.
- mužstva dospělých D a E – hrála okresní soutěž, dostávali příležitost především mladí
(mužstvo E)
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Soutěže mládeže
- na okrese Beroun není stálá soutěž, pouze bodovací turnaje mládeže. Těchto turnajů se
zúčastňoval především Jirkovský Antonín nejml. , který bojoval s dalšími třemi o celkové
prvenství v hodnocení BTM. Předposledním turnajem byl na čtvrtém místě.
- Hráči Bláha Hynek, starší žák a Jirkovský Antonín nejml., mladší žák, se zúčastňovali také
bodovacích turnajů středočeského kraje. V nedokončeném seriálu obsadil Bláha Hynek 84 –
86 místo a Jirkovský Antonín nejml. 93 místo. Jedná se o celkové hodnocení mládeže ve
středočeském kraji.
Ve dnech 25. a 26.4.2015 pořádá oddíl stolního tenisu Slovanu Lochovice turnaje pro chlapce a
děvčata ve stolním tenisu, 3. ročník „Memorial Josefa Maulise“ - sobota 25.4. mladší žáci, neděle
26.4. starší žáci.
Děkujeme obecnímu úřadu za možnost tréninku a hraní zápasů na sále Český dvůr, též za podporu
činnosti především mládeže.
Pavel Cipra st., stolní tenis Lochovice

JUBILANTI
V první polovině tohoto roku slaví své životní jubileum tito naši spoluobčané:
Šmejkal Jaroslav 85 let
Voráčková Zdeňka 80 let
Smrž Miloslav 65 let
Růžičková Anna 82 let
Císař František 75 let
Jirkovská Milena 65 let
Kubištová Anežka 88 let
Červenková Marie 82 let
Mrtvá Jaroslava 75 let
Kotrbatý Josef 65 let
Krákora Josef 65 let
Procházka Josef 65 let
Kubišta Václav 65 let
Langová Zdeňka 65 let
Matějková Libuše 65 let
Klímová Miluše 85 let
Bártová Jaroslava 84 let
Křikavová Marie 65 let
Horáková Helena 84 let
Berner Albert 84 let
Černá Jaroslava 70 let
Roztočilová Miloslava 65 let
Fenclová Marie 65 let
Sklenář Jan 65 let
Sybolová Marie 65 let
Grosz Jan 87 let
Nagy Ondrej 84 let
Zavadilová Libuše 83 let
Hlaváček Václav 81 let
Hornátová Zdeňka 80 let
Brnušáková Viktorie 80 let
Červená Marie 75 let
Srdečně gratulujeme a současně přejeme do dalších let mnoho zdraví, štěstí a elánu!
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ZPRÁVY Z AZYLOVÉHO DOMU A KLUBU BETLÉM
Azylový dům sv. Josefa, provozovaný Farní charitou Beroun, byl otevřen v roce 2011. Od té
doby prošel mnoha změnami. Nejen služby, které zde poskytujeme, jsou stále více přizpůsobovány
potřebám lidí, kteří se na nás z různých důvodů obracejí.
Vím, že podobná zařízení nebývají v obcích příliš oblíbená, o to více si vážíme všech, kteří
naši práci chápou a podporují. Ráda bych touto cestou ubezpečila všechny, kdo mají pochybnosti o
významu a účelu poskytovaných služeb v našem zařízení, že u nás mají otevřené dveře všichni – nejen
ti, kdo se zrovna ocitli v životní krizi, ale i ti, které zajímá, jaký význam a smysl takovéto zařízení má.
Přijměte naše pozvání na akce, které Farní charita v Azylovém domě sv. Josefa každoročně
pořádá i pro širokou veřejnost. Veškeré naše aktivity jsou oznamovány na vývěsce azylového domu a
na webových stránkách Farní charity Beroun. V loňském roce u nás proběhlo několik diskuzních
seminářů, Den otevřených dveří, Den dětí, Velký oheň a mnoho podobných akcí. I letos chystáme
spoustu příjemných akcí – srdečně zveme například na 5. ročník soutěže o nejlepší bábovku, oslavu
Dne dětí, nebo na Jarní velký oheň či Bazárek. Ze stálé nabídky poraden pro veřejnost nabízíme
právní, psychologické, logopedické a poradenství, které pro veřejnost nabízíme zdarma. Také u nás
probíhá kroužek keramiky, náboženství, klub Betlém. Přijďte se podívat a přesvědčit se, že práce,
kterou děláme má význam, i když to někdy na první pohled není zřejmé.
Moc děkujeme všem, kteří nás podporují a například přivezou nepotřebné oblečení, hračky,
nádobí, potraviny atp., nebo nám pomáhají jinou cestou. Dovolím si vzpomínku na zesnulého pana
starostu Ivana Komzáka, kterému bych tímto ráda poděkovala za skvělou spolupráci a ochotu vyjít
vstříc i v situacích, které nebyly mnohdy nijak příznivé. Naše hluboká soustrast patří rodině pana
starosty, pro kterou je toto období jistě velice bolestné.
Za celý kolektiv Azylového domu sv. Josefa Bc. Alena Nováková, DiS. – vedoucí AD.

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY LOCHOVICE
PROBĚHNE
DNE 29.4.2015
bližší informace na webových stránkách školy
nebo na vývěsní tabuli školy
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