číslo 2 – září 2011

Zpravodaj obce Lochovice
Informace z obce
Kanalizace
Jak jsme již informovali v červnovém čísle, kanalizační síť v naší obci a čistírna odpadních vod byly
úspěšně dokončeny a v letošním roce je toto zařízení ve zkušebním provozu.. Převážná většina
lochovických občanů se na kanalizaci řádně napojila, zbývá tedy jen pár posledních nepřipojených
nemovitostí. V říjnu tohoto roku bude vyúčtováno stočné občanům, kteří odebírají vodu z vodovodu
nebo mají na vlastní studni vodoměr. Proto upozorňujeme občany, že v tomto desátém měsíci roku
bude obcí pověřený pracovník, který se prokáže kartou vydanou OÚ Lochovice spolu s občanským
průkazem, kontrolovat konečné stavy vodoměrů. Konečné vyúčtování stočného za skutečnou spotřebu
vypuštěné vody s odečtením řádně uhrazených záloh bude občanům zasláno adresně poštou.
Vyúčtování se netýká občanů, kteří platí ve smluvně dohodnutých termínech paušální poplatky za
stočné.

Tradiční běh na Plešivec
Červencového každoročního běhu na vrch Plešivec se letos zúčastnilo celkem 150 běžců a to z celé
České republiky. Závodníci byli rozděleni do 14 kategorií, ženy, muži, od nejmenších až po seniory
nad 80 let. Do Běhu se zapojilo i několik účastníků z řad obyvatel Lochovic, kterým tímto děkujeme
za projevenou účast a za jejich reprezentaci naší obce.

Rozpočet obce na rok 2012
S blížícím se koncem roku vzniká každoroční nutnost sestavit rozpočet obce pro další rok. Tento krok
je vždy před volenými zástupci na programu v závěru každého roku, když snad v letošním případě
bude pro sestavení rozpočtu naší obce více času, protože v roce 2010 vše posunuly volby nového
zastupitelstva. Starosta obce a předseda finančního výboru zve všechny, kteří chtějí pomoci či
předložit své náměty pro sestavení jednotlivých kapitol rozpočtu na příští rok, aby využili této nabídky
a zúčastnili se tak pracovního sezení, které se uskuteční ve čtvrtek 24. listopadu 2011 od 16.00 hodin
v zasedací místnosti obecního úřadu.

Hasičská zbrojnice
Asi většina občanů obce nějak vnímá pokračující výstavbu nové hasičské zbrojnice, u některých se
tak bude objevovat racionální přístup, kdy je posilován jejich vztah k vyšší bezpečnosti všech v naší
obci, u dalších může tato současná realita vyvolávat až dojem zbytečného velikášství a to bez nutnosti
pro občany a rozpočet obce. Svůj úsudek si udělá každý sám, předpokládáme ale, že většina
zodpovědných občanů tak smysluplnost této výstavby nové hasičské zbrojnice přijme. Rozhodnutí za
nás všechny udělalo minulé zastupitelstvo, které svým pohledem vpřed dalo život této myšlence a
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které výstavbu zahájilo. Již podle velikosti budovy je patrné, že náklady byly, jsou a jistě i budou
nepřehlédnutelné, kladem ale je, že předcházející představitelé obce uspěli podvakrát při podávání
žádostí o finanční dotaci u Středočeského krajského úřadu v Praze, který dotace na základě
připravených žádostí schválil. Na předcházející hrubou stavbu tak v polovině letošního roku mohla
navázat další etapa výstavby, která předpokládá stavební a další činnosti na této stavbě, a to minimálně
do konce letošního roku. S ohledem na předpokládanou výši nákladů Rada obce v souladu se zákonem
o veřejných zakázkách oslovila více jak 5 velkých stavebních firem a v následném výběrovém řízení
uspěla firma Spektra Beroun, která předložila svůj návrh rozpočtu s nejnižší hodnotou a s garancí
dodržení norem, technologických postupů i očekávanou dobou záruky. Všechny firmy ocenily náklady
pro plnou dostavbu na více jak 6 mil. Kč s tím, že vítěz ještě deklaroval, že tempo výstavby se bude
odvíjet podle dostupných či získaných financí, aby nedošlo k případnému zadlužení obce při nutnosti
„dostát“ závazkům z uzavřené smlouvy o dílo. Zahájení stávající 2. etapy se tak rozjelo 8. srpna 2011
s tím, že letošní rok bude znamenat vyčerpání přidělené finanční dotace ve výši 3.9 mil. Kč a 0,6 mil.
Kč z obecního rozpočtu. Za tyto finance bude plně dokončeno přízemí budovy, které bude obsahovat 3
samostatná stání pro velkou automobilovou techniku našich hasičů pro jejich výjezdy na akce, dále
velitelské pracoviště, kotelnu a nezbytné sociální zařízení. Je smluvně ujednáno, že nejpozději do 15.
prosince 2011 bude nové stanoviště obecních hasičů plně funkční a připraveno k přestěhování. Na tuto
první část 2. etapy předpokládáme, že v příštím roce naváže pokračování, při kterém se budou stavební
a další práce realizovat v prvním patře budovy, kde se bude budovat odpovídající zázemí pro naše
poloprofesionální hasiče. Bude tam vybudováno jak odpovídající sociální zázemí (WC, sprchy) spolu
se šatnou, skladem na vybavení, tak i potřebná klubovna a větší školící místnost. Další práce by se
odehrály kolem budovy, kdy se plánuje dokončení venkovních úprav, oplocení i výjezdových vrat.
Zbytek stavební parcely bude upraven pro zeleň či odpočinkovou zónu pro místní děti či případně
mládež. Náklady na tuto konečnou dostavbu se tak nyní předpokládají okolo zbývajících 1,5 a 2 mil.
Kč. Již v současnosti je připravena další žádost o finanční dotaci na rok 2012 a to včetně rozpisu
potřebných prací, neboť Středočeský krajský úřad avizuje stanovení termínu pro předkládání žádostí o
dotace již na říjen letošního roku. A tak se může předpokládat, že je z naší strany vše připraveno a
předjednáno pro další možný úspěch v dotačním řízení. V případě, že to tak vše vyjde, naváže na
letošní výstavbu dokončení stavby hasičské zbrojnice s předpokládaným či uvažovaným termínem
koncem května příštího roku. V případě, že to tak nevyjde, je připraveno řešení, které s vítěznou
firmou je předjednané a znamená tak rozložení dokončení budovy do dvou či třech následujících let a
to s ohledem na vlastní zdroje či další dotace na podporu regionu a obcí. I po tuto dobu by ale spodní
část vybudované budovy umožňovala obvyklý a očekávaný rozsah činnosti našich hasičů.
Předpokládaným přestěhováním hasičské techniky počátkem příštího roku dojde k uvolnění
stávajících využívaných prostor v přízemí obecního úřadu a tyto prostory či garáže budou sloužit pro
další uskladnění i uložení obecního majetku či vybavení nebo techniky. Obecní úřad předpokládá, že
ve druhé polovině letošního listopadu bude organizovat Den otevřených dveří v nově budované
hasičské zbrojnici, aby se každý mohl seznámit s výstavbou či stavem rozestavěnosti a sledovat vývoj
stavby. Omlouváme se občanům Kubištovi ulice za zvýšený pohyb vozidel a i možný zvýšený ruch při
výstavbě zbrojnice v této ulici.

Priority obce v letošní investiční činnosti
V průběhu letošního léta se tak objevuje první požadavek na předložení „účtů“ občanům obce při
zajišťování průběhu či realizace původně zařazených investičních akcí našeho obecního rozpočtu,
který zazněl od občanů na veřejné zasedání zastupitelstva.
Při schvalování rozpočtu obce pro rok 2011 v prosinci loňského roku se odsouhlasily investiční akce,
které by měly dále zlepšit prostředí či občanskou vybavenost, které ale byly podmíněny reálně
finančně úměrným chodem obecního rozpočtu. Finanční závazky státu při zajišťování dokončení a
dofinancování výstavby kanalizace a čističky odpadních vod v obci směrem k obecnímu rozpočtu stále
prozatím negativně ovlivňují jiné finančně významnější aktivity pro rozvoj obce. Přeloženo do
srozumitelnější řeči znamená, že obec stále čeká na poslední splátku ze státního rozpočtu a ta je stále
v jednání a tak stále obec dluží dodavateli celé investiční akce poslední splátku za provedené a
převzaté práce.
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I tak se domníváme, že máme co předkládat k informovanosti občanům :
-výstavba hasičské zbrojnice – zajistilo se doplnění původní projektové dokumentace stavby podle
požadavků Stavebního úřadu Hořovice, včetně konkrétního odpovídajícího rozpočtu pro pokračování
stavby, projednalo se a odsouhlasilo na RWE Energie možnost návazného plynofikování Kubištovi
ulice a po výběrovém řízení byl stanoven dodavatel dalších stavebních prací. Stanovení zástupci obce
pravidelně každodenně ovlivňují výstavbu a 1 x za 14 dnů kontrolují průběh prací na kontrolních
dnech.
-dětské hřiště – vypracovala se žádost o finanční dotaci pro výstavbu dětského hřiště pro nejmenší
obyvatele naší obce, která se předložila v rámci dotačního programu ČEZ – „Oranžové hřiště“.
Předpokládalo se vybudování dalšího dětského hřiště v obci a to s navrhovaným nákladem 150 tis.Kč
z dotačních peněz a dalších cca 50 tis.Kč z obecních prostředků. Bohužel pro nás, žádost byl přijata
jako úplná a dostačující, ale nebyla vybrána k podpoře. A tak se bude opět předkládat i v závěru
letošního roku – a uvidíme…
-chodník k budovám v bývalé Traktorové stanici – je zájem na zvýšení bezpečnosti chodců při
cestě od středu obce směrem na Libomyšl a to v úseku podél náhonu, železniční přejezd tratě
Lochovice-Zadní Třebáň, kolem ČOV a dále po pravé straně směrem k vjezdu do bývalého areálu. Je
zajištěn souhlas Českých drah s touto komunikací pro chodce a s křížením železniční dráhy, probíhá
jednání s vlastníky pozemků pro vybudování chodníků s tím, že obecní úřad chce tyto pozemky pod
plánovaným chodníkem vykoupit za obvyklou cenu podle předchozích výkupů v obci. Souhlas
vlastníků s prodejem a následná změna vlastníka je potřeba pro zahájení prací a zajištění stavebního
povolení. V současnosti stále ještě jeden vlastník nesouhlasí s prodejem části svého pozemku či cenou
pro nový chodník. I nadále jednáme a připravujeme realizaci výstavby.
-oprava asfaltového povrchu cesty na Kočvary- je zájem na provedení opravy povrchu místní
komunikace k uvedené osadě či několika budovám. Povrch cesty je v mnoha místech ve velmi
špatném stavu a brání obvyklému bezpečnému užití. Jistě všichni víme, že tato místní komunikace
dostala „zabrat“ zejména v době, kdy se budoval most v centru obce a řada automobilů, zejména těch
přeložených nákladních, používala komunikaci v rozporu s technickými podmínkami únosnosti
komunikace. Vliv měly dlouhodobě i klimatické podmínky a zanedbaná údržba v předcházejících
letech. Obecní úřad tak vybíral mezi „záplatováním“ v nákladech do 50 tis.Kč v letošním roce nebo
plošnou opravou povrchu komunikace. Byl zadán i podnět na stanovení odhadu finančních nákladů za
celkovou opravu, který ale dosáhl několika miliónů korun. A tak se hledal i hledá možný dotační
program, který by umožnil provést opravu, ale ne za obecní peníze. Je ale potřeba zajistit, že celá
komunikace je v majetku obce a je i jeho územím. V současnosti části komunikace vlastní jiný
vlastník ( Ministerstvo zemědělství či Lesy ČR ) a tak jednáme o odkoupení – záměr na odkoupení byl
v zastupitelstvu obce již schválen. A tak se stále jedná a hledá řešení. Je ale jistota, že v případě
celkové opravy této obecní komunikace bude na ní provoz omezen pouze pro osobní vozidla do 3,5
tuny.
-rozšíření počtu bezpečných přechodů hlavní komunikace v obci ve vybraných lokalitách. Obecní
úřad má zájem na tom, aby zejména Náměstí Republiky a prostor před základní školou byl přeměněn a
doplněn bezpečným a osvětleným přechodem z prostranství či parkoviště na jedné straně hlavní
průjezdné komunikace obcí směrem k původnímu vchodu do budovy školy na druhé straně. Máme
zájem nejen na tomto novém přechodu pro chodce a zejména školáky, ale chceme řešit i zmíněný
prostor na druhé straně, kde chceme architektonické řešení na úpravu povrchu původní kamenné
dlažby, vybudování obrubníků kolem části zeleně u památníku padlých a vytvoření organizovaného
parkovacího stání pro vozidla. Poptali jsme návrh na projektovou dokumentaci ( nutná část pro
stavební povolení a souhlas odboru dopravy úřadu v Hořovicích a Policie ČR ) a dodávku přechodu,
předložené řešení se nám nelíbilo a bylo i finančně nereálné pro naše možnosti. Koncem srpna se
oslovil jeden ateliér na fakultě architektury ČVUT Praha, aby se mohla objevit i možnost případného
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zapojení odborníků či studentů v rámci projekčního záměru celého prostranství od autobusové
zastávky až ke konci tohoto náměstíčka směrem na Příbram. Další nové přechody by mohly či měly
být realizovány u železniční stanice, u nákupního střediska, za mostem, u kostela, atd., které by
naštěstí měly či mohly být méně finančně náročnější.
-nová autobusová zastávka – nelíbí se nám stav původní autobusové zastávky u zámku vedle
novinového stánku, zadali jsme jednomu výrobci autobusových zastávek požadavek na předložení
projektového záměru a kalkulace na dodání nové autobusové zastávky či krytého stání. Požadovali
jsme provedení, které by odpovídalo estetické představě, předpokládanému počtu čekajících
cestujících, provedení tzv.antivandal a bylo i úměrné finančním možnostem obce. Dostali jsme
požadovaných návrh i kalkulaci, nic nás to nestálo, ale částka cca 120 tis.Kč se nám zdá být
v současnosti vysoká. A tak se realizace odložila a hledáme finance či levnější provedení.
-rozšíření kapacity MŠ – s předpokládaným zvýšením obyvatel obce, demografickým vývojem a
možností požádat o dotaci z jiných dotačních zdrojů v rámci Středočeského krajského úřadu má zájem
obecní úřad o rozšíření kapacity naší mateřské školy. V rámci hledání řešení se nechal vypracoval
záměr – architektonická studie přístavby MŠ, kde se objevily 3 navrhované možnosti. Následně byl
vybrán návrh na provedení výstavby nového jednopodlažního objektu ke stávající budově, který by
nově řešil odpovídající a požadované zázemí ( připomínky ze strany požadavků Krajské hygienické
stanice, pracoviště Beroun ) pro výdej stravy pro strávníky ze základní školy a původní jídelna by
jednoduchými úpravami byla zpátky přeměněna na zázemí pro další oddělení mateřské školy.
Následně byla vyhlášena veřejná zakázka na dodání projektové dokumentace této přístavby, která by
tak měla posloužit pro předložení žádosti o dotaci z prostředků fondů Středočeského krajského úřadu.
Po vyhodnocení předložených nabídek byla výše i nejnižší nabídky asi těžko přijatelná. Nejnižší návrh
byl 260 tis.Kč a tak obecní úřad vítěze nevyhlásil, výběrové řízení odložil a hledá nového a levnějšího
dodavatele projektu.
-oprava povrchu prostoru před ZŠ – nelíbí se nám povrch před bránou do základní školy a to od
chodníku podél hlavní komunikace, který je snad až v nebezpečném stavu pro každodenní chodce.
Povrch asi je za hranicí životnosti již dlouhodobě a původní asfaltová plocha dostala „zabrat“ při
předcházejícím dovážení paliv do školy či vyvážení odpadních jímek a třeba i parkováním vozidel
v tomto prostoru. Proto jsme opět oslovili několik firem, které mohou provádět pokládku či opravu
asfaltových povrchů, aby nám prostor před bránou do areálu školy až k chodníku a mezi zelení před
školou a oplocením zámku ocenily a navrhly řešení – či tzv.koberec či jen stříkaná technika opravy
povrchu. Podle finanční náročnosti byl vybrán dodavatel a způsob technologie, tzn., že se vybíral
relativně nejlevnější dodavatel, který by měl nyní počátkem podzimu tento prostor opravit. Obecní
úřad i následně mezi zaměstnanci školy prosadil požadavek, že ani nyní, ani po nové opravě nebude
tento prostor sloužit pro parkování jejich osobních vozidel a bude se snažit i přesvědčit ostatní řidiče,
aby zde neparkovali a své děti při cestě do školy či zpět vysazovali jinde.-plynofikace v Kubištové
ulici. S ohledem na zajištění souhlasu společnosti RWE Energie s provedením plynofikace této ulice
na náklady obce i jednotlivých vlastníků nemovitostí a následného odkoupení této plynové větve
dodavatelem zemního plynu za částku cca 480 tis.Kč bylo vyhlášeno výběrové řízení na dodávku
projektové dokumentace. Na základě předložených nabídek byla vybraná nejlevnější či nejvýhodnější
nabídka a v současnosti je projekt vypracován a připravuje se předání celé dokumentace a jednotlivých
požadovaných vyjádření úřadů či firem, dodavatele zemního plynu a nebo vlastníka komunikace na
příslušný Stavební úřad pro zahájení stavebního řízení.

Mgr. Jaroslav Křivánek, zastupitel obce
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SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Upozorňujeme občany, že OÚ Lochovice uskuteční v sobotu 8.10.2011 v 8.25 – 8.55. hodin u
novinového stánku / autobusové zastávky ČSAD svoz nebezpečného odpadu.
Odebíráme:
Aku baterie, ojeté pneumatiky, suché galvanické články, plechovky od motorových olejů, fridexu,
oleje motorové, převodové apod., zahradní chemie, ředidla
Zpětný odběr:
Vyřazené elektrozařízení (např. lednice, mrazáky, televizory, monitory, ostatní elektrospotřebiče),
zářivky, výbojky

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
OÚ Lochovice dále provede pro občany bezplatný sběr velkoobjemového odpadu dne 8.10.2011
v 8 – 8.20 h na Oboře, v 8.30- 9 hod u novinového stánku, v 9.10 – 9.30 hod u statkových bytovek
Odebíráme:
nábytek, matrace, koberce, linolea, textilie, boty, lyže, sáňky, kola, dveře, toaletní mísy, vany,
umyvadla
Časy příjezdů na stanoviště jsou pouze orientační, zdržení je možné dle množství odpadu
v jednotlivých obcích. Svoz nebezpečných odpadů je pro občany bezplatný, odvoz a likvidaci platí OÚ
Lochovice.

Informace občanům prostřednictvím SMS InfoKanálu
Pro zlepšení informovanosti občanů Lochovic zavedl OÚ systém SMS informování obyvatel. Služba
SMS InfoKanál umožňuje obecnímu úřadu své občany včas informovat např.
 o plánovaných odstavkách vody, vzniklých haváriích ve spolupráci s VaK Beroun
 o plánovaných přerušeních dodávky elektrické energie, popř. plynu nahlášených obci
 o termínech mimořádných svozů odpadu
 o termínech konání veřejného zasedání zastupitelstva obce
 o konání kulturních, společenských akcí organizovaných obcí
 a jiné další užitečné informace spojené se životem v naší obci
Tento systém je pro občany zcela zdarma, veškeré náklady hradí obec a ze systému jsou vyloučena
komerční sdělení, nežádoucí reklamy a inzerce, databáze slouží pouze naší obci.
Pokud jste usoudili, že chcete využívat informačního kanálu, jinak také nazývaného obecní rozhlas do
kapsy, znamená to pro vás jediné a sice přihlásit se do tohoto systému. Buď osobně na OÚ
Lochovice, nebo můžete zaslat registrační SMS na číslo služby SMS InfoKanálu obce Lochovice
311 537 706 (Pozor! Nejde o chybu! Toto číslo je záměrně shodné s číslem OÚ Lochovice).
Zaregistrovat se můžete také na info@infokanal.cz .
Registrační SMS zašlete ve tvaru:
REGmezeraJMENOmezeraPRIJMENImezeraLOCHOVICEmezeraCISLOPOPISNE
REGmezeraJMENOmezeraPRIJMENImezeraNETOLICEmezeraCISLOPOPISNE
REGmezeraJMENOmezeraPRIJMENImezeraKOCVARYmezeraCISLOPOPISNE
REGmezeraJMENOmezeraPRIJMENImezeraOBORAmezeraCISLOPOPISNE
Tytéž údaje zašlete také v žádosti zaslané e-mailem.
Pokud budete chtít odhlásit registraci, stačí zaslat na výše uvedené číslo SMS ve tvaru:
ODREGISTRUJ a budete z databáze obce vyřazeni.
Další informace získáte také na webových stránkách WWW.infokanal.cz a WWW.lochovice.wz.cz.
Věříme, že Vás nabídka této služby zaujme a budete jí chtít využívat.
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Čištění komínů
Jak mnozí z Vás již zaregistrovali, platí od loňského roku nové nařízení vlády č. 91/2001 Sb. o
podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv, které se týká
každého z nás, neboť jsme podle tohoto nového nařízení povinni zajistit čištění spalinových cest tj.
komínů našich nemovitostí. Pro Vaše bližší informaci přikládáme přehlednou tabulku a současně
několik kontaktů na osoby odborně způsobilé v oboru kominictví.

Lhůty kontrol a čištění spalínové cesty, vybírání pevných znečišťujících částí a
kondenzátu a čištění spotřebiče paliv za období jednoho roku
Výkon
připojeného
spotřebiče
paliv
do 50 kW
včetně

nad 50 kW

Činnost

Čištění spalinové cesty
Kontrola spalinové
cesty
Výběr pevných (tuhých)
znečišťujících částí a
kondenzátu
Kontrola a čištění
spalinové cesty
Výběr pevných (tuhých)
znečišťujících částí a
kondenzátu
Čištění spotřebiče paliv

Druh paliva připojeného spotřebiče paliv
Pevné
Kapalné
Plynné
Celoroční
Sezónní
provoz
provoz
1X
3x
2x
3x
X
1
X
1 X
1
1

X

1 X

1 X

2

X

1 X

1 X

2

X

1 X

1 X

2

X

nejméně podle návodu
výrobce

tel. kontakt: p. Josef Řezníček, Jince – 603 261 037, p.Stanislav Zapp, Hořovice - 311 513 238
p. Jiří Rákosník, Hořovice – 603 801 428, 311 516 854, Martina Wimmerová. Praskolesy –
774 908 621, kontaktní osoba pro konzulace na OÚ Lochovice – p.Václav Horký

Střelecký den 24.8 2011
Již potřetí se konal střelecký den pod vedením našeho lektora střeleckého kroužku pana Horkého.
Tentokráte jsme nebyli odkázáni jen na vzduchovky a pušky, ale mohli jsme si vyzkoušet i střelbu z
luku a kuše. Střílení zaujalo děti i rodiče, dokonce i pracovníci Betléma a azylového domu se nechali
zlákat. Bohužel jsme museli konstatovat, že v této disciplíně jsou hoši a děvčata ze střeleckého
kroužku mnohem schopnější než my dospěláci. Zúčastnilo se všech 10 dětských členů střeleckého
kroužku, 7 dospělých a 19 dětí z široké veřejnosti a většina maminek z našeho azylového domu.
Přestože mouchy padaly horkem a kdo mohl zalezl pod zem či do bazénu, byl to příjemně strávený
den plný radostného výskotu když se někomu podařilo trefit do terče. Minerálky, sodovky ledu a
sladkostí bylo dost, a ve stínu stromu se horko dalo snést.
za klub Betlém Barbora Königová

Pouť na Svatou Horu u Příbrami 20.8.2011
Vyrazilo nás 6 dětí a dva dospělí, ale došlo nás 9 dětí a 4 dospěláci. V sobotu v půl osmé nám před
poutí požehnal místní pan farář, a pak jsme už jen šli a šli.... Kolem šesté večer jsme dorazili na louku
nedaleko u Bukové u Příbrami, ovšem oproti loňskému roku na ní nerostla jemná hustá travička, nýbrž
bylo zaseto. Tak jsme operativně rozbili stany v blízkém lesíku, uvařili večeři (houby které jsme celý
den sbírali) a vysíleni usnuli. V neděli se k nám přidaly další dvě rodiny, a zase se šlo a šlo.... Naštěstí
nám počasí přálo, možná až moc. Ale došli jsme všichni, dokonce i dvě nejmladší pětileté účastnice
naší poutě. Na mši jsme dorazili s maličkým zpožděním, uříceni ale šťastni že jsme to zvládli. A po
mši následovala odměna pro všechny účastníky, i ty kteří se k nám přidali až na Svaté Hoře (dojeli
autem) a totiž obrovský zmrzlinový pohár. A věřte že po dvou dnech a 30 km chůze v tropickém vedru
ještě nikdy zmrzlinový pohár nechutnal tak úúúúúúúžasně!!!
za klub Betlém Barbora Königová
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Pro občany, kteří mají problémy se splněním svých finančních
závazků vůči obci:
Většina obcí v Česku zajišťuje pro své občany určitý servis – provoz školy, školky, údržbu a
schůdnost komunikací, zajištění dopravní obslužnosti a řadu dalších činností které obec provádí pro
občany „bezplatně“.
Jiná kategorie služeb, obcí pro občany zajišťovaných, je ta na jejíž financování se občan podílí,
zdůrazňuji – podílí.
Jedná se například o svoz odpadů, likvidace odpadních vod, údržba hřbitova atd.
Získání finančního podílu občana na těchto službách obec zajišťuje jednak formou smluv uzavřených
mezi občanem a obcí v souladu s ustanoveními občanského zákoníku a nebo v případě místních
poplatků, formou obecně závazné vyhlášky obce, vydané na základě ustanovení zákona o místních
poplatcích.
Obyvatelé obce Lochovice se v ohledu plnění svých finančních závazků k obci dělí do několika
kategorií. Pominu-li ty kteří své závazky plní vždy a včas, zbývají z pohledu obecního úřadu
„neplatiči“.
Neplatiče lze rozdělit zhruba do tří kategorií: 1) Pouze zapomětlivý – uhradí svůj závazek po první
výzvě (obecní úřad aplikuje pouze symbolickou sankci za pozdní úhradu).
2) Dočasně ve finanční tísni - ochotni své závazky
uhradit (není problém se domluvit na splátkovém kalendáři).
3) Trvale ve finanční tísni - většinou lidé
s trvalým příjmem, závislí však na hracích automatech, drogách atp. (ochotni platit pouze verbálně, ve
skutečnosti nikoli – nezbývá než exekuce)
4) Neplatiči z principu – nepochopitelná
kategorie. Vědí, že někdy stejně zaplatí i s citelnou sankcí, nicméně bez exekuce je to nebaví.
Do loňského roku Obecní úřad Lochovice, jako správce daně podle zákona o správě daní a poplatků,
vymáhal nedoplatky v souladu s tímto zákonem. Náklady exekuce byly v tomto případě 200Kč.
Protože prostředky Obecního úřadu, coby exekutora jsou omezené, rozhodlo Zastupitelstvo obce
Lochovice od letošního roku předat dluhy některých neplatičů k vymáhání Exekutorskému úřadu
v Berouně.
V březnu tohoto roku jsem „Výzvou neplatičům“, která byla vyvěšena na všech vývěskách po obci, na
výše uvedenou skutečnost upozornil.
Odezva nebyla žádná. Pro kategorii neplatičů uvedených v bodě 3) a 4) jde opět pouze o hru.
Tentokrát bude pro ně ta hra ale velice drahá. Exekuční náklady už nebudou 200Kč. ale od cca 5 000
Kč. výš.
Zdeněk Loskot, správce poplatků

Hudební kroužek v budově OÚ Lochovice
Jak jsme inzerovali v červnovém čísle našich listů, od září začíná hudební kroužek pana
Radovana Totě a to přímo v budově našeho úřadu. Hudební kroužek je určen pro děti i pro
dospěláky, pro začátečníky i pokročilejší a vybrat si můžete z hudebních nástrojů jako je
klasická kytara, flétna, ale i klávesové nástroje, baskytara a dokonce i bicí. Pokud někdo z vás
zaváhal a ještě by měl chuť zkusit se naučit hrát, může se přihlásit.
Informace p.Radovan Toť www.totweb.cz nebo tel. 605 757 626.
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NAŠE DĚTI – ZPRÁVY ZE ŠKOLKY A ŠKOLY
Zprávičky z naší mateřské školy
Jako každoročně, tak i tyto prázdniny uběhly jako voda a je tady září a s ním i nový školní rok
2011/2012. Přesto bychom se měli ještě ohlédnout za loňským rokem, co jsme se v naší mateřské
škole dozvěděli a naučili nového, co jsme také prožili, jaké máme zajímavé zážitky z uplynulého
roku, co se nám líbilo a budeme chtít pro úspěch opakovat i letos.
V loňském školním roce jsme se učili plavat , navštěvovali solnou jeskyni, což bylo pro nás něco
nového, a také jsme absolvovali plno divadelních představení a výletů. Pro rodiče s dětmi jsme
připravili různá společná setkání (uvítací seznamovací táborák, tvořivé velikonoční odpoledne,
pálení čarodějnice, den otevřených dveří aj.) a také besídky. Zatím poslední květnové besídky obou
tříd se nesly v duchu pohádek. Druhá třída si připravila muzikálovou pohádku „ O perníkové
chaloupce“, obě třídy sklidily za předvedené besídky velký úspěch. Také „červnové týdny“ plné
výletů a her se dětem velmi líbily . Například výlet vláčkem , výlet starších dětí na pohádkový hrad
Točník , návštěva Domova pro osoby se zdravotním postižením v Lochovicích, kde byl pro nás jako
vždy připraven velmi zajímavý program a drobné odměny pro děti.
Koncem školního roku jako již tradičně byli větší děti na škole v přírodě na Zbirožském potoce,
všichni prožili jsme dobrodružný Indiánský den v naší školce s pravými Indiány a svezli se přitom na
opravdovém koni, nezapomněli jsme si pořádně zatancovat s kamarády na diskotéce a neminulo nás
závěrečné slavnostní rozloučení s budoucími prvňáčky, kterých z naší školky odcházelo celkem 19.
V letošním roce uvítáme ve školce celkem 56 dětí, což je o 6 dětí více nežli v září loňského roku a
zejména těch nejmenších je početná skupina. Snažíme se vyjít vstříc zaměstnaným rodičům a proto
jsme zavedli zkušební dobu s prodlouženými otevíracími hodinami od 6.00 – 16.30 hod a teprve
v jejím průběhu uvidíme, jakým způsobem bude využívána a zda-li se osvědčí. Velmi nám záleží na
rozvoji dovedností našich dětí a proto nás i letos čeká výuka plavání v plavecké škole Kapka
v Hořovicích, pro dobrý ohlas ze strany rodičů budeme opakovat návštěvu solné jeskyně v Berouně,
která je vhodná zejména jako prevence chorob dýchacích cest, kožních chorob, posiluje imunitu aj.
Neopomineme udělat radost všem dětem a uskutečníme každoroční maškarní ples ve školce a
v průběhu roku přijde na řadu i spousta jiných aktivit. Rodiče se mohou těšit na besídky, které
pořádáme tradičně při příležitosti Vánoc a svátku maminek, abychom ukázali, jak máme šikovné a
učenlivé děti. Předškoláci v naší mateřské škole také mohou navštěvovat kroužek „angličtiny“ a
kroužek „flétničky“. Školní rok je teprve na začátku a my si můžeme jen přát, aby se vydařil alespoň
tak jako ten minulý a my jsme si ho pěkně užili!
Kasalová Alena, ved. uč. MŠ

Prázdniny skončily, začal nový školní rok
Nový školní rok začal ve čtvrtek 1. září v areálu školy. Přivítali jsme 19 prvňáčků a 2 nové paní
učitelky. Letos se zvýšil počet žáků ve škole o 14, aktuální stav žáků je nyní 152. Důvodem takového
zvýšení jsou nastupující silné populační ročníky a migrace rodičů za zaměstnáním.
V mateřské škole máme zcela naplněnou kapacitu - 56 dětí, ve školní družině je také plný stav - 50
dětí.
Co nabízíme v letošním školní roce žákům naší školy?
 Výuku podle našeho vzdělávacího programu – Cesta za poznáním
 Výuku podle individuálně vzdělávacího plánu
 Individuální pomoc při dlouhodobém onemocnění nebo při nepochopení učiva
 V rámci vyučování účast v regionálních, školních a třídních projektech
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Přípravu žáků na soutěže a olympiády
Besedy, poznávací zájezdy, kulturní představení
Ekologické akce včetně sběru odpadových surovin
Plavecký výcvik, lyžařský výcvikový kurz, jazykový poznávací zájezd, školu v přírodě
Volnočasové aktivity vedené zkušenými odbornými lektory
Spolupodílení se na řízení a životě školy prostřednictvím žákovského parlamentu
Prodej mléčných výrobků za dotované ceny
Pravidelný bezplatný odběr dotovaného ovoce a zeleniny

Co nabízíme v letošním školní roce rodičům žáků naší školy?
 Pravidelné čtvrtletní třídní schůzky
 Pololetní vyhodnocování individuálně vzdělávacích plánů
 Neformální setkání při akcích pořádaných školou
 Možnost zúčastnit se výuky ve třídě
 Pomoc při volbě povolání
 Metodickou pomoc při řešení rizikového chování
 Podporu zdravého životního stylu včetně zdravé výživy
Co bychom uvítali?
 Větší podporu rodičů při řešení prospěchových a kázeňských problémů
 Pomoc rodičů při organizaci mimoškolních akcí
 Vedení zájmových útvarů odbornými lektory (rodiči)
 Možného sponzora na akce pořádané školou a na zakoupení dalších audiovizuálních
pomůcek
Jaké jsou novinky v naší organizaci.

Rodiče jistě uvítají, že se provozní doba školní družiny prodloužila do 16, 00 hod., zato
poplatek za školní družinu zůstává stejný jako v loňském roce, tj. 70,- Kč za měsíc. Bezplatně
mohou žáci využít provoz školní družiny před začátkem vyučování od 6,00 do 7,40.
Provozní dobu v mateřské škole jsme také na přání rodičů prodloužili, a to zkušebně do 16, 30
hod. Pokud by však nebyla rodiči využívána, dojde opět k její úpravě. Od letošního roku jsme
zvýšili poplatek za provozní náklady v MŠ na 290,- Kč za dítě přihlášené k celodenní docházce.
Ve školní jídelně jsme přistoupili ke zvýšení poplatků za hlavní i doplňkové jídlo.V naší jídelně
nabízíme stejně jako v loňském školním roce možnost odběru obědů i pro cizí strávníky.
Všechny důležité informace o organizaci školního roku, učební dokumenty, rozvrhy
jednotlivých tříd nebo akce školy najdete na našich webových stránkách www.skolalochovice.cz .
Vážení rodiče, chystáme toho pro Vás v tomto školním roce mnohem více, přejeme si totiž, aby
škola plnila funkci nejenom výchovně vzdělávací, ale také aby byla místem příjemného setkávání
žáků, učitelů a rodičů, kteří se dokáží respektovat a společnou komunikací zlepšovat vzájemné
vztahy a vytvářet přátelskou atmosféru ve škole.

Ivana Eklová
ředitelka školy
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Nabídka aktivit a kroužků Klubu Betlém pro děti a rodiče
Rodinné centrum - Dětský koutek a posezení pro maminky, tatínky a prarodiče v pondělí a ve středu
od 9:00 do 18:00 hodin, úterý od 13:00 do 16:00 a ve čtvrtek od 9:00 do 13:00.
Poradenství a sociální služby - Bezplatná pomoc v jednání s úřady.

Rodinné centrum - Aktivity pro děti a rodiče
10:00-11:00
PO

Út

ST

15:00 - 16:30
Lovecké střelectví pro starší děti
30 Kč/lekce

Zpívánky, tanečky a cvičení
pro nejmenší bezplatné
14:00 - 15:00
Keramika pro děti i rodiče
40 Kč/lekce + 10 Kč/výpal

16:00 - 17:00
Keramika pro děti i rodiče
40 Kč/lekce + 10 Kč/výpal

16:00 - 17:00
Dovedné ručičky pro školáky 6-10
let
50 Kč/lekce

9:00 – 10:00

10:00 - 10:45

13:00 - 13:45

14:00 - 14:45

17:00 - 18:00

18:00 - 19:00

Výtvarná dílna
pro rodiče i děti
příspěvek na
materiál 20 - 30
Kč

náboženství pro
nejmenší
bezplatné

náboženství pro
první stupeň ZŠ
bezplatné

náboženství
pro druhý
stupeň ZŠ
bezplatné

Břišní tance

Břišní tance
pro dospělé

ČT

16:00 - 17:30
Dovedné ručičky pro děti i dospělé
50 Kč lekce

17:00 - 18:15
Zumba pro starší děvčata a
dospělé
30 Kč / lekce

30 Kč / lekce
19:00
MUZICÍROVÁNÍ pro mladé i
starší - hrajeme na kytaru, flétnu,
bubínek... a zpíváme

13:00- 17:00
Výuka hry na hudební nástroje,kytara, baskytara, flétna, klávesy, bicí
2500 Kč/rok

Pá

PROGRAM AKTIVIT NA ŘÍJEN 2011
3.10.
pondělí
5.10.
středa
8.10
sobota
12.10.
středa
17.10.
19.10.
24.10.
26.10.
31.10.
9.11.
středa

17:00
10:00 – 12:00
14:00 – 18:00

Přednáška Aleny Weberové – Specifické poruchy učení, diagnostika, typy, jak
s dítětem pracovat, na co má nárok ve škole.
Programová porada - přijďte i Vy navrhnout co by se Vám líbilo, abychom
zorganizovali a uskutečnili.
Rytířské hry - akce pro celou rodinu před farou v Lochovicích. - rytířský turnaj +
soutěžní disciplíny pro děti + občerstvení + tombola

10:00 – 12:00

Právní poradna - náš právník Vám zdarma poradí v právních otázkách.

9:30 – 18:00
9:30-18:00
15:00-16:30
14:00-17:00
9:00 - 18.00

Květinové podzimní vazby + podzimní dekorace
Vyrábíme z kaštánků
Vycházka do podzimního lesa, návštěva bažantů
Drakiáda
Vyrábíme lampiónky, dekorační dráčky, podzimní dekorace

16.00 - 18.00

Slavnost světel – Svatomartinský průvod – hledání pokladu
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OZNÁMENÍ – nabídka pobytu v Krkonoších
Klub seniorů v Lochovicích, pod záštitou OÚ Lochovice, uspořádá v příštím roce, v měsíci
červnu, pro seniory týdenní rekondiční pobyt v Krkonoších na Lesní boudě.
Lesní bouda je jedna z nejznámějších horských samot s horskou farmou. Stojí na hranici
Černého Dolu (5 km) a Pece pod Sněžkou (3 km), v nadmořské výšce 1104 m. Nabízí
ubytování různé kategorie. Od turistického ubytování, po apartmány s kompletním
vybavením. Horský hostinec je zde s celoročním provozem. V létě sem míří turisté i cyklisté,
ale hlavně senioři. Poznávají okolí z nedaleké rozhledny na Hnědém Vrchu, odkud snadno
dojedou lanovkou do Pece pod Sněžkou.
Přes Dolní Dvůr doveze účastníky zájezdu autobus až k této boudě.
Majitelé Lesní boudy před lety obnovili tradiční chov hospodářských zvířat a obdrželi
certifikát biofarmy.
V nově zrekonstruované stylové restauraci je možno si vybrat ze zajímavé nabídky typických
místních jídel.
Nabízíme tuto rekondici nejen pro lochovické seniory, ale i pro seniory z okolních obcí. Je
zabezpečena plná penze a doprava za velice výhodnou cenu. Přesnější informace budou
sděleny na letáčcích v měsíci lednu 2012. Těšíme se na Vaši účast.
Klub seniorů Lochovice
Krkonoše – Lesní bouda

Klub seniorů v Lochovicích obnovuje po letech opět svoji činnost.
V případě Vašeho zájmu kontaktujte paní Zdeňku Novotnou. Všichni
noví zájemci jsou srdečně vítáni!
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SPORT V LOCHOVICÍCH
STOLNÍ TENIS – Lochovice hrají III. ligu!
Vážení občané, milí sportovci!
V posledních Lochovických listech jste se dočetli, že „A“ tým oddílu stolního tenisu Slovanu
Lochovice zůstává nadále v divizi středočeského kraje. Od tohoto vydání však došlo k podstatné
změně. Po odhlášení mužstva z kraje Vysočina byla přijata přihláška Slovanu Lochovice jako prvního
náhradníka III. ligy.
V sezóně 2011/2012 bude hrát Slovan Lochovice III. ligu – skupinu „A“. Je to historický úspěch,
takto vysoká soutěž se ve stolním tenisu v Lochovicích nikdy nehrála. První zápas ve skupině, která
má 12 mužstev, začínáme v sobotu 1.10.2011 venku na stolech Sokola Králův Dvůr „C“. Další zápasy
vždy po 14 dnech dvoukolem sobota, neděle do 11.12.2011, kdy končí 1. polovina. Mimo jiné v neděli
16.10.2011 hostíme od 10 hod Spartu Praha „A“, v minulosti mnohonásobného mistra
Československa. Dnes hraje Sparta ve stolním tenisu trochu jinou roli. Přesný rozpis soutěže s dalšími
soupeři visí v okně sálu Český dvůr. „A“ tým Slovanu Lochovice nedoznal změn, zatím budou hrát
stejní hráči: Patrik Zítek – jasná, spolehlivá jednička týmu, odchovanec Orbisu Praha, léta hraje za
Lochovice, Radek Šmejkal – dvojka týmu, začínal u pana Moulise v Lochovicích- náš odchovanec.
Robert Baier – hráč č. 3, odchovanec Stavební fakulty Praha, v Lochovicích hraje několik sezon.
Petr Budělovský – čtyřka týmu, vnuk pana Moulise, začínal u dědy – náš odchovanec. Přemek Zitta –
začínal v Libomyšli, úspěšně doplňuje jako 5.hráč tým, organizuje činnost tohoto úzkého kádru, který
má výkonnostně na III. ligu.
Jsme si vědomi, že máme velký výkonnostní rozdíl mezi první pěticí hráčů a dalšími, co hrají
okres. Snažíme se investovat do mládeže a to zvýšeným tréninkem, jezdíme s nimi po okrese na
bodovací turnaje mládeže, začínají hrát nejnižší soutěže za dospělé. Je to jediná možná cesta námi
zvolená, jak zkvalitnit úroveň stolního tenisu v Lochovicích. V současné době od nás, starších hráčů
v penzi jako je pan Jirkovský a pan Cipra – mají žáci největší tréninkové možnosti co do objemu hodin
tak i do individuálního věnování po roce 2000. Je to zásluhou Obecního úřadu, který nám umožňuje
tento sálový sport v Lochovicích hrát. Záleží na mladých, jak se budou chtít podřídit tréninkové dřině
a volný čas věnovat sportu fyzicky, nikoliv na počítačích. V současné době mají co se hry stolního
tenisu týče podmínky velice dobré.
Na závěr: Vítáme každého příznivce – fanouška na III. lize. Vstup Zdarma! Oslovujeme rodiče,
navštivte nás se svými ratolestmi na sále Český dvůr: zatím v úterý a pátek 16.00 – 19.00 hod, od října
přibude středa 16.-30.-19.00 hod. Přijďte, přiveďte své potomky, nejlépe ve věku 8 – 10 let. Nekupujte
rakety ani míčky, přiveďte děti ve sportovním oblečení – tričko, šortky, sálová obuv. Rakety a míčky
pro začátek dodáme, pak případně poradíme jakou zvolit a koupit.
Informace na telefonu p. Pavel Cipra st.– 720 170 101.
Za oddíl stolního tenisu Slovanu Lochovice
Pavel Cipra st.

Lochovice alias filmové Houslice
Pro velký divácký úspěch seriálu Okresní přebor se natáčí pokračování tohoto seriálu a to celovečerní
film, pro který si filmaři opět vybrali naše Lochovice ve filmu uváděné jako Houslice. Určitě jste už
přítomnost filmařů v naší obci na několika místech zaznamenali, natáčení ještě neskončilo a práce na
natáčení budou pokračovat dle informací filmového štábu v průběhu podzimu. Můžeme se tedy těšit,
že uvidíme naší vesnici opět v televizi a budeme sledovat, který občan Lochovic se objeví na
obrazovce tentokrát.
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