Číslo 2 – prosinec 2017

Zpravodaj obce Lochovice

Krásné svátky vánoční, pěknou cestu z půlnoční,
od Ježíška velký ranec, na Silvestra pěkný tanec,
od muziky lehký krok a pak šťastný nový rok
-
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Vážení občané z naší obce Lochovice,
Obory, Netolice a Kočvar,

přiblížil se závěr letošního roku a všichni máme před sebou krásné vánoční chvíle, které si chceme
užít v klidu, radosti, pohodě a mezi svými nejbližšími. Určitě to tak bude jako každý rok, kdy naše děti
mají natěšeno a užívají si pohodu volna, dárků a radostí a my jako rodiče či prarodiče si stále více
uvědomujeme tu radost a pohodu na ně shlížet a radovat se z nich a i s nimi a stejně tak si říkat – jaké
je to krásné, že si ještě můžeme s nimi vše takto prožívat, radovat se z jejich radostí a tak trochu si i
užívat své reality, svého domova, rodiny, stejně jako svého zdraví a všeho, co každý z nás má spojeno
s oslavou vánoc. Každý z nás někam patří a potřebuje vnímat, že má svůj domov, své blízké, že
k někomu patří a že se určitě máme a nebo, že alespoň teď, se máme dobře. A to je právě to všechno
důležité a lidské, až vedle toho jsou ty dárky, to dobré jídlo, stromeček, předvánoční úklid a další řada
věcí, které si vytváříme a které nás v závěru roku provázejí.
Možná se shodneme, že krásným zážitkem pro nástup tohoto adventního čas u nás je každoroční
rozsvícení vánočního stromu v naší obci, které s velkou láskou připravuje paní Renata Schumová s
týmem svých spolupracovníků, bez kterého by asi vánoce pro řadu z nás nějak nezačínaly.
V duchu tohoto osobního klidu a radostí jistě také vnímáme snad radost a spokojenost z místa, kde
žijeme, kdy to není jenom váš byt nebo dům, ale je to ten náš domov, kde můžeme stále žít v klidu,
naštěstí v míru a ve svém malém království, ale věřím, že i pro velkou řadu z vás je to pocit
spokojenosti s tím, že tady u nás v Lochovicích bydlíme, žijeme a že se nám tu všem jistě dobře daří.
Věřím, že občané obce sledují, co se u nás mění, co se vylepšuje a co opět obecní úřad a zastupitelé
zařídili nebo nechali vylepšit. U sebe víme, že nic není jen tak, že vše nové bývá spojeno jak
s myšlenkou, že chceme něco změnit, tak s chutí to chtít udělat, stejně i s úsilím to vše dotáhnout do
očekávaného konce. Můžeme vnímat, jak je zde mnoho krásných a výstavných domů, zahrad a
předzahrádek, a tak by mělo být i pro nás všechny prioritní, jak to u nás vypadá a jestli by se snad
nedalo s tím letitým a okoukaným něco lepšího udělat. A ty veřejné prostory kolem nás, ty jsou vždy
hezké a upravené, když také lidé, kteří v sousedství bydlí, tak nejsou lhostejní k „cizímu“, ale chtějí to
mít jak u sebe, tak i poblíž hezké a upravené… A tak je hezké, že řada veřejných míst tady v obci
rozkvetla a že to tak vydrželo s péčí těchto dobrovolných zahradnic a zahradníků až do podzimu.
Možná by bylo k zamyšlení, zda v obci nevyhlásit pro příští rok výzvu pro zkrášlení veřejných míst
třeba před našimi domy s finančním příspěvkem obce pro ty, kteří se chtějí zapojit a chtějí to mít tady
ještě příjemnější.
A i když to tu všichni známe a pamatujeme mnohé, tak mi dovolte trochu připomenout řadu
realizovaných věcí v naší obci, ze kterých určitě řada z nás měla a má dobrý pocit.
Z úspěšných projektů za druhé letošní pololetí v naší obci chci uvést ty nejdůležitější:
 celková rekonstrukce části Střelecké uličky a vybudování zde nového povrchu s bezpečnými
terasovitými stupni pro snadnější zdolání největšího převýšení
 realizace restaurátorské opravy sochy sv.Františka Xaverského na náměstí Republiky
 další etapa úprav parku kolem památníku padlých v obou světových válkách, kdy zejména
nový vlajkový stožár a přítomnost státní vlajky ukazuje, jak si vážíme naší státnosti a všech,
kteří za nás a naši vlast položili své životy
 opravy našich místních komunikací, kdy byla „z gruntu“ opravena velká část komunikace na
Kočvary, dále menší opravy povrchů komunikací na Oboře, ke mlýnu, k panu Zachovi,
v Jamách, v lese na Kočvary, opravy místních komunikací se řešily zpevněním povrchů
z obecních zásob asfaltového recyklátu
 pokračování ve zhotovení další části nových chodníčků na obecním hřbitově
 dokončení výměny původního topení v budově obecního úřadu s vybudováním nových
rozvodů a montáží kotlů na zemní plyn – určitě nikomu již nebude chybět černý dým
z obrovského komína budovy úřadu stoupající vzhůru ve středu obce
 zakoupení a instalace nové autobusové zastávky v Netolicích
 zakoupení a instalace nové autobusové zastávky a protilehlého ostrůvku u kolejí směrem na
Hořovice
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zakoupení a instalace nových herních prvků z akátového dřeva na zahradě mateřské školy
výměna a instalace nového velkokuchyňského elektrického sporáku do školní kuchyně
v mateřské škole
 z obecního rozpočtu se hradila výměna krytů na radiátory a výměna lina v jednom oddělení
mateřské školy
 oprava regulace ústředního topení v menších tělocvičnách školy
 mezi největší letošní akci bezesporu patří celková rekonstrukce ordinace zubního lékaře a
přilehlé čekárny, dodávka nového nábytku, zubařského křesla, zubního rentgenu a další
technologie. Možná se řadu občanů zaujala pozvánka na slavnostní „den otevřených dveří“ ve
čtvrtek 21.prosince 2017 a prohlídka nově vybudovaného pracoviště lékaře u nás
 zakoupení nové prosklené vitríny a úřední desky na budovu úřadu, do Netolic a ke vstupu do
hřbitova
 dobrá ekonomická situace obecního rozpočtu dovolila utratit 2 miliony korun za nákup
nového, i když trochu ojetého, hasičského stříkacího vozu a lépe tak ochránit naše nemovitosti
před požárem
 nemálo času se věnovalo jednání s občany ohledně jejich souhlasů s budoucí výstavbou
splaškové kanalizace v Netolicích a dokončení tak projektové dokumentace pro tuto další
prioritní stavbu
 dokončil se prodej prakticky všech parcel v lokalitě Domov a ze získaných prostředků se tak
přiblížila výstavba nové sportovní haly v obci, kdy je již zveřejněna a odsouhlasena konečná
podoba haly a návazného sportoviště a může se nechat vypracovat celá projektová
dokumentace a pak i začít stavět na obecních pozemcích mezi ZŠ a MŠ
 ze získané dotace konečně dorazily kompostéry, které se budou vydávat přihlášeným občanům
počátkem roku 2018 a v akci již byl i získaný nový štěpkovač
 rodiče nově narozených dětí do naší obce pravděpodobně i potěšilo vítání jejich dětí, jako
nových občánků obce, které v této části roku náš úřad 2 x zajišťoval
 a kdo sledoval alespoň ze zápisů jednání zastupitelů tak ví, že se toho podařilo ještě i o trochu
více
Tento výčet rozhodně není předkládán jako chlubení, ale právě jako úspěšnost naší obce, možná i
výkonnost neuvolněného starosty a některých zastupitelů, kteří vedle své rodiny, vedle své práce,
vedle rozhodování v zastupitelstvu naší obce, právě chtěli pro naši obec něco víc a tomu věnovali
svůj osobní čas a práci. Není to tak o ničem jiném, jen o tom, co se organizovalo, zajistilo a
dokončilo, každý z nás si sám může vše přebrat, zda to bylo k něčemu, zda to bylo těžké či to
vlastně byla jen „višnička“.

Jednání zastupitelů.
Zastupitelé naší obce se na svých jednáních sešli od začátku prázdnin prakticky jen třikrát.
31.srpna 2017
Zastupitelé na tomto zasedání schválili vyhodnocení veřejné zakázky na nákup kompostérů a
štěpkovače, schválili opravy cesty na Kočvary a to ve dvou etapách - jednou jako novou obměnu
povrchu a další část zpevněním povrchu recyklátem, schválili rozpočtové opatření č.4, projednali
záležitosti směny pozemků či nákupu pozemku pro obec a prodej 2 parcel v lokalitě Domov, schválili
smlouvy o smlouvách budoucích na akce ČEZu u nás, nákup nového elektrického sporáku do kuchyně
v mateřské škole, vyjadřovali se k záměru na opravu místní komunikace Kubištova ulice, schválili
výzvu veřejné zakázky na zateplení budovy obecního úřadu, řešil se přehled jednotlivých vlastníků
rodinných domů v obci, kteří stále nejsou připojeni na splaškovou kanalizaci, seznámili se se stavem
prací při rekonstrukci zubní ordinace, radovali se z vítězství naší cenové nabídky pro nákup
hasičského auta v rámci aukce obce Chyňava, odsouhlasili nákup dalších čerpadel pro výměnu
v domovních čerpacích šachticích u rodinných domů a schválili ukončení smlouvy na dodávku energii
se společností Energie Pro ke konci letošního roku.
Zúčastnilo se 7 zastupitelů ze 12.
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19.října 2017
Členové zastupitelstva obce projednávali další verzi architektonické studie a rozpočtu na sportovní
halu v obci, schválili výsledek výběrového řízení na dodavatele zateplení budovy úřadu, schválili
rozpočtové opatření č.5, schválili kupní smlouvu na nákup hasičského vozu, na nákup kompostérů a
štěpkovače, na provedení opravy komunikace na Kočvary, schválili upravené znění řádu veřejného
pohřebiště obce Lochovice, schválili „dodatek č. 1/2017 k obecní vyhlášce pro sběr druhotných
surovin č.1/2015“, schválili pronájem obecního bytu, projednali písemné žádosti občanů doručených
na obec, odsouhlasili uzavření smlouvy pro nákup energií na rok 2018 na obchodní burze, seznámili se
se stavem hospodaření obce za 3 čtvrtletí roku, seznámili se s průběhem dokončovacích prací zubní
ordinace, schválili smlouvu na opravu chodníku v části Horymírova ulice, smlouvu na pokračování
opravy chodníčků na hřbitově, projednali aktuální situaci ohledně provozování ČOV u nás, projednali
další návrh České pošty, kdy opět odmítli návrh, aby pobočku tady v obci přestala provozovat Česká
pošta a služby by tak měl poskytovat či neposkytovat jiný subjekt, zastupitelé trvají na tom, že
pobočku pošty má stále zajišťovat státní firma Česká pošta, dále odsouhlasili návrh Českých drah na
opravu zabezpečovacího zařízení na úseku železnice v katastru obce a schválili plán inventarizace
majetku a závazků obce Lochovice k 31.12.2017.
Zúčastnilo se 9 zastupitelů ze 12.
20.prosince 2017
Na posledním zasedání tohoto roku se schválil rozpočet obce na rok 2018 i střednědobý výhled
rozpočtu do roku 2020, schválil se rozpočet Základní školy a Mateřské školy Lochovice, jednalo se o
plánu školy na zlepšení materiálního zázemí školy, schválila se výše stočného pro rok 2018 a to pro
naši obec i obce Lhotka a Libomyšl, schválila se obecní vyhláška o nočním klidu a pořádání akcí
v době nočního klidu, projednalo se aktuální znění zásad pro poskytování dotací z rozpočtu obce,
schválilo se poslední letošní rozpočtové opatření, na to navázala informace o stavu hospodaření obce
ke 30.11.2017, seznámili se s výsledkem nákupu energií pro obec na obchodní burze, odsouhlasil se
konečný stav záměru výstavby sportovní haly v obci, projednali záměr na vypracování strategického
plánu obce na další roky, jako požadovaného materiálu obce, schvalovalo se podání dotací pro rok
2018, řešila se pohledávka společnosti Amper Market za odebranou i zaplacenou elektřinu za prosinec
2015, kdy si tato společnost nárokuje opětovné uhrazení této částky, řešila se otázka vládního nařízení
o odměňování v obcích a řešily se odpovědi na žádosti občanů.

Návrh rozpočtu Obce Lochovice na rok 2018
-připravený návrh na jednání dne 20.12.2017I. P Ř Í J M Y - dle paragrafů
Par.

Popis

Návrh rozpočtu

0000
Daň z příjmů fyz.osob ze závislé čin. a funkčních požitků
Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činností

3 000 000,00
82 000,00

Daň z příjmů fyz.osob z vybíraná srážkou

400 000,00

Daň z příjmů právnických osob

3 046 000,00

Daň z příjmů právnických osob za obce

1 000 000,00

Daň z přidané hodnoty

6 347 000,00

Odvod za odnětí půdy ze zeměd.půdního fondu

2 000,00

Poplatek za provoz syst.shrom.sběru kom.odpadků

760 000,00

Poplatek ze psů

50 000,00

Poplatek za užívání veřejného prostranství

10 000,00

Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z výher hrac.přístrojů

54 900,00
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Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů

60 000,00

Daň z hazardních her

107 000,00

Správní poplatky

15 000,00

Daň z nemovitých věcí

1 300 000,00

Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta.

364 100,00

Střed.kraj –VSS
Neinv.přijaté trasfery od obcí

30 000,00

Obec Libomyšl-hasiči
Celkem

16 628 000,00

1011 Udrž.výr.potenc.zeměd.půd.fond a mimoprod.funkce zem.

38 000,00

2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly

48 000,00

2413 Záležitosti radiokomunikací

46 000,00

3314 Činnosti knihovnické

1 000,00

3392 Zájmová činnost v kultuře

24 000,00

3412 Sportovní zařízení v majetku obce

20 000,00

3599 Ostatní činnost ve zdravotnictví

120 000,00

3612 Bytové hospodářství

312 000,00

3613 Nebytové hospodářství

74 000,00

3619 Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství

10 000,00

3632 Pohřebnictví

9 000,00

3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí

44 000,00

3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

220 000,00

3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů

3 000,00

3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)

1 000,00

3724 Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů

1 000,00

3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů

160 000,00

3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů

6 000.00

3729 Ostatní nakládání s odpady

1 000,00

6171 Činnost místní správy

54 000,00

6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

140 000,00

P Ř Í J M Y - dle paragrafů celkem

17 960 000,00

Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd
Třída 1: DAŇOVÉ PŘÍJMY

16 233 900,00

Třída 2: NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

1 274 000,00

Třída 3: KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

58 000,00

Třída 4: PŘIJATÉ DOTACE

394 100,00

II. V Ý D A J E - dle paragrafů
Par

Popis

návrh rozpočtu

2212 Silnice

640 00,00

( oprava povrchu Kubištova ulice –vlastní podíl)
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2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací

760 000,00

( chodník Horymírova ul.+ přechody pro pěší )
2221 Provoz veřejné silniční dopravy

93 000,00

( doplatek autobusová doprava Beroun )
2310 Pitná voda

10 000,00

2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly

370 00,00

( projekt kanalizace Netolice-doplatek )
3113 Základní školy
( zákl.a mateř.škola

1 929 000,00
1 600 000,00

opravy a udržování

320 000,00

nákup ostatních služeb

9 000,00

)

3314 Činnosti knihovnické

35 000,00

3319 Ostatní záležitosti kultury

19 000,00

3341 Rozhlas a televize

10 000,00

3392 Zájmová činnost v kultuře

172 000,00

3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků

157 000,00

(dotace spolkům)
3412 Sportovní zařízení v majetku obce

1 074 000,00

(sportovní hala-projektová dokumentace + přípojky)
3419 Ostatní tělovýchovná činnost

96 000,00

(dotace spolkům)
3421 Využití volného času dětí a mládeže

70 000,00

3599 Ostatní činnost ve zdravotnictví

143 000,00

3612 Bytové hospodářství

195 000,00

( dokončení bytu pro zub.lékaře, )
3613 Nebytové hospodářství

12 000,00

3619 Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství

280 000,00

(lokalita Domov - odvod DPH za prodané pozemky, místo na kontejnery v lokalitě Domov)
3631 Veřejné osvětlení

380 000,00

( veřejné osvětlení u hřbitova, u parku a v Netolicích )
3632 Pohřebnictví

135 000,00

(oprava chodníčků na hřbitově )
3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí

3 000,00

3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

133 000,00

(nákup pozemku Obora)
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů

30 000,00

3722 Sběr a svoz komunálních odpadů

810 000,00

3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)

621 000,00

3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů

5 000,00

3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

538 000,00

(úpravy parku na Náměstí Republiky + zpevněné plochy stanovišť na kontejnery)
5212 Ochrana obyvatelstva

410 000,00

(protipovodňový a výstražný systém – vlastní podíl)
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5512 Požární ochrana - dobrovolná část

177 000,00

6112 Zastupitelstva obcí

770 000,00

6171 Činnost místní správy

4 378 100,00

6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

89 200,00

(úrok za úvěr)
6320 Pojištění funkčně nespecifikované

50 000,00

6399 Platby daní a poplatků stát.rozpočtu

1 000 000,00

(daň za obec)
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené

662 600,00

V Ý D A J E - dle paragrafů

16 256 900,00

Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd
Třída 5:

BĚŽNÉ VÝDAJE

Třída 6:

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

III.
Par

12 866 900,00
3 390 000,00

FINANCOVÁNÍ - dle paragrafů

Popis

Návrh rozpočtu

0000

-1 703 100,00

-1 703 100,00

FINANCOVÁNÍ - dle paragrafů
( splátka úvěru za kanalizaci )

Rekapitulace rozpočtu :
Příjmy celkem
Výdaje celkem
Saldo příjmů a výdajů
Financování MD-Dal
Vyrovnanost rozpočtu-rozdíl

17 960 000,00
16 256 900,00
1 703 100,00
-1 703 100,00
0,00

Rozpočet obce pro rok 2018 se navrhuje jako přebytkový.
-Tento rozpočet stejně, jako byl pro rok 2017, je prakticky přebytkový. Celý přebytek 2018 je určen ke
splátce úvěru z minulých let na splaškovou kanalizaci.
-Další pozitivní zajímavost – při porovnání rozpočtu 2017 a 2018 je u paragrafu „Obecné příjmy a
výdaje z finančních operací“ nižší částka ve výdajích o cca 400 000 Kč. To je hmatatelný výsledek
jednání na Komerční bance, kdy se jednalo o přeúvěrování výše úrokové sazby za poskytnutý finanční
úvěr na vybudování kanalizace. Naší obci se tak podařilo přesvědčit banku, aby si ponížila svůj zisk
z poskytnutého úvěru a obec tak pro každý rok do splacení úvěru, min.ještě 5 let, bude šetřit
nepřehlédnutelnou částku
-Červeně uvedené informace v návrhu rozpočtu uvádějí jednotlivé plánované investiční akce, které
jsou pokryty finančně a které se tak budou v příštím roce organizovat.
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Platby místních poplatků od občanů pro rok 2018
poplatek za komunální odpad zůstává ve stejné výši již od roku 2012 tj. 580 Kč/ os./ rok
nebo nemovitost/rok
(obec výši poplatku za odvoz komunálního odpadu nezvyšuje a to i přesto, že firma AVE
Hořovice opět pro rok 2018 podražila cenu o několika procent, z obecního rozpočtu se doplácí na
jednu trvale přihlášenou osobu cca 200 Kč (jedná se i o občany, kteří tu sice nebydlí, ale jsou
přihlášeni na adrese obecního úřadu, jedná se o více jak 60 osob…)
o

o

poplatky za psa – také zůstává na stejné výši pro následující rok, tj. 200,- Kč / pes / rok a ve
výši 300,- Kč/ každý další pes/ rok

Cena stočného pro rok 2018
- cena pro rok 2016 byla za 1 m3
- cena pro rok 2017 byla za 1 m3

36,13 Kč bez DPH a 41,55 Kč včetně DPH
38,05 Kč bez DPH a 43,76 Kč včetně DPH

Opětovně zde určuje cenu stočného u nás v obci zejména Státní fond životního prostředí, který
minimálně do roku 2024 bude určovat minimální výši této ceny u nás. V listopadu 2017 proběhla na
základě naší iniciativy schůzka na tomto úřadě v Praze, kde jsme jednali o našem návrhu, se kterým
jsme tam přišli, ale odcházeli jsme, bohužel, s názorem jiným, který nám byl vypočítán na základě
finanční analýzy z roku 2008 z počátku původního schválení 100 miliónové dotace pro výstavbu
kanalizace v naší obci, dále z množství vyčištěných vod v rámci provozu čistírny a i z množství
vybraných tržeb od občanů za úhradu stočného. Byli jsme „výchovně“ seznámeni s postupem tohoto
úřadu k některým nespolupracujícím obcím, které neplnily stanovenou výši ceny a za svůj přístup byly
oceněny mimořádným odvodem do rozpočtu tohoto úřadu ve výši od 10 % původní výše dotace. To
by v našem případě byla částka vysoká až 10 mil.korun…
Pro rok 2018 je tak ze strany fondu podle původní analýzy předkládán požadavek na výši ceny
stočného pro naši obec ve výši 40,99 Kč bez DPH a 47,14 Kč s DPH za 1 m3 – jedná se o zdražení
o 3,38 Kč s DPH.
Jak na tento výsledek nahlížet ? - pro někoho je to ještě úměrné zvýšení, pro druhého to může být
strašák, ale… racionálně je možné k tomu dodat :
-průměrně na osobu a měsíc je spotřeba vody 2,5 - 3 m3, obdobně je tak i výše pro stočné
-zvýšení pro každého tak vychází max. 3 x 3,38 Kč = přibližně 10 Kč za měsíc a tak o 120 Kč za rok
na jednu osobu
-je tak na každém, jak se na toto navrhované zvýšení bude dívat…
Obdobně se toto procentuální navýšení promítne i do výše tzv.paušálu pro výpočet stočného, tj.
předpoklad 141,- Kč / os/ měsíc.

Provoz sběrného dvoru
Již několik let určitě úspěšně funguje obecní sběrný dvůr, který je určen pro řadu druhů odpadů, které
vznikají či objevují se u našich občanů, kteří jsou tak zodpovědní, že je do tohoto místa dovážejí. Není
jistě pro nikoho novinka, že tento dvůr je v průběhu roku otevřen každý víkend v sobotu tři hodiny
dopoledne. Možná bude pochopitelné, že v nastávajícím zimním období nebude taková aktuální
potřeba jeho otevření a tak obecní úřad informuje, že dochází k omezení provozní doby - otevření
zkracuje na čas od 9.00 hodin do 10.00 hodin, po předchozí tel. dohodě s p. Císařem ml. možnost
uložení odpadu i ve všední dny zůstává. (bližší informace - web obce, vývěsní tabule u sběrného místa
nebo v kanceláři OÚ).
Provoz skládky biologického odpadu
Tato naše řízená skládka pro trávu, listí, drobné větve, atd. v návaznosti na začátek zimního
vegetačního klidu je již uzavřená a předpokládá se její opětovné zahájení zejména víkendových
otevíracích hodin až v březnu/dubnu 2018.
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Hospodaření obce ke 30.11.2017
Po celý rok byl zájem na reálném a také hospodárném hospodaření naší obce. S nadcházejícím
koncem roku se potvrzuje realistický postup při loňském plánování příjmů pro letošní rok, kdy u všech
položek rozpočtu letošního roku se jeden měsíc před uzavřením hospodaření objevuje procentuální
vývoj příjmů v rozmezí 90-95 %.
Stav ke 30.listopadu 2017 :
příjmy po konsolidaci celkem – 25 059 545,76 Kč
výdaje po konsolidaci celkem – 18 579 590,93 Kč
Určitě to je příjemný stav, kdy za 11 měsíců letošního roku je výsledek kladného přebytku rozpočtu
obce takhle vysoký a přesto se v obci zajistilo více, než se v rozpočtu na 2017 počítalo. Zde je třeba
zmínit např. mimořádnou opravu cesty na Kočvary, nákup hasičského auta, atd.
Opravy našich místních komunikací
I v letošním roce se zaměřila pozornost na postupnou opravu našich místních komunikací. Tempo či
kvalita práce, nebo upřednostňování té či oné komunikace – to jsou určitě připomínky některých
občanů, ale…
U nás v obci je více jak 11 km délky místních komunikací, kdy se jedná o komunikace s asfaltovým
povrchem, smíšeným nebo pouze se štěrkovým povrchem. Na ty dvě první varianty je možno získávat
dotace, vždy se ale může v roce jednat o jednu akci nebo jednu komunikaci a na komunikace se
štěrkovým povrchem se musíme zaměřit jen se svým rozpočtem a možnostmi. I tak se některé
komunikace dočkaly nové obalované asfaltové směsi a vedle toho i řada „jenom“ štěrkových se
dočkala nové horní vrstvy z asfaltového recyklátu a když sluníčko pomůže, tak budou mít určitě hodně
přijatelnou úroveň.
Vedle toho se podařilo i jinou technologií zlepšit např.stav u dlouhodobě neřešené Střelecké uličky,
kdy se může říci, že do naplánování opravy a výběru možné či přijatelné úpravy se nikomu ze starostů
dříve až tak nechtělo a přesto teď před příchodem zimy je stav této komunikace zásadně jiný.
Vyzkoušela se tak i organizace práce a technologický postup pro obdobnou opravu podobných míst
v obci, kde není možno udělat asfaltový povrch a zvolený postup je tak výhodnější. Výrazným kladem
je i to, že díky místní partě zedníků se celkové náklady za opravu této uličky vyšplhaly pouze na
zlomek toho, co by jiné, renomované asfaltérské velké firmy obci za práce účtovaly.
Strategický plán obce
Naše obec by měla mít, stejně jako jiné obce či města, svůj tzv.strategický plán dalšího rozvoje. Tento
dokument by měl např. v horizontu 1-3 let či 3-5 let nastínit to, co by se v obci mělo změnit, co by se
mělo postavit, opravit, regulovat, založit, změnit, vylepšit, rozšířit,…
Může se jednat o oblasti :
- technická infrastruktura –jaké zásadní prvky v technickém provozu obce by se měly vybudovat či
rekonstruovat
- dopravní infrastruktura– dopravní situace, komunikace, chodníky, přechody, bezbariérovost…
- občanská vybavenost – co by se pro občany a jejich zájmy a potřeby mělo vybudovat
- životní prostředí
- kulturní vyžití, sociální služby –např.i problematika školství, péče o seniory, matky
samoživitelky, začínající rodiny
- zájmové a spolkové aktivity
- zvýšení bezpečnosti v obci
- sport a tělovýchova
- revitalizace obce –rozvoj a obnova veřejného prostranství a zákoutí, modernizace objektů a
prostranství v obci
- cestovní ruch – podpora turistiky, informační systémy,…
- ekonomika, řízení, správa obce – i např. rozvoj obce v rámci budoucích územních plánů
Zastupitelé mají zájem na hledání témat, typů, možností i přestav v rámci rozvoje obce, protože tento
dokument by měl či mohl bez ohledu na místní volby a změny ve vedení obce určovat další rozvoj
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naší obce. Vlastní vypracování tohoto dokumentu by nemělo být řešeno jako sezení „moudrých starců
zastupitelů“ a hledění do křišťálové koule, ale mělo by být vnímáno jako diskuse v obci, výběr nápadů
a typů pro možné změny a také snaha a zájem vtáhnout co nejvíce občanů do této práce. I když si
můžeme zadat tento plán externě vypracovat, tak to hlavní – co v naší obci chceme, potřebujeme a
můžeme mít – tak to si i tak musíme tady vytvořit a obhájit sami. Podle velikosti naší obce se nabídky
firem na tento dokument pohybují ve výši nad 100 000 Kč, ale stále by bylo výhodnější naše představy
a přání dotáhnout až do konečné podoby samostatně vlastními silami.
Strategický plán obce je důležité mít také s ohledem na nové podmínky dotačních možností, neboť
jedním z požadavků ke splnění je skutečnost, že obec tento dokument má a vlastní.
Vedení úřadu a zastupitelé rádi přivítají ze strany našich občanů pomoc, náměty, nápady a představy o
tom, kam by se naše obec mohla za čas posunout. Mohlo by se tak i změnit u některých to okřídlené
tvrzení, že „tady nic není a tady pošel pes…“
K této problematice by se zastupitelé měli vrátit se svými nápady a s poznatky od občanů hned
počátkem následujícího roku.
Co překvapilo…
Na obecní úřad přišla zpráva :
„Dobrý den, pane starosto, omlouvám se, že vás kontaktuji, ale byl jsem svědkem něčeho, co mi od té
doby leží v hlavě. Dne 16.11. jsem šel z večerního vlaku ( okol 22:30 ) a když jsem byl u místního
hřbitova, tak z něho vyšel muž se psem a následně si rozsvítil baterku. Mě si evidentně nevšiml, jak
tam byla tma, šel podél hřbitovní zdi a najednou vyrval keřík, který tu obec na jaře vysázela. Jak ho
vyrval, tak si ho dal společně s baterkou na záda, protože proti němu od Netolic přijíždělo auto. V tu
chvíli mě zaregistroval a začal utíkat přes přejezd směrem vpravo podél kolejí. Ten muž byl asi 180
cm vysoký, široká ramena, přišel mi tak na 50-60 let, měl zelenou khaki bundu se šňůrkou v pase a
jeho pes byl středně velký, krátkosrstý, hnědý a měl vztyčený ocásek. Řidič přijíždějícího auta ho
určitě viděl zepředu a já jen zezadu. Za pár dní jsem si všiml, že byl vytržen i další keř u hřbitovní
zdi… Píši vám svůj zážitek v zájmu, aby se mohlo nějak zabránit jemu či jiným i něco jiného ukrást či
poškodit na hřbitově. Třeba ho podle popisu poznáte…“
Co dodat na tuto zprávu ? je možné podle tohoto popisu dotyčného chytrálka poznat ? není uvedený
řidič mezi námi a nemohl by lépe popsat či poznat tohoto zahradníka ? a co kdyby se v někom
pohnulo svědomí a sám by v tichosti na jaře nové keře vysázel zpět na původní místo ?...
Jeden náš zastupitel chtěl mít okolí hřbitova hezčí a v lepším stavu, vymyslel řešení a získal finanční
dotaci, pravidelně chodil kontrolovat či radovat se ze zedníků, kteří zeď nově budovali, radoval se z ní
a pro vylepšení celého místa ještě přišel s úpravou plochy za zdí a ještě tu sázel trávu i zmiňované keře
– toto vše jaksi navíc vedle svého dokázal a pak někdo zahořklý či vychytralý přijde a také se ukáže,
jak on chce naší obci pomoci…
Pro zvýšení bezpečnosti v prostoru před hřbitovem obsahuje návrh rozpočtu i prodloužení vedení
veřejného osvětlení až k parkovišti a rozšíření osvětleného prostoru i před náš hřbitov. A tak buď
někdo zase lépe uvidí na své čachry a nebo ho budeme moci lépe poznat…
Děkuji za všímavost a občanskou statečnost upozornit na nekalé praktiky někoho, kdo nám tu škodil.
Poděkování za práce i spolupráce s obecním úřadem
V závěru roku bývá jistě patřičné, aby za obecní úřad i obec Lochovice bylo vysloveno poděkování.
Poděkování snad všem, kteří na základě potřeby a požadavku úřadu pomáhali podle svých možností
v řadě oblastí práce úřadu naší obce.
Děkuji tak řemeslníkům-živnostníkům – zedníkům bratrům Jirkovi a Mírovi Krubnerovi, řidičům
těžké techniky – Liboru Císařovi a Zdeňkovi Fenclovi, elektrikáři Miloši Kořínkovi, malíři a
obchodníkovi Josefu Ondráčkovi, majiteli restaurace Josefu Červenkovi, obchodníkům – rodině
Polanských, paní květinářce Nové, IT technikovi obce panu Toťovi, plynaři panu Nešvarovi, všem
aktivním hasičům, paní kronikářce Novotné, paní knihovnici Pazderové, majiteli autoopravny Milanu
Havránkovi, opraváři obecní multikáry panu Loskotovi, vedení Klubu seniorů za aktivizaci ostatních
seniorů, seniorkám, které pomohly zajistit letošní bezchybný průběh podzimních voleb a řadě dalších
našich občanů, kteří byli ochotni s naší obcí a úřadem spolupracovat.
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Poděkování patří i za chod a fungování naší čistírny odpadních vod, kdy na tom měl zásluhu jak pan
Josef Rott, tak i hlavní technolog pan Josef Mladič ve službách naší obce.
Poděkování také patří i těm občanům, kterým naše obec není lhostejná, kteří chtějí pomáhat, kteří
chtějí mít i před svým plotem to tady hezčí, upravenější, barevnější a rozkvetlé a v neposlední řadě
také našim zastupitelům.

Vážení občané, přeji Vám všem krásné vánoce a hodně zdraví v roce 2018.
Mgr.Jaroslav Křivánek

Odpadové hospodářství v obci a služby pro občany
V letošním roce v letních měsících docházelo v naší obci na některých stanovištích pro tříděný
odpad k přeplnění nádob a odkládání odpadů (zejména papírů, plechovek a textilu) okolo nádob a to
bohužel i přesto, že se obec snažila ve spolupráci se svozovými firmami reagovat pružněji a nádoby
vyvážet častěji. V některých částech obce – na Oboře, u Traktorky, v Jamách, v Kubištově ulici a
v Netolicích se proto změnila od začátku srpna frekvence vývozu papíru a do některých částí obce
byly přidány další kontejnery – novostavby Na Drahách a Lopatárna.Také pro potřeby občanů vznikla
nová stanoviště a to pro obyvatele v lokalitě Domov a také na parkovišti u hřbitova jsou nově
umístěny nádoby na plast, sklo a papír, aby občané nevhazovaly veškerý odpad do malého
odpadkového koše u vchodu na hřbitov. Kontejner na věnce a ostatní bioodpad zůstává uvnitř areálu
hřbitova.
Celkem je v naší obci občanům k dispozici 69 kontejnerů na tříděný odpad, což není vůbec málo.
Kromě kontejnerů na tradiční komodity jako je sklo, plasty a papír se začíná také více využívat nádoba
na kovy (plechovky), textil a letos nově umístěný kontejner na drobné elektrozařízení. Přesto a to
obzvláště v letních měsících docházelo k přeplnění nádob, na což si právem někteří občané stěžovali.
Z části je to jistě způsobeno chalupáři a chataři, kteří sezónně tráví v naší obci čas, z části také
nárazovými odkladači odpadů z jiných obcí, kteří u viditelně umístěných nádob zastaví a vyloží plný
tranzit odpadu a z části také proto, že např. papír není vždy úsporně rozebrán a krabice jsou vhozené
celé. Po zvážení a vyhodnocení těchto faktorů obec zvažuje umístění některých stanovišť tak, aby
nebyly přímo u silnice a sloužili především pro potřeby místních občanů. Dále také probíhají jednání
se svozovou firmou o dodání větších a vhodnějších nádob na plechovky tak, aby odpovídaly
zvětšujícím se potřebám lidí žijících v naší obci. Věříme, že se nám to k všeobecné spokojenosti
podaří.
Sběrné místo na elektroodpad a objemný odpad v areálu „v louce“ máme otevřené celoročně vždy
v sobotu – od dubna do listopadu od 8 -11 hod, přes zimní období v sobotu od 9 -10 h. Menší
elektrozařízení je možné celoročně vhodit do červeného kontejneru na elektrozařízení, který je
umístěný u prodejny Coop u zdravotního střediska. Nebezpečný odpad je možné dvakrát ročně
odevzdat při mobilním sběru a to obvykle jednu sobotu v dubnu a říjnu kalendářního roku, termín
svozu nebezpečného odpadu uveřejňujeme na úředních deskách, na web obce a zasíláme SMS zprávy
prostřednictvím infokanálu zaregistrovaným místním občanům. Pro sezónní odpad ze zahrad se již
občané naučili využívat sběrné místo na bioodpad nad hřbitovem naproti bývalé bažantnici, které je
pro občany otevřené sezónně a to od dubna do listopadu každou neděli od 9 -11 hod. Pro zkvalitnění
uložení odpadu se obci podařilo na podzim koupit z dotace štěpkovač na drcení větví a zahradní
kompostéry, které budou dle předpokladu v průběhu jara k dispozici pro občany, kteří si podali na obci
žádost v loňském roce.
Pro občany máme stále k dispozici černé plastové popelnice 120 l na komunální odpad a to formou
výměny za starou nádobu. Nádoby jsou od svozové firmy AVE CZ Hořovice s.r.o. jako kompenzace
za poškozené nádoby při vývozu a pro obměnu nádob v obci. Postačí, když občané po předchozí
domluvě přivezou nádobu do dvora obecního úřadu a výměnou dostanou po podpisu předávacího
protokolu novou popelnici. Nádoby bez výměny obec již bohužel nedává, neboť se vyskytli někteří
občané, kteří si nárokovali nepatřičné množství nádob pro čistě spekulativní záměr.
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Obec si je vědoma skutečnosti, že objem odpadu se bohužel každoročně zvyšuje a to jak
komunálního odpadu tak i tříděného. Není v přímé úměře při zvyšujícím se množství tříděných
komodit pokles komunálního odpadu tak, jak bychom možná logicky očekávali. Obec tuto skutečnost
vnímá a snaží se reagovat na potřeby občanů tak, abychom měli kam odpad nejlépe v blízké pěší
vzdálenosti vhodit, nádoby nebyly přeplněné a také aby občané mohli třídit odpad dle druhu a to
průběžně. Na věcné podněty občanů se snažíme vždy reagovat a brát zřetel a problémy řešit tak,
abychom jim v budoucnu nejlépe předcházeli. Na druhou stranu je také na každém z nás, jestli jsme
ohleduplní i navzájem sami k sobě a odpad dobře sešlápneme, než ho vhodíme a jestli nezkusíme
použít i nádoby v jiné části obce nebo nám není proti mysli nechat položený odpad vedle kontejneru.
Jak se říká, všechno má svůj rub i líc.

Informace ke kalkulaci stočného
V roce 2010 byla dokončena důležitá stavba splaškové kanalizace s čistírnou odpadních vod.
Kapacita čistírny je 2.500 ekvivalentních obyvatel, což je kapacita pro Lochovice, Lhotku a Libomyšl,
i s rezervou pro rozvoj obcí v souladu s územním plánem. Investici bylo možné realizovat pouze
s dotací z Fondu životního prostředí a již od počátku jednání o dotaci byla stanovena řada podmínek,
které Fond důsledně kontroluje. Jednou z podmínek je, že Obec Lochovice bude provozovatelem po
dobu 10 let od uvedení stavby do trvalého provozu, což je do února 2022. Další snad nejdůležitější
podmínkou je, že investice bude plně ekonomicky soběstačná, což znamená, že výše stočného pokryje
nejen provozní náklady, ale i náklady dle zpracovaného plánu obnovy a náklady plynoucí z podmínek
Fondu životního prostředí.
Pro čistírnu odpadních vod jsou vodoprávním orgánem stanoveny limity pro vypouštění čištěných
odpadních vod do Litavky, které čistírna splňuje a bude tomu i nadále. Problémem je ekonomika
investice, která vyžaduje každoroční zvýšení stočného. Při podrobné sestavě kalkulace stočného pro
příští rok se objevil problém, který přetrvává z minulých let, a to je nesoulad mezi naměřenými
hodnotami přítoku na čistírnu a množstvím fakturovaného stočného.
Podkladem pro fakturaci
stočného jsou hodnoty z fakturace pitné vody, dále odečty vodoměrů na soukromých studní a menší
část je fakturace dle prováděcí vyhlášky č.428/2001 zákona o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001
Sb. Podle této vyhlášky je stanovena spotřeba vody na jednoho obyvatele v bytě s WC, koupelnou,
kuchyní a prádelnou množstvím 36 m3 za rok, což je 100 litrů na osobu a den. Podle vyfakturovaného
stočného za rok 2016 činí průměr v Lochovicích pouze 71 litrů na osobu a den. Bohužel jsou případy,
kdy podle údajů daných některými občany činí průměr pouhých 25 litrů na osobu a den. Vzniká tak
podezření, že tyto údaje neodpovídají skutečnosti. Pak dochází k tomu, že nízké vyfakturované
množství nepříznivě ovlivňuje výši stočného. Je to stav, který bude nutné řešit.
Dále bude v příštím roce vhodné dořešit připojení některých domů na splaškovou kanalizaci tam,
kde připojení je možné. S řešením tohoto problému má vedení obce oporu u vodoprávního úřadu a u
inspekce životního prostředí. Tyto orgány mají kompetenci na kontrolu, zda likvidace odpadních vod
je prováděna v souladu s předpisy, což je vlastně jen vyvážení odpadních vod z nepropustných jímek
na čistírnu odpadních vod, samozřejmě s doložením faktur za vyvážené vody.

OKÉNKO ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLIČKY
Milí čtenáři,
letní prázdniny uběhly jako voda a začal nový školní rok. Taky Vás vždy zajímalo, co se děje ve
škole, když jsou zrovna prázdniny? Prozradíme Vám, že se toho děje dost. Povedlo se nám
vymalování vybraných tříd, chodba budovy byla vyzdobena malbami hradů a zámků okolí Lochovic,
školní družina má renovované vchodové dveře, byl opraven prasklý rozvod vody v učebně cizích
jazyků. Věříme, že výměna kohoutů u topení v tělocvičnách přispěje k úspoře energií. Chtěli bychom
poděkovat všem, kteří se na tom podíleli.
Několik změn prodělal přes prázdniny náš pedagogický i nepedagogický sbor. Školu opustila paní
učitelka Mgr. Marie Hájková, na jejíž místo nastoupila Bc. T. Trollerová a Mgr. L. Jindrová.
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Do zaslouženého důchodu odešla paní Alena Nevolná, které ještě jednou děkujeme za její mnohaletou
práci. Nově ve škole pracují dvě asistentky pedagoga, které poskytují pomoc při efektivním využívání
podpůrných opatření integrovaným žákům. Od října pak ve škole působí jako školní psycholog T.
Janásová, která nabízí žákům, rodičům i pedagogům poradenskou konzultaci i krizovou intervenci
v obtížných situacích.
Ministerstvo školství zveřejnilo Výzvu z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 022,
ze které škola získala finanční prostředky především na další vzdělávání pedagogických pracovníků,
podporu čtenářské gramotnosti, tandemové výuky a další aktivity.
Společně jsme již měli příležitost k setkání na školní akademie na téma z pohádky do pohádky.
Žáci i paní učitelky byli za svá vystoupení odměněni potleskem a především hojnou účastí diváků.
Věříme, že se pestrý program líbil a zaujal. Potěšilo nás, s jak velkou účastí diváku se tato akce
setkala. Děkujeme také za finanční příspěvky na rozvoj ekologických aktivit ve škole.
V letošním školním roce jsme poprvé zařadili pro žáky 1. stupně bruslení jako součást tělesné
výchovy. Bruslařský výcvik probíhá na zimním stadionu v Hořovicích, kde jsou děti rozděleny do
skupin podle svých bruslařských dovedností a vyspělosti.
Zástupci tříd v žákovské radě připravili prodejní akci Bazar hraček, kde prodávali přinesené
hračky, ze kterých jejich spolužáci už vyrostli. Výtěžek z prodeje je určen na adopci zvířete, které
bude vybráno demokratickým hlasováním všech žáků školy.
Stovky interaktivních exponátů, film ve 3D kině nebo zábavná vědecká show, to je Techmania
Science Center v Plzni. Tu navštívili žáci 4. a 5. ročníku, a celý den tak aktivně strávili hravým
objevováním a experimentováním ve světě vědy a techniky.
Rodiče a žáci devátého ročníku byli informováni o přijímacím řízení na střední školy. Schůzky
proběhly v úterý 21. 11. a po úvodních informacích zástupci škol středních škol prezentovali svou
nabídku vzdělávacích oborů.
První čtvrtletí školního roku pomalu končí, a tak nastal důležitý okamžik pro žáky z 1. ročníku –
přechod z Živé abecedy na Slabikář, tedy z průpravy ke čtení ,na skutečné čtení prvních vět. A taková
událost se musí patřičně zdůraznit. Proto každoročně každá třídní učitelka 1. ročníku pořádá Slavnost
Slabikáře. I letos při ní prvňáčci prokázali, co všechno již umí, když si je žáci 9. ročníku vyzkoušeli.
V závěru pak všichni obdrželi svůj nový Slabikář.
Blíží se nejkrásnější svátky v roce. Svátky radosti, pokory, vzájemného porozumění a lásky.
Přejeme všem čtenářům Lochovických listů jejich klidné prožití, zastavení v uspěchané době a šťastný
a spokojený vstup do roku 2018.
Mgr. Ivana Eklová, ředitelka školy

Těšíme se na Vánoce
Jako každý rok tak i letos chceme pro děti v naší mateřské škole připravit co nejkrásnější Vánoce.
Předvánoční přípravy nám v mateřské škole vždy začínají adventem. Naše děti nám pomohou krásně
vyzdobit prostory naší školičky, a aby nám čekání na Vánoce uteklo co nejrychleji, je pro děti
připraveno mnoho zajímavých aktivit.
V neděli 3. 12. spolu s žáky ze základní školy zazpíváme při rozsvícení vánočního stromu v obci.
Doufáme, že se nám vystoupení povede a že se k našemu zpěvu přidají i ostatní přihlížející.
Už dříve k nám přijelo divadlo s loutkovým představením Trampoty čerta Huberta. Z představení
byly děti přímo nadšené a nakreslily čertíkovi plno krásných obrázků. V úterý 5. prosince za námi
přijde vzácná a dlouho očekávaná návštěva - Mikuláš, andělé a čertíci. To bude, ostatně jako vždy, pro
děti velký zážitek. A protože byly hodné, tak na ně Mikuláš určitě nezapomene s nějakým menším
dárečkem.
Nyní se již usilovně začneme připravovat na vánoční besídku, na kterou jsou pozváni rodiče dětí i
jejich příbuzní. Děti budou pilně trénovat a pro své nejbližší vyrobí malé překvapení.
I po vánoční besídce máme pro děti připravený zajímavý program, jako je pečení vánočního
cukroví, slavnostní vánoční posezení spojené s ochutnávkou domácího vánočního pečiva a se
seznámením s tradičními vánočními zvyky. Hlavně ale děti čeká vánoční nadílka. Na tu se těší ze
všeho nejvíce, a to ještě neví, že za nimi přijede těsně před vánočními prázdninami loutkové divadélko
s krásnou zimní vánoční pohádkou O veselém vánočním stromečku.
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Nejkrásnější vánoční dárek jsme ale dostali již v září. Díky obci Lochovice, které tímto velmi
děkujeme, byla dobudována naše školní zahrada, jež našim dětem nyní nabízí více herních možností a
je nyní útulnější a krásnější.
Tak nám držte palce, ať se nám vše povede k naší spokojenosti a za celou naši školičku Vám všem
přejeme KRÁSNÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2018.
Za kolektiv MŠ A. Kasalová
Advent ve školní družině
Adventní čas ve školní družině pro nás začíná vystoupením na rozsvěcení vánočního stromečku na
statku v Lochovicích. Společně s dětmi z mateřské školy trénujeme zpěv koled.
Celý prosinec se připravujeme na Vánoce, zdobíme družinu, vyrábíme dárky pro své blízké,
posloucháme koledy a plníme úkoly z adventního kalendáře.
A co nejvíc? Samozřejmě se těšíme na Ježíška.
Všem čtenářům lochovických listů přejeme krásné Vánoce, pohodu a zdraví do Nového ruku 2018.
Děti a vychovatelky školní družiny.
Školní jídelna ZŠ a MŠ Lochovice
Školní rok 2017/18 pro nás začal velmi příznivě, opět se modernizovalo. Do školní kuchyně byl
pořízený nový elektrický sporák s troubou, který pro nás zakoupila obec Lochovice. Děkujeme panu
starostovi. V září 2017 se do školní jídelny přihlásilo celkem 316 strávníků. Z tohoto počtu je 59
strávníků našich spoluobčanů, pro které je nám velkou ctí vařit.
Za celý kolektiv školní jídelny přejeme, ať jsou Vaše vánoční svátky naplněny radostí, rodinnou a
osobní pohodou.

Rok v klubu seniorů
Rok se s rokem sešel a my hodnotíme uplynulý rok, který jsme v našem klubu seniorů prožili. Od
ledna letošního roku proběhlo celkem 30 akcí a to nejen pro seniory. Opět byl zajištěn oblíbený
týdenní rekreační pobyt, letos v Jizerských horách v Albrechticích, kde jsme prožili příjemný týden v
penzionu Permon.
Celý pobyt proběhl ve velmi dobré atmosféře. Protože většina z nás si pamatuje Albrechtice ve
spojitosti s rekreačním zařízením bývalého Státního statku a tak se není co divit, že jsme byli zvědavi,
jak tato chata vypadá dnes. Pod názvem Berounka se nám vybavilo naše dětství nebo lyžařské zájezdy
od statku. Dnes tato chata zeje prázdnotou a je zavřená. Ani restaurace, která má pěknou
předzahrádku, není v provozu. Škoda, při delších výletech by určitě přišla vhod všem turistům, protože
v místě, kde se nachází, není žádné občerstvení.
Akce pořádané přímo v naší klubovně jsou vždy obsazeny do posledního místa. Nejvíce nás mrzí,
že akce pořádané pro širokou veřejnost na našem sále, naši místní občané bohužel ignorují. Nebýt
návštěvníků ze širokého okolí, kteří neváhají a přijedou za kulturou, byl by sál poloprázdný. Škoda.
V letošním roce se nám osvědčily i zájezdy vlakem, třeba do Litně, Blatné nebo do muzea Českého
krasu v Berouně. Nezapomínali jsme ani na kulturní vyžití, uskutečnili jsme zájezdy do divadel, na
setkání seniorů hořovické oblasti, besedy a další kulturní akce na našem sále OÚ i v naší klubovně.
Rádi bychom touto cestou poděkovali zastupitelům naší obce za velice dobrou spolupráci, kapele
pana Mařáka za pěknou muziku při našich akcích, dopravci - panu Jiřímu Přibylovi za spolehlivou
dopravu a také děkujeme za velice pěknou spolupráci jineckým seniorům a seniorům z Pečovatelského
domu v Žebráku. Děkujeme divadlu PoDiv z Plzně za každoroční pozvání na celodenní výlet do
Plzně a za krásné programy, které jsou pro nás připraveny. Děkujeme Všem, kteří se podíleli na našich
akcích.
Všem občanům naší obce Lochovice a především seniorům, přejeme krásné vánoce a v novém
roce 2018 hodně a hodně zdraví.
Kolektiv seniorů Lochovice
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Tenisový oddíl Lochovice v roce 2017
S blížícím se koncem roku je čas na malou rekapitulaci činností a aktivit našeho tenisového oddílu
v Lochovicích.
Na jarní zahajovací schůzi se přítomní členové seznámili s plánovanými akcemi a úkoly pro letošní
rok, dále s loňským hospodařením oddílu a v neposlední řadě i s návrhem zvýhodněných podmínek
pro nově příchozí členy. Díky tomu se náš oddíl letos rozrostl o několik nových hráčů.
Během letní sezóny probíhala běžná údržba a opravy areálu, dále byly obnoveny lajny na hřišti s
umělým povrchem a zakoupeny nové sítě pro minitenis.
Také po sportovní stránce se činnost oddílu rozšířila. V pozměněné formě proběhl úspěšně druhý
ročník celoročního turnaje ve dvouhrách, do kterého se zapojila většina dospělých hráčů.
O prázdninách jsme uspořádali turnaj ve čtyřhrách, který měl za úkol „stmelit“ kolektiv. V září se
konal ještě tradiční podzimní turnaj. Na obě akce jsme objednali slunečné a stálé počasí, takže jedinou
proměnnou byla občas předváděná hra.
Pro naše dětské hráče probíhaly celou sezónu tréninky pod záštitou Tenisové školy Radost. Ta také
připravila pro děti sérii celoročních turnajů, kde si všechny mohly vyzkoušet tíhu zápasů na vlastní
kůži. Za vynaložené úsilí byly posléze odměněny poháry a medailemi.
Velký dík patří Obecnímu úřadu Lochovice, za spolufinancování turnajů a příspěvky na provoz
oddílu.
Pro sezónu 2018 nabízíme pro nové zájemce zvýhodněné celoroční členství nebo pro veřejnost
možnost jednorázových pronájmů kurtů. Bližší informace vám sdělí Jan Kunc, předseda Tenisového
oddílu Lochovice, tel. 775 647 615.
Přeji Vám krásné prožití vánočních svátků, pevné zdraví a úspěšný vstup do nového roku a těším se na
setkávání s Vámi na tenise v Lochovicích.
Za tenisový oddíl Lochovice – Jiří Vyštejn
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SBĚRNÉ MÍSTO OBCE LOCHOVICE
Lochovice - areál V Louce za autolakovnou p.Šumery

PRO ELEKTROZAŘÍZENÍ
A
OBJEMNÝ ODPAD
Sběrné místo slouží občanům obce Lochovice a
majitelům nemovitostí v obci Lochovice, kteří řádně platí
poplatek za odpad.
Sběrné místo není určeno pro odpad z podnikatelské činnosti, podnikatelé mají mít uzavřenou
smlouvu o likvidaci odpadu se svozovou firmou.
OTEVÍRACÍ DOBA 2.12.2017 – 31.3.2018: sobota 9 – 10 h
středa (po včasné předchozí tel.dohodě tel. 723 175 666)
Sběrné místo přijímá následující elektrozařízení:
veškeré domácí spotřebiče
televizory, monitory, tiskárny
zářivky, úsporné žárovky, svítidla
baterie (primární články, dobíjecí baterie a akumulátory)
Elektrozařízení je možné přijmout pouze kompletní bez demontáže jakýchkoliv vnitřních součástí.
Zářivky a jiná svítidla musí být mechanicky nepoškozená.
Odevzdané elektrozařízení se přijímá od fyzických osob v množství odpovídající jejich osobní
spotřebě.
Velkoobjemový odpad
Sběrné místo přijímá následující velkoobjemový odpad:
sedací soupravy
nábytek
matrace, peřiny, polštáře
lina
koberce
sanitární keramika (umyvadla, vany, toalety)
lyže, jízdní kola, velká zrcadla a podobný odpad, který se ni v množství 1 ks nevejde do klasické
popelnice
Odevzdaný velkoobjemový odpad se přijímá od fyzických osob v množství odpovídající jejich osobní
spotřebě. Sběrné místo neslouží pro odběr velkoobjemového odpadu od podnikatelských subjektů.
Sběrné místo nepřijímá:
Velkoobjemový a nebezpečný odpad a elektrozařízení pocházející z podnikatelské činnosti.
V případě pochybností vždy rozhoduje obsluha sběrného místa.
Střešní krytiny
Stavební suť, sádrokartony
Minerální a skelnou vatu
Odpad smíchaný s recyklovatelnými složkami (plast, papír, kovy, sklo), takový odpad je občan
sám povinen nejprve vytřídit
Betony, cihly, dlažby a jiné interní materiály
Radioaktivní látky
Nebezpečný odpad (pneumatiky, rtuť a výrobky obsahující rtuť, tonery, léčiva, oleje, asfaltové
směsi, obaly znečištěné nebezpečnými látkami) – odpad se sváží 2x ročně na náklady obce
Biologický odpad (sběrné místo pro biologický odpad pod lesem je v sezónně otevřen dle rozpisu
na vývěsních tabulích)
Uhynulá zvířata
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