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Zpravodaj obce Lochovice  
 
 
Dámy a pánové,  
vážení obyvatelé Lochovic, Obory, Netolic a Kočvar. 
 
V souvislosti s nastávajícím ukončením dosavadního volebního období vedení obce a celého 
zastupitelstva naší obce přicházím za Vámi s určitým bilancování uplynulého času a námi 
odvedené práce ve prospěch naší obce a snad i většiny obyvatel. V polovině října 2010 jste 
zvolili nás, zastupitele do čela obce Lochovice a jistě velká většina z nich chtěla spolu se 
mnou aktivně pracovat ve prospěch a v zájmu naší obce.  Poprvé tak ale výrazněji nastala 
situace, kdy se o rozhodování o obecních záležitostech a vítězství v obecních volbách 
ucházely dvě skupiny občanů, budoucích zastupitelů. Vy jste dali své hlasy skupině 
nezávislých kandidátů kolem mě a rozhodli tak, kdo bude stát v čele naší obce. První 
okamžiky spolupráce těchto dvou skupin v zastupitelstvu nebyly nijak jednoduché, počáteční 
nereálné požadavky opozičních zastupitelů se ale neuskutečnily a vzniklá realita výsledků 
Vašeho hlasování podpořila potřebný klid na práci a brzo nastolila buď spolupráci 
v zastupitelstvu či opoziční vyčkávání. Při pohledu na celé čtyřleté uplynulé období ale 
převažuje můj názor, že jako klad dosavadního zastupitelstva vnímám to, že nikdy nevznikly 
žádné nepřekonatelné rozbroje, nebyly žádné osobní útoky a vždy drtivá většina z nás nalezla 
řešení, společný názor a nebo určitou dohodu – co a jak dál. Jsem tak rád, že snad jsme Vám 
nebyli k posměchu a prokazovali jsme, že jistě většina z nás je schopna rozhodovat 
odpovědně a ku prospěchu obyvatel obce… 
 
Kolektivní rozhodování – prvek demokratičnosti       
Domnívám se, že rozhodnutí na novém ustanovení Rady počátkem dosavadního volebního 
období bylo ku prospěchu či čitelnosti vedení obce. V minulosti zde řízení obce bylo pouze 
operativní či subjektivní ze strany starosty a koncepční s rozhodovací pravomocí ze strany 
celého zastupitelstva.  Můj zájem bylo vnést do práce další vybranou skupinu zastupitelů, se 
kterými jsem se mohl velice častěji scházet, operativně řešit potřebné a to v pravomocích, 
které nám dalo zastupitelstvo. Chtěl jsem tak dosáhnout situace, kdy  konkrétní věc či 
požadavek mohu konzultovat svůj názor s dalšími a hledat nejvhodnější řešení a pak 
samozřejmě toto řešení obhájit před ostatními zastupiteli. Rozhodně jsem ale omezil 
subjektivní rozhodování starosty a nově vnesl objektivitu, čitelnost rozhodování a větší 
informovanost. Zastupitelstvo, které se jako obvykle scházelo 1 x za až 3 měsíce, tak to řešilo 
či přijímalo rozhodnutí o velkých, důležitějších či finančně nebo právně složitějších 
skutečnostech. A tak se skutečně více lidí mohlo aktivně a snad zodpovědně podílet na řízení  
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obce v každodenních situacích. Asi ve všech obcích či Parlamentu je problém s docházkou 
zastupitelů a volených zástupců občanů na jednání, tak i u nás jsme se potýkali s tím, že 
mnohdy „jsme byli rádi“, že jsme se v dostatečném počtu sešli. Výsledek účasti zastupitelů na 
jednání ( byly svolávány max.5x do roka zasedání ) uvádíme dále k posouzení občanům, jak 
ti, které zvolili a třeba se i nově uchází o Vaši podporu, tak jak alespoň se zúčastňovali 
jednání v končícím se volebním období. Chtěl bych osobně  znovu poděkovat  zastupiteli, 
panu Václavu Horkému, za jeho práci jak pro obec, tak i jistě pro myslivce či děti 
z Azylového domu, kterou už nijak nemohl dokončit a odešel… 
 
Fungování obecního úřadu  
Do své volby starostou i zastupitelem jsem hned od počátku volebního období šel s tím, že 
chci zodpovědně a řádně pracovat pro obec, ale snad i pochopitelně si chci udržet své 
dlouholeté zaměstnání, které mi vyhovuje a stále se mi na „dráze“ líbí. I tak jsem ale všem 
občanům garantoval, že obecní úřad zde bude stále dostupný a přístupný pro všechny občany, 
kteří potřebují své záležitosti na úřadě řešit. Toto jsem obhájil i při svém nástupu 
v zastupitelstvu a jsem přesvědčen, že to tak do současnosti stále je. Pro občany jsem byl 
k dispozici já, nebo v mé nepřítomnosti paní místostarostka Miroslava Hrubá či další 
zastupitelé z Rady obce. Vedle toho se nově dobudovaly elektronické stránky obecního úřadu 
pro nově nastupující elektronickou komunikaci některých občanů s úřadem, nově se zavedl 
komunikační systém na rozesílání SMS s informacemi z obce či úřadu, stejně jako se 
instalovala venkovní schránka na obecním úřadu pro ty občany, nechtěli  na úřad vyjít. 
Domnívám se, že zavedená úřední doba i moje osobní účast dostatečně nabídly možnost všem 
přijít a mít možnost předložit či tlumočit svá přání nebo požadavky. S ohledem na nově 
zavedeném provozování systému kanalizace v obci, na nutném rozšíření činností úřadu např. 
o CzechPoint či další činnosti byl počet zaměstnanců úřadu rozšířen o 1 osobu a také tím se 
dosáhlo toho, že i vedle vedení úřadu zde byly stále další pracovnice, které mohly a 
vyřizovaly požadavky občanů. Tímto rozšířením počtu ale nijak nevznikly vyšší náklady na 
platy u vedení či zaměstnanců úřadu, ale jejich výše tak odpovídala osobním nákladům 
zaměstnanců obce jako v předcházejícím volebním období. 
 
Financování obce a získávání dotací 
Financování obce se vždy odvíjelo podle schváleného rozpočtu, kdy zastupitelstvo se snažilo 
reálně vyhodnotit naše možné příjmy a zároveň i potřebné výdaje pro zajištění chodu obce, 
včetně školy i MŠ a včetně podpory velké řady zájmových aktivit. Vždy se důsledně 
dodržovala realita – plánovat výdaje pouze do výše obecních příjmů a nedopustit zadlužování 
obce. Toto průběžně sledovalo zastupitelstvo, rada obce, finanční výbor, starosta i ekonomka 
obce a po celou dobu, ve všech 4 letech se vždy naše roční finanční výsledky pohybovaly buď 
jako vyrovnané příjmy a výdaje či hospodaření např. v roce 2012 bylo i mírně ziskové. 
Rozpočty za období let 2010, 2011 a 2012  v oblasti příjmů i výdajů ovlivňovaly získané 
datace na kanalizaci, které tak trochu zkreslovaly reálné možnosti financování obce, ale 
v letech 2013 i 2014  již rozpočty byly „napasovány“ na odpovídající možnosti a i tak se 
hospodaření obce nepropadlo do žádné ztráty. V roce 2013 došlo i na zhodnocení části již 
dříve vytvořených finančních prostředků obce, uložených na bankovním účtě, a to uložením 
na termínované zhodnocovací účty. Celkové hospodaření obce vždy každý rok posuzoval 
finanční auditor, který kladně hodnotil celkovou úroveň hospodaření či únosného zadlužení 
obce ( předcházející úvěry na stavbu vodovodu a kanalizace ) a jeho případné výtky se vždy 
týkaly pouze určitých administrativních nedostatků v rámci účetní evidence, které byly po 
uvedení v zápise vždy odstraněny. 
Za uplynulé období se zpracovávala řada žádostí o dotaci či účelové granty pro rozvoj,  
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vybavenost či výstavbu v obci, ze kterých jsme byli úspěšní při získání : 
-dotace na výstavbu Hasičské zbrojnice – 3.900 000 Kč a 1.000 000 Kč 
-rozvoj a vybavení knihovny – 28.000 Kč 
-zateplení budovy Mateřské školy – 3.200 000 Kč – připraveno k realizaci v roce 2015 
-oprava fasády budovy Obecního úřadu – 274.000 Kč – připraveno k realizaci v roce 2015 
-zajištění odkupu ze strany plynárenské společnosti RWE vybudovaného rozvodu ZP 
v Kubištově ulici v hodnotě cca 450.000 Kč 
-v rámci výběrového řízení na dodavatele plynových přípojek v lokalitě parcely Domov se 
získala dotace-dar  ve prospěch MŠ ve výši 35.000 Kč a jednáním s dodavatelem výstavby 
kanalizace v obci se zajistil dar ve výši 10.000 Kč na podporu ZŠ.  
Mrzí nás, že jsme neuspěli např. při žádosti o výstavbu dětského hřiště s herními prvky, dále 
při podpoře vybavení a výročí hasičů, při žádosti na zpětný odkup vybudované sítě ZP a 
přípojek v lokalitě parcel Domov, stále v jednání je nákup hasičského vozidla. 
 
Podpora Základní a mateřské škole Lochovice 
Mezi určité stálice a součásti života obce jistě vždy patřila a patří místní základní škola, ve 
své více jak 110 let trvající historii a i následně navazující mateřská škola, také s min. 30.letou 
historií. Jistě i předcházející představitelé obce tyto obě vzdělávací instituce podporovali a 
pochopitelně i po celou dobu již končícího volební období byla existence, činnost a potřeby 
obou školských zařízení v obci vždy pro mě i všechny zastupitele velmi významná. Z pohledu 
hospodáře se může říci, že školní budova je zastaralá, mnohdy již nemoderní až nevyhovující, 
mateřská škola dlouhodobě byla v jejím stínu v rámci podpory a údržby, že každoročně obě 
školy velkou část rozpočtu obce ukrajují a že …  Ale, obě školy jsou tady v zájmu občanů 
všech věkových skupin, všichni jistě vnímají jejich důležitost ve výchově i vzdělávání 
nejmladší  generace v obci, obě školní budovy patří do majetku obce a mají i materiální 
velkou cenu, ale hlavně – vždy tu byly, vždy byly podporovány a vždy patřily k obecnímu 
rodinnému zlatu. I proto po celou dobu čtyř let byla pro obecní úřad důležitá častá 
komunikace se školou, časté jednání o finančních potřebách škol a potřebách na nutnou či 
nezbytně nutnou rekonstrukci. V každém předcházejícím našem roce jsme pro provoz školy a 
mateřské školy vyčlenili 1.400 000 Kč jako základ a jistotu a vedle toho jsme každoročně 
uvolnili další a určitě velké finanční prostředky pro posílení jejich činnosti. 
Za uplynulé 4 roky se základní škole pomohlo : 
-nové položení povrchů příjezdové cesty a přístupového chodníku na školním dvoře 
-opravila se dešťová kanalizace u příjezdové cesty na školním dvoře 
-celkově se přebudoval školní dvůr a vybudovala se tam zeleň i park 
-opravil se asfaltový povrch před bránou do školy – vše v hodnotě více jak 100.000 Kč 
-opravila se fasáda školy – přední a boční strana spolu s barevným nátěrem – cca 350.000 Kč 
-nově se vybudoval přechod pro chodce před školou včetně parkoviště a chodníku kolem 
parku – vše v hodnotě cca 350.000 Kč 
-nově se vybudovala školní jídelna v areálu MŠ, která nahradila již provozně a hygienicky 
nevyhovující  provizorní jídelnu uvnitř MŠ – vše v hodnotě 3.000 000 Kč 
-zakoupil se a nechal instalovat elektronický zabezpečovací systém ve škole proti případným 
vloupáním – cca 30.000 Kč 
- při přípravě a pořádání 110.výročí oslav školy a jubilejní školní akademie  
Za uplynulé 4 roky se pomohlo MŠ : 
vedle každoročních běžných oprav a malování interiérů - 
-postupná výměna všech stropních světel ve 3 odděleních a chodbách 
-celková rekonstrukce u 3.oddělení v hodnotě cca 350.000 Kč ( koupelnička, WC, sprcha, 
šatna, botárna, herna, ložnice, výdejna jídla )  
-montáž nového bočního oplocení areálu MŠ 
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Rozšířením kapacity MŠ o nově rekonstruované a vybavené 3.oddělení tak obecní úřad docílil 
stavu, že mohlo být ve školním roce 2013/2014 a následujících přijato podstatně více dětí do 
předškolního vzdělávání, vyslyšel se požadavek řady rodičů hledající místo pro své dítě a 
podpořil se tak konkrétně i zájem Středočeského krajského úřadu na rozšíření kapacit MŠ 
v kraji. Zvýšení kapacity MŠ se v návaznosti promítne i do zvýšení počtu žáků v naší základní 
škole, kde škola má každoroční problémy splnit požadavek na minimální počet žáků, který je 
důležitý pro její existenci. Obecní úřad ve spolupráci se školou již v roce 2013 – do doby 
dokončení výstavby v MŠ – zajistil a plně vybudoval odloučené minipracoviště MŠ v obecní 
Hasičské zbrojnici, které se následně přesunulo do budovy MŠ jako další – 3.oddělení.  
Na počátku letošního školního roku obecní úřad dále plánuje v budově školy nechat opravit 
propadlou podlahu v jedné tělocvičně a vyměnit podlahovou vrstvu včetně nových krytů na 
tělesa ústředního topení v tělocvičně. U školní jídelny se plánuje do konce roku 2014 nahradit 
dosavadní sporáky a pečící pánve po jejich 30.letém provozu zakoupením nového 
konvektomatu pro výrobu teplých jídel v požadovaném rozsahu až 250 stávajících jídel 
denně. Cena odpovídajícího konvektomatu se předběžně plánuje až kolem 400.000 Kč. 
Obecní úřad dlouhodobě přesvědčoval vedení školy na nutnosti úspor, úsporných 
energetických řešení a pořádání výběrových řízení s cílem ponižovat své provozní náklady.  
   
Podpora zájmových skupinám, spolkům či skupinám obyvatel 
Zastupitelstvo obce podpořilo činnost zájmových organizací či skupin nebo dalších 
humanitárních organizaci : 
-v roce 2011 v minimální částce 24.000 Kč 
-v roce 2012 v minimální částce 30.500 Kč 
-v roce 2013 v minimální částce 76.000 Kč 
-v roce2014 v dosavadní minimální částce 64.000 Kč 
Vedle uvedeného kladného podpoření předložených žádostí ještě obecní úřad vždy 
každoročně pořádal  od vítání občánků, hradil dárky pro vystupující žáky po 9.ročníku, 
materiální podporu stolním tenistům jako nejúpěšnějšímu sportovnímu oddílu v obci a až po 
předávání menších darů seniorům-jubilantům v obci. 
Obecní úřad velice rád přivítal iniciativu skupinky rodičů z nově vybudovaných RD  Na 
Drahách na zájmu o vybudování dalšího dětského hřiště, toto podpořil částku 45.000 Kč a 
základ nově vybudovaného hřiště je tak v horní části obce U Křížku. 
Dále se podpořila řada akcí, ať se jednalo o akce Azylového domu u nás, skupin obyvatel, 
pořádajících různé průvody masek či jízdy v obci, pořadatele Dětských dnů na hřišti na 
kopanou, akcí ohledně Podbrdského motoráčku, republikového přeboru Běhu na Plešivec, ale 
i taneční, společenské zábavy či koncertní akce u nás, dále dětské sportovní soutěže tenistů či 
fotbalistů, atd. 
Velkou pozornost obecní úřad věnoval i velké skupině našich důchodců – seniorů, kdy 
podporoval jejich spolkovou činnost a ve velkém rozsahu pomohl pro existenci, rozjezd i 
materiální zabezpečení Klubu seniorů. Uvolněním prostor po hasičích v budově obecního 
úřadu a celkovou jejich opravou se podařilo vybudovat a následně vybavit zázemí pro činnost 
této stále se rozšiřující skupinky našich obyvatel ve starším či již zkušenějším věku a kteří 
chtějí být ještě aktivní a nestárnout. Pro vybudování a opravu zázemí tohoto klubu obecní 
úřad rád uvolnil částku 100.000 Kč na potřebné práce. 
  
Rozvoj obce – investiční a další zajišťované akce 
V našem volebním období jsme navázali na řadu větších či velkých investičních akcí či staveb 
pro rozvoj v naší obci.  Zejména se tak jednalo o návazné práce ohledně dokončené 
kanalizace v obci a vybudované čistírny odpadních vod, kdy se dokončovaly přípojky 
k RD a zároveň se jednalo s obyvateli ohledně vzájemných smluv na vypouštění domovních  
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kalů, vypracování agendy smluvních vztahů a každodenního dozoru při fungování čistírny, 
kdy minimálně na 10 let bude naše obec vše spravovat, provozovat, opravovat, účtovat a řešit 
každodenní situace s odpady v obci. Zde jsme rádi, že opravdu drtivá část RD v obci se 
napojila a hlavně, že opravdu drtivá část obyvatel uhradila své poplatky za připojení na naši 
kanalizaci. A u těch dalších se situace řeší jako obdobně při neúhradě obecních poplatků a to 
prostřednictvím exekuční kanceláře v Berouně. 
Další pokračující akcí v obci bylo následné dokončování a dostavba Hasičské zbrojnice. Tato 
budova byla a možná je pro řadu obyvatel velmi kontroverzní, kdy jsou názory, že takto 
velkou a tím i drahou budovu obec nepotřebuje, prvotní projekt byl zbytečně rozsáhlý, 
rozestavěná budova byla v relativně špatném stavebním stavu, že neúměrně velké prostory 
budou po energetické stránce pro obec při provozování zbytečně drahé, atd. Novému 
zastupitelstvu se ale díky získáním 2 dotací z prostředků Středočeského krajského úřadu a 
uvolněním finančních prostředků obce ale i přes tyto hlasy podařilo stavbu dokončit a 
v polovině roku 2012 kolaudovat i následně předat hasičům do užívání. Asi každý bude 
souhlasit s tím, že naše obec, i ty okolní, hasiče potřebuje a že naši hasiči nám všem pomáhají 
jak při prevenci, tak dále při povodních, provozních problémech vlastníků RD i zájmových 
akcích pro naše děti v obci. Na dotacích hasičská zdrojnice vyšla na skoro 5.000 000 Kč, 
z dalších prostředků obce se ještě vynaložilo min. cca dalších 500.000 Kč. 
V rámci podpory stravování školáků, učitelů i řady místních občanů se úspěšně realizovala 
výstavba nové školní jídelny, navazující na stávající budovu mateřské školy se školní 
kuchyní. Dosáhlo se tak dalšího napravení předcházejících provozních a hygienických 
nedostatků při stravování žáků a zaměstnanců školy, kdy dlouhodobě okresní hygienik 
prakticky omezoval či zakazoval předcházející formu vydávání stravy žákům a požadoval 
provedení nápravy. Teprve výstavbou nové jídelny a skutečným zájmem obecního úřadu toto 
řešit se podařilo zajistit novou část majetku obce a hlavně konečně dosáhnout odpovídajícího 
a hygienického stravování. 
Další větší investiční akce se zajišťovala v souvislosti s výstavbou uváděné hasičské budovy, 
kdy s ohledem na její vytápění se podařilo projednat s RWE plynofikaci celé Kubištovy 
ulice, kde se následně napojilo dalších cca 13 RD na potrubí zemního plynu. Tato plynofikace 
nás stála kolem 700 000 Kč, ze kterých část následně zpět při odkupu sítě obci uhradila po 
složitějším jednání společnost RWE.  Domníváme se, že i tato část obce po vybudování 
budovy pro hasiče a úprav okolních pozemků nově získala odpovídající či hezký vzhled. 
Již před několika lety se s ohledem na možný rozvoj naší obce naplánovala akce s názvem 
Parcely Domov. Jedná se o lokalitu směrem na Netolice, za železničním přejezdem, kde se 
naplánovala a následně územně schválila možnost výstavby až 40 parcel. Pro tyto parcely se 
zajistilo vybudování potřebných inženýrských sítí a to s propojením na naši obec. Tyto 
parcely tak nabízejí připojení na elektrickou soustavu, na vodovod, kanalizaci a potrubí pro 
dodávku zemního plynu. Na parcelách se i vybudovala přečerpávací stanice pro kanalizaci, 
přípravné práce pro vybudování nové komunikace a připravil se rozvod pro veřejné osvětlení. 
V současnosti se již zahájil prodej parcel, z jejich prodeje se zasíťování parcel obci zaplatí a 
dále to přinese do pokladny i další finanční prostředky. 
Pro řadu občanů je důležitá i existence obecního hřbitova a i obecní úřad to tak vnímá. 
S ohledem na jeho určitou již zastaralost se provedla nutná i snad vítaná oprava vstupní brány 
na hřbitov, dále se nově vybudovala hlavní cesta ve starší části hřbitova a počalo s s opravou 
tzv.Jedličkovy hrobky a to výměnou střešní krytiny. Obecní úřad dále vidí potřebu na novém 
osvětlení před vstupy do hřbitova i na parkovišti před ním, dále na doplnění odpadkových 
košů u vstupů na hřbitov a řešení možného nového umístnění sběrných kontejnerů v zadní 
části hřbitova. I zde úřad přivítá náměty občanů na zlepšení vzhledu i vybavenosti obecního 
hřbitova pro další období. 
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Komunikace – za uplynulé období se zajistila úprava či oprava našich místních i hlavních 
komunikací, kde se tak zvýšila bezpečnost pro chodce i lepší vzhled. Jednalo se o hlavní 
komunikaci na Oboře, velkou část Horymírovy ulice, kde se dobudoval i chodník pro pěší a 
doplnilo se i uliční osvětlení, dokončil se povrch komunikace u nových RD Na Drahách, 
upravila se komunikace v části Netolic a to kapličky a možné točny pro autobus, nově se 
položil asfaltový povrch v ulici proti horní Jednotě směrem k železnici a opravil se povrch 
plochy ve dvoře obecního úřadu. Podle požadavku občanů v části obce V Jamách se alespoň 
jednoduše provedla mechanická úprava stávající příjezdové cesty a dále se zajistila částečná 
oprava části příjezdové cesty od železničního přejezdu za hřbitovem lesem do Kočvar.. Pro 
větší bezpečnost obyvatel i školáků se nově vybudovaly přechody přes hlavní komunikaci, 
která je sice v majetku kraje, ale potřeba přechodů nás pálila podstatně víc. Jednalo se o již 
zmiňovaný přechod před obecní školou, dále u horní Jednoty a následně je platné stavební 
povolení pro přechod u vlakového nádraží. Přechody jsou bezpečné, osvětlené i s prvky pro 
nevidomé. Nepodařilo se zahájit výstavbu chodníku z obce směrem od čističky odpadních vod 
dále k „traktorce“ a dalším RD směrem na Libomyšl a to hlavně z odmítavého postoje 
jednoho z hlavních vlastníků plochy pod plánovaným chodníkem, který tuto relativně malou 
výměru nechtěl prodat. 
Autobusové zastávky – jsou v naší obci 2 a dlouhodobě byly a jsou určitě ostudou. Stávající 
obecní úřad nakoupil novou zastávku do středu obce k novinovému stánku, v současnosti se 
bude odstraňovat stará a poničená konstrukce původní zastávky a vytvářet stavební podstavec 
pro umístnění nové a to rovnoběžně s parkovacím prostorem autobusů u kraje komunikace. 
Na druhé straně by měla stávající čekárna být opravena a vymalována a obě budou 
dovybaveny odpadkovými koši. Obecní úřad plánuje zakoupení přístřešku pro čekající 
cestující také u plánovaného přechodu před nádražím ČD a podpoří umístnění jednoduchého 
nástupiště u Papírny . 
Další vybavenost v obci –  
-obecní úřad zajistil provedení oprav střech u zdravotního střediska a navazující obecní 
bytovky, kdy se nově v celé ploše zajišťovala nová tepelná izolace, ale hlavně nové zakrytí 
střechy s izolací proti dešťové vodě. 
-u nově vybudované školní jídelny se upravila příjezdová komunikace, provedla se oprava 
prakticky nefunkční kanalizace a pro zklidnění provozu se zde vybudovalo další parkoviště 
pro osobní vozidla 
-podle potřeb a požadavků od občanů obecní úřad zaměřil svoji pozornost i na rozšíření počtu 
sběrných kontejnerů na plasty, papír, barevné i čiré sklo, u kterých je nyní v obci i v dalších 
našich osadách celkem 13 stanovišť. Nově i hledá řešení pro větší estetičnost nebo upravenost 
ploch kolem kontejnerů, kdy ale se i spoléhá na pomoc od obyvatelů z okolních domů a na 
jejich zájem o čistotu a pořádek kolem jejich nemovitostí – míst pro kontejnery. 
-na základě požadavků obyvatel části obce Kočvary se hledá technicky i finančně schůdné 
řešení na zajištění buď dodávky pitné vody napojením na obecní vodovod či vybudováním 
nové studny pro občany Kočvar. 
-opakovaně se jednalo o možnost rekonstrukce uličního osvětlení v naší obci, kdy se hledá 
nové řešení např. osazením nových LED svítidel a časově omezenému pronájmu veřejného 
osvětlení firmě, která provede tuto výměnu a bude po dobu cca 5 či 10 let osvětlení 
provozovat. Občané by tím získali větší noční osvětlení v obci, návazné zvýšení bezpečnosti 
v obci a obecní úřad by i přes plánované navýšení cen za elektrickou energii měl stále stejné 
náklady za energii po celou dobu pronájmu 
-obecní úřad nabídl občanům zapojení do Info kanálu, který nově řeší předávání SMS zpráv 
s informacemi v obci a částečně či plně tak může nahradit provozovaný obecní rozhlas. 
Občané navíc nic neplatí a pouze předají na obecní úřad své číslo na mobilní telefon a 
informační SMS jsou jim pak bezplatně zasílány. 
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-obecní úřad v rámci potřebné péče o obecní majetek zajišťoval a dále zajišťuje opravu či 
rekonstrukci obecních bytů v bytovce u zdrav.střediska či ve škole 
    
A slovo na závěr 
      Dámy a pánové, vážení spoluobčané, chod obecního úřadu v uplynulém období jistě nebyl 
nijak jednoduchý, jednotvárný a poklidný. Každý den přinášel velkou řadu nutných kroků, 
rozhodnutí i následných činností, aby naše obec i nadále mohla fungovat, prosperovat i třeba 
se dále rozvíjet. Všichni vnímáme, že stávající podmínky pro nás a to jak v rámci našich 
životů, domácností i tak pro celé fungování obce se mění, ne vždy se dá říci, že se něco 
zlepšuje či zjednodušuje nebo posouvá někam dopředu. Jsem přesvědčen, že po celou dobu již 
končícího volebního období jsem jak já, jako starosta obce, tak zejména ostatní členové Rady 
obce i jistě velká řada zvolených zastupitelů dělali pro občany Lochovic, Obory, Netolic i 
Kočvar vše, co bylo potřeba a to vždy s rozmyslem a hlavně zájmem na zodpovědnost a 
čitelnost našich rozhodnutí. Je pravděpodobné, že z pohledu některých občanů může převládat 
i roztrpčení, nesoulad či kritika, ale tomu se nikdy nedá předejít či hlavně se nikdy nedá vyjít 
vstříc všem a zároveň každému. S ohledem na velkou část odvedené práce jsem ale 
přesvědčen, že v období let 2010 až 2014 se v naší obci toho opravdu hodně udělalo. Práce 
starosty takto velké obce nikde není jednoduchá, je náročná na čas, na komunikaci s občany, 
na obhajování svých postojů i na osobním příkladu starosty i ostatních zastupitelů, určitě to 
není a nebyla procházka rajskou zahradou, ale já i ostatní kolem mě jsme chtěli ukázat, že 
vedle slov máme i činy a zároveň pocit závazku, kdy jsme ochotni se vyrovnat s tím, že 
všichni tady u nás nezapomínáme, že vnímáme realitu, máme zájem se v naší obci posouvat 
stále dál a hlavně vždy obhajovat to, co je ve prospěch občanů, dále obecního úřadu a až pak 
třeba nátlakových jedinců se zájmem o osobní prospěch. 
     Ve své práci jsem si vážil pracovitých lidí kolem mě, vážil jsem si nabídky místních firem, 
živnostníků a pracantů, kteří nabízeli své služby a byli ochotni vždy se mnou jednat o co 
nejlepší ceně pro obec i zároveň i o kvalitě a rozsahu odvedené práce. Já jako starosta bych 
jistě při své rodině a práci nemohl sám vše zvládat v potřebném rozsahu či náročnosti, vím, že 
jsem se velice rád domlouval se všemi, kteří jak mě, tak i obci chtěli poradit a pomoc, protože 
sám bych nic takového v potřebném rozsahu nezvládal. Jsem rád, že i nově do práce obecního 
úřadu i třeba obecní školy se nastavily postupy práce, kdy u velkých zakázek v naší obci 
automaticky a u dalších po zvážení se vždy hledalo veřejným, průhledným a transparentním 
výběrovým řízením to nejvýhodnější řešení, kdy se ale hledělo i na kvalitu a odpovědnost za 
rozhodování i výběr nejvýhodnější nabídky. 
    Děkuji všem občanům za jejich hlas před 4 lety, za jejich pozornost, kontrolu a připomínky, 
kterých jsem si vždy vážil a bral je zodpovědně. Věřím, že těch, které jsem případně ze svého 
účinkování v čele obce zklamal, mnoho nebylo a domnívám se, většina těch reálných, 
moudrých a tolerantních občanů byla s mým řízením obce za uplynulé roky spokojena. Může 
mě jen mrzet, že pokračoval malý zájem občanů o účast na jednotlivých zasedáních 
zastupitelstva, které byly vždy z mého pohledu dobře připravené a vždy zásadně rozhodovaly 
o dalším dění v naší obci. Děkuji i těm, možná stále stejným věrným občanům, kteří na tyto 
zasedání pravidelně docházeli a kterým jsem jak já, tak i řada zastupitelů, vždy vysvětlovali 
potřebné. 
    Vážení občané, děkuji Vám za možnost řídit naše Lochovice, Oboru, Netolice a Kočvary 
v uplynulém volebním období, zvu Vás na aktivní účast při komunálních volbách do 
zastupitelstva obce ve dnech 10.a 11.října 2014 a věřím, že toho, komu pro další volební roky 
dáte svůj hlas i podporu, si důkladně zvážíte a rozmyslíte. Zároveň nabízím všem těm, které 
jsem nezklamal, že i pro další období se skupinou odhodlaných a snad i pracovitých a 
čestných občanů se budu i nadále ucházet o Vaši přízeň, podporu a Vaše hlasy. 
 
                                                                                        Ivan Komzák, starosta Obce Lochovice  
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Účast členů zastupitelstva na jednáních ZO ve volebním období 2010 –2014 
Zastupitelstvo zasedalo ve volebním období celkem 21x  s následující účastí : 
(není započítána účast na 22. ZO – 17.9.2014) 
 
Komzák Ivan                  95,25% 
Hrubá Miroslava             90,50 % 
Křivánek Jaroslav           90,50 % 
Hocková Ivana               90,50 % 
Horký Václav                 90,50 % 
Škrlant František             90,50 % 
Novotný Milan               66,76 % 
Vašík Michal                  38,30 % 
Rott Josef                       90,50 % 
Šmejkalová Drahomíra   80  %           (náhradní zastupitelka za p. Horkého – od 11/2013) 
Masaryk Petr                    62 % 
Pichl Pavel                       81 % 
Šumera Miroslav             76,30 % 
Hrubá Jana                       25      % 
Císař Libor                       57,30 % 
Kolařík Petr                     71,40 %   
Ernest Roman                  85,70 %   (náhradní zastupitel za p. Kolaříka – rezignace 12/2011) 
Komínková Jana             -          (náhradní zastupitelka za sl. Janu Hrubou – rezignace 6/2014) 

 
 

SVOZ NEBEZPEČNÉHO  A VELKOOBJEMOVÉHO  ODPADU 
 

v sobotu 27.9.2014 
 

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU 
Lochovice u novinového stánku     8.35 – 9.10 hod 

Odebíráme:   
znečištěné obaly od barev a obalů, zářivky, výbojky, AKU baterie 

pneumatiky, suché galvanické články, monočlánky 
 vyřazené léky 

televizory, rádia a ostatní elektrotechnický odpad 
vyřazené léky, oleje, olejové filtry, lednice, mrazáky 

 
SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU 

Lochovice Obora –                             8.00 –   8.20 h 
Lochovice u novinového stánku         8.30 –   9.30 h 
Lochovice u statkových bytovek      10.00 – 10.15 h 

Odebíráme   
nábytek, matrace, koberce, linolea, textilie 

boty, lyže, sáňky, kola 
dveře, toaletní mísy, vany, umyvadla 

NENÍ MOŽNÉ ODEVZDAT ETERNIT ! 
 

SVOZ JE BEZPLATNÝ A JE ORGANIZOVANÝ VE SPOLUPRÁCI SE SVOZOVOU 
FIRMOU AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. Hořovice 
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Zprávy z lochovické školy a školičky 
 
Začíná nový školní rok  
 
    Vážení čtenáři Lochovických listů, 
    dovolte mi, abych Vás na začátku nového školního roku pozdravila a zhodnotila nejen 
několik předchozích měsíců, ale i pár posledních let. 

1. září začal nový školní rok 2014 – 2015 a my jsme přivítali 22 prvňáčků. Aktuální 
počet žáků v základní škole je 147, ve školní družině 50 dětí a v mateřské škole máme 
naplněnu kapacitu 81 dětmi. 
           I když kapacita žáků v základní škole zůstává nenaplněna, přesto jednou z priorit 
zřizovatele vždy byla podpora jak materiálního zabezpečení výchovně vzdělávací práce 
v základní a mateřské škole, tak postupná modernizace prostor školní kuchyně a jídelny. 
Obec reaguje na potřeby celé naší organizace a každým rokem dochází, hlavně o letních 
prázdninách, k větší údržbě, opravám, modernizaci, ovšem obec také investuje finanční 
prostředky do zlepšení podmínek ve vzdělání. 
Společně se snažíme, abychom vytvořili ve škole takové prostředí, které bude splňovat 
soudobé požadavky rodičů, žáků i zaměstnanců školy. V posledních letech jste mohli 
zaznamenat viditelné změny, které si vyžádaly nemalé finanční dotace zřizovatele. Byly 
zrekonstruovány prostory pro počítačovou třídu, zavedeno internetové připojení po celé škole, 
byl zakoupen nový nábytek do tříd a došlo k výměně podlahových krytin a osvětlení ve 
třídách. Postupně byly všechny učebny vymalovány včetně chodeb a sociálních zařízení. 
V roce 2013 jsme slavili 110. výročí založení základní školy. K této význačné události byla 
nově opravena značná část vnějšího pláště budovy a upraven areál. Před školou byl 
vybudován dlouho plánovaný přechod pro chodce pro lepší bezpečnost při přecházení hlavní 
ulice jak pro žáky, tak pro ostatní návštěvníky školy. 
Kvůli vzrůstajícímu zájmu rodičů o předškolní vzdělávání byla navýšena kapacita v mateřské 
škole z původních 56 na 81 dětí. Abychom uspokojili požadavky všech rodičů, bylo nejdříve 
otevřeno detašované pracoviště mateřské školy v nové hasičské zbrojnici. Po půl roce 1. 9. 
2013 byly děti přestěhovány do nově upravené třídy v mateřské škole, v níž dříve bývala 
školní jídelna. Tyto prostory musely být zcela zrekonstruovány a vybaveny školním 
nábytkem. Zároveň byla postavena nová moderní školní jídelna, která je propojena s bývalou 
budovou. Školní stravování tak získalo vyšší úroveň, která odpovídá hygienickým normám. 
Slouží nejenom pro stravování žáků, nýbrž i pro ostatní zájemce, kteří si zde mohou oběd 
vyzvednout. V dalších letech plánujeme zakoupení konvektomatu do školní kuchyně, aby 
kvalita stolování odpovídala i zdravému stravování. 
 
Vážení rodiče a příznivci školy, chtěla bych touto cestou poděkovat za vstřícnou spolupráci 
starostovi obce panu Ivanu Komzákovi, radě obce a celému zastupitelstvu. 
Doufám, že i v dalším období zůstane vždy škola a její jednotlivé součásti prioritou obce, 
abychom mohli rodičům, žákům i všem zaměstnancům organizace nabídnout kvalitní moderní 
materiální zázemí, profesionální přístup a stále kvalitnější služby. 
                                                                                                  
 Ivana Eklová                                                             
 ředitelka školy 
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Činnost klubu seniorů Lochovice  
 
Rekondiční pobyt v chatě „Jedlová“ 
Letos již třetím rokem absolvovali lochovičtí senioři týdenní rekondiční pobyt, tentokrát 
v Orlických horách, v krásné chatě Jedlová v Deštném. 
Ubytování ve 2-lůžkových pokojích se sociálním zařízením nás mile překvapilo. I ostatní 
vybavení celé chaty, které nám bylo k dispozici, bylo velmi pěkné. Přivítání s majitelem chaty 
a ostatním personálem bylo milé a všichni jsme si padli do oka. Krásná příroda Orlických hor 
nám na našich vycházkách a výletech připravila opravdu pěknou podívanou do okolí 
Deštného a ostatních obcí.  
Celý týden panovala velice pěkná atmosféra mezi účastníky zájezdu. Velice pěkný byl 
společenský večer v doprovodu živé hudby a tomboly. Všichni budeme dlouhou dobu 
vzpomínat na velmi chutnou a vydatnou stravu, milé a ochotné jednání personálu a na velice 
dobrý řízek, který dostal každý, ještě teplý po snídani, když odcházel na celodenní výlet do 
okolí.  
Poděkování patří i dopravci, panu Přibylovi a jeho ochotným řidičům za bezproblémovou 
dopravu tam i zpět.  
Poděkování patří též všem seniorům, kteří se této rekreace účastnili.  
Příští rok opět na shledanou na další rekreaci.  
                                                                                                Za klub seniorů Zdeňka Novotná 
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Na toulačce v Orlických horách 
Červen 2014    
Chata Jedlová – Deštné 
 
Rok uběhl jako voda 
opět jedem busem Škoda. 
Z Lochovic zas dámy, páni    
do Orlických hor pospíchají. 
Seniorských účastníků 44 lidiček    
kufry, svačiny a také pár hůlčiček. 
 
Vedoucí na Jedlové to je pán    
babky a dědky vřele přivítal. 
Na stolech byl malý přípitek  
a po obědě piva žejdlíček.. 
Máme terasu a dvoulůžáky, 
pěkně se tu bude spáti. 
 
Pokud se říká ráno raníčko panna vstala, 
tak tady si šéfová píšťaličku vzala.  
A proto – sotva protřeme si očička 
už nás čeká rozcvička. 
Babky, babičky a dámy 
v nočních košilkách jsou k nepoznání! 
Čile cvičí, poskakují – zpívají, 
na ranní štamprličky se chystají. 
Po cvičení na terase 
chtějí býti štíhlé v pase. 
Aby nás neskolila plná penze, 
žrádelko – ráno, v poledne a večer, 
musíme každý den cvičiti a léčiti se,   
také šlapati po horách – nenudit se.  
 
Senioři, lehce šlapou kolem lanového parku    
a už končí u Kozího chlívku. 
Dají si kávičku, vínko i koláče    
a pochodují k další hospůdce. 
Zajdou do ateliéru zvonaře a hrnčířky, 
kupují pěkně mističky a hrnečky. 
 
A tak pěkně každý den    
vyjíždíme, vycházíme za sluncem. 
Neratovský kostel, Zemská brána, 
Šerlišský mlýn, Masarykova chata. 
Uhřínov – skanzen velkolepý, 
Velká Deštná a srub horské služby.  
Lanovkou na Studený vrch se jede 
kolem Sv.Matouše zpět se sleze. 
Vrcholovkou k Sedloňovskému černému kříži 
kolem vyhlídky a muzea do Jedlové míří. 
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Babovřesky nám tu ničí bránice,   
stejně jak tanec při harmonice. 
Tombola je velmi bohatá, 
každý něco vyhrává! 
Švarný hoch od horské služby 
připomíná, jak a kudy chodit. 
Při závěrečném hodnocení 
nejsme vůbec unavení. 
Ráno nás zas dopravce 
odveze zpět k Litavce. 
 
A tak končí zase jedna cesta, 
byla moc fajn – zkrátka bezva.  
Příští rok zas milé dámy, páni 
turistice otevřeme brány. 
 
Účastnice zájezdu H.H. 

 
 
 
 
 

PROGRAM KLUBU SENIORŮ LOCHOVICE  
 

MĚSÍC ŘÍJEN 2014     
 

30. září    BESEDA „VČELAŘSTVÍ“  
                 Od 15.00 hod, klubovna seniorů 
                 Přednáší p. Kořínek 
                 Vstupné dobrovolné 
7. října     BESEDA: „PŘÍRODA A  
                 MYSLIVOST“ 
                 Náhradní termín přeložený ze září 
                 Přednáší p. Šíma, program zpestří 
                 myslivecký trubač 
                 Klub seniorů od 15.00 hod 
                 Vstupné dobrovolné 
17. října   PÁSMO LOCHOVICKÉHO  
                 RODÁKA VÁCLAVA HRABĚTE 
                 Sál OÚ Lochovice, od 18.00 hod 
                 Účinkuje: PoDiv (Poetické divadlo) 
                 Vstupné: 30,- Kč 
                  
Připravujeme:  BESEDA O BEZPEČNOSTI SENIORŮ 
                  Klubovna seniorů, od 15.00 hod 
                  Přednáší tisková mluvčí Marcela Pučelíková 
                  Zveme všechny seniory 
                (termín bude upřesněn) 
Klub seniorů je otevřen každé úterý od 14 hod do 17 hod 
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