
Ohlédnutí za kulturou a zábavou v naší obci 
 

Maškarní bál pro naše nejmenší 
      Je za námi březen a to je každoročně měsíc, kdy se naši nejmenší těší na tradiční lochovický maškarní bál. 

Dětičky ze školky a školy už mají určitě vymyšlené a nachystané kostýmy a masky a nemůžou se dočkat až se po 

roce opět pěkně vydovádí! 

     Letošní maškarní ples pro děti se nesl v duchu vodníků a hastrmanů, nechyběla spousta veselé hudby, pěkné 

soutěže pro malé i větší se sladkou odměnou, milé dárečky a především dobrá nálada. Při tanci a soutěžích se 

předháněly princezny, rytíři, víly, kašpárci, čarodějnice a spousta jiných krásných nápaditých masek našich 

nejmenších. Ocenit také musíme stylové hastrmanské obleky všech organizátorů, kterým za jejich velké úsilí a 

perfektní přípravu celé akce, s jakou každoročně dětské akce pořádají, patří velké poděkování! 

 

 

 

 

 

 

 

Zastupitelstvo obce Lochovice srdečně zve všechny občany Lochovic na 

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ obecního zastupitelstva 

dne 17.4.2012 od 18.
00 

 hod na sále OÚ 
-úvod 

- zpráva starosty obce 

- zpráva finančního výboru   

- zpráva kontrolního výboru 

- záměr odprodeje pozemků 

- informace o pobočce České pošty v Lochovicích 

- diskuse, různé  

- usnesení 

- závěr 

 
Oznámení 

Z provozních důvodu bude v pondělí dne 7.5.2012 OÚ zavřen. Děkujeme za pochopení  
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                          číslo 1 – duben 2012 

Zpravodaj obce Lochovice 

 

 
 

 

 

 

Přejeme veselé prožití letošních 

velikonočních svátků a 

bohatou pomlázku 
 

 

 

 

 

 

 

stana 1 

Několik informací na závěr  
 

 Rada Obce projednala na svých zasedáních v průběhu měsíců prosinec 2011 – březen 2012 :  
 

 Písemnou rezignaci pana Petra Kolaříka na člena zastupitelstva a předsedy kontrolního výboru  obce  

Lochovice  

 Předání osvědčení  novému členu zastupitelstva obce panu Romanovi Ernestovi 

 Veřejnoprávní smlouvu s Městem  Hořovice ve věci projednání přestupků 

 Pana Václava Horkého za pátého člena Rady obce Lochovice 

 Pana Václava Horkého za předsedu kontrolního výboru  obce Lochovice 

 Pronájem kurtů p.Novému za cenu 14 000,- korun ročně a úhradu energií 

 Příspěvek na dětský karneval – 1500Kč 

 Příspěvek na Mikulášské odpoledne – 1500Kč 

 Pořádání turnajů pro přípravky – 1000Kč za každý uspořádaný turnaj 

 Pořádání dětského dne – TJ Slovan – 7000Kč 

 Příspěvek na pořádání X. ročníku  běhu  na Plešivec – 3500Kč 

 Příspěvek pro   rybářský kroužek – 500Kč 

 Příspěvek na akce Farní charity Beroun – Klub Betlém  – 3500Kč 

 Příspěvek na pořádání Masopustu v obci – 3000 Kč 

 Příspěvek pro Domov Na Výslunní Hořovice – 1500 Kč 

 



Informace z obce  

 
Rozpočet a hospodaření obce k 31.12.2011 
Rozpočet naší obce byl projednán a schválen na prosincovém zasedání zastupitelstva v roce 2010. Při jeho 

zpracování i následném sledování a ovlivňování byl koncipován jako rozpočet vyrovnaný, který předpokládal 

zejména dokončení a profinancování investiční akce „Kanalizace a ČOV“, která byla ve svém finančním zajištění 

výrazně spjata s finančními transfery ze státního rozpočtu s tím, že docházelo k určitým neovlivnitelným posunům 

a prodlení s poukázáním částky ve prospěch obce. Ve druhé polovině roku 2011 byla připsána na účet obce 

poslední částka a dalo se konstatovat, že i po stránce finanční byla tato velká a významná investiční akce řádně a 

bez výraznějších problémů dokončena.  

V průběhu roku se zahájila 2. etapa výstavby Hasičské zbrojnice, která ve svém objemu cca 4,5 mil Kč 

proinvestovaných finančních prostředků opětovně byla napojena na investiční transfery, v tomto případě převážně 

na finanční dotaci z prostředků Středočeského kraje. Realita přefinancování finančních prostředků byla ze strany 

Středočeského kraje stanovena tak, že poslední částka dotace ve výši cca 975 tis. Kč bude obci Lochovice daná 

k proplacení Středočeským krajem až po ukončení celé etapy výstavby Hasičské zbrojnice a po schválení celkové 

zprávy o vyúčtování přidělené dotace (předpokládalo se, že tuto zprávu obec vypracuje v lednu-únoru 2012). Další 

faktury za výstavbu zbrojnice byly ze strany obce předkládány k proplacení podle platebního kalendáře a 

Středočeský kraj vždy oprávněnost fakturace posoudil podle dále přiložených dokladů a v době 1-2 měsíců 

prováděl úhradu nákladů a prakticky tak naši obci vracel proplacené finanční prostředky uhrazené dodavateli 

stavby. I toto mělo dopad do celkové uzávěrky hospodaření obce za rok 2011. 

Z výkazů pro hodnocení rozpočtu obce k 31.12.2011 vyplýval následující stav:    

 

Příjmy v roce 2011   - plánované 34 434 700 Kč 

                                    upravená výše příjmů v průběhu roku 30 664 405 Kč 

                                    skutečně dosažené příjmy 29 175 418,65 Kč 

                                    příjmy tak dosáhly hodnoty 95,14 % 

Pozn. Naše příjmy se v průběhu roku ponížily zejména o finanční prostředky, které nebyly poukázány ze strany 

Středočeského kraje v souvislosti s čerpáním dotace na výstavbu Hasičské zbrojnice a které rozpočet původně 

předpokládal k profinancování v průběhu roku 2011. 

 

Výdaje v roku 2011 – plánované 33 096 700 Kč 

                                   upravená výše výdajů v průběhu roku 31 290 405 Kč 

                                   skutečně dosažené výdaje 31 076 740,56 Kč 

                                   výdaje tak dosáhly hodnoty 99,32 % 

Celkový výsledek hospodaření k 31.12.2011 

               příjmy   29 175 418,65 Kč 

               výdaje   31 076 740,56 Kč 

               výsledek hospodaření obce k 31.12.2011    - 1 901 321,91 Kč 

Celkově tak hospodaření obce ke konci roku bylo schodkové v uvedené výši ale to z důvodu: 

- poslední splátka za výstavbu Hasičské zbrojnice byla ze strany Středočeského kraje ponechána jako tzv. 

pozastávka – 975 000 Kč – bude obci vyplaceno po schválení zprávy o celkovém průběhu výstavby 

2.etapy – v 1. polovině r. 2012 

- předposlední splátka dotace z výstavby Hasičské zbrojnice byla na Středočeský kraj k proplacení 

předložen 6.prosince 2011, na základě rozhodnutí Středočeského kraje byla tato splátka v hodnotě 

2 059 120 Kč ponechána k proplacení obci do poloviny února 2012 (v polovině února 2012 byla skutečně 

připsána na účet obce) 

Závěr: 

Lze konstatovat, že hospodaření obce bylo v roce 2011 vyrovnané a ekonomicky příznivé. Vzhledem 

k předloženým skutečnostem sice hospodaření proběhlo se schodkem 1 901 321,91 Kč, který byl ale způsoben jak 

stanovenými podmínkami ohledně schválené dotace (zmiňovaná pozastávka v hodnotě 975 000 Kč) tak i situací, 

kdy předposlední splátka této poskytnuté dotace nebyla obci poukázána do konce roku 2011, ale až v polovině 

února 2012.  

a) V případě, že by se tato splátka započítala do výsledku hospodaření obce v roku 2011, byly by příjmy 

vyšší o 2 059 120 Kč a dosáhly by hodnoty 31 234 538,65 Kč. Upravený kladný výsledek hospodaření by 

byl ve skutečnosti 157 798,09 Kč. 
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Stolní tenis v Lochovicích – dobrá reprezentace obce! 
 
Vážení občané Lochovic! 

 

     Když jsme před necelým rokem dostali šanci hrát 3.ligu stolního tenisu mužů jako náhradníci, spousta 

funkcionářů, se kterými jsem mluvil, dávala první otázku: „Odkud vlastně jste, řekněte nějaké větší město poblíž?“ 

Nyní, po skončení sezony 2011/2012, už to ví téměř všichni fanoušci stolního tenisu z Prahy, Plzně, Českých 

Budějovic, Vodňan i odjinud. Svými výkony našeho úzkého kádru „A“ mužstva jsme získali respekt všech 

soupeřů! Po posledním 22. kole jsme skončili šestí z dvanácti mužstev. Bilance je našich 10 vítězství, 3 remízy a 9 

porážek. Získali jsme celkem 45 bodů, scóre 182:164. Třetí ligu stolního tenisu mužů budeme hrát i v sezóně 

2012/2013. To je skvělý úspěch lochovického stolního tenisu! Děkujeme fanouškům za podporu a znovu je zveme 

do herny na podzim roku 2012. 

    

     Slovan Lochovice má dále 3 družstva dospělých: „B“ družstvo hraje OP I.tř., „C“ družstvo hraje OP II. tř., „D“ 

hraje OS. Za „D“ družstvo dostávají příležitost převážně mladí, žáci a dorostenci, samozřejmě pod dohledem 

dospělých. Ve všech třídách jsme se umístili uprostřed tabulek, bez nutnosti bojovat o záchranu, ale také bez 

možnosti boje o postup. 

    

     Po skončení loňské sezony jsme měli také velký úspěch našich mladších žáků, starších žáků a dorostenců 

v seriálu bodovacích turnajů mládeže na okrese Beroun. Z osmi mladých se jich sedm umístilo na bodovaných 

místech. Ale jak se ukazuje, je vždy těžší úspěch obhájit či zlepšit. Někteří mladí letošní sezonu ani nezahájili 

nebo ji v průběhu sezony přestali trénovat. Přitom tréninkové možnosti byly naprosto stejné a kvalitní. 

Z celkového počtu šesti mladých, kteří se BTM za Slovan Lochovice na okrese Beroun zúčastnili, se nejlépe 

umístil mladší žák Hynek Bláha a to na 3.místě v kategorii starších žáků. V kategorii dorostu potom Aleš Novák 

skočil čtvrtý. Mladší žák Hynek Bláha si také vyzkoušel v únoru 2012 krajské přebory mladších žáků v Mladé 

Boleslavi, v březnu krajský BTM mladších žáků. V příští sezoně 2012/2013 ještě může hrát v kategorii mladších 

žáků. Má určité přednosti, ještě více co zlepšovat, tréninkové možnosti na dobré úrovni, bude tedy záležet hlavně 

na něm, jak možnosti výkonnostního růstu využije. Stolní tenisté – dobří stolní tenisté – bohužel nerostou „jak 

houby po dešti“.  

    

     Na závěr mi dovolte poděkovat OÚ Lochovice v čele se starostou p.Komzákem za umožňování tréninků a 

zápasů Slovanu Lochovice na sále Český dvůr. Ještě jednou chci poděkovat fanouškům za projevenou podporu a 

můžete přijít s dalšími kamarády a známými. Sledujte vývěsní skříňku stolního tenisu Slovanu Lochovice. 

  

                                                             Přeji všem lochovickým sportovcům hodně úspěchů, za oddíl stolního tenisu 

                                                                                                                                  Slovan Lochovice Pavel Cipra st. 

 

 

3. liga mužů, skupina A 

TABULKA 

 
1 Sparta Praha A 22 20 2 0 0 218:67 64 

2 Lokomotiva Vršovice B  22 19 0 3 0 207:89 60 

3 SF SKK El Niňo Praha E  22 13 2 7 0 179:132 50 

4 Sokol Vodňany A 22 11 4 7 0 171:154 48 

5 Sokol Michle A  22 12 2 8 0 172:148 48 

6 Slovan Lochovice A  22 10 3 9 0 182:164 45 

7 Pedagog České Budějovice A  22 10 1 11 0 161:148 43 

8 Sokol Králů Dvůr C  22 9 1 12 0 156:179 41 

9 Union Plzeň B 22 7 3 12 0 132:188 39 

10 Slavoj Stod A  22 7 0 15 0 123:185 36 

11 Elizza Praha C 22 4 0 18 0 96:204 30 

12 SLST Týn nad Vltavou A  22 0 2 20 0 79:218 24 
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Sport v Lochovicích 
 

 

Zprávy z fotbalové přípravky TJ Slovan Lochovice. 

 
     Již čtvrtým rokem hraje v Lochovicích starší fotbalová přípravka pod vedením trenérů  Pavla Pichla a Radka 

Hrubého s trenérskou licencí „C“. Hrají v ní děti ve věku od 6 do 10 let. Od začátku dochází na tréninky každým 

rokem okolo šestnácti dětí. Do letošního ročníku 2011-2012 jsme přihlásili do soutěží i mladší přípravku, a  to děti 

ve věku 6 – 8 let, aby si všichni  na turnajích dostatečně zahráli. Soutěže mladší i starší přípravky se hrají na 

zmenšených hřištích o rozměrech 40x25m, s brankami o velikosti 5x2m, s počtem hráčů 5+1. Hraje se formou 

turnajů s pěti až šesti mužstvy ve skupině, hrací doba 2x10min. Výsledkově i herně se malým fotbalistům velmi 

daří, ale o výsledky v této kategorii nám vůbec nejde. Hlavní je, aby si děti fotbal užívaly a měly z něj radost.  

      

     Letošní rok jsme zahájili přípravu již před vánocemi, protože 6. ledna nás čekal halový turnaj v Berouně. 

Obecním Úřadem nám v zimních měsících bylo umožněno trénovat na sále OÚ, kam jsme docházeli každou 

středu. Každý pátek jsme ještě jezdili trénovat do haly v Hořovicích. Teď začínáme trénovat venku na hřišti. 

Chodíme každé úterý a čtvrtek od 16.30 hodin. Tímto zveme další děti, kteří mají zájem hrát fotbal, ať se přijdou 

přihlásit na trénink, nebo se mohou informovat jejich rodiče na tel. č. trenérů R. Hrubý 724 940 106  nebo P. Pichl 

724 517 417. Jedná se o ročníky 2006 - 2002. Přijďte se podívat a fandit malým šikulům, jak se jim daří v jarních 

turnajích.  

      

     Letošní jarní turnaje v Lochovicích se konají v sobotu 14. dubna od 9.00 hodin starší přípravka a ve středu  2. 

května od 17.00 hodin mladší přípravka. 

 

 

 

Zprávy  TJ Slovan Lochovice 

  
     Tělovýchovná jednota se v uplynulém roce  pustila do oprav , rekonstrukcí a změn ve sportovním areálu TJ. 

Všechny změny by měly vést ke zkvalitnění  zázemí sportoviště a k větší bezpečnosti  a pohodlí sportovců a 

návštěvníků.  Byla vyměněna stará okna v bytě správce.  Byly odstraněny staré suché a nebezpečné stromy , které 

při silnějším větru mohly znamenat velké nebezpečí pro sportovce i diváky . Připravuje se  prostor pro nová 

parkovací  místa , prostor pro kompostování posekané trávy  a v neposlední řadě prostor pro nové sportoviště a 

dětské hřiště.  Doufáme, že se nám naše záměry podaří zrealizovat a za pomoci všech sportovců a fandů v obci a 

v neposlední  řadě za pomoci obecního úřadu Lochovice , bude náš areál  v brzké době sloužit plnohodnotně 

široké veřejnosti  s daleko  větším využitím a zabezpečením než tomu bylo doposud.  

      

     V rámci zkvalitnění zabezpečení a pohodlí  v areálu došlo také k rekonstrukci starých kabin, ve kterých je 

umístěn kiosek  sloužící k občerstvení sportovců a návštěvníků.  Přes zimu zde  byla vybudována oddělená 

kuchyňka a dokončuje se sociální zařízení, které na této straně chybělo. Kiosek bude otevřen při všech sportovních  

i mimosportovních akcích konaných v areálu TJ pro veřejnost.  Od dubna tohoto roku dojde k výměně správce 

sportovního areálu , což zajisté také  povede  ke zkvalitnění  sportovišť  a celkového zabezpečení areálu. TJ tímto 

děkuje starému správci za vykonanou práci v areálu TJ.  

      

     Jak jistě sami dobře víte,  začalo první jarní fotbalové kolo . Naše A mužstvo vstoupilo do jarní soutěže 

výborným výkonem a porazilo na domácí půdě celek Cerhovic  3 : 0  . Bohužel  už se stejně dobře nevedlo B týmu 

a týmu žáků, kteří na domácí půdě prohráli , B tým mužů prohrál s celkem Žebráka  2 : 5 a žáci po dobrém výkonu  

prohráli s mužstvem Hostomic 0 : 1, kdy promarnili řadu vyložených šancí ke vstřelení gólu. V dalším kole hrají 

naše celky mužů opět na domácím hřišti , kde by měly potvrdit své kvality.  

                                                                                                                                             

                                                                                                                                           za TJ Slovan Petr Masaryk 
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b) V případě, že by se do stavu výsledného hospodaření obce započítala i uváděná „pozastávka“ v hodnotě 

975 000 Kč, celkový kladný výsledek hospodaření obce by byl v takto vytvořené skutečnosti ve výši 

1 132 798,09 Kč  

Mgr. Křivánek Jaroslav, předseda finančního ¨výboru 

 

 

 

Jede, jede poštovský panáček ... aneb budoucnost pobočky České pošty v Lochovicích 
 

     Dokážu si představit, že dost velké části obyvatel naší obce a pravděpodobně i dalším obyvatelům okolních 

obcí není lhostejné, co se připravuje k realizaci s lochovickou pobočkou České pošty, s.p. Asi teď nikdo 

nebude schopen říci, vlastně od kdy tu ta pobočka je, protože tak nějak všichni vnímáme, že „pošta tu vždycky 

byla a je – a basta fidli“. Víme, že dost věcí se kolem nás mění, něco má i náš souhlas, o řadě skutečností si ale 

opačně říkáme – „no, kdo tohle mohl vymyslet...“.Situace s naší pobočkou České pošty tedy asi 

pravděpodobně patří do té druhé skupiny. Rádi přijímáme tu každodenní vymoženost, že máme kam jít pro 

důchod, že máme kam jít pro dopis, který čekáme, kam jít podráždit toho ďábla pokušení a vsadit si na tu 

tutovku, stejně ta i kam jít si splnit to nutné zlo a zaplatit složenku. Prostě jí bereme, že sem patří a poskytuje 

nám letitě služby, které využíváme a snad i potřebujeme. Ne každý z nás jezdí každý den do města, ne každý 

ví, co je to elektronické bankovnictví a naopak nemáme rádi ty novinky jako je ta plechová skříň, která je ve 

městě na rohu u Lídlu a umí nám odněkud dát peníze a my se přitom dozvídáme, že když budeme koukat na tu 

skříň nedostatečně, tak nám někde až v Tramtárii vlastně jednoduše vyluxují náš pomalu vytvářený rodinný 

poklad. A taky víme, že ta naše poštmistrová za okýnkem by to nikdy neudělala a vždy se na nás ještě usměje.  

     Ale k realitě – na podzim loňského roku jsme si přečetli nebo slyšeli, že si na poště v Praze rozhodli, že ta 

naše pobočka v Lochovicích bude zrušena, protože jinak tam v Praze někdo na úřadě zkrachuje. Začala nám ta 

geniální myšlenka lézt na nervy, když jsme si již po létu všimli, že počet pracovnic pošty se razantně snížil a 

že vlastně kdykoliv přijdeme pro důchod či se složenkou, tak skoro pokaždé čekáme. Stojíme uvnitř, 

nechceme poslouchat a dívat se, co ten před námi v pobočce dělá nebo co dostává a tak se rozhlížíme po tom 

našem úřadě. Můžeme si i říkat něco takového, jako to to teď trvá, no ten interiér – to není teda žádná sláva, 

nebo i snad by už ve Zdicích nebo v Berouně mohli rozhodnout a něco tady vylepšit. Ale pak se před námi 

uvolní okénko a vzápětí vystřelíme ven a už si ani nepřipustíme, že „holt“ se někde nebo všude musí šetřit. 

     Řada z nás podpořila podpisovou petici na zachování pobočky České pošty v Lochovicích a mohli jsme se i 

na zasedání zastupitelstva seznámit s tím, že i tam se mluví o tom, co se bude nebo může udělat pro to, aby vše 

zůstalo na poště při starém. Starosta obce připravil písemnou odpověď generálnímu řediteli státního podniku 

České pošty a připojil také předané podpisové archy. V ní vysvětluje náš pohled na věc, snaží se zvýraznit, jak 

s touto změnou nesouhlasíme a kolik obyvatel je proti této „úspoře“. Představitelé obce se následně 

objednávají k senátorovi Poslanecké sněmovny panu Oberfalzerovi, poslanci panu Richardu Dolejšovi, 

zástupcům Sdružení místních samospráv ČR paní Kovářové a panu Chmelovi, za které další senátorka paní 

Juřenčáková osobně se starosty řady obcí jedná s generálním ředitelem. Jsme jak vyslyšeni, tak je nám 

přislíbená podpora a jsme i na další schůzce informováni o faktickém jednání a představách státního podniku 

ČP.  Dozvídáme se, že ředitelství České pošty má tuto představu - v Lochovicích zanikne v roce 2012 jejich 

pobočka jako jedna z 58 vybraných a to za předpokladu, když: 

a ) v rámci programu „Partner I“ nalezne podnik někoho, kdo bude ochoten v obci zajistit alespoň listovní a 

balíkovou agendu ve své provozovně nebo firmě a nebo snad i doma. A za tuto stálou službu mu pošta každý 

měsíc vyplatí 1 až 2 tis. Kč. 

b) nebo v rámci programu „Partner II“ nalezne podnik někoho, kdo bude opět ochoten v obci zajistit teď již 

prakticky komplet rozsah stávajících poštovních služeb, včetně bankovnictví, výplatu složenek, příjem peněz 

za složenky atd. A za tento rozsah služeb bude i vše garantovat, bude vyškolen a bude mít i odpovídající 

vlastní zázemí a techniku a ve své provozovně nebo firmě bude vše zajišťovat v rozsahu pracovních dnů a za 

tuto službu mu Pošta teď již bude platit cca 7 tis. Kč za měsíc.  

c) v případě, že by nastala situace, že se nenalezne nikdo, kdo by tyto programy Partner přijal, tak prý i 

pravděpodobně může nastat situace, kdy Česká pošta, s.p. odloží návrh na zrušení pobočky v obci na další 

kolo optimalizace poboček někdy v dalším období. Vše by v Lochovicích po nějakou dobu zůstalo tak, jako 

v současnosti a nikdo neví, jestli ta další etapa bude za rok, dva či vůbec.  

     Obecní úřad následně osobně jednal či bude jednat s možnými partnery České pošty pro program Partner 

v obci, kdy jsme je chtěli informovat o takovémto lákavém projektu České pošty a chtěli jsme nějak slyšet či  
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vnímat jejich názor a postoj. Jednali jsme hlavně s ředitelstvím Jednoty COOP v Hořovicích, majitelem 

restaurace v centru obce, majitelem sklenářství a obchodního domu a některými dalšími podnikateli v obci. 

Všude jsme slyšeli, že buď taková nabídka není pro ně vůbec zajímavá a nebo že nabízené finanční prostředky 

by rozhodně nemohly ocenit agendu, zodpovědnost a čas pro provozování poštovních služeb v obci.  

Vzápětí na obecní úřad přišel dopis z generálního ředitelství České pošty, kde se píše, že postup jejich firmy je 

snad chápatelný, že připravují výhodný program Partner pro potencionální spolupracovníky jejich podniku a 

že se nedopustí, aby rozsah poskytovaných služeb byl z jejich pohledu omezen nebo zrušen. Závěrem jsme 

byli informováni, že budeme včas pozváni k jednání o dalším postupu státního podniku Česká pošta.  

 

 

Investiční činnost obce  

 
 pokračování ve výstavbě hasičské zbrojnice. V polovině ledna r. 2012 se rozjela další stavební činnost 

v budované hasičské zbrojnici, kdy dostavbu v tomto roce zajišťuje původně vybraná stavební firma 

Spektra Beroun. Práce se přesouvají do 2.patra, kde se dokončily rozvody vody a kanalizace, realizovaly 

se rozvody elektrické energie, provedly se tepelné izolace ve stropech zahájily se omítky stěn. Následovat 

bude sádrokartonový strop a keramický obklad stěn, zejména v sociálních prostorách, položí se čisté 

podlahy a dokončí se schodiště. A dále se bude pokračovat na všechny navazující práce uvnitř podle 

stavebních dispozic a dojde i k úpravám venkovního prostoru budovy. Finance pro práce budou použity 

jak z opětovné dotace Středočeského kraje, tak i z rozpočtu obce.  

 výstavba nových přechodů v obci. Objednala se projektová dokumentace pro stavební povolení na 

výstavbu 3 přechodů pro chodce v obci a to u základní školy, u horní prodejny Jednota a u nádraží ČD. 

Opakovaně jsme řešili a připomínkovali s projektantem celkové provedení přechodů a následně jsme 

obdrželi projektovou dokumentaci. Obecní úřad má představu, že maximálně do začátku nového školního 

roku bude alespoň přechod u základní školy dokončen.  

 plynofikace Kubištova ulice. Na základě vydaného stavebního povolení a to včetně stanovisek všech 

dotčených orgánů se předpokládá nejpozději počátkem května zahájení této investiční akce. Obecní úřad 

vyhlásil výběrové řízení na dodavatele stavby, kdy z okruhu možných odborných firem, splňujících 

oprávnění vydané RWE, bylo osloveno 7 firem, které následně poslaly své nabídky. Jako nejvýhodnější 

nabídka byla na základě posouzení řady kritérií vybrána firma RISL Hostivice. Je předpoklad, že podle 

jejich nabídky po přípravě jednotlivých HUP vlastníky rodinných domů v ulici bude do začátku června 

2012 vše v ulici realizováno a připraveno k napojení na hlavní plynofikační řád v hlavní silnici přes obec. 

 chodníky u ZŠ a MŠ. Obecní úřad objednal montáž a dodávku chodníků ze zámkové dlažby pro příchod 

k základní škole a u budovy mateřské školy. 

 nová autobusová zastávka ve středu obce u zámku. V současnosti se více konkretizuje nabídka na dodání 

kryté a prosklené autobusové zastávky v centru obce. Původní předložený návrh byl ekonomicky nad naše 

možnosti, navrhovaná cena byla vyšší jak 100 tis. Kč. Tato varianta byla zamítnuta a pokračovala další 

hledání dodavatelů – levnějších. V současnosti se posuzuje nabídka dalšího, který náklady stlačil na částku 

50 tis. Kč a to prakticky ve stejném provedení, rozměru i kvalitě. Byl by jen použit jiný nerezový materiál.  

 

 

Získané dotace 

 

Obecnímu úřadu se vyplatila snaha a zájem na hledání možných dotačních titulů, kdy byly úspěšně připraveny 

3 žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu Středočeského kraje pro rok 2012. Jednalo se o žádost 

na pokračování výstavby hasičské zbrojnice, dále na vybavení pro obecní knihovnu a na podporu hasičů obce 

a jejich činnosti. V měsíci březnu bylo ze strany Středočeského kraje oznámeno, že všechny předložené 

žádosti byly v pořádku a byly vybrané i následně v zastupitelstvu kraje schválené. 

Jedná se o tyto dotace: 

- dotace pro pokračování výstavby hasičské zbrojnice – výše 1 milion Kč 

- dotace na vybavení pro obecní knihovnu – výše 28 tis. Kč  

- dotace pro podporu hasičů – při dni otevřených dveří ukázka techniky a IZS – výše 30 tis.Kč 
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Zprávy z lochovické školy 
 

Zápis do 1. ročníku 
   V Lochovicích se dne 8. února 2012 uskutečnil zápis dětí do první třídy. Zápis proběhl v budově školy od 14.00 

hod.  

    

   Na tento významný den si škola připravila pro malé předškoláčky zápis formou zábavných her a soutěží. Ve 

škole bylo připraveno 11 stanovišť s pohádkovými a kouzelnými bytostmi. U prvního stanoviště děti přivítal 

Kašpárek, u kterého zazvonily na kouzelný zvoneček a ten jim otevřel cestu do pohádky. Děti na jednotlivých 

stanovištích plnily různé úkoly jako např. počítání kytiček u Karkulky, navlékání korálků u princezen, skládání a 

přiřazování obrázků u Křemílka a Vochomůrky. Za tyto splněné úkoly děti sbíraly razítka na své kartičky. Aby se 

děti ve škole neztratily, nechali jim pohádkové bytosti na zemi stopy v podobě kytiček. Pohádková cesta je 

dovedla do učebny 1.třídy, kde na ně čekaly paní učitelky s posledními otázkami a úkoly. 

    

   Děti touto hrou prokázaly, že jsou připravené na vstup do první třídy a za svá snažení dostaly kornout s bonbony 

a výrobky dětí ze školní družiny.  

   Všem budoucím prvňáčkům přejeme hodně štěstí při jejich prvních krůčcích ve škole! 

 

 

 

Lyžařský výcvik  
   Zimní období s sebou přináší mimo Vánoc a prázdnin i jiné radovánky pro děti a tím jsou třeba zimní sporty. 

Základní škola pořádá pro své žáky každým rokem týden na horách s výukou lyžování známý jako lyžařský 

výcvik. Ani letošní rok nebyl výjimkou a tak se žáci vyšších ročníků mohli zdokonalovat i v tomto směru. 

    

   Při vzpomínce na ty letošní hory 2012 se asi každému účastníkovi výcviku vybaví něco jiného. Ať je to zábava, 

kterou tam zažili nebo spousta pádů na lyžích, které museli začátečníci přetrpět.  

    

   Lyžařský výcvik začínal v sobotu 28. ledna a všichni jeho účastníci už se nemohli dočkat až skončí v pátek škola 

a před nimi bude týden bez školy na horách. A tak tedy v sobotu ráno vyrazil autobus se žáky v osm hodin ráno 

směr Jizerské hory. Pokud si ovšem někteří mysleli, že zábava bude to jediné, co je čeká, ta to se pletli. Každé 

ráno budíček, rozcvička, na svah se odcházelo v devět ráno a vracelo se v poledne. Samozřejmostí byl i bodovaný 

úklid pokojů. Po dobrém obědě pokračovala výuka lyžování i v odpoledních hodinách a často končila pořádnou 

koulovanou. Po takto náročném dni přicházela večer na řadu zábava formou her nebo sledováním DVD. Týden 

utekl všem jako voda, některým se nechtělo ani domů a nebylo se čemu divit. Byl to skvělý týden!  

 

 

 

 

Nabídka školních kroužků 
 

PONDĚLÍ – Internetový klub – učebna počítačů 15 – 16 hod, vede pí. uč. Vašíková 

                     Textilní techniky – učebna matematiky – od 15.30 hod, vede pí. uč. Karásková 

                     Cvičení pro ženy – tělocvična – 19- 20 hod, vede pí. Brůžková 

ÚTERÝ    -  ZUŠ (klavír, flétna, zpěv) – 2.třída – 15.40 – 16.25 hod – p. Procházka 

                                                               - hudebna – 13.15 -16.15. hod – pí. Tauberová 

                    Rybářský kroužek -  hudebna – 16.15.- 17.15. hod – p. Chott 

STŘEDA    Volejbalový kroužek – tělocvična nebo hřiště – 16 – 17.30 hod – pí. Krahulcová 

ČTVRTEK  Zumba a historické tance – tělocvična – 15.45 – 18 hod – vede klub Betlém 

PÁTEK       Francouzština pro začátečníky – učebna cizích jazyků – 14-15 hod – pí. Benová  
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Zprávičky z naší mateřské školy  
 

Rej masek v Mateřské škole v Lochovicích  
 

     Ve středu 29. února jsme uspořádali pro naše děti v mateřské škole náš již tradiční  maškarní  bál. 

     Na tento den jsme se všichni velmi těšili a zároveň připravovali.  Rodiče svým dětem připravili nádherné 

masky, ve kterých se děti posléze předvedly  svým kamarádům. Pro děti byla v mateřské škole připravena 

diskotéka, hry a různé soutěže. Dopoledne plné soutěží  a  her o drobné ceny spojené s diskotékou se velmi 

vydařilo. 

     Všichni společně jsme se pořádně vyřádili a děti odcházely domů veselé a spokojené.   

 

 

 Den otevřených dveří v mateřské  škole 

 

     Dne 14. Března proběhla v naší Mateřské škole v Lochovicích akce pro širokou veřejnost ,,Den otevřených 

dveří“. 

     Tato akce jako každý rok sklízí velkou pozornost rodičů dětí.  Rodiče měli možnost si prohlédnout prostory MŠ 

a zároveň získat veškeré dostupné informace o provozu a organizaci školy.  Jejich děti si zde prohlédly hračky a 

pohrály s novými kamarády.Celé dopoledne proběhlo v radostné a příjemné atmosféře. Velcí i malí návštěvníci 

odcházeli domů spokojeni s drobnými dárečky, které jsme pro ně společně s našimi dětmi vyrobili. 

 

           Alena Kasalová 

                                                                                                                                vedoucí učitelka MŠ 

 

Zápis dětí do MŠ Lochovice  
proběhne  

ve středu 11.dubna 2012 od 10 – 16 hod 
v kanceláři MŠ, zákonný zástupce předloží občanský průkaz a rodný list dítěte 

přítomnost dítěte není nutná 
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Informace občanům prostřednictvím SMS KANÁLU 
 

Jak jsme již psali v říjnovém čísle Lochovicích listů, stále platí nabídka pro naše občany tzv. rozhlasu po telefonu. 

Pro zlepšení informovanosti občanů Lochovic zavedl OÚ systém SMS informování obyvatel. Služba SMS 

InfoKanál umožňuje OÚ své občany včas informovat např.o: 

 plánovaných odstávkách vody, vzniklých haváriích ve spolupráci s VaK Beroun 

 plánovaných přerušení dodávky el. energie, popř. plynu (pokud je tak nahlášeno obci) 

 termínech mimořádných svozů odpadu 

 konání kulturních, společenských akcí organizovaných obcí 

 jiné další užitečné informace spojené se životem v naší obci  

 

Tento systém je určen pro občany ZDARMA, veškeré náklady hradí obec a ze systému jsou vyloučena komerční 

sdělení, nežádoucí reklamy a inzerce. Databáze slouží výhradně pro POTŘEBY OBCE. 

Dosud se na tento informační systém přihlásilo velmi malé zanedbatelné množství občanů pro to, abychom spustili 

činnost InfoKanálu. Prosíme proto o věnování větší pozornosti této informaci. 

Přihlásit do systému se můžete buď osobně na OÚ nebo zaslat registrační SMS na číslo služby SMS InfoKanálu 

obce Lochovice na tel. 311 537 706 (POZOR! nejde o chybu, číslo je záměrně shodné s telefonem OÚ) 

Zaregistrovat se můžete také na info@infokanal.cz 

 

Registrační SMS zašlete ve tvaru: 

REGmezeraJMENOmezeraPŘIJMENImezeraLOCHOVICE(NETOLICE,OBORA,KOČVARY) 

mezeraČÍSLOPOPISNÉ 

SMS je bez háčků a čárek a automaticky bude zaevidována do systému. 

Tytéž údaje můžete zaslat i e-mailem. Pokud se budete chtít odhlásit z registru, stačí zaslat na uvedené číslo SMS 

ve tvaru ODREGISTRUJ a budete z databáze obce vyřazeni. 

Další podrobné informace naleznete na webových stránkách www.infokanal.cz nebo www.obec-lochovice.cz . 

Několika málo občanům, kteří se již zaregistrovali děkujeme a věříme,že i ostatní z Vás tato nabídka zaujme a 

budete chtít této služby využít tak, abychom mohli InfoKanál spustit. 

Děkujeme! 

 

Navštivte webové stránky obce Lochovice www.obec-lochovice.cz 

aktualizované ve spolupráci s p. Totěm 
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SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU 
 

Upozorňujeme občany, že OÚ Lochovice uskuteční ve spolupráci se svozovou firmou AVE CZ 

Hořovice s.r.o.  

  

v sobotu 14.4.2012 v 7.40 – 8.20 hod u autobusové zastávky / novinového stánku svoz 

nebezpečného odpadu. 

Odebíráme: 

 

AKU baterie, ojeté pneumatiky (bez disku), znečištěné obaly od barev, olejů apod., zářivky,   

výbojky, suché galvanické články, televizory, rádia a ostatní elektrotechnický odpad, vyřazené léky, 

oleje, olejové filtry, lednice, mrazáky 

    

SVOZ JE PRO OBČANY BEZPLATNÝ, odvoz a likvidaci hradí OÚ Lochovice      

 

 

 

                              

 

 

 

 

 

mailto:info@infokanal.cz
http://www.infokanal.cz/
http://www.obec-lochovice.cz/
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MALÉ PŘIPOMENUTÍ!  ...ANEB NĚCO Z POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI...  
 

Je tady jaro, po zimě nastal čas úklidu našich zahrad a s ním trend posledních let a tím je pálení trávy, větví nebo 

jiného zahradního odpadu. Věříme, že většina rozumných zahrádkářů a ohleduplných sousedů raději tento 

zahradní odpad zkompostuje na svém pozemku. Pro ty, kteří se přesto rozhodnou pro variantu pálení připomínáme 

pro větší bezpečnost několik základních pravidel částečným výňatkem z požárního řádu obce Lochovice:  

Za činnost, při které hrozí nebezpečí vzniku požáru se rozumí spalování hořlavých látek na volném prostranství, 

s výjimkou plošného vypalování porostů, které je zakázáno právním předpisem /§ 5 odst. 2a, § 17 odst. 3 písm. t, 

zákona č. 133/1985 Sb./. Podmínkami pro bezpečné provádění těchto činností jsou: 

1) místo spalování hořlavých látek se volí tak, aby nemohlo dojít ke vznícení okolních hořlavých předmětů, 

porostů a hořlavých konstrukcí budov vlivem sálavého tepla, úletem žhavých částic, vedením tepla apod. 

2) ohniště musí být zabezpečeno vhodným způsobem tak, aby nedošlo k přenesení ohně přes suché prosty 

nebo okolní hořlavý materiál 

3) spalování není možné provádět plošným způsobem a nesmí se provádět v období dlouhotrvajícího sucha a 

za větrného počasí 

4) spalování hořlavých látek na volném prostranství smí provádět pouze osoba starší 18 let, osoby mladší 

mohou tuto činnost provádět jen za dozoru dospělé osoby 

5) ohniště určené ke spalování může mít max. průměr 2 m a výška spalovaných hořlavých látek nesmí 

přesáhnout 1,5 m 

6) pokud je spalování prováděno na poli se strništěm, místo pálení se oborá pruhem alespoň 1 m širokým, 

plocha na které jsou zbytky spalovány nesmí přesáhnout 5 m2 

7) při činnosti uvedené v předchozím bodě je nutné zajistit přítomnost nejméně dvou dospělých osob 

vybavených hasícími prostředky a po dobu 8 hod od ukončení spalování místo pravidelně kontrolovat 

8) právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám pro období příprav spalování hořlavých látek na 

volném prostranství stanoví další opatření právní předpis /§5 odst. 2 zákona 133/1985 Sb./ 

9) povinnosti, zákazy a jiná omezení stanovená zvláštními právními předpisy nejsou tímto dotčeny 

Za porušení zákona o požární ochraně se rozumí neohlášené pálení a hrozí na místě bloková pokuta ve výši 1 000,- 

Kč, ve správním řízení až do výše 25 000,- Kč. Pálení je nutno nahlásit přes internet na web stránkách HSZ 

Středočeského kraje www.hzscr.cz/hzs-stredoceskeho-kraje.aspx  (odkaz EVIDENCE PÁLENÍ) . 

 

                                                                                                                                Václav Horký, zastupitel obce 

 

Upozorňujeme občany, že v měsíci dubnu bude opět otevřena 

SKLÁDKA BIODPADU 
(u bažantnice nad tratí) 

a to každou neděli od 9 – 11 hod (bližší informace OÚ Lochovice tel. 311 537 706) 

 

 

Malé nahlédnutí do klubu BETLÉM 
 

Masopust v Lochovicích 20.2.2012 
 

I přes nepříznivé předpovědi meteorologů sluníčko svítilo jako  o závod  a teplota teploměru se vyšplhala na 

rekordních 10 stupňů nad nulou.  Počasí jako na objednávku pro náš tradiční Lochovický masopust.  Dětských 

masek bylo k třiceti, dospěláků v kostýmu poskrovnu, ale v civilu jich dorazilo přes šedesát.  Největší úspěch měl 

indián se svým koněm, a dětská víla na poníku jednorožci…  A těch víl, princezen, čarodějnic, zvířátek bylo 

nepočítaně.  Masopustní rej zahájil pan starosta Komzák  předáním Práva Pronobusovi, pak nám zazpívali a 

zarecitovali dětičky z místní mateřinky. Poté zatančila mládež z kroužku Historických tanců při Centru pro rodinu 

Betlém. Následně se masopustní průvod hnul na cestu od statku ke statku. Na každém zastavení bylo něco dobrého 

k zakousnutí, k napití, a břeskná muzika zahrála do tance. Na závěr jsme odměnili nejkrásnější masky  plyšáčkem 

a mlskem, a pak už jen smrťák odvezl pochovat basu. A nashledanou zase napřesrok…. 

                                                                                                                              za klub Betlém, Barbora Königová 
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Svátek našeho patrona svatého Josefa a soutěž o nejlepší bábovku  
 

Svátek našeho patrona svatého Josefa se v našem Azylovém domě v Lochovicích slavil již podruhé. Jako již loni, 

jsme zároveň uspořádali soutěž o nejlepší bábovku. Letos se bohužel sešlo jen 6 soutěžních kousků, sedmý 

upečený naší kolegyní, jsme nedočkavci snědli ještě před začátkem slavnosti.  Byla báječná, ostatně jako potom 

všechny soutěžní bábovky.  Takže vyhráli všichni, kteří pekli, a všichni kteří se zúčastnili si skutečně pochutnali.  

K dobré náladě a kávě nám zahrál klavírista a varhaník pan Josef Jonáš. Hrál na přání  našich hostů a nebylo 

skladby, kterou by neznal. Odpoledne se krásně vydařilo, na akci přišli i dvě naše bývalé klientky.  Dohromady 

nás ochutnávalo 13 dospělých a 7 dětí. 

                                                                                                                           za klub Betlém, Barbora Königová 

Aktivity pro děti a rodiče pořádané v klubu BETLÉM 

Pondělí           Lovecké střelectví  15:00 – 16:30 

Úterý              Keramika  14:00 – 17:00 

Středa            Náboženství 13:00 – 14:45             Hiphop 18:00 – 19.00 

Čtvrtek           Historické tance   15:45 – 16:45       Zumba 17:00 – 18:15        Muzicírování     18:00-19:00 

Pátek             Svezení na poníkovi (po tel. domluvě 777 122 202) 

 

   

Zprávy z klubu seniorů 
 

     Vraťme se zpět do předvánoční doby minulého roku. Dne 17.prosince od 9.00 h probíhal „Vánoční trh“, který 

uspořádali naši senioři. Až do 18 hodiny jste mohli zakoupit dárkové zboží, ruční práce, drogistické zboží, vánoční 

svícny, svíčky, vazby květin, vitamínové preparáty, čaje a výrobky dětí z naší základní školy. Každý, kdo tento trh 

navštívil, neodešel s prázdnou. Děkujeme touto cestou všem, kteří svou ochotou a pomocí přispěli ke zdárnému 

průběhu této akce. Dík patří OÚ za propůjčení sálu a všem ženám, které pomáhaly při prodeji.  

     Týdenní pobyt do Krkonoš, který prvně pořádáme, se shledal s velkým zájmem a je již plně obsazen. Dne 29. 

března proběhla beseda se spisovatelem p. Otomarem Dvořákem, ve spolupráci s místní knihovnou. Byla 

instalována malá výstavba knih, které pojednávají nebo se okrajově zmiňují o oblasti Brd a okolí. Beseda byla 

velice pěkná, děkuji všem, kteří se účastnili. Pan Dvořák poutavě vyprávěl o tom, jak sbírá podklady pro své knihy 

a co se poutavého dovídá. Jeho poslední kniha „Za poklady brdských hřebenů“ je možno zakoupit v knihkupectví 

„Olšanská – Hořovice“. Kdo měl knihu již zakoupenou, mohl si ji dát autorem podepsat, nebo i jiné jeho knihy.  

     Další připravovaná akce seniorů bude 14. dubna od 16.00 na sále OÚ. Bude to odpolední posezení s hudbou 

„VÁŠ BEND“. Zveme Vás touto cestou všechny příznivce, kteří si rádi zazpívají a chtějí se pobavit a třeba i 

zatančit. Občerstvení je po dobu této akce zajištěno. 

     Přejeme Všem seniorům a občanům naší obce krásné velikonoce a těšíme se na návštěvu našich akcích.  

 

                                                                                                                                      Za klub seniorů Z.Novotná 

 

 

Klub seniorů v Lochovicích pořádá 14. dubna 2012 od 16.
00 

hod na sále OÚ  

 

ODPOLEDNÍ POSEZENÍ S HUDBOU 
 

pro dobrou náladu, pohodu a poslech zahraje skupina „VÁŠ BAND“ 

vstupné: 20,- Kč, občerstvení zajištěno  
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