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PROSINEC 2016

Zpravodaj obce Lochovice

Krásné a klidné prožití času svátků vánočních
v kruhu rodiny a blízkých
a v novém roce pevné zdraví a pohodu

Vážení občané z naší obce Lochovice, Obory, Netolic a Kočvar,

Máme všichni před sebou pár závěrečných dnů v letošním roce. Je to jistě pro nás všechny
obdobím, které je spojené s radostí i pohodou, s rozjímáním i bilancováním, pro mnohé i se
spěchem a stresem z nadcházejících dnů v závěru roku. Pro všechny ale nastává ten krásný
čas vánoční. Určitě to u nás všech zase budou ty nejmilejší a krásné okamžiky, které nás již
od našeho dětství provázejí jako konec roku, který je vždy dárkový, pohodový i voňavý, který
prožíváme mezi svými nejbližšími, kdy každý z nás nechce být sám a kdy také v duchu
děkuje svým rodičům, že nás na tento svět přivedli…
Vážení, jménem svým a věřím i všech zvolených zastupitelů a pracovníků naší obce si
dovoluji Vám popřát do celého roku 2017 hodně zdraví, štěstí i sil, hodně lidského pochopení
a vzájemné tolerance, nezměrné množství optimismu a víry v sebe i ve své nejbližší, že vše
kolem vás se jistě v celém tomto roce bude dařit a že budete mít to štěstí vše zvládat a žít
spokojeně. Přeji Vám krásné letošní Vánoce.
Osobně se domnívám, že při našem hodnocení všeho toho, co letos kolem nás bylo, kde
jsme byli a co se nám dařilo, nás všechny také zajímá, co nového a pozitivního se u nás
v Lochovicích změnilo. Zda se i ve druhé polovině letošního roku podařilo navázat na zdařilé
či úspěšné aktivity a co se v naší obci dále povedlo třeba i vylepšit. A zde věřím, že naši
zastupitelé i zaměstnanci úřadu podle svých sil, zájmu a možností se snažili své plány či
úkoly plnit a ty naše místa k životu a bydlení tady vylepšovat.
Přivítali jsme, že na začátku léta si naše obec pomohla k opravě povrchu hlavní krajské
silnice, na kterou navázala již v naší režii rekonstrukce krajnice, či vlastně dlouhodobě
nekrajnice v centru obce. V rámci obnovy či výstavby komunikací bylo dále jistě velkým
soustem zvládnutí výstavby více jak 700 m dlouhé komunikace v rámci nové lokality pro
výstavbu RD nazvané Domov, která výrazně podpořila velký zájem o tam prodávané
pozemky. Tato nová cesta tam obsahuje i místa pro parkování vozidel, plochy pro bezpečnou
chůzi a i třeba doplněk jako je veřejné osvětlení v celé své délce. V této lokalitě se dokončila
čerpací stanice pro splaškovou kanalizaci s napojením na provozovaný systém kanalizace
v obci. Jistě toto vše pomohlo dalšímu nárůstu počtu prodaných stavebních pozemků, kdy
příjem za letos prodaných 16 pozemků přinesl do obecního rozpočtu více jak 13 miliónů
korun. Další velkou akcí v tomto duchu byla také pokračující rekonstrukce náměstí Republiky
v centru obce, kdy se v první etapě počátkem léta zpevnila plocha podložním štěrkem, byly
zde vybudovány chodníky a upravena kanalizace a na toto vše navázala dodávka konečného
asfaltového povrchu a vytvoření letitě chybějícího důstojného místa v centru obce před
školou. A nejenom to, že se zde bahno a louže změnily v perfektní plochu, ale hlavně toto
nové přispělo k další bezpečnosti zejména dětí při cestách do školy a zpět. Na zájem o větší
bezpečnost v obci navázala i provedená úprava chodníku a vjezdu ke škole a to na druhé
straně komunikace. V tomto duchu se podařilo v závěru roku dokončit opravu části Kubištovy
ulice od křižovatky až po hasičskou zbrojnici, kde došlo v místě hodně frekventované ulice
také k přehledné a více bezpečné situaci.
Bezpečnost byla také na prvním místě u snahy obecního úřadu vylepšit situaci v areálu
naší mateřské školy, kde se v rámci prázdnin opravilo více jak 40 metrů chodníčků pro naše
nejmenší „turisty“ a bezpečně se oddělil zadní prostor dětského hřiště školky úpravou
oplocení a montáží vrat a tak se i zamezilo těmto „turistům“ nepozorovaně zmizet z očí jejich
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paní učitelek. Investice do vylepšení podmínek v areálu školky jsou pro obec prioritou, o
prázdninách se objednaly a instalovaly nové herní prvky na zdejší hřiště v hodnotě více jak
150 tisíc korun. Na tuto akci navázal v závěru roku nákup dalšího herního prvku a to
věžového domu se skluzavkou a mini horolezeckou plochou v hodnotě 90 000 Kč, kdy se
podařilo tuto cenu uhradit z finančních příspěvků oslovených obcí Lhotka, Libomyšl i
Neumětely a vše dokryl získaný finanční dar v hodnotě 30 000,- Kč od firmy RISL Hostivice,
která v lokalitě Domov prováděla výstavbu kanalizace.
Další pozornost byla směřována do prostoru obecního hřbitova, kde díky získané finanční
dotaci ve výši skoro 400 tisíc korun se podařilo zejména za koordinace našeho zastupitele
pana Císaře zajistit celkovou rekonstrukci výrazné části hřbitovní zdi a úpravě plochy směrem
k železniční trati. Na hřbitově se také zrekonstruovaly další 2 řady cestiček mezi hroby a třeba
i potěšilo, že po letech se podařilo také zajistit opravu kliky a zámku u hlavní brány na
hřbitov, instalovat další 2 odpadkové koše u obou vchodů na hřbitov a otevřenou vitrínu na
zdi vlevo od vchodu pro potřeby občanů na umístění např. oznámení o úmrtí či jiných sdělení
tak, aby tyto informace byly umístěny na důstojném a viditelném místě.
V rámci péče o kulturní prvky v obci se nechal opravit památník mistra Jana Husa, čímž
se navázalo na předcházející úpravy kolem pomníku na památku obětí z doby napoleonských
válek nad dětským hřištěm a opravy pomníku na památku padlých občanů v obou válkách. U
obou zbývajících soch svatých a sloupu před kostelem zadal obecní úřad vypracování
restaurátorského posudku pro stanovení postupu v rámci opravy těchto památek v centru
obce, kdy plánujeme zahájení jejich oprav v roce 2017.
Napojením obce Lhotka na splaškovou kanalizaci prostřednictvím přivaděče, který u naší
obce vyústil nad bývalým kravínem, vznikla myšlenka na zahájení budování zpevněné cesty
pro pěší a cyklisty na jejím povrchu. Tento nápad se podařil zrealizovat počátkem podzimu a
to opět velkou zásluhou pana Císaře. Vytvořil se tak začátek další klidné vycházkové trasy
vedoucí z horní části naší obce směrem na vrch Plešivec.
Zájem obce nebyl směřován jen do míst v Lochovicích, ale také v osadě Netolice se
podařilo zajistit velice zdařilou opravu zvoničky a sousedního křížku, čímž pomalu vzniká ve
středu této osady vedle výstavby zpevněných ploch pro odpadové kontejnery jistě hezčí místo
pro tamní bydlení. Na Oboře byla podpořena oprava sportoviště v horní části a nákup
sportovního vybavení pro aktivity tamních občanů. Pro osadu Kočvary se podařilo zajistit
průběh reklamačních prací při opravě místní komunikace, kdy dodavatel původních prací
musel provést potřebné další úpravy.
Ve druhé polovině roku se rozjela agenda s projektovou přípravou splaškové kanalizace
v Netolicích, kdy se zejména díky ing.Červenkovi daří získávat písemné souhlasy majitelů
pozemků, přes které kanalizace povede a kteří se záměrem musí někdy na částečný úkor
svých pozemků v obecním zájmu souhlasit.
Ten, kdo se na podzim zúčastnil letos již druhého slavnostního vítání našich nejmenších
občánků do naší obce, jistě si nemohl nevšimnout proběhlé interiérové úpravy zasedací
místnosti, která zejména díky nápadům pracovnic úřadu dostala úplně jiný a slavnostnější
glanc.
Pravděpodobně významná věc se podařila i v ojedinělém počinu obce, kdy se podařilo na
jednáních s pobočkou Komerční banky,a.s.Beroun přesvědčit tuto banku na provedení
přeúvěrování výše úvěrové sazby finančního úvěru na pořízení splaškové kanalizace a ČOV
z roku 2010. U úvěru více jak 8 miliónů korun se podařilo vyjednat pro roky 2017 až 2021
ponížení úrokové částky z původních více jak 5,8 % na nových necelých 1,39 %. Banka
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následně souhlasila a předložila k podpisu obci nový dodatek této smlouvy, který zaručuje
min.úsporu v rámci těchto úroků ve výši celkem až 1 milionu korun.
Zejména závěr roku a advent v naší obci byl spojen s neutichající aktivitou paní
Schumové, která ve své režii zorganizovala velmi oblíbené rozsvěcování vánočního stromu
s tradiční velkou účastí občanů obce, dále následně připravila zapojení do akce Českého
rozhlasu – vánoční zpívání a pro kuchařky i vánoční jedlíky pořádala soutěž v pečení vánoční
vánočky. Slavnostní atmosféru příchodu vánoc jistě mile zpříjemnilo i provedení montáže
elektrické vánoční světelné výzdoby na sloupech veřejného osvětlení podél hlavní silnice
v obci, kdy se i naše obec již připojila k dalším, vánočně vyzdobeným obcím. Podporou
atmosféry vánoc byla určitě také zdařilá tradiční předvánoční prodejní akce našeho Klubu
seniorů nebo mikulášská dětská diskotéka s programem, které obec snad výrazněji podpořila
svým zájmem.
V rámci přípravy akcí na příští rok se také na závěru roku podařilo připravit, zpracovat a
předložit žádost o finanční dotace na nákup kompostérů a štěpkovače, dále dotaci pro snížení
energetické náročnosti budovy obecního úřadu pro změnu způsobu vytápění s přechodem na
zemní plyn a žádost o dotaci na opravu místní komunikace od statkových bytovek po cestu na
Lhotku. Úspěšné podání žádostí o dotace vyžaduje vždy nutnost zajistit potřebné množství
přesně daných podkladů a příloh a jejich agenda je proto velmi časově náročná a rozsáhlá. Je
jen na škodu pro naši obec, že se v této tak důležité oblasti neangažuje více občany volených
zastupitelů, aby se dařilo získávat více finančních dotací pro jiné projekty potřebné naší obci.
I tak jsem přesvědčen, že se podařilo mnohé a vedle zajišťování obvyklého rozsahu
ekonomických, provozních, komunálních i vegetačních prací a péče o naši obec i další místa u
nás, se díky zastupitelům, pracovníkům obecního úřadu a dále také velké řadě aktivních
občanů povedlo udělat mnohé nové a příjemné pro nás.

ZASEDÁNÍ A PRÁCE ZASTUPITELSTVA VE 2.POLOVINĚ LETOŠNÍHO ROKU
Zasedání č.17 ze dne 8.9.2016 řešilo :
-

dodatek ke smlouvě na výstavbu komunikace Domov, rozpočtové opatření č.4,
schválení kupních smluv na prodej pozemků v lokalitě Domov, zakázky na dokončení
opravy náměstí Republiky, na dodávku veřejného osvětlení v lokalitě Domov,
vybudování stezky na Lhotku, rekonstrukci zvoničky v Netolicích, záměr oprav
ordinací ve zdravotním středisku, smlouvy na dodávku elektřiny, věcné břemeno ve
prospěch společnosti ČEZ, změnu úhrad budování kanalizačních přípojek a další méně
významnější body na jednání

Zasedání č.18 ze dne 1.11.2016 řešilo :
- dodatek č.3 k původní úvěrové smlouvě na financování výstavby ČOV a kanalizace,
kupní smlouvy na prodej pozemků v lokalitě Domov, záměr na prodej plynárenského
zařízení v lokalitě Domov, rozpočtové opatření č.5, stav hospodaření obce za
3.čtvrtletí, žádosti o pronájem kult.sálu obce na období září 2016 až červen 2017,
průběh jednání s novým zubařem, příprava rozpočtu obce na 2017, záměr na nákup
herních prvků pro MŠ, věcné břemeno ve prospěch společnosti ČEZ a další méně
významnější body na jednání
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Zastupitelstvo č.19 ze dne 13.12.2016
- volba starosty, schválení rozpočtu obce a roz.výhledu na rok 2017, schválení dodatku
č.3 k úvěrové smlouvě s KB, kupní smlouvy na prodej pozemků v lokalitě Domov,
rozpočtové opatření č.6, věcná břemena ve prospěch společnosti ČEZ, obsazení
ordinace zubního lékaře, výše stočného na rok 2017 a další méně významnější body na
jednání
Věřím, že kdo z občanů chtěl a mohl přijít, sám se přesvědčil o opravdovém zájmu
zastupitelů, o zodpovědném řízení chodu obce a o racionálním čerpání obecního rozpočtu.
Jistě velkým kladem byla vždy minimální 80 % přítomnost zastupitelů a u všech z nich
maximálně vstřícný přístup k vzájemnému kolegiálnímu jednání .

Návrh rozpočtu Obce Lochovice na rok 2017
I 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

2 900 000,00
82 000,00

Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů

400 000,00

Daň z příjmů právnických osob

3 000 000,00

Daň z přidané hodnoty

5 600 000,00

Odvod za odnětí půdy ze zeměd.půdního fondu

2 000,00

Poplatek za provoz syst.shrom.sběru kom.odpadků

700 000,00

Poplatek ze psů

50 000,00

Poplatek za užívání veřejného prostranství

10 000,00

Odvod z loterií a podobných her kromě z výher hrac.přístrojů

54 800,00

Odvod z výherních hracích přístrojů

110 800,00

Správní poplatky

12 000,00

Daň z nemovitostí

1 300 000,00

Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta.
Neinvestiční přijaté transfery od obcí

209 000,00
30 000,00
14 460 800,00

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

38 000,00

2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly

40 000,00

2413 Záležitosti radiokomunikací

46 000,00

3314 Činnosti knihovnické

1 000,00

3392 Zájmová činnost v kultuře

20 000,00

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
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3619 Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství

2 500 000,00

3632 Pohřebnictví

5 000,00

3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

65 000,00

3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů

3 000,00

3723 Sběr a svoz ostatních odpadů

1 000,00

3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů

148 000,00

3729 Ostatní nakládání s odpady

1 000,00

6171 Činnost místní správy

50 000,00

6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

140 000,00

P Ř Í J M Y - dle paragrafů celkem

18 044

800,00
Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd
Třída 1: DAŇOVÉ PŘÍJMY

14 221 600,00

Třída 2: NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

1 034 000,00

Třída 3: KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

2 550 000,00

Třída 4: PŘIJATÉ DOTACE

239 200,00

II V Ý D A J E - dle paragrafů
Par

Popis

návrh rozpočtu

2212 Silnice
( oprava povrchu míst.komunikace – u statkových bytovek
-ulička Střelecká
-část cesty na Kočvara , Kubištova ul. )
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací

2 286 000,00

760 000,00

( dokončení opravy Nám.Republiky, krajnice silnice 2.třídy – ZŠ až Jednota )
2221 Provoz veřejné silniční dopravy

60 000,00

( doplatek aut.doprava Beroun )
2310 Pitná voda

10 000,00

2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly

550 000,00

( projektová dokumentace kanalizace Netolice )
3113 Základní školy
( zákl.a mateř.škola

1 700 000,00
1 500 000,00

MŠ opravy a herní prvky

200 000,00 )

3314 Činnosti knihovnické

33 000,00

3319 Ostatní záležitosti kultury

7 000,00

3329 Ost.záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví

60 000,00

( oprava soch svatých u kostela a zámku )
3341 Rozhlas a televize

10 000,00

3392 Zájmová činnost v kultuře

670 000,00

( oprava střechy na kulturním sále 500 000,00 )
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
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76 000,00

3412 Sportovní zařízení v majetku obce

64 000,00

3419 Ostatní tělovýchovná činnost

26 000,00

3421 Využití volného času dětí a mládeže

50 000,00

( herní prvky na dětské hřiště )
3599 Ostatní činnost ve zdravotnictví

900 000,00

( oprava 3 ordinací ve zdrav.středisku )
3612 Bytové hospodářství

150 000,00

3619 Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství

1 603 000,00

( rekonstrukce veř.osvětlení u silnice 2.třídy a Horym.ulice )
3631 Veřejné osvětlení

380 000,00

( opravy-nová svítidla veř.osvětlení )
3632 Pohřebnictví

63 000,00

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

10 000,00

3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

10 000,00

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.)

560 000,00

3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

425 000,00

( nákup trakt.sekačky )
5212 Ochrana obyvatelstva

10 000,00

5512 Požární ochrana - dobrovolná část

150 000,00

6112 Zastupitelstva obcí

600 000,00

6171 Činnost místní správy

3 766 000,00

( plynofikace budovy OÚ a změna ÚT )
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

476 000,00

6320 Pojištění funkčně nespecifikované

50 000,00

6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené

170 000,00

( doplatek aut.doprava Hořovice )

V Ý D A J E - dle paragrafů

16 545 000,00

Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd
Třída 5:

BĚŽNÉ VÝDAJE

Třída 6:

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

14 411 000,00
2 134 000,00

Návrh rozpočtu roku 2017

III FINANCOVÁNÍ - dle paragrafů
Par
8124

Popis

Návrh rozpočtu

uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků

FINANCOVÁNÍ - dle paragrafů

1 499 800,00

1 499 800,00

( splátka úvěru za kanalizaci )

Rozpočet Obce Lochovice se navrhuje vyrovnaný.
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DALŠÍ ZPRÁVY Z OBCE ...
1. Hospodaření obce ke 30.11.2016
Po celý rok byl zájem na reálném i 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 %. Jediná položka, kde jsou podstatně
vyšší příjmy – naštěstí – je položka u příjmu z prodeje pozemků v lokalitě Domov.
Stav ke 30.listopadu 2016 :
-příjmy ve výši 33 763 605,28 Kč
z toho daňové – 14 504 955,77 Kč
nedaňové – 1 007 861,15 Kč
kapitálové – 13 631 879,30 Kč
přijaté transfery – 4 618 909,30 Kč
příjmy po konsolidaci celkem – 30 158 605,28 Kč
-výdaje ve výši 24 396 022,52 Kč
z toho běžné – 15 816 019,73 Kč
kapitálové – 8 580 002,79 Kč
výdaje po konsolidaci celkem – 20 791 022,52 Kč
2. Poplatky v roce 2017
- poplatek za svoz komunálního odpadu zůstává ve stejné výši jako v předchozích letech
tj. ve výši 580 Kč za osobu s trvalým pobytem v obci nebo za nemovitost s č.p. v obci /
kalendářní rok
Přestože svozová firma AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Hořovice opět jako každý rok
zvýšila cenu za svoz komunálního odpadu o 4 %, obec Lochovice doplácí z obecního
rozpočtu na jednu osobu/ poplatníka cca 200 Kč.
- poplatek za psa zůstává ve výši 200,- Kč za jednoho psa, za druhého a každého dalšího
300,- Kč, upozorňujeme vlastníky psů na jejich povinnost psa řádně přihlásit a také odhlásit
- daň z nemovitých věcí ( RD občanů ) opět i pro následující rok zůstává ve stejné výši a je
splatná příslušnému finančnímu úřadu v Hořovicích
3. Cena stočného pro rok 2017
- na další období dojde k navýšení ceny, přesná cena bude známá a zveřejněná v dalším
měsíci.
Pro objasnění dosud nestanovené výše ceny za stočné je nutné pro objektivitu uvést , že
z textu smlouvy na schválení finanční dotace pro výstavbu ČOV a splaškové kanalizace
v obci, uzavřené v roce 2008, vyplývá, že součástí podmínek pro dotaci byla tehdejším
zastupitelstvem přijata předložená závazná finanční analýza vypracována Státním fondem
životního prostředí, jako schvalovatelem dotace. Tato finanční analýza určuje výši cen
stočného na dalších cca 40 let pro naši obec. Cena daná zmíněnou finanční analýzou byla obci
stanovena jako závazná a prakticky bez reálné možnosti obce na změnu. Finanční analýza
nebyla následně po uzavření smlouvy představiteli obce v povinném nárůstu ceny v žádném
následujícím roce do roku 2016 realizována a zůstala založena bez povšimnutí. Stejně jako
počátkem roku 2016 nás kontrolující úřad – Státní fond životního prostředí - v rámci kontrolní
-8-

činnosti počátkem prosince vyzval a pod reálnou hrozbou finančních sankcí donutil
k dodržování této zprávy. Ve snaze hledat porozumění pro předložený požadavek z fondu
byla tato založená finanční analýza přijata jako závazná. Jinak hrozilo a hrozí obci dodatečný
několikamiliónový odvod z původní dotace zpět na tento státní úřad.
Pro rok 2017 je tak ze strany fondu podle původní analýzy předkládán požadavek na výši
ceny stočného ve výši 38,052 Kč bez DPH a 43,76 Kč s DPH za 1 m3 – jedná se o zdražení
o 2,21 Kč s DPH.
Ze strany obce byla základě výsledků hospodaření v rámci ČOV a splaškové kanalizace
vypočtena a předkládána na státní fond životního prostředí k odsouhlasení cena ve výši 37,07
Kč bez DPH za 1 m3. Tato cena ale nebyla ze strany fondu přijata s odůvodněním, že je nízká
a neodpovídá zmínění finanční analýze.
Na základě následných četných jednání s fondem a hledání přijatelného řešení pro naše
občany bylo obci doporučeno předložit na fond žádost o přepočet původní míry vývoje
inflace, kdy stávající nižší hodnota může přinést menší ponížení ceny pro rok 2017 a snad i
pro roky následující. Tato žádost byla včas podána a nyní se očekává rozhodnutí SFŽP v této
věci.
Z výše uvedeného důvodu se zastupitelé shodli, že pro stanovení výše ceny za 1 m3
stočného je nutné počkat na výsledek tohoto rozhodnutí a přesunout schválení ceny stočného
na rok 2017 na další zasedání zastupitelstva hned počátkem roku 2017. Shodně se toto
procentuální navýšení promítne jak za cenu za 1 m3 tak i do ceny paušálu.
4. Opravy našich místních komunikací
Jsem přesvědčen, že snad v každé obci v České republice jsou zejména místní
komunikace, které jsou ve „vlastnictví“ a hlavně správě jednotlivých obcí ve velmi špatném či
žalostném stavu. A tak i v naší obci není technický a užitný stav většiny místních komunikací
v očekávaně dobrém stavu. Stále je zde řada ulic a uliček, kde do současnosti není ani
asfaltová vrstva nebo veřejné osvětlení, je zde řada komunikací, kde povrch cest je i přes
asfaltovou vrstvu poškozen, rozlámán nebo překopán. Důvody jsou pravděpodobně patrné,
ten největší problém byl a je nedostatek financí a také skutečnost, že v letech minulých a
nedávných byly dávány do země veškeré sítě – vodovod, kanalizace, plynofikace, v současné
době stále ještě elektřina, pak případně až ty další. Ne všechny komunikace jsou po celé délce
v majetku obce, což je příklad komunikace na Kočvary nebo cesty u bažantnice za tratí. Na
takovéto komunikace obec bohužel nemůže žádat o dotace, získání chybějících pozemků do
majetku obce je v letitém jednání.
V roce letošním se obec výrazněji snažila o určitou nápravu, opětovně se bude postupovat
také minimálně v roce 2017. Do rozpočtu byla dána položka i finance na opravu několika
z nich, kde se zastupitelé shodli, že je pravděpodobně nejhorší stav či nejaktuálnější. Někoho
tak obec potěší, někde se zastupitelé jistě setkají nebo již setkali s osočováním a nesouhlasem
ze strany občanů. Ale i pro domácnosti platí – „nic nemůže být měněno hned, když na to
v rodinné portmonce není“ a podobně se přistupuje i k možnostem obecního rozpočtu. Zde
nám může pomoci vyplněná žádost o dotaci na opravu MK, kterou se podařilo v závěru roku
vypracovat, bohužel je tato žádost v současnosti jediná, protože jiní zastupitelé se do této
agendy pro zlepšení ulic ve svém okolí nějak nezapojili…
5. Provoz sběrného dvora
Jako služba pro občany naší obce, kteří řádně hradí poplatek za komunální odpad, již
několik let 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
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dovážejí. Jedná se o sběrný dvůr pro elektroodpad a velkoobjemový odpad, bližší informace
najdete na webových stránkách obce. Není jistě pro nikoho novinka, že tento „sběrný areál
V louce“ (vedle autolakovny vpravo od silnice směrem na Lhotku) je v průběhu roku otevřen
každou sobotu dopoledne a po dohodě s pracovníkem obce také v týdnu. Možná bude
pochopitelné, že v nastávajícím zimním období od 1.12.2016 do 31.3.2017 dojde k omezení
provozní doby v sobotu a sice od 9 hod do 10 hod. V týdnu ve všední dny je možné použít
sběrný dvůr po předchozí telefonické dohodě s technickým pracovníkem obce p. Císařem, tak
jako po celý kalendářní rok. Veškeré aktuální informace včetně provozního řádu sběrného
dvora najdou naši občané na vývěsce přímo na vratech areálu, na webu obce nebo v budově
OÚ na nástěnce u vchodu. Pro vylepšení služeb a lepší dosažitelnost pro občany má obecní
úřad v tuto dobu rozjednaný a přislíbený červený kontejner na drobné elektro (mobily,
kalkulačky, hračky, kulmy, fény a jiné drobné elektrospotřebiče), který by měl být v průběhu
února umístěn u prodejny Jednoty a zdravotního střediska.
6. Provoz skládky biologického odpadu
Tato naše řízená skládka pro trávu, lupení, 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 2017.
7. 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, panu ing.arch. Šromovi, vedení Klubu
seniorů za aktivizaci ostatních seniorů a řadě dalších našich občanů, kteří byli ochotni s naší
obcí a úřadem spolupracovat.
7. Volba starosty
Obecní úřad v těchto listech informuje všechny občany, že zastupitelé na svém posledním
letošním zasedání zastupitelstva dne 13.12.2016 jednomyslně zvolili za starostu obce
dosavadního místostarostu obce Mgr.Jaroslava Křivánka, který byl od loňského konce roku
pověřen řízením obce. Přestal tak k termínu svého zvolení vykonávat funkci neuvolněného
místostarosty, ze které byl odvolán a byl zastupiteli zvolen do čela obce jako neuvolněný
starosta.
V naší relativně malé obci si tak každý občan může i mohl sám vyhodnotit, zda vedle
práce ředitele Domova Lochovice, kde pracuje již více jak 20 let, si našel čas pro potřeby
obce, zda se také jeho přičiněním něco posunulo v obci k novému a určitě bude chtít ve svém
zájmu možnosti řízení obce a jejímu dalšímu rozvoji nadále věnovat nejen čas, ale i své
zkušenosti. Platí zde ale také to, že když bude mít vedle sebe jako předcházející starostové
obce i zapáleného a pracovitého místostarostu či místostarostku, tak se podaří více věcí
uskutečnit.
Pro jednání s občany má a i nadále bude mít hodiny vždy v pondělí a ve středu od 15.00
hodin do 18.00 hodin a je na obecním úřadě již od začátku letošního 2. pololetí prakticky
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pravidelně také každou neděli od cca 16.00 hodin tak na 2-3 hodiny, kdy je možno si na tento
čas domluvit svoji schůzku.
Vedle těchto hodin je i byl s ohledem na náročnost práce a velký rozsah administrativy
v řízení obce na úřadě přítomen i v jiných dnech.
Vážení občané, přeji vám všem krásné vánoce a hodně zdraví v roce 2017.
Mgr.Jaroslav Křivánek

UŽÍVÁNÍ OBECNÍCH POZEMKŮ
- Odkaz na platnou obecně závaznou vyhlášku č.3/2015
Obec Lochovice odkazuje na již dříve schválenou obecně závaznou vyhlášku č.3/2015.
Tato vyhláška mimo jiné řeší i problematiku užívání obecních pozemků u jednotlivých
pozemků občanů, kdy v některých případech dochází k uskladňování jejich např.dřeva, štěrku,
písku, zařízení atd. na veřejnosti a zejména na obecních pozemcích.
Dále tato vyhláška řeší i krátkodobé a v některých případech dlouhodobé parkování vozidel
opět na pozemcích obce a to před rodinnými domy občanů. Toto ustanovení, týkající se
zpoplatnění či omezení parkování motorových vozidel občanů na obecních pozemcích, již
řešila předcházející vyhláška naší obce z roku 2011.
Občan, který nemá možnost parkovat na svém pozemku, např.pro nedostatek místa, může
parkovat před svými vjezdovými vraty bez vyměření obecního poplatku, ale musí splňovat
podmínku, že bude zachována šíře zpevněné cesty taková, aby byla možnost průjezdu vozidel
hasičů, IZS a další.
V případě že občan užívá k trvalému parkování svého vozidla obecní pozemek např. před
svým domem, má povinnost podat žádost na obecní úřad o udělení souhlasu s parkováním a
následně mu bude vyměřen příslušný poplatek podle velikosti parkovaného vozidla.
Na zelené ploše / travnaté plochy, záhony, atd./ veřejného prostranství se parkovat
nesmí a to ani za obecní poplatek.
Doporučujeme tak občanům, aby využívali k parkování vozidel své pozemky, tak jak to
dělá drtivá většina našich občanů a pro krátkodobé parkování vyhrazené zpevněné plochy
k parkování určené. Nebude tak docházet k devastaci obecní zeleně, děkujeme.

„Okénko základní školy“
Je až neuvěřitelné, jak ten čas letí, blíží se konec roku 2016. Pro naši školu to byl rok
úspěšný. Zažili jsme mnoho zajímavých událostí, podnikli jsme několik zajímavých výletů a
exkurzí včetně zahraničních a v neposlední řadě neustále probíhá proces vzdělávání, který
přináší výsledky.
Pojďme si připomenout některé události nového školního roku 2016/2017.
Pro žáky prvního stupně si jejich paní učitelky připravily různé celoroční třídní i mezitřídní
projekty. Třetáčci mají za nové kamarády Mimoně, čtvrťáci putují světem Harryho Pottera.
Noví prvňáčci poznávají školu i vyučování za pomoci těch nejstarších a to v rámci školního
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projektu s 9. ročníkem „ Na společné cestě s prvňáčky“. Kolektivně se také naši žáci účastnili
několika kulturních akcí, navštívili např. příbramské divadlo a Krysáky či Čechovu stodolu
s haloweenským programem. Rozvoj finanční gramotnosti byl podpořen zajímavou akcí
nazvanou „ Evelínko, neutrácej tolik“.
Na konci října proběhl projektový Den ochrany člověka za mimořádných situací
s jasným cílem, připravit žáky na to, aby si uvědomovali odpovědnost za svoji ochranu, aby
dokázali efektivně jednat a vzájemně si pomáhat při hrozbě nebo vzniku mimořádných
událostí. Program byl sestaven tak, aby si žáci vše potřebné opravdu samy vyzkoušeli, učili se
první pomoci či sbalení evakuačního zavazadla. V úterý 11. října 2016 se žáci zúčastnili
divadelního představení s názvem Přemyslovští králové, které předvedli skupina historického
šermu Pernštejni. Žáci se seznámili s postavami prvních českých králů a měli možnost na
chvíli se vžít do rolí dvořanů a rytířů. Pěkné zážitky měly i děti ve školní družině. Za všechny
akce zmíním např. návštěvu kouzelníka v družině nebo výstavu podzimních prací pro rodiče.
Letos, stejně jako v minulých letech, se uskuteční 20. 12. 2016 již tradiční akce
„Vánoční setkání“, na kterou jste srdečně zváni. Vždy se na ni velmi těšíme, neboť se u nás v
předvánoční době sejde mnoho návštěvníků, kteří si popovídají, ve vánočních dílničkách si
vyrobí vlastní výrobek a udělají si radost nákupem našich výrobků.
Ředitelství ZŠ a MŠ Lochovice Vám do nového roku 2017 přeje mnoho zdraví, lásky a
pohody.

Advent v Mateřské škole Lochovice
Adventní čas, připraví nás, na dobu vánoční.
Otevřít chcem, svá srdce všem, koledy ať všude zní.
Advent u nás, v mateřské škole, začal již ve čtvrtek 24. 11., kdy jsme si všichni společně
vyrobili adventní věnec. Každý z nás přiložil ruku k dílu a výsledkem byl krásný, ozdobený
věneček.
Hned v neděli 27. 11. jsme se spolu se svými kamarády ze školní družiny sešli na
tradičním „Rozsvícení vánočního
stromečku“ na statku, kde jsme si
všichni společně zazpívali několik
vánočních koled.
Celá školička se těšila i na pondělí 28.
11. To k nám přijelo divadlo "Kolem" s
moc pěknou pohádkou O nepovedeném
čertíkovi a zatoulané ovečce. Třída
nejstarších se jela podívat společně se
základní školou 2. 12. do Karlštejna na
Karlštejnské čertovské putování, kde byl
pro děti připraven velmi pěkný program.
Velmi jsme si to všichni užili.
Přešlo několik dní naplněných
velkým těšením a očekáváním a už tu
bylo další pondělí. Tentokrát mělo
datum 5. 12. a k nám do školky přišla
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další důležitá každoroční prosincová návštěva. Někteří jí očekávali s napětím, jiní s obavami:
„Zlobili jsme, nezlobili?“ Za rámusu čertů a zvonění andělíčků k nám přišel Mikuláš.
Zazpívali jsme mu písničky a on nás obdaroval pěknou nadílkou. Bylo to krásné dopoledne,
za které také musíme poděkovat čertíkům, andělům a Mikuláši ze základní školy.
V prosinci nás ještě čeká další divadélko s představením Putování za Betlémskou hvězdou.
Další dny budou ve znamení velkých příprav. Příprav na vánoční besídky pro naše nejbližší.
Budeme trénovat vánoční písničky, básničky a tanečky, vyrábět drobné dárky, přání a také
upečeme vánoční cukroví.
Než se rozejdeme na vánoční prázdniny, ochutnáme cukroví od svých maminek, zkusíme si
některé vánoční zvyky při tradičním vánočním posezení, na které pozveme i naše kamarády
prvňáčky.
Moc se těšíme na nadílku od Ježíška. Snad se nám splní alespoň některá naše přání na
společné školkové dárky.
A Vám všem za děti a kolektiv celé naší mateřské školy přejeme:
„Štěstí, zdraví, pokoj, mír.
Ať máte zas po roce, šťastné a veselé Vánoce.“
Slavnost slabikáře našich prvňáčků
V první třídě na naší ZŠ se
v úterý 22. 11. odehrála velká událost.
Již skoro tři měsíce chodí prvňáčci do
naší velké školy. Za tuto dobu udělali
velký kus práce. Zvládli nejenom první
učení, čtení, počítání, ale také seznámit
se se školou, poznat nové kamarády,
pochopit nová pravidla a začít nový
školní život. Zvládli to výborně, stejně
jako svou první velkou školní besídku Slavnost slabikáře. Překonali trému,
předvedli básničky, zazpívali písničky,
zatančili a dokázali rodičům, učitelům a
dalším přítomným, že si zaslouží svůj
první slabikář :-)
Krásné pohodové čtení přeje všem
prvňáčkům jejich paní učitelka

Mgr. M. Zettlitzerová

Dětské akce na sále OÚ
Již po šestnácté se 3. 12. na sále OÚ v Lochovicích uskuteční Mikulášské disko pro
děti. Po Novém roce se přesuneme do naší již sedmnácté sezóny, kdy pro lochovické děti
připravujeme Maškarní diskotéku, Mikulášské disko a další akce. Akce již od začátku mohou
probírat za velké podpory Obecního úřadu Lochovice a pana Červenky, majitele restaurace
Záběh. Děkujeme!
Diskotéky se doposud uskutečnily za velkého zájmu velkých i malých návštěvníků, za což
jsme rády ☺
O to víc nás práce baví, takže nezapomeňte příští rok zase přijít!
Jitka, Alena, Naďa a Míša ☺
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Ze školní jídelny ZŠ a MŠ Lochovice
V letních prázdninových měsících za podpory obecního úřadu a dozoru pana Křivánka
se u nás opět modernizovalo. Do jídelny byl zhotovený velmi praktický pult k výdejnímu
okýnku. K tomuto účelu byly zakoupeny i podnosy, aby si strávníci mohli vzít rovnou celý
oběd a v pohodlí se usadili. Dále OÚ Lochovice do kuchyně zakoupil nový nerezový pracovní
stůl se dřezem.
V září 2016 se do školní jídelny přihlásilo celkem 324 strávníků. Z toho činí 69
strávníků naši spoluobčané, pro které je nám ctí vařit.
Za celý kolektiv školní jídelny všem přejeme, ať jsou Vaše vánoční svátky naplněny
radostí, rodinnou a osobní pohodou.
Ivana Masaryková, vedoucí školní jídelny

Vánoce v školní družině
Už je tu zas, vánoční čas...
...rok se s rokem sešel a jsou tu Vánoce.
Stalo se již tradicí, že advent zahajujeme společným vystoupením s mateřskou školou
na rozsvěcení vánočního stromečku v Lochovicích na statku. Pro tuto slavnostní příležitost
nacvičujeme krátké pásmo vánočních básniček a koled.
V průběhu prosince vymýšlíme a vyrábíme drobné dárky pro naše blízké.
Připravujeme se na vánoční výstavu, zdobíme družinu.
Před Vánocemi si ve družině uděláme malé vánoční posezení, zaposloucháme se do
vánočních koled a snad ani na nás Ježíšek nezapomene.
Všem čtenářům lochovických listů přejeme krásné Vánoce, zdraví a spokojenost v novém
roce 2017.
Děti a vychovatelky školní družiny

Z činnosti klubu seniorů
Čas letí...
Opět končí další rok, rok 2016. V minulém čísle Lochovických listů jsme se připravovali
na týdenní rekondiční pobyt v Železné Rudě na Šumavě. Od té doby se přehoupla druhá
polovina roku, ve které jsme podnikli zajímavé a poučné vycházky a výlety. Zajímavá byla
vycházka do mlýna u Havrlíků, kde jsme se vrátili do časů minulých a prohlédli si celou
mlýnici i v chodu. Moc děkujeme panu Jiřímu Havrlíkovi za jeho vstřícnost a ochotu, pěkné
vyprávění a příjemné posezení v jeho včelíně. Užili jsme si i na představení divadla ochotníků
ve Všeradicích při hře „Postřižině“ i na „Veselé trojce“ v Neumětelích. Velice pěkný byl
zájezd do Mníšku pod Brdy a na zámek v Dobříši.
V našem klubu se od září uskutečnilo několik besed, ať z požární tématikou nebo zajímavá
beseda o „naší lokálce“. Proběhlo i „Seniorské posvícení“ s předtančením hořovických
mažoretek a hudbou p. Vavřince Mařáka ml. a jeho rodinného „bandu“. Moc děkujeme za
pěknou zábavu.
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Opět nás dvakrát navštívili členové poetického divadla PoDiv z Plzně. Jejich vystoupení je
vždy pěkné, jim se u nás líbí a opět nás v příštím roce zvou na návštěvu Plzně a okolí. Shlédli
jsme dvě divadelní představení v Žebráce v rámci přehlídky „Erbenův Žebrák“. Hra „Sládci“,
kterou hrají ochotníci již několik let nemá chybu. Velice oceňujeme jejich výkony na jevišti.
Tradiční vánoční trh proběhl jako již tradičně každým rokem na počátku měsíce prosince.
Na tuto akci se přijely podívat seniorky z Domova s pečovatelskou službou v Žebráku,
neváhaly podniknout tuto cestu, ale naši občané stále váhají tuto akci navštívit. Přijdou jen ti,
kteří již vědí, že zde nakoupí milé drobnosti pro své blízké lacino a dobře.
V tomto měsíce nás čeká ještě „silvestrovské posezení“ v našem klubu, na které tímto
srdečně zveme všechny seniory nejen z Lochovic, ale i z Libomyšle a Lhotky, kteří k nám již
pravidelně dochází a účastní se našich akcí, kterých se jen v letošním roce podařilo
zorganizovat celkem 25.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat obecnímu úřadu v Lochovicích za příkladnou
pomoc při našich akcích a také seniorům, kteří pomáhali s průběhem a přípravou akcí.
Do příštího roku přejeme všem občanům hodně zdraví, štěstí a spokojenosti!
Za klub seniorů Zdeňka Novotná
Malé zamyšlení pro každého z nás ...
Vážení lochovičtí spoluobčané,
Je nás dost, kteří jsme se v Lochovicích narodili, kteří jsme zde vyrůstali nebo i těch, kteří
tady žijeme desítky let. Naše obec nám přirostla k srdci, prostě jsme jak se říká „křtění
Litavkou“.
V posledních letech se naše obec změnila, vidíme, co se opravilo a změnilo k lepšímu.
Určitě se každý rád podívá po obci, která je upravená, bez poházených odpadků, na které
máme po obci odpadkové koše a kontejnery. Rádi se posadíme na natřenou čistou lavičku a
ne na tu, ze které se nasedá na koně a která se takto špiní a ničí. Velmi nehezký pohled je
v odpoledních hodinách na chodníky od školní jídelny až po autobusové zastávky, když jsou
všude poházené slupky z mandarinek nebo rozšlapané celé ovoce. Nejenom poházené slupky
a papírky, ale i psí a koňské exkrementy nejsou dobrou vizitkou naší obce! Zamyslete se
každý nad touto skutečností a do nového roku si dejte zamyšlení, co udělat pro to, aby obec
vypadala pěkně a ti, co projíždí nebo prochází naší obcí si řekli ano, zde se mi líbí, je tu čisto
a pořádek. Je jasné, že nejde udělat vše tak, jak bychom potřebovali a bylo nutné.
Je ale na každém z nás, jak se chováme a zda udržujeme čistotu a pořádek a dáváme tím
příklad i mladší generaci, která by měla být ke slušnosti vůči sobě i ostatním vedena. Vždyť je
to výchova nejen rodiny, školy, ale hlavně výchova pro příští generace.
Občané Lochovic, kteří nejsou lhostejní ke své obci
Tenisový oddíl Lochovice v roce 2016
Letošní sezóna byla zahájena jako obvykle jarními brigádami, při kterých se prováděl úklid
tenisového areálu, klubovny a příprava obou kurtů pro letní sezónu. Především antukový kurt byl pro
letošní rok skvěle připraven.
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Na dubnové zahajovací schůzi byli členové oddílu seznámeni s hospodařením oddílu,
připravovanými akcemi a také s novým systémem rezervací kurtů online na stránkách Obce
Lochovice.
Jako novinka pro členy oddílu byl připraven první ročník celoročního turnaje ve dvouhrách o krásný
putovní pohár. Jedenáct účastníků se nejprve utkalo ve dvou skupinách systémem každý s každým a
na základě umístění byla na podzim sehrána vyřazovací část, ze které vzešel celkový vítěz.
Po celou sezónu také probíhaly pravidelné tréninky dětí v rámci Tenisové školy Radost pod vedením
trenéra Miroslava Šilhavého. Hrají zde děti všech věkových i výkonnostních kategorií. Jsou mezi
nimi hráči rekreační i registrovaní, kteří nastupují k mistrovským zápasům družstev nebo objíždějí
tenisové turnaje. Nábor dětských hráčů zůstává stále otevřený a rádi přivítáme všechny nové členy.
Bližší informace podá trenér M.Šilhavý (tel.č. 608 529 037).
Pro dospělé hráče byl i v letošním roce připraven tradiční podzimní turnaj ve čtyřhrách, který byl
spolufinancován Obecním úřadem Lochovice. Letošního ročníku se zúčastnilo rekordních 18
účastníků. Turnaj byl velmi povedený nejen s ohledem na předvedenou hru, ale i s ohledem na
slunečné počasí, které ten den panovalo.
Velikým úspěchem našich členů skončil také turnaj ve smíšených čtyřhrách ve Zdicích, kde mezi
třemi nejlepšími smíšenými dvojicemi byly hned čtyři hráči Tenisového oddílu Lochovice, doplněni
o dva hráče domovského oddílu ze Zdic.
Pro naše dětské hráče bylo v průběhu celého roku uspořádáno několik turnajů o ceny, které byly
financovány Obecním úřadem Lochovice, za což velmi děkujeme.
I pro sezónu 2017 chystá Tenisový oddíl Lochovice možnost stálého členství nebo jednorázového
pronájmu kurtů. Bližší informace Vám rád sdělím telefonicky.
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.
Jan Kunc
předseda Tenisového oddílu Lochovice
775 647 615
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