
 

 



Informace z obce 

Stav hospodaření obce 

Hospodaření naší obce se v průběhu letošního roku odvíjelo podle schváleného rozpočtu, 
který byl vytvořen v závěru loňského roku a přijat zastupitelstvem. Při jeho sestavování se 
vycházelo jak z předpokládaných reálných možností obecního rozpočtu v oblasti vlastních 
příjmů, určité dané podpory ze státního rozpočtu a také z nutnosti hrazení závazků obce 
z předcházejících velkých investičních akcí, zejména realizace vodovodu a dobíhající akce 
kanalizace a výstavby čističky odpadních vod. Tyto dvě stěžejní akce jistě zlepšily úroveň žití 
převážné většiny našich občanů, ale právě i na dlouho ovlivnily náš rozpočet do dalších let. 
Proto se tak do popředí dostala nutnost ekonomické střízlivosti a hospodárnosti, neboť nikdo 
by nechtěl připustit další zadlužování a žití obce na dluh s jeho splácením příštími 
generacemi. A tak se zastupitelstvo pravidelně seznamovalo na svých zasedáních se zprávou 
o stavu hospodaření obce a jeho vývoj či dopad do každodenního života obce. Domnívám se, 
že i ostatní občany tato situace zajímala a i dále zajímá a jistě chtějí bydlet i nadále 
v prosperující obci, které nehrozí dluhy ani exekutor a která chce reálně hospodařit podle 
svých možností. Z předložených výkazů vyplývá, že plnění rozpočtu k termínu 30.11.2011 je 
následující : Naše příjmy z předpokládaných a schválených 33.563 405 Kč jsou reálně ve výši 
28.334 786 Kč, což je plnění na 84,42% a výdaje obce ke stejnému období byly ve výši 
28.172 267 Kč, kdy se tak jedná o plnění na 87,42%. Je předpoklad, že i poslední měsíc 
letošního roku bude vyrovnaný či mírně přebytkový, kdy do našich příjmů dorazí i 
předpokládaná zbývající část daňových či dalších příjmů a celkově tak snad můžeme 
předpokládat, že obecní rozpočet bude v celkové uzávěrce roku 2011 buď vyrovnaný a nebo. 
jako v předcházejících letech, i mírně ziskový pro možnou rezervu pro příští roky, A tak je 
snad také trochu reálně nakročeno i k předpokládané spokojenosti s hospodařením naší obce. 

Rozpočet naší obce pro rok 2012. 
Pro nadcházející rok se po několika letech znovu objevuje realita rozpočtu obce v takové výši, 
která nebude ani v oblasti příjmů ani výdajů nijak ovlivňována existencí přesunů financí ze 
státního či krajského rozpočtu na obec Či zpět a to s ohledem na financování velkých 
investičních akcí, realizovaných převážně z dotací a bude tak snad reálněji odrážet pouze 
obvyklý chod obce v rámci svých možností. Je tak předpokladatelné, že příjmy obce budou 
podstatně nižší než 33 miliónů v roce 2011 a i navazující výdaje budou jistě také střízlivější. 
Všichni vnímáme složitou ekonomickou situaci ve společnosti, možné i obavy z reality úspor, 
zdražování i škrtání výdajů kolem sebe a těžko čitelný postoj ministerstva financí 
k problematice podpory obecních rozpočtů. Je tak pouze na obci, aby při přípravě rozpočtu na 
další rok vycházela jen a jen z umírněnosti a vyváženosti svých financí. Proto pracovní 
skupina pro přípravu rozpočtu věnovala velký čas reálnému vyhodnocení finančních možností 
obce, z velkého počtu neznámých okolností a nezodpověděných otázek připravila návrh 
rozpočtu obce a předložila ho do pracovního jednání všech zastupitelů. Před tímto krokem 
chtěla také slyšet názory a doporučení občanů na veřejné schůzce pro přípravu rozpočtu na 
následující rok. Bylo konstruktivní, že většina zastupitelů přítomných najednání následně po 
široké diskusi pracovní návrh rozpočtu obce přijala a shodla se, že je předpoklad předložení a 
následného schválení rozpočtu obce na následujícím veřejném zasedání zastupitelstva. Toto 
zasedání zastupitelstva se uskutečnilo 8.prosince 2011 a předložený rozpočet obce na rok 
2012 v jednotlivých kapitolách i s plánem na ekonomickou podporu plánovaných investičních 
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akcích byl schválen. Ve zprávě o navrhovaném rozpočtu bylo ale konstatováno, že je  
předkládán návrh rozpočtu obce na příští rok, který je vypracován podle „dosavadních 
známých či předpokládaných informací", které snad v průběhu roku nebudou nijak výrazněji 
redukovány. A jistě si všichni zastupitelé v tu chvíli přáli, aby těch neznámých pro rok příští 
bylo podstatně méně než těch známých... A tak náš rozpočet pro rok 2012 předpokládá, že 
celkové příjmy obecního rozpočtu budou 14.115 700 Kč, byly schváleny výdaje obce 
v rozsahu 13.941 000 Kč a ponechána nespecifikovaná rezerva obecního rozpočtu pro rok 
2012 ve výši 174700 Kč. Máme tak v současnosti představu, že se schválil reálný i 
vyrovnaný rozpočet, který, v případě že bude podpořen očekávanými vlastními příjmy i 
příjmy ze státního rozpočtu, bude vyrovnaný, či v případě nepředvídatelných  okolností, bude 
i tak zájem zastupitelů na udržení obecních financí bez schodku. Z pozice předsedy 
finančního výboru děkuji těm, kteří pomohli při sestavování rozpočtu a všem přítomným 
zastupitelům za jejich konstruktivní přístup při schvalování rozpočtu obce na rok 2012. 

Hasičská zbrojnice 

Výstavba hasičské zbrojnice jednotky SDH naší obce se závěrem letošního roku dostala do 
jedné z předpokládaných závěrečných fází. Na základě schválené smlouvy o dílo mezi 
dodavatelem stavebních prací a obcí byla dokončena další etapa výstavby a k termínu 
20.prosince 2012 bude ředitelem dodavatelské firmy panem ing.Martinem Dej darem předáno 
prakticky celkově dokončené přízemí budovy hasičské zbrojnice. Bude tak předáno technické 
zázemí pro činnost našich hasičů a to zejména pro zaparkování stávajících i nově plánovaných 
vozidel hasičů, prostory pro sklady techniky, kotelna pro vytápění budovy a zázemí kanceláře 
pro řízení jednotky. Celkové náklady dosavadní stavební činnosti v hodnotě min. 90% se 
hradily ze schválené dotace z fondů Středočeského kraje, kterou zajistili předcházející 
zastupitelé a zbývající prostředky poskytl obecní rozpočet za všeobecné podpory stávajících 
zastupitelů. Pro nadcházející rok se předpokládá, že po zimě bude zájem obecního úřadu na 
dalším pokračování výstavby zbrojnice, kdy se stavební činnost přesune do 2.nadzemního 
podlaží, kde se bude pokračovat v budování sociálního zázemí hasičů a dalších prostor pro 
školení či návaznou činnost jednotky, stejně tak i pro předpokládané využití prostor pro 
činnost zájmového kroužku mladých hasičů. Pro ekonomické zajištění této další etapy byla 
předána žádost o dotaci opět na Středočeský kraj, který dlouhodobě má na této akci zájem a 
s částí prostředků počítá i obecní rozpočet. A tak se plánuje, že se bude stavět podle toho, jak 
se „přikutálí" finance, resp., jak se povede uspět s vypracovanou žádostí o tuto dotaci. Obecní 
úřad pro zájemce pořádá ve čtvrtek 22.prosince 2011 od 16.00 do 17.00 hodin  „den 
otevřených dveří" vnově vybudovaném zázemí jednotky SDH v nové „hasičárně", kde se 
můžete, jak s představiteli obecního úřadu, tak i našich hasičů, seznámit s dosaženou stavební 
úrovní prací a novým zázemím pro jistě záslužnou a potřebnou práci hasičů z naší obce. 

Mgr. Jaroslav Křivánek, zastupitel obce 

Den otevřených dveří 

Srdečně zveme občany Lochovic na den otevřených dveří dne 22.prosince 2011 na ČOV 

v Lochovicich v době od 14,00 —16,00 hod a do budovy hasičské zbrojnice týž den v době od 

16,00 do 17,00 hod. Přijďte se podívat, co se nám povedlo v naší obci vybudovat! 
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Body z jednáni zastupitelstva a rady obce ze dne 8.12.2011 

Byla opravena komunikace na Kočvary a prostor vjezdu před školou. Obec zadala  

zpracování cenového návrhu projektů na přechody u školy, do Jam a k nádraží.  

Ihned po novém roce bude vyhlášeno výběrové řízení na firmu, která bude provádět 
plynofikaci Kubistovi ulice. 
Obec Lochovice se bude podílet na rozsvícení vánočního stromu v areálu statku, které 

se koná 18.12.2011 od 17 hodin. 
Obec Lochovice vyzvala zájemce v Kubistově ulici, aby  se přihlásili pokud mají 

zájem o zavedení plynu do jejich nemovitostí. Protože obec nemá na celou akci  

finanční prostředky, navrhuje starosta obce, aby za připojení   na plynovod   uhradili  

majitelé nemovitostí částku 8 500,- Kč. 
Zastupitelstvo odsouhlasilo pro zajištění větší bezpečnosti prostor obecního úřadu  

umístnění kamerového a bezpečnostního systému v budově obecního úřadu, firmu 

vybere komise ve složení p.Pichl. p. Vašík, p.Komzák, osloveny budou 3 firmy. 
V rámci přípravy stavby chodníku ke traktorce obec odsouhlasila vykoupení pozemků  

od současných majitelů. 
Obec Lochovice překročí v rámci svého podnikání částku l milion korun za určité  

období, proto se musí přihlásit k platbě DPH od 1.2.2012. Z tohoto důvodu bude 

navýšena cena stočného o 14% sazby daně. 
ZO schválilo vyhlášku č. 3/2011 předloženou správním úřadem - p. Loskotem, která 

upravuje sjednocení plateb poplatků do jednoto termínu tj. do 30.6. daného roku. Toto  

je poslední termín pro úhradu poplatků za odpady a poplatků za psi. 
Obec je povinna do konce r. 2014 nechat zpracovat nový územní plán. ZO schválilo 

zpracování nového územního plánu obce Lochovice, uzavření smlouvy s městem  

Hořovice o zajištění zpracování, kontaktní osobou pro spolupráci je pí.  místostarosta 

Miroslava Hrubá, komise pro výběr firmy na zpracování územního plánu ustanoven 

p.Komzák, p. Křivánek a p. Horký. 
Po schválení zastupitelstvem obec zpracuje a podá žádost na dotaze ze Středočeského 

kraje z fondů: FROM (fond rozvoje obcí a měst) - na III etapu výstavby hasičské 

zbrojnice,    Fondu kultury a obnovy památek -- na nákup počítačové techniky a 

vybavení knihovny a     Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS -na 

organizování slavnostního otevření nové hasičské zbrojnice a pořádání ukázky IZS a 

bude se podílet na spolufinancování akcí z rozpočtu obce. 
Zastupitelé obce odsouhlasili a schválili směnnou smlouvu o výměně pozemků mezi  

pí. Schumovou a Obcí Lochovice. Jedná se o pozemky v rámci naší obce, seznam  

k nahlédnutí na OU. 

Informace z obce 

Obec nakoupila dopravní značení a provede instalaci dopravních značek dle nařízení 

policie ČR v rámci místních komunikací. 

Dne  8.12.2011  proběhlo vítání  13  malých občánků Lochovic,  kterého  se ujala 

pí.místostarosta Miroslava Hrubá a pí. Ivana Hocková. 

Pozvánka na bohoslužbu v kostele Sv. Ondřeje v Lochovicích - 

Stefan Wojdyla administrátor farnosti v Hořovicích bude sloužit mši v neděli  

 ______________ 1.1.2012 v 8.30 hod- slavnost Matky Boží, Panny Marie _________  
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Klub seniorů v Lochovicích pomalu začíná svoji činnost 

V měsíci listopadu byla pořádána beseda s panem Vladislavem Slezákem z hvězdárny 
v Žebráku. Velice poutavě vyprávěl o historii této hvězdárny i o současné činnosti několika 
nadšenců z řad občanů, dále o činnosti s dětmi v astronomickém kroužku. V letošním roce se 
na této hvězdárně uskutečnila tzv. „Noc vědců" pořádaná od roku 2005. Ta letošní byla právě 
na hvězdárně v Žebráku. Vědci z celé Evropy v tento večer představují veřejnosti svou práci a 
spolu s návštěvníky provádějí zábavné pokusy a pozorování. Akce se účastní 200 měst z celé 
Evropy. Dále vyprávěl a názorně promítal jednotlivé planety sluneční soustavy. Velice pěkná 
byla i atmosféra našeho sálu, protože při předvádění západu slunce a východu měsíce se 
opravdu nad našimi hlavami začalo stmívat, díky střešním oknům v sále, čímž se navodila 
velice poutavá atmosféra a připadali jsme si jak na opravdové večerní obloze. Postupně 
vycházely hvězdy a byly vidět i planety. Skoda, že tato přednáška byla. uskutečněna ve velmi 
krátkém termínu na sezvání občanů. I když se podařilo vyvěsit plakáty, akce byla velice málo 
navštívena. Další akcí byla beseda s archeologem panem Danielem Stolzem. Uskutečnila se 
1.12.2011. Přednášející nám připomenul archeologický nález v naší obci při počátku zahájení 
výstavby čistící stanice odpadních vod v prostoru před bývalou „traktorkou". Na promítaných 
snímcích jsme se dozvěděli, jak krok za krokem probíhá tento průzkum před započetím 
výstavby objektu. Jak postupně odkrývají jednotlivé vrstvy zeminy až k vrstvě, která 
prokazuje znatelné prvky přítomných archeologických pozůstatků. Tato beseda byla našimi 
občany hojně navštívena. Děkujeme touto cestou všem našim občanům, kteří se účastnili a 
účastní akcí i v příštím roce 2012. děkujeme touto cestou i OÚ za velmi kladný přístup 
k požadavkům našeho seniorského klubu. Přeji nám Všem do nového roku 2012 hodně pevné 
zdraví. Sledujte proto i nadále vývěsní místa v naší obci, kde Vás budeme informovat o 
dalších akcích. 

Za klub seniorů Zdeňka Novotná 

Pozvánka 

Vánoční trh pořádaný klubem seniorů - sobota 17.12,2011 od 10.00 do 18.00 hod- sál OÚ 
Hasičská zábava - sobota 25. února 2012 od 20.00 hod na sále OÚ Dětský maškarní bál — 
sobota 17. března 2012 od 14.00 hod na sále OÚ Maškarní ples pro dospělé'- sobola 
17.března 2012 od 20.00 hodná sále OÚ 

Mikulášská nadílka v Lochovicích 

5. prosince přišel svatý Mikuláš i do Lochovic. Ale popořadě, nejprve jsme na sále OÚ 

uvítali dětský pěvecký soubor z Berouna, pak nám zazpíval písničkář Honza Šebesta písničky 

z pohádek a vánoční koledy. Dokonce i my, jsme se mohli přidat, a pár odvážných dětí přišlo 

i na pódium k Honzovi aby ho podpořilo hrou na Orfovy nástroje a zpěvem do mikrofonu. 

No, a nakonec přišel i k nám svatý Mikuláš aby podělil více než 50 dětí. My dospělí jsme se 

občerstvili kávou a cukrovím které nám napekly ochotné maminky z Azylového domu sv. 

Josefa. Bylo to krásně strávené odpoledne, kdy se bavily nejen děti ale i my dospěláci.  

Klub Betlém, Barbora Kónigová 
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Zprávy z naší školy a školičky 

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA VE ŠKOLE 

V pondělí 5.H.2011. se konala ve škole Mikulášská nadílka a organizovali JÍ žáci z 9.třídy. 
Čertovskou chátru ( Nikola, Honza, Jirka, Vláďa, Lukáš, Petra a Vendula) a andělí (Lenka, 
Šárka a Lenka) měl na povel Mikuláš Standa. Čertovskou kameru držel v prackách Pavel. 
První vyučovací hodinu proběhlo velké líčení na černo a převlékání se do kostýmů. Nejdříve 
jsme jako již tradičně šli k těm nejmenším a nejmladším - našim předškoláčkům do mateřské 
školky, a protože byli hodní, dostali od nás malou čokoládovou nadílku. A""pak už hurá do 
školy do první třídy! Mikulášskou nadílku jsme ukončili v S.třídě a všichni jsme šiji užili. 

VÁNOČNÍ JARMARK VE ŠKOLE 

Tak jako každý rok i letošní nebyl výjimkou a žáci naší školy připravovali v tento 
předvánoční Čas výrobky na vánoční jarmark, který pořádala základní škola spolu s mateřskou 
školou ve Čtvrtek S.prosince ve vnitřních prostorách školy. Každý, kdo školní vánoční jarmark 
navštívil, byl mile překvapen velkou rozmanitostí nabízeného zboží za milé ceny. Koupit 
jsme si mohli od pečeného cukroví až po svícínky a jiné dekorace, k dostání bylo i jmelí, žáci 
nezapomněli ani na občerstvení v podobě chlebíčků a horké čokolády. Příjemnou a přátelskou 
atmosféru také navodilo zpívání koled a vánočních písní, které si za doprovodu klavíru a 
kytary připravili a zazpívali žákyně starších ročníků. Letošní vánoční jarmark ve škole se 
určitě povedl a je na místě poděkovat všem, kteří ho připravili. 

Zprávy našich sportovců 

Stolní tenis v Lochovicích - podzim 2011 III. 
liga mužů „A" skupina 

Slovan Lochovice „A" skvěle bojuje na domácích stolech, ze čtyř utkání třikrát zvítězil, jedna 

remíza. Venku ze sedmi utkání bohužel ani bod, z toho třikrát 8:10. Absolutorium odevzdává 

Patrik Zítek, patří k nejlepším ve IILlize, skupině A. Po novém roce nás čeká tvrdý boj o 

záchranu. 
„B" mužstvo hraje OP I.třídy, v současné době stejně jako „C" mužstvo v OP II.třídy bez 

přímých hrozeb sestupu. V okresní soutěži, kde bojují převážně mladí obsazujeme střed  

tabulky. 
Naši žáci a dorostenci se zúčastnili okresních přeborů jednotlivců v Králově Dvoře: 
1. místo: čtyřhra ml. žáků    - Bláha Hynek, Rejzek Jan 
2. místo: dvouhra ml. žáků - Bláha Hynek "• 
2, místo: ětyřhra dorostu    - Čonka Patrik, Čonka Nikolas 

3. místo: dvouhra st. žáků  - Čonka Nikolas 
3. místo: dvouhra dorostu    - Novák Aleš 

Dále se pravidelně zúčastňují BTM okresu Beroun. 
Oddíl stolních tenistů Slovan Lochovice má svou novou vývěsní tabuli umístěnou vedle sálu 

Český dvůr, kde si můžete přečíst další nové informace a podrobnosti. 
Přeji Všem občanům Lochovic, hráčům a funkcionářům stolního tenisu Slovan Lochovice 

hodně zdraví v novém roce 2012, hodně chuti do nového tréninkového procesu a splnění 
sportovních cílů. 

za oddíl stolního tenisu Slovan Lochovice 

Pavel Cipra st. 
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