
 
 

 

 

 
 

Pozvánka na besedu o knize „Tajemná místa Podbrdska“ 
      Pěkně zdravíme po prázdninách a dovolujeme si Vás všechny pozvat v pátek 21.9.2012 od 19.hod.na sál 

zámku v Lochovicích, kde plánujeme určitě úžasnou besedu s panem Otomarem Dvořákem, který se moc hezky 

dokáže rozepsat o krásách naší země, kterých si my ostatní v každodenním shonu ani nevšímáme. Povídání 

doplněné krásnými fotografiemi paní Marie Holečkové nás zastaví a snad i nenásilnou formou donutí si více 

všímat míst kolem nás. Nyní se zaměřili na „ Tajemná místa Podbrdska  - Hořovicko, Cerhovicko, Zbirožsko“ a 

tak i nazvali svoji novou knihu, která koncem letošního léta vyšla  a u nás ji uděláme po Berouně druhé křtiny. 

      Našemu kraji byla již minulosti věnována např. kniha Litavka - řeka skrytých podkladů, která se dočkala 

dokonce i II.vydání. Zajímavé byly i dvě besedy, které se k této knize o Litavce v Lochovicích již konaly. Těšíme 

se na Vás. Vstupné bude dobrovolné.  

Renata Schumová s rodinou 

 

Klub seniorů v Lochovicích Vás srdečně zve na 

VÝSTAVU FOTOGRAFIÍ „PŘÍRODA A LIDÉ“ 

paní Evy Jůnové z Karlštejna 

ve čtvrtek 27. září – 12-17 h 

v pátek 28. září – 10-17 h 

v sobotu 29. září – 13 –17 h 

v prostorách ZŠ ( starý vchod) 

 
strana 8 

číslo 2 – září 2012 

Zpravodaj obce Lochovice 
 

 

Informace z obce 
 

Hospodaření Obce Lochovice 
Obecní úřad Lochovice má zájem na ekonomicky vyváženém a přijatelném hospodaření s obecními finančními 

prostředky. Vlastní rozpočet a jeho plnění za prvních 8 měsíců letošního roku se i nadále vyvíjí jako vyrovnaný, 

kdy je žádoucí, aby výdaje obce se nijak výrazněji nelišily od dostupných příjmů do obecní pokladny. I v letošním 

finančním roce se do průběžného a vyrovnaného rozpočtu promítají položky za investiční akce, které obec hradí 

jednotlivým zhotovitelům, které vyplývají z uzavřených smluv s Krajským úřadem Středočeského kraje a týkají se 

schválených dotací pro investiční i další „život“ naší obce. Jedná se o situaci, kdy poskytovatel dotace vždy hradí 

poslední splátku s určitým prodlením, vždy až po auditu hospodaření jednotlivé akce a předání závěrečné zprávy o 

průběhu a financování stavby. 

Hospodaření obce : 

-ke 30.06.2012       příjmy – 8 545 186,21 Kč, to je 54,72 % k upravenému rozpočtu 

                               výdaje – 6 318 974,44 Kč, to je 47,30 % k upravenému rozpočtu 

 

-k 31.07.2012       příjmy – 10 206 864,46 Kč, to je 62,72 % k upravenému rozpočtu 

                             výdaje -    9 259 568,16 Kč, to je 66,06 % k upravenému rozpočtu 

 

Obecní úřad i nadále předpokládá, že i ve zbývajícím období letošního roku se bude hospodaření vyvíjet obdobně 

přijatelně a Krajský úřad Středočeského kraje i RWE Energie „stačí“ do jeho konce poukázat schválené finanční 

částky v rámci přidělených dotací či uzavřené smlouvy o plyn.zařízení. 

 

 

Hasičská zbrojnice 
Tato velká investiční akce, která byla zahájena již v roce 2010 a která byla z min.70% financovaná ze získaných 

finanční prostředků z dotačních titulů Krajského úřadu Středočeského kraje, se již blíží ke svému uzavření.  

Dodavatel stavby, stavební firma SPEKTRA, spol.s.r.o Beroun, dokončila veškeré nasmlouvané práce a jistě 

se každý z obyvatel obce každodenně všímá, že je prakticky vše již hotovo. V současnosti, po dokončení dalších 

návazných prací na přilehlé komunikaci před touto budovou, již pouze zbývá dokončení příjezdové plochy před 

vjezdy do garáží zbrojnice. I tady je předpoklad, že nejpozději do 28.září 2012 bude i tato plocha dokončena, 

stejně tak i zbývající oplocení bočních venkovních prostor. V souvislosti s dokončením budovy se zajistila i 

výměna nefunkční dešťové kanalizace v části Kubištovy ulice, která tak zajistí odvedení dešťové vody z nové 

střechy zbrojnice. Zde velice rádi konstatujeme, že i když byl původní poptávaný rozpočet na výměnu kanalizace  

od oslovených „velkých“ firem v rozmezí 100 až 120 tis.Kč, podařilo se z této částky výrazně ušetřit obecní 

finance a místní řemeslníci a dodavatelé zvládli tuto výměnu realizovat za cca 30-40% z této částky a v obdobném 

čase jako původně oslovené stavební firmy. 
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INFORMACE   KLUBU   BETLÉM 

pro všechny maminky, tatínky, babičky a dědečky z obce Lochovice. 

 
Dětské hřiště na pozemku Azylového domu sv. Josefa je k dispozici i pro Vás vždy v pondělí a středu od 

9:00 do 18:00 v době provozu Betléma centra pro rodinu a děti. 

Jsou zde prolézačky, houpačky, pískoviště a místo k posezení. 

Můžete u nás využít rychlovarnou konvici, mikrovlnnou troubu a lednici  

na uložení svačinky pro Vaše dítko. 

Při příchodu se hlaste prosím na recepci. 

Těší se na Vás pracovníci Betléma - centra pro rodinu a děti." 



 

 

Kolaudační řízení ze strany Stavebního úřadu MÚ Hořovice proběhlo 7.září 2012 a byl dán souhlas s užíváním 

celkové budovy Hasičské zbrojnice pro naši obec a místní hasiče. Po kolaudaci bude navazovat akce v sobotu 

29.září 2012, kdy by mělo dojít ke slavnostnímu otevření celkových prostor zbrojnice a to za účasti jak 

představitelů Krajského úřadu Středočeského kraje, tak i dalších hostů z řad Hasičského sboru Středočeského kraje 

v Kladně, hasičů ze stanice Beroun i dalších pozvaných hasičů z okolních obcí. Předpokládáme, že se k nám 

dostaví i další hosté, jak regionální politici, tak i další zájemci o seznámení se s výsledkem výstavby. Na 

slavnostní otevření srdečně zveme samozřejmě všechny občany z Lochovic a z okolí, pro které je přichystaný 

zábavný a doprovodný program na fotbalovém hřišti. 

 

 

 

Úpravy venkovních prostor kolem základní školy Lochovice 
Obecní úřad má zájem i na dalším rozvoji obce a to samozřejmě se vztahuje na podporu a fungování Základní 

školy a mateřské školy Lochovice. Je již tradicí, že období prázdnin umožňuje realizovat větší aktivity, které se až 

tak dobře nedají zajistit v průběhu školní docházky. A tak s ohledem na slávu naší školy v příštím roce začal 

obecní úřad upravovat venkovní prostory kolem školy a také vnitřní prostory ve třídách MŠ. U školy se jednalo o 

velkou úpravu vnitřního dvora, kde došlo k opravě komunikace a začal se revitalizovat vnitřní park. Vše tak 

navazovalo na úpravu povrchu před vjezdem do školy, kde již asfaltování plochy proběhlo před začátkem 

prázdnin. Celkově se tak jednalo o náklady až v hodnotě 200 tis.Kč, kde se ale domníváme, že snad zde byly dobře 

investované prostředky z rozpočtu obce. O dalším směřování vzhledu zeleně a parku za školou se předpokládá, že 

vedení školy toto využije pro své náměty a snad i pro projekty mezi jednotlivými ročníky zdejší školy a předloží 

na projednání obecního úřadu nejlepší či nejpropracovanější své studie dalšího vzhledu prostor kolem či za školou. 

I v objektu mateřské školy se obecní úřad snažil pokračovat ve větších opravách či úpravách, proběhla dodávka a 

montáž vstupních plastových dveří pro příchozí žáky a pracovníky školy na oběd, dále se opravovala branka a 

hlavní vjezd do areálu školky a ve stávající jídelně probíhaly úpravy interiéru a ploch. Větší investiční akce 

v areálu mateřské školy je plánována na závěr měsíce října 2012. 

 

 

 

Kubištova ulice – plynofikace 
Podle schváleného přehledu investičních akcí Obecního úřadu Lochovice pro letošní rok se podařilo zajistit a 

prakticky komplet realizovat veřejnou zakázku na provedení plynofikace této ulice, kde se cca 14 rodinných 

domů-nemovitostí přihlásilo se zájmem o změnu vytápění objektů. S vítězem výběrového řízení ( 2.nejnižší cena a 

nejkratší doba realizace ) byla uzavřena smlouva o provedení prací a na přelomu května a počátku června se 

realizovaly veškeré práce na položení potrubí v ulici a na dodávce přípojek k  jednotlivým nemovitostem 

zájemcům o plynofikaci. Následně bylo plánováno propojení této přípojky ke hlavnímu potrubí zemního plynu, 

které se nachází v tělese hlavní komunikace přes Lochovice. Toto propojení může být realizováno až po převzetí 

celé odbočky do této ulice a bylo vydáno stavební povolení pro vstup-zemní práce ve hlavní komunikaci pro 

provedení napojení. Vše se mělo realizovat do 15.července 2012. 

Zde ale nastala komplikace, neboť bez jakéhokoliv souhlasu či informace vůči Obci Lochovice stát změnil  

začátkem tohoto roku vlastníka hlavní komunikace, se kterým byl odsouhlasen záměr v rámci stavebního 

povolení. Vlastnictví hlavní komunikace v obci bylo převedeno z Místního národního výboru Lochovice na 

nového vlastníka a tím se stal Úřad pro zastupování státu ve věci majetku. Bohužel v tu chvíli  stavební souhlas 

s napojením odbočky plynu k hlavnímu potrubí byl neplatný a celé stavební řízení se muselo rozeběhnout znovu. 

Obecní úřad tak jednal s uvedeným státním úřadem, v průběhu přelomu července a srpna získal jeho formální 

souhlas a opětovně musel podat žádost na Stavební úřad Hořovice, který vyhlásil kolaudaci na den 11.září 2012. 

Pevně věříme, že nedojde k žádným průtahům,  nikdo z účastníků řízení se nebude odvolávat (dále zdržovat akci) 

a následně dodavatel akce plynofikace – firma Rissl – neprodleně zajistí ve spolupráci s RWE Energie propojení 

hlavního vedení zemního plynu s odbočkou Kubištova ulice. Obecní úřad se všem dotčeným majitelům 

nemovitostí omlouvá za toto prodlení, které ale nevzniklo nečinností či vinou obecního úřadu či jeho zaměstnanců. 

Předpokládá se tak, že snad v závěru měsíce září 2012 již bude zemní plyn dodáván i do této ulice. 
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Vážení příznivci školy, 

  

chceme našim žákům zajistit co nejoptimálnější podmínky pro vzdělávání. 

Proto si  dovolujeme požádat Vás o eventuální poskytnutí sponzorských darů, které budou použity na zakoupení 

učebnic a pomůcek do výuky. Prosíme Vás o posouzení Vašich finančních možností. 

 

Děkujeme všem za dosavadní přízeň a pochopení, společně si přejme dobrý a úspěšný rok 2012/2013. 

 

  Ivana Eklová 

                                                                                                                    ředitelka školy 

 

 

 

                                               Modernizujeme pro lepší výuku 

 
          Vývoj digitálních technologií jde stále kupředu, a proto se naše škola rozhodla pro modernizaci počítačové 

učebny a nákup dvou interaktivních tabulí. Od července do srpna bylo nutné reorganizovat počítačovou učebnu, 

vystěhovat ji, stavebně upravit a znovu vybavit digitálními technologiemi. Co to znamenalo v praxi? Rozhodnout 

o každém stávajícím počítači, monitoru, jaké bude či nebude jeho další využití, vše prozatím přenést do jiných 

učeben a kabinetů, a to včetně židlí, lavic, poliček a skříní. Server byl přemístěn do prostředí, kde ho neohrožoval 

prach. Mezi dvěma místnostmi, které vyplňovaly prostor nad školní družinou, byla zbourána sádrokartonová 

příčka, tak vznikla nová učebna, dostatečně prostorná pro umístění interaktivní tabule a sedmnácti počítačů, 

z nichž 13 je zcela nových. Po vymalování a položení podlahové krytiny sem odborná firma umístila nový 

nábytek, 16 žákovských míst, které tvoří 4 řady stolů, pracovní místo pro učitele, provozní stolek na tiskárnu, 

scanner a kopírku a u zadní stěny učebny se nyní nacházejí 2 nové skřínky na učebnice a CD.   

 Přestavbu umožnil projekt EU peníze školám, konkrétně oblast využívání ICT a čtenářská a informační 

gramotnost. Projekt naše škola zpracovala na počátku roku 2012 tak, aby byl schválen 1. 6. 2012 a rekonstrukce 

mohla proběhnout v letních měsících. Díky práci našich učitelek, které budou vytvářet celkem 300 digitálních 

učebních materiálů (takzvané DUMY) a dalších 144 hodin budou vyučovat žáky s poruchami učení, škola nakonec 

získá 953 600,- Kč. Prozatím z této částky mohla investovat zhruba 600 000,- Kč do počítačové učebny a za 

dalších 100 000,- Kč byla zakoupena druhá interaktivní tabule do učebny matematiky. Určitou částkou přispěl i 

obecní úřad, když financoval zmiňovanou podlahovou krytinu a prováděl stavební úpravy. 

 Projekt přinesl něco nového všem žákům i pedagogům. Vyučující mají v současnosti mnohem větší 

možnost připravit si a zorganizovat hodinu v učebně s interaktivní tabulí, a navíc je umožněno i více pracovat 

s dětmi, které mají problémy s učením, ať už se jedná o žáky, jež mají poruchy grafického projevu, pravopisu a 

čtení, nebo o žáky, kteří potřebují pomoci vzhledem ke svým dlouhodobým zdravotním problémům. 

 V podzimních měsících by škola chtěla zorganizovat den otevřených dveří s praktickými ukázkami využití 

moderních multimédií při výuce. Budeme se těšit, když i Vás přivítáme nově vybavených učebnách. 

         

 Šárka Vašíková 

                                                                                                      správce počítačové učebny 

 

 

Vedení školy děkuje všem , kteří se podíleli na modernizaci počítačové učebny: 

zřizovateli školy Obci Lochovice 

odborné firmě ELPIS elektro s.r.o. 

truhlářství Tomáš Lubik 

odborné firmě ECONET COMPUTERS  spol.s r.o. 
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                                             Zprávy z lochovické školy  

                                     a školky 
 

 

 

 

 Zahájení nového školního roku v Mateřské škole Lochovice 
     Školní rok 2012/2013 byl v mateřské škole zahájen v pondělí 3. září 2012 a naše školka přivítala v malé třídě 

16 nových dětiček. Tak jako každoročně i letos máme dvě třídy s názvy ,,Koťata“ a ,,Slůňata“, do třídy „Koťátek“ 

chodí naši nejmenší a do třídy „Slůňat“ děti starší a předškoláci. Mateřská škola je i tento rok plně obsazena. 

Stávající kapacita je 56 dětí. 

     Příprava na nový školní rok probíhala o prázdninách a ještě také před ukončením školního roku 2011/2012. 

Snažíme se dětem zpříjemnit pobyt ve školce každoročními úpravami a zlepšeními jako je např. vymalování 

pavilónu II. třídy, zároveň byly opraveny popraskané zdi, proběhlo plno různých drobných oprav jak v samotné 

budově, tak i na zahradě a také jsme nechali vyčistit všechny koberce v budově. V  pavilónu školní jídelny došlo k 

výměně venkovních dveří a linolea. Ještě před prázdninami proběhla na prostranstvích určených pro pobyt dětí 

venku oprava části nového chodníku. 

    V naší mateřské škole s dětmi pracujeme podle školního vzdělávacího programu ,,Poznáváme a objevujeme svět 

kolem nás“, který je sestaven tak, aby byl přínosem pro naši práci s dětmi a ne pouze formální záležitostí. 

     Pro děti jsme si ostatně jako vždy naplánovaly mnoho akcí jako například plavecký výcvik v bazénu Hořovice, 

preventivní program v solné jeskyni, návštěvy divadel, výlety a plno různých jiných aktivit. Pro předškolní děti 

nabízíme kroužky ,,Angličtina“ a ,,Flétnička“ a  také školu v přírodě. 

     Sice ještě nevíme, co nás v novém školním roce 2012/2013 čeká, ale co určitě víme je, že se všichni moc 

těšíme na společně strávené chvíle v naší školičce.   

 

 Alena Kasalová 

vedoucí M 

Začal nový školní rok 
 

 Nový školní rok začal ve středu 3. září 2012 v nově upraveném areálu školy. Přivítali jsme 16 prvňáčků a 

2 nové paní učitelky. Aktuální stav žáků v základní škole je 150, ve školní družině je naplněná kapacita - 50 dětí. 

 O prázdninách jsme se různými materiálně technickými úpravami připravovali na oslavy 110. výročí 

založení školy, které máme naplánováno na sobotu 8. června. 2013. Asi největším překvapením pro všechny byla 

nově zrekonstruovaná počítačová učebna s interaktivní tabulí. Další interaktivní tabule byla nainstalována do 

učebny matematiky, protože naší letošní prioritou je právě využívání moderních audiovizuálních interaktivních 

pomůcek ve výuce. 

 Chceme se  však také soustředit na podporu žáků v jejich zájmech a to přípravou na soutěže a olympiády, 

na rozvoj dovedností žáků, jejich hodnocení vlastní práce, naučit se spolupracovat a respektovat názory druhých. 

 Všechny ročníky se vyučují podle školního vzdělávacího programu – Cesta za poznáním. Žáci 1. stupně 

mají pouze dopolední vyučování. Žáci 2. stupně se vyučují dle rozvrhu jednotlivých tříd do 14,55  hod. 

 Pro žáky  1. – 5. ročníku je k dispozici školní družina denně od 6,00 do 16,00 hod. za poplatek 70,- 

Kč/měsíc. Bezplatně  mohou všichni žáci využít  provoz školní družiny před začátkem vyučování, tj. od 6,00 do 

7,40 hod. 

 Školní jídelna je k dispozici nejenom pro strávníky naší organizace, ale vaříme i pro veřejnost. Cena oběda 

je odlišná pro jednotlivé věkové skupiny i cizí strávníky.  

I v letošním školním roce se chceme opět zaměřit na projekty spojené se zdravým životním stylem a 

správným stravováním (Školní mléko, Ovoce do škol). 

 Nabídneme žákům možnost zúčastnit se plaveckého a lyžařského výcviku, školy v přírodě, jazykového 

zájezdu a také zajímavých poznávacích zájezdů.  
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Silniční přechody v obci 
     Obecní úřad v rámci zvýšení bezpečnosti všech obyvatelů a návštěvníků obce plánuje výstavbu 3 přechodů pro 

chodce a to na hlavní průjezdní komunikaci v místech u základní školy, dále u nákupního střediska Jednota a u 

nádraží ČD. Opakovaně se na zastupitelstvu projednávala celá situace, byla zadána a vyhotovena projektová 

dokumentace, zajistily se souhlasy od všech dotčených úřadů a tak se plánovalo… Jako první přechod se měl 

realizovat přechod u základní školy, který měl řešit nástupní ostrůvky na každé straně silnice, nových chodník 

směrem ke škole a na protější straně mělo vzniknout nové parkoviště pro osobní vozidla. Vše má být dokončeno i 

s dopravním značením, osvětlením přechodů, atd.  

     V průběhu stavebního řízení se ale objevil staro-nový problém s novým vlastníkem hlavní komunikace a v této 

souvislosti si zmiňovaný Úřad pro zastupování státu ve věcích majetku vymínil, že vedle svého souhlasu je nutné i 

vyjádření ministerstva dopravy. A tak náš záměr, že nový přechod pro školáky bude hotov do konce prázdnin se 

rozplynul a předložili jsme žádosti o projednání a schválení na uvedených státních úřadech. V současnosti tak 

čekáme na vyjádření a termín realizace se pravděpodobně posune až na pozdější dobu  … 

 

Vybírání místních poplatků 
     Každým rokem se bohužel v naší obci rozrůstá počet neplatičů místních poplatků. Jedná se o poplatky za 

odpad a poplatky za psi. Počet neplatičů dosáhl v letošním roce na 65 osob dlužných za odpad a 15 osob 

neplatících poplatky za psa. Objem takto neuhrazených poplatků činí jenom za letošní rok 36 500,- Kč bez penále 

z prodlevy. Na tyto neplatiče bohužel doplácíme my všichni ostatní řádně platící občané. Vzhledem ke 

skutečnosti, že vymahatelnost těchto poplatků je pro obec velmi složitá a bohužel často neúčinná, rozhodlo 

zastupitelstvo o nutnosti předat tak jako v loňském roce i letos tyto dluhy k vymáhání Exekučnímu úřadu 

v Berouně. Upozorňujeme všechny dlužící poplatníky, že takto vymáhaná částka se může z původních pětiset 

korun zvýšit až dvacetinásobně! 

     Zároveň upozorňujeme na povinnost majitelů psů přihlásit psa staršího 6 měsíců na OÚ, taktéž odhlášení psa a 

to v průběhu celého roku, nikoli až po obdržení upomínky za neuhrazení poplatku za psa! 

                                                                                               
                                                                                            
                                                                   

 
                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÝZVA PRO MAJITELE PSŮ 
V posledních několika letech v souvislosti s nárůstem obliby chovu psů dochází v naší obci stále častěji ke 

znečišťování veřejných prostranství psími výkaly, které se tak staly nepříjemným aspektem života v našem 

bydlišti. Zastupitelstvo obce Lochovice žádá majitele psů, aby dbali při pohybu se psi v obci jak o bezpečnost 

ostatních občanů tím, že budou mít svého psa řádně uvázaného na vodítku, tak i o dodržování čistoty při venčení 

jejich domácích mazlíčků a nenechávali po sobě na chodníkách a veřejném prostranství psí exkrementy, které nás 

ostatní občany nemile obtěžují. Také upozorňujeme na povinnost zabezpečení si vlastního pozemku tak, aby 

nedošlo k útěku psa do obce. Žádáme o dodržování obecně závazné vyhlášky obce Lochovice o pravidlech pro 

pohyb psů na veřejném prostranství obce Lochovice, která upravuje možnosti venčení psů v rámci katastru obce. 

Vyhláška spolu s mapkou je k nahlédnutí na OÚ, v nejbližších dnech bude umístěna na webových stránkách obce.           

DĚKUJEME ZA VAŠI OHLEDUPLNOST. 
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SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU, 

ELEKTROZAŘÍZENÍ A 

VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU 

 

v sobotu 3.11.2012 

v 7.40 – 8.20 h u novinového stánku 

 

upřesňující informace na letácích ve 

vývěsních tabulích  

 

Parkování aut na chodníkách   
S přibývajícím množím aut, což je dáno dnešní 

dobou, se i v naší obci potýkáme se špatně 

zaparkovanými auty. Zejména velkým nešvarem 

jsou auta zaparkovaná z větší části na chodníkách, 

v blízkosti vrat a výjezdů, vstupů do objektů nebo 

na travní zeleni. Chápeme, že ne vždy a v určitou 

exponovanou dobu je snadné zaparkovat své auto 

na místě tomu určeném, přesto žádáme řidiče, aby 

dbali o větší ohleduplnost a bezpečnost při 

parkování, zejména v blízkosti ZŠ a MŠ, kde se 

pohybují děti. 

 



 
 

 

Sbor dobrovolných hasičů v Lochovicích 
 

     Sbor dobrovolných hasičů v Lochovicích má již dlouholetou tradici. V posledních letech,  

kdy se sbor staral o provoz staré nevyhovující hasičské zbrojnice, se Obci Lochovice podařilo získat prostředky 

pro výstavbu nové budovy, která bude sloužit jako základna pro místní zásahovou jednotku sboru dobrovolných 

hasičů naší obce. Prostory moderní budovy budou sloužit nejenom dobrovolným hasičům místního sboru, ale také 

krizovému štábu jako centrum při mimořádných situacích. Vznikem této stavby je též umožněno opětovné 

založení kroužku mladých hasičů, ve které pevně věříme. Budova je navržena tak, aby poskytla potřebné zázemí 

nejen pro hasičskou techniku, ale i pro povinnou teoretickou a praktickou přípravu členů zásahové jednotky, nejen 

z naší obce ale i jednotek našeho celého okrsku. Původní dispozice hasičské zbrojnice neměla patřičné zázemí, kde 

by se mohli hasiči po zásahu umýt a občerstvit, o konání hasičských schůzí ani nemluvě. V porovnání se zázemím, 

které jsme měli k dispozici předtím, je to skutečně velký rozdíl. Konečně máme odpovídající prostředí k výkonu 

naší činnosti.  

     Bylo by potřeba obměnit naší techniku, zejména cisternu, která je již značně zastaralá a nespolehlivá. Jen velmi 

těžko splňujeme dojezdové časy. Také disponuje omezenými úložnými prostory, kterých je potřeba stále více. 

V minulosti byla naše jednotka povolávána i k dost vzdáleným výjezdům, kdy místo zásahu bylo vzdálené až 26 

kilometrů v Rokycanském okrese. Tou dobou jsme měli v plánu výjezdů i obec Olešná, kde jsme zastupovali 

místní jednotku. V letošním roce máme na kontě již dvanáct výjezdů a s vozem 41 let starým nikdy nevíme, zda 

včas dojedeme. Hodně by nás mrzelo, kdyby nás technika zradila při výjezdu k požáru v naší obci. Je škoda, že 

modernější cisterna nám byla nabízena bezplatně v době, kdy jsme ji neměli kde zaparkovat z důvodu 

nevyhovujícího příjezdu ke staré zbrojnici a nízkému stropu garáže. Tuto nabídku jsme museli bohužel odmítnout.  

     Jsme rádi, že byla stavba úspěšně dokončena. Věříme, že nová zbrojnice hasičům přispěje k zlepšení výkonu 

jejich záslužné práce. Za výstavbu nové hasičské zbrojnice by chtěl sbor poděkovat obci Lochovice a krajským 

zastupitelům za podporu ve financování této stavby z krajských dotací, která je velkým přínosem pro naši obec. 

za SDH Fr. Škrlant 
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Senioři v Krkonoších  
     Čtyřicetjedna účastníků se v neděli ráno 24. června 2012 sešlo na určeném místě, plni očekávání a s dobrou 

náladou odjeli na týdenní pobyt na Lesní boudu do Krkonoš. V poledním čase nás přivítala horská chata ozářená 

sluncem. Po ubytování se již někteří vydali na krátkou procházku po okolí. Před večeří jsme byli přivítání 

majitelkou chaty paní Markétou Kreiplovou a obdrželi pokyny k pobytu a k programu celého týdne.  

     Čas a dny utíkaly jako voda, užili jsme si promítání filmů o historii horské chaty i o událostech k ní 
 

 
 

náležejících. Přišel na besedu člen horské služby a vyprávěl zážitky spojené se záchrannými akcemi v Krkonoších. 

Jedno odpoledne jsme odjeli všichni horským vláčkem do Pece pod Sněžkou, takže i ti dříve narození se podívali 

do tohoto známého horského střediska. Čtvrteční večer patřil hudbě, zábavě a tanci. Večer se opravdu vydařil. 

Další podvečer byl věnován opékání klobás na ohni a i když trochu zapršelo, při písničce nám to nevadilo.  

     Každý den jsme se vydávali na krátké a zdatní jedinci i na dlouhé celodenní túry a vycházky. I ti, kteří se 

dušovali, že chodit nebudou, zvládli nakonec i krátké procházky. Velice se nám povedlo počasí, které opravdu 

bylo pěkné a účastníci zájezdu bezvadní. Užili jsme spoustu legrace, společných posezení venku na terase nebo 

v prostorách chaty. Díky velice pěknému přístupu zaměstnanců a personálu chaty a výbornému jídlu jsme si 

připadali jako doma. Díky slunnému počasí vyzkoušeli někteří z nás i venkovní bazén a vířivku.  

     Chtěla bych poděkovat všem účastníkům zájezdu za kamarádkou soudržnost a velice pěknou atmosféru celého 

týdne. Poděkování patří také Obecnímu úřadu Lochovice za pomoc a ochotu při přípravě a panu Petru Ženíškovi 

za sponzorský dar. Budeme mít nač vzpomínat. Pokud to bude jen trochu možné, určitě příští rok opět vyrazíme. 

Jak je vidět, ani věkový rozdíl 47 až 80 let není žádnou překážkou, když se lidé chtějí pobavit. Děkuji Vám všem  

                                                                                                                                    za senior klub Zdeňka Novotná 

 

AKCE KLUBU SENIORŮ V LOCHOVICÍH 

ZÁŘÍ – výstava fotografií „Příroda a lidé“ pí. Evy Jůnové z Karlštejna v prostorách ZŠ 

ŘÍJEN – 2.10. divadelní představení v pražském Švandově divadle, hra „Řemeslníci“ 

               cena 200,- Kč vstupné + autobus, odjezd v 17 hod z náměstí, zájemci si mohou vyzvednout 

               vstupenky u pí. Z. Novotné 

LISTOPAD – odpolední mladoposvícenská zábava s hudbou, tancem, zpěvem a občerstvením 

PROSINEC – vánoční trh 

Akce budou včas oznámeny na plakátech po obci 
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