
 
Číslo 2 / 2015                                                                                                            Září 2015     

Zpravodaj obce Lochovice 
 
 
 
Vážení spoluobčané,  
 
rád bych Vás pozdravil jako nový starosta naší obce, kterým jsem byl zvolen v květnu po náhlém 
odchodu předchozího starosty pana Ivana Komzáka. Současně se mnou byl zastupiteli zvolen i nový 
místostarosta Lochovic pan Mgr. Jaroslav Křivánek, neboť paní Miroslava Hrubá požádala o uvolnění 
z funkce místostarostky obce v důsledku náhle vzniklé situace, kdy zůstala na vedení obce sama. 
Po svém nástupu do funkce starosty jsem byl zaskočen obsáhlostí administrativy a celkovým 
množstvím úkolů, které obec a obecní úřad musí zajistit pro řádný a plynulý chod. Můj nástup ztížila 
skutečnost, že mi rozjednané a domluvené akce neměl kdo předat a poskytnout potřebné informace. 
Velice jsem uvítal nabídnutou pomoc paní Hrubé, která mi pomohla a pomáhá se zvládnutím 
administrativy a s orientací v obecní agendě, která je v naší obci s téměř dvanáctisty obyvateli a 
přilehlými osadami velmi obsáhlá. Obec se musí postarat o provoz budovy základní školy, mateřské 
školky, školní jídelny, hasičské zbrojnice a s tím souvisejícího zajištění jednotky SDH, stará se o  
hřbitov, obecní sál, provozuje čistírnu odpadních vod a zajišťuje údržbu kanalizační sítě, vlastní 
budovu zdravotního střediska a přilehlých bytů, spravuje obecní byty, víceúčelové hřiště a tenisové 
kurty. K tomu musíme ještě připočítat další stávající i nové investiční akce, mezi něž patří zasíťování a 
prodej parcel v lokalitě Domov, rozběhnuté dotace na zateplení mateřské školy a dotace na přírodní 
zahradu MŠ, dotace na opravu fasády obecního úřadu a oprava místní komunikace na Kočvarech. 
Současně se obec potýká s poruchami na veřejném osvětlení, které je už velmi zastaralé a často 
nefunguje. Také jsme podle novelizace zákona o odpadech povinni provozovat sběrné místo na 
elektroodpad a v sezóně sběrné místo na bioodpad. A toto je jen velice stručný výčet úkolů, které musí  
náš obecní úřad zajistit. Na splnění těchto úkolů se podílejí všichni pracovníci našeho úřadu. Chtěl 
bych touto cestou poděkovat všem zaměstnancům obecního úřadu, kteří bez ohledu na pracovní dobu i 
v době absence starosty obce  zajistili  její plynulý chod.  
V tuto chvíli si troufám říci, že se nám podařilo dokončit některé projekty a pevně věřím, že i ostatní 
rozjeté akce se nám povede také zdárně dotáhnout do konce. Už nyní vidím, že obec Lochovice by 
v budoucnu potřebovala dále např. splaškovou kanalizaci v Netolicích, zavěnovat se infrastruktuře 
chodníků, zrekonstruovat veřejné osvětlení obce, rozšířit naší základní školu o novou tělocvičnu a 
v neposlední řadě zrenovovat a upravit střed naší obce v okolí školy a kostela a s tím spojenou opravu 
pomníku padlých a tak navázat na plány minulého vedení naší obce. Jak sami vidíte, plánů je hodně, 
nezbývá než-li jen doufat, abychom měli dostatek zdraví, elánu a finančních prostředků je uskutečnit.  
                                                                                                                          
                                                                                                                            Josef Rott, starosta obce 
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INFORMACE Z OBCE 
 
Stav hospodaření obce. 
Vedení obce i všichni zastupitelé vytvářejí předpoklady pro rovnoměrné, odpovídající a reálné 
hospodaření s finančními prostředky naší obce. Po relativně úspěšném průběhu vývoje tzv.daňových 
příjmů  v loňském roce, kdy ze strany ministerstva financí se více uplatňovaly kladné dopady 
rozpočtového určení daní, které přinášely obcím, zejména podobným malým obcím, více finančních 
prostředků z „daní“, nastala letošní realita. Obecní rozpočty po loňském „namlsání“ očekávaly 
obdobné příjmy pro hospodaření obcí i v letošním roce, ale realita byla trochu macešská. Za letošní 
leden a únor byly příjmy ze zaslaných daňových příjmů od MF ještě srovnatelné, ale od března nastal 
pokles zasílaných částek, který dosahoval v každém měsíci nižší příspěvek pro naše příjmy až o 33%. 
S ohledem na realitu, že tyto daňové příjmy jsou prakticky hlavní naší částí příjmu rozpočtu,  tak tento 
propad redukoval naše možné či reálné výdaje do určitého přežívání, kdy se vše zaměřilo na to, pouze 
objednávat a následně hradit nezbytné služby pro chod obce. Situace se vylepšila až v polovině roku, 
kdy již v červenci došlo k většímu doplacení těchto našich příjmů a obecní rozpočet se tak po delší 
době dostal do lepší kondice. I toto zlé bylo pro něco dobré, důrazně jsme tak hledali naše jiné příjmy, 
kdy jsme se zaměřili na maximální rozvoj při prodeji parcel v lokalitě Domov, ze kterých  by mohlo 
dojít k posílení našich vlastních příjmů. 
Situace s hospodařením obce k 31.8.2015 : 
-stav našich celkových příjmů činil 13 301 676 Kč, kdy oproti loňskému stejnému období byly naše 
příjmy vyšší o cca 1.mil. Kč ( kladně se do toho promítl prodej 5 parcel ) 
-stav našich výdajů činil 9 229 724 Kč, kdy oproti opět loňskému roku jsme dosáhli nižších výdajů o 
částku cca o 2.100 tis.Kč 
Dá se tak konstatovat, že –     stav našeho hospodaření je vyrovnaný a bez dluhů 
                                              - úspěšně rozpočtu pomáhá prodej parcel v lokalitě Domov 
                                              - pokračuje již ve 3.měsíci stav, kdy naše příjmy jsou vyšší než naše    
                                                 výdaje         
 
 
Aktuální situace ohledně prodeje parcel v lokalitě Domov 
Již v předcházejícím volebním období vedení obce podnikalo řadu kroků, zejména výdajů, pro 
dokončení zasíťování pozemků určených k výstavbě RD směrem k ústavu sociální péče, v dnes 
nazývané lokalitě Domov. Mělo  by zde být až 40 parcel určených k prodeji, u všech by na hranici 
jejich pozemků měly být přivedeny inženýrské sítě ( voda, elektřina, kanalizace a zemní plyn ) a měla 
by se ještě zajistit a vybudovat dešťová kanalizace a místní komunikace s chodníkem a osvětlením. Při 
schválené ceně 750 Kč za metr2 by se vložené náklady měly minimálně 2 až 2,5 vrátit a vedle toho by 
měl možná výrazněji stoupnout i počet obyvatel obce, budoucích žáků obecní mateřské školy, 
následně obecní základní školy a měly by se tak i zvýšit zasílané daně za velikost obce či počet 
obyvatel. A s ohledem na skutečnost, že průměrně velikost každé parcely je kolem 850 m2, by tak 
celkové příjmy za prodej parcel po odečtení vynaložených nákladů za stavební a inženýrské práce 
mohly být pro obecní rozpočet docela zajímavé…   
V roce 2013 – došlo k prodeji parcely č.1388/11 
V roce 2014 – došlo k prodeji parcely č.1388/19 
V roce 2015 – do současnosti : 
                            -realizovaný prodej parcel – 1388/10, 27, 28, 37 a 40 – peníze již na bank. účtu OÚ 
                           - schváleny kupní smlouvy na prodej parcel – 1388/7, 32 a 39 – kupující již dokládají 
                              k podpisu kupní smlouvy doklady o financování z hypoték či vlastních prostředků 
                           - do říjnového/listopadového zasedání zastupitelstva již v současnosti připraveny ke 
                             schválení kupní smlouvy na prodej min. 3 dalších parcel ( rezervace )                     
Příjem z prodeje parcel za roky 2013 a 2014 – 1.658 250 Kč 
Příjem z prodeje ( 5 ) parcel v roce 2015 – stav k 31.8.2015 – 3.275 250 Kč 
                                   dále reálně v letošním roce ještě cca – 6 parcel dalších x 750 Kč x 850 m2 = až 
                                                                                                              cca dalších 3.800 000  Kč 
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Závěrem se tak dá říci, že rozhodnutí předcházejících zastupitelů o přípravě a zasíťování obecních 
pozemků pro výstavbu v uvedené lokalitě bylo krokem správným směrem, že dosavadní  a následné 
příjmy z parcel výrazněji posílí rozpočet obce v několika letech a umožní tak další finance pro rozvoj 
obce, zintenzivnění přípravy agendy pro vlastní prodej parcel v letošním roce nese „ovoce“ ve velkém 
nárůstu připravených či realizovaných prodejů těchto pozemků. 
 
 
Průběh investičních akcí v obci za období leden až srpen/září 2015 
Příslušná jednání zastupitelů v naší obci určily průběh a zajišťování několika velkých investičních akcí 
u nás. 
 
Zateplení budovy Mateřské školy Lochovice 
Akce v rozsahu zateplení fasády, dokončení výměny oken a dveří, zateplení střechy, pokládka nové 
střešní hydroizolační vrstvy ( nová střecha ), úpravy v odkouření plynových kotlů a nový rozvod TV a 
PC sítí v celé budově mateřské školy. Akce probíhala od konce května do konce srpna 2015. Pro 
financování získána dotace ze Státního fondu životního prostředí ve výši cca 3.600 tis.Kč. Celkové 
náklady za tuto akci včetně DPH cca 5.100 000 Kč. 
Příprava na Rekonstrukci dětské zahrady u Mateřské školy Lochovice. Jedná se o akci na celkové 
přebudování zahrady pro děti ve školce, provedení zemních úprav, vysázení nových stromků a keřů, 
vybudování nových atrakcí pro děti a celkové dokončení prostoru, včetně opravy oplocení a vnitřních 
chodníků kolem budov v areálu. Pro tuto akci schválena dotace ze SFŽP ve výši cca 1.250 tis.Kč, naše 
další spoluúčast cca 500 tis.Kč. V současnosti proběhlo opakovaně výběrové řízení na dodavatele 
s tím, že práce se plánují zahájit od října a dokončit do 30.11.2015. 
Oprava místní komunikace Kočvary 
Jedná se o další naplánovanou akci, uvedenou i v rozpočtu pro rok 2015. Dne 14.9.2015 vysoutěžená 
firma zahájila práce při opravě komunikace v délce 1.000 m v rámci naší osady Kočvary, při které 
proběhne odstranění náletů z krajnic, odvodnění, očištění od bahna a nesoudržné vrstvy původní  
komunikace, opravě, resp. novém provedení můstku pod komunikací pro dešťové vody a hlavně 
pokládka nové asfaltové vrstvy v rozsahu 3.000 m2. Domníváme se, že dojde k podstatně lepšímu 
využívání komunikace, zejména pro místní obyvatele několika domů v této lokalitě. Ekonomické 
náklady se z původní hodnoty vyšší než 1.mil.Kč povedlo výběrovým řízením a úpravou technologie 
opravy ponížit do částky 600 tis.Kč. 
Dále řešíme opravu pomníku padlých v obou světových válkách na náměstí Republiky naproti škole, 
kdy se snad dokončují jednání o způsobu provedení a formě úhrady rekonstrukce nápisů na pomníku. 
Následně by se měl upravit prostor kolem pomníku, vybudovat chodníček a přehodnotit stav keřů a 
zeleně kolem místa. Zde jsme přivítali zájem ze strany učitelek školy, aby mohli žáci školy se více 
podílet na jak jednotlivých oslavách a pokládání věnců na památku padlých spoluobčanů, tak i na 
možnost vegetační pomoci celému prostoru kolem památníku v centru obce. 
Kanalizační stoka z obce Lhotka – spolupracovali jsme se sousední obcí při provedení napojení jejich 
splaškové kanalizace na již existující kanalizaci a ČOV v naší obci, kdy se v prostoru konce naší obce 
prováděly práce na vzájemné propojení obou systému. Tato „výpomoc“ kanalizaci sousední obce 
přinese či přiteče do našeho rozpočtu finanční příjmy za stočné za likvidaci jejich kalů. 
Doplnění osvětlení v Netolicích – připravujeme rozšíření a doplnění stávajícího veřejného osvětlení o 
cca 2 další světla podle požadavku tamních občanů. 
Příprava odkanalizování Netolic – v současnosti se začínají rozbíhat práce na úpravě původního 
projektu odkanalizování RD v Netolicích a zajištění celkové projektové dokumentace pro tuto 
investiční zakázku, která jistě s ohledem na rozsah území  bude velmi finančně náročná. Plánuje se tak 
vybudování nové kanalizace ke stávajícím RD, předpokládáme, že v max.rozsahu gravitační a 
následně vybudování výtlačného řadu, který by byl, domníváme se, v tělese stávající komunikace 
Lochovice-Netolice a odváděl splašky s napojením do kanalizace pod lokalitou Domov i propojením s 
„obecní“ kanalizací v obci. 
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Rozpočet obce na rok 2016 
Předpokládáme, že od října 2016 se rozeběhnou přípravné práce na rozpočtu naší obce pro následující 
rok. Chtěli bychom, aby příprava rozpočtu nebyla jen prací vedení obce a několika zastupitelů, ale 
přivítáme i náměty a doporučení od občanů obce, školy a i od zájmových skupin či sportovních nebo 
jiných organizací a spolků. Chceme v průběhu října začít shromažďovat podklady a vyhodnocovat 
naše vlastní zdroje pro rozpočet i plánovat či věštit, co obdržíme a kdy ze státního rozpočtu. Velice 
rádi se setkáme se všemi, kteří mají zájem a představu na dalším plánování chodu naší obce. Své 
názory a přání směřujte na starostu či místostarostu obce. 
Pro zamyšlení předkládáme  již dříve zpracovaný investiční záměr obce pro 2016, který obsahoval : 
opravy komunikací v obci, projekt plynofikace Na Drahách, modernizace osvětlení v obci, výstavba 
chodníků, rekonstrukce prostor před kostelem a celého náměstí v této části obce… 

 
Mgr. Jaroslav Křivánek, místostarosta obce 

 
 
 
 

 
OBEC LOCHOVICE  

PŘIJME PRACOVNÍKY NA TYTO POZICE:  
 

ÚDRŽBÁŘ – ŘIDI Č 
 

DO HLAVNÍHO PRACOVNÍHO POMĚRU 
MÍSTO VÝKONU: OBEC LOCHOVICE 

NÁPLŇ PRÁCE: TECHNICKÁ ÚDRŽBA OBCE, ÚDRŽBA ZELENĚ, 
ZEDNICKÉ PRÁCE, TECHNICKÁ ÚDRŽBA ČOV A DOMÁCÍCH 

PŘEČERPÁVACÍCH STANIC 
POŽADUJEME:  ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ SK. B 

MANUÁLNÍ ZRUČNOST, ZVLÁDNUTÍ DROBNÝCH ŘEMESLNÝCH 
PRACÍ 

ČASOVÁ FLEXIBILITA 
 

BRIGÁDNÍK NA ÚDRŽBU A ÚKLID OBCE  
 

MÍSTO VÝKONU: OBEC LOCHOVICE 
NÁPLŇ PRÁCE: ÚKLID OBCE, ODKLÍZENÍ SNĚHU V ZIMNÍM OBDOBÍ, 

ÚDRŽBA ZELENĚ, DROBNÉ ZEDNICKÉ PRÁCE, POMOCNÉ PRÁCE 
POŽADUJEME: MANUÁLNÍ ZRUČNOST, ZVLÁDNUTÍ DROBNÝCH 

ŘEMESLNÝCH PRACÍ, ČASOVÁ FLEXIBILITA 
 

- BLIŽŠÍ INFORMACE U STAROSTY OBCE tel. 311 537 706 
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VÍTÁNÍ OB ČÁNKŮ 
 
Dne 11.6.2015 jsme v zasedací místnosti obecního úřadu slavnostně přivítali dvanáct nových 
lochovických občánků, kteří se narodili koncem roku loňského a začátkem roku letošního.  
 
Denisa Nešvarová 
Jan Čipera  
Leontýna Skuhrovcová 
Adéla Podroužková 
Eliška Bystroňová 
Filip Gorbanjuk 
Adam Šmejc 
Oliver Výborný 
Sebastian Výborný 
Tomáš Jaňour 
Barbora Straková 
Jan Šmejkal  
 
JUBILANTI  
 
Ve druhé polovině tohoto roku slaví životní jubileum tito naši spoluobčané: 
 
Hrubý Václav                86 let 
Krubnerová Květa         85 let 
Prokopová Helena         85 let 
Poláková Božena           85 let 
Rašková Zuzana            82 let 
Adamisová Marie          80 let 
Hrubá Bohuslava           75 let 
Mařák Vavřinec             70 let 
Syblíková Marie             86 let 
Šimková Anna                84 let 
Voráček Josef                 83 let 
Kůtová Květoslava         82 let 
Tomanová Marie            82 let 
Bárta Josef                      82 let 
Turková Ludmila            81 let 
Slanina Jaroslav              81 let 
Lipenský František          80 let 
Pichl Pavel                      70 let 
Fidrovský Radomír         81 let 
Hocková Růžena             75 let 
Hrubý Petr                       70 let 
Nevolná Mária                 86 let 
Cibulková Marie              85 let 
Vávrová Květuše             82 let 
Nováková Vlasta              81 let 
Bludská Marie                  81 let 
Ulrych Bedřich                 81 let 
Slaninová Květa               80 let 
Šmídová Marie                 90 let 
Týrová Marie                   75 let 
 
Všem srdečně gratulujeme a přejeme do dalších let pevné zdraví, štěstí a životní pohody.  
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Fi AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. pracoviště Hořovice 
pořádá pro občany obce Lochovice ve spolupráci s OÚ Lochovice 

 
SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU 

 
V SOBOTU 24.10.2015 

LOCHOVICE – U NOVINOVÉHO STÁNKU    8.35 – 9.10 HOD 
 
Vybíráme: 

� znečištěné obaly od barev, olejů, apod. 
� pneumatiky 
� AKU- baterie 
� vyřazené léky 
� oleje, olejové filtry  
� suché galvanické články 
� zahradní chemie, ředidla 
 

Sběr je pro občany naší obce zdarma, náklady hradí obecní úřad Lochovice. 
Právnické osoby platí dle ceníku platného pro rok 2012. 

 
 

 
ZPRÁVY Z KLUBU SENIOR Ů 
 
Od dubna letošního roku proběhlo v našem klubu mnoho akcí. Velikonoční pořad divadla PoDiv 
Plzeň, návštěva divadelního představení v Žebráku „Pravda o zkáze Titaniku“. Velice pěkná beseda 
s p. Jindřichem o houbách a vaření z hub, kde jsme si poznamenali i několik receptů a dobrých rad při 
vaření z hub. Nezapomněli jsme ani na grilování u příležitosti svátku „čarodějnic“. Na našem sále nám 
sehráli žebráčtí ochotníci velice pěknou hru „3 na lavičce“. Další akcí byla „beseda o Indonésii“ se sl. 
Šmídovou, která byla opět velice pěkná. 26. května jsme na pozvání divadla PoDiv navštívili město 
Plzeň. Pan Hlobil nás provedl městem, navštívili jsme meditační zahradu, kde krásně kvetly 
rododendrony a jiné v té době kvetoucí keře. Na odpoledne byl pro nás připraven program v Městské 
galerii pod názvem „Prvorepublikové zábavné odpoledne“ s heligónkou a lidovou písní. Známé staré 
písničky jsme si při harmonice všichni zazpívali. Hlavní program letošního roku byl opět týdenní 
rekondiční zájezd do Orlických hor, v chatě Jedlová. Užili jsme krásný týden při pěkném počasí a 
dobré zábavě celého kolektivu. Všem účastníkům patří veliký dík a některým i obdiv za zábavu 
ostatních. V září jsme společně podnikli autobusový výlet do zoologické a botanické zahrady v Liberci 
a na Ještěd, kde se nám díky jasnému počasí naskytl pěkný výhled. 
Plán na podzim není ještě úplný, ale již víme, že pojedeme na dvě divadelní představení 
chodouňských a žebráckých ochotníků, určitě proběhne beseda, posvícenská zábava na sále OÚ a 
tradiční již 5. vánoční trh. Rok se chystáme zakončit silvestrovským posezením.  
Veškeré akce budou předem připomenuty na plakátech v prodejnách a na vývěsních místech. Pro příští 
rok 2016 je již připraven týdenní pobyt na Šumavě, ke kterému budou upřesňující informace 
v průběhu listopadu.  
Děkuji touto cestou všem seniorům za veškerou pomoc při pořádaných akcích. Zveme touto cestou i 
další seniory, kteří se třeba ostýchají přijít mezi nás. Každý z Vás je vítaný! 
                                                                                                                Za klub seniorů Zdeňka Novotná 
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PROGRAM KLUBU SENIOR Ů NA ŘÍJEN 2015 

 
6. října          BESEDA S ŘEDITELEM DIGITUS MISE, o.p.s. 
                     p. JANEM KŘÍŽKEM 
                     - přehled o základních sociálních službách pro seniory 
                    - ve 14.00 hod v klubu seniorů 
 
17. října       DIVADLO ŽEBRÁK – divadelní hra „NA SPRÁVNÉ ADRESE“ 
                    - hraje divadelní ochotnický soubor Chodkyň 
                    - cena vstupného včetně dopravy 100,- Kč 
                    - odjezd autobusu v 17.15 hod z náměstí 
                    - vstupenky v prodeji od 1. října v klubovně 
 
KLUBOVNA JE OTEVŘENA OPĚT KAŽDÉ ÚTERÝ OD 14 – 17 HOD 
 
 
 
 
 
 

 
 
Lochovičtí senioři na rekondičním pobytu v Jedlové v Orlických horách 
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SENIOŘI OPĚT NA TOULÁNÍ – ORLICKÉ HORY 
ČERVEN 2015    
 
„Nevstoupíš dvakrát do stejné řeky 
řečeno slovy básníka, 
ale naší seniorské party se to netýká.“ 
 
 
Měsíc červen zase máme 
a tak do hor pospícháme. 
Čtyřicet čilých seniorů 
z Lochovic, Jinec, Stašova, 
z Praskoles, Žebráku, Netolic, 
z Ohrazenice, Libomyšle a Lhotky 
jedou si ošoupat svoje turistické botky. 
Chata Jedlová, stejná jako loni 
domovem nám trochu voní. 
Pokoje si rozeberem, každý svůj si znovu berem, 
na uvítanou pivko s pěnou dáme, 
v baru to i štamprlička spláchne. 
 
Každé ráno o sedmé píšťalka nás nadzvedne! 
K nočním košilkám čepičky přidáme 
a už na terase čile a s chutí hopsáme. 
Bajadéra s družkou svojí, také se tu pěkně vlní, 
hastrman k nám zavítal, písničku si s námi zazpíval. 
 
Po snídani s kuráží, každý do hor vyráží. 
Vzpomínáme na loňské časy, každý v hlavě má své trasy. 
Snad – Šerlišský mlýn, Masarykova chata 
nebo – Sedloňov, Vrchmezí, Velká a Malá Deštná, 
ale – Jedlová s večeří vždy na nás čeká. 
 
Společný večer už je tady  
s harmonikou nám to ladí, 
tombolu za kačky si dáme  
a pak se divíme, jak vyhráváme. 
S chutí se tancuje a každý zpívá,  
že poslední nám vzplála bitva. 
Po schodech s půlnocí na pochod se dáme 
a do postýlek uléháme. 
 
Sedm dní na horském vzduchu 
uběhlo v přátelském duchu. 
V sobotu se balíme 
do svých Brd se vracíme. 
Loučíme se s vámi Orlické hory, 
byly jste krásné po oba dva roky. 
Změna je život, radost a toužení 
příští rok prošlapem pohoří šumavské. 
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INFORMACE  Z  LOCHOVICKÉ  ŠKOLY  A  ŠKOLKY 
 
ZAČÍNÁ NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 
 
Vážení čtenáři Lochovických listů, 

dovolte mi, abych Vás na začátku nového školního roku pozdravila a seznámila Vás  
s jeho organizačním zajištěním. 

1. září jsme přivítali v areálu školy 25 prvňáčků. Aktuální stav žáků v Základní škole 
Lochovice je 163 dětí, což je nejvíce za posledních 23 let. Jsme rádi, že školu vyhledávají rodiče, kteří 
upřednostňují vzdělávání svého dítěte v menším kolektivu s individuálním přístupem vyučujících, a 
také ti, kteří preferují výuku cizího jazyka již od 1. ročníku. 

 Z důvodu zájmu rodičů o školní družinu jsme zvýšili její kapacitu na 70 dětí, v mateřské škole 
nám zbývají 3 volná místa k naplnění kapacity, ve školní jídelně máme zatím přihlášeno z řad žáků 
133 strávníků. 
            O prázdninách se ve škole prováděly pouze drobné úpravy a opravy, protože zřizovatel své 
investice vložil do zateplení budov mateřské školy a do dalších souvisejících prací v loňském školním 
roce.     
            Pedagogický sbor ve škole je složen z kvalifikovaných učitelů, kteří mají zájem rozvíjet 
klíčové kompetence žáků dle školního vzdělávacího programu. Díky zapojení školy do projektů 
Evropské unie získala škola v současné době dotaci 523 609 Kč. Tato částka bude použita na rozvoj 
čtenářství a pro zkvalitnění čtenářské gramotnosti žáků 2. stupně (do výuky bude zakoupeno 100 
učebnic na mimočítankovou četbu), na zlepšení jazykových kompetencí žáků a učitelů (4 učitelé 
absolvují zahraniční jazykovou stáž a 20 vybraných žáků pojede do Londýna na sedmidenní pobyt 
s výukou anglického jazyka.)  

O další projekt máme zažádáno. Měl by být zaměřen na individuální rozvoj ústních 
komunikačních dovedností v anglickém jazyce jak u učitelů, tak u žáků. V tomto projektu budou žáci 
v hodinách anglického jazyka absolvovat individuální vzdělávání, samozřejmě za podpory učitele. 

Oba popisovanými projekty jsme chtěli navázat na jazykové projekty z minulého školního 
roku (Janička – díky němu na škole působil rodilý mluvčí, projekt Škola bez hranic –  zaměřil se na 
výuku odborných předmětů v cizím jazyce metodou CLIL.) Škola je součástí i dalších evropských, 
celorepublikových a regionálních projektů, sama je organizátorem některých z nich: 
Tandem – Němčina nekouše (podpora výuky žáků v německém jazyce) 
Rodiče vítáni (oboustranná přínosná komunikace) 
Recyklohraní (Ochrana životního prostředí, třídění odpadu) 
TAK-TIK (rozvoj logického myšlení žáků) 
Než zazvoní (zaměřeno na volbu povolání žáků 9. ročníku) 
Zdravé zuby (prevence zubní hygieny) 
Školní mléko (podpora zdravého stravování – mléčné výrobky) 
Ovoce do škol (podpora zdravého životního stylu zaměřená na správné stravovací návyky) 
Školní a okresní kolo recitační soutěže (podpora čtenářské gramotnosti zaměřena na umělecký 
přednes) 

Náš školní vzdělávací program nabízí žákům 2. a 3. ročníku výuku plavání, žákům 4. a 5. 
ročníku školu v přírodě a žákům 2. stupně lyžařský výcvik. Poznávací zájezdy a kulturní akce 
zaměříme na rozšíření vědomostí, dovedností, estetického cítění a společenské etikety. 
Také letos chceme nabídnout žákům v odpoledních hodinách aktivní trávení volného času 
prostřednictvím volnočasových aktivit. Chceme rozšiřovat nabídku zájmových útvarů  
vedených kvalifikovanými pedagogy i iniciativními rodiči.  Z tohoto důvodu hledáme rodiče, kteří by 
měli zájem o vedení kroužku u nás ve škole pod Domečkem Hořovice. 
 

V naší organizaci díky modernímu vybavení nové školní kuchyně (zakoupení konvektomatu 
zřizovatelem školy) nabízíme všem zájemcům z Lochovic i okolí obědy podle zásad zdravé výživy za 
rozumné ceny. 
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Vážení rodiče a příznivci školy, 
děkuji všem, kteří přispěli v loňském školním roce sponzorskými dary na zlepšení 

materiálních podmínek na výuku, zároveň bych i letos chtěla požádat o finanční příspěvky, abychom 
mohli našim žákům a Vašim dětem zajistit co nejoptimálnější podmínky pro vzdělávání. 
  

Jménem všech zaměstnanců školy děkuji za dosavadní přízeň a pochopení, společně si přejme 
dobrý a úspěšný rok 2015/2016. 
 

Ivana Eklová 
ředitelka školy 

 
 
V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE DO NOVÉ MATE ŘSKÉ ŠKOLY 
 
     Nový školní rok začal nejen pro všechny žáky školou povinné, ale i pro ty nejmenší, kteří 
navštěvují nebo teprve začínají navštěvovat Mateřskou školu v Lochovicích. 
 
    Nový školní rok jsme zahájili ve školce, která dostala zcela „nový kabát“, velice hezký a pestrý. 
Rozsáhlá rekonstrukce vnějších úprav budovy (střecha, zateplení, nová omítka a dal.) byla započata již 
v květnu 2015, tedy již ke konci školního roku 2014/2015. I když všichni, jež pracovali na 
rekonstrukci, brali ohledy na provoz mateřské školy a snažili se její chod narušit co nejméně, bylo to 
pro nás všechny velmi náročné. Děkujeme tímto za pochopení a trpělivost i rodičům dětí, kteří se 
stejně jako my všichni dokázali vzniklé situaci přizpůsobit. Vždyť výsledek vypadá nyní velmi pěkně. 
Všichni jsme nadšeni z nové mateřské školy. A to ještě není vše. Do konce kalendářního roku 2015 
budeme mít novou školní zahradu a přístupové chodníky. Moc děkujeme. 
 
    Ale nyní již k zmíněnému začátku nového školního roku. Školní rok jsme zahájili 1. září 2015 
ve třech pavilónech mateřské školy. Žlutý pavilón „Slůňata“ navštěvují naši nejstarší, předškoláci. 
Čeká je letos rok plný příprav na vstup do základní školy. Zelený pavilón „Koťata“ navštěvují děti 
středního předškolního věku. Tyto děti si v tomto školním roce rozšíří již získané dovednosti a upevní 
dřívější znalosti. Modrý pavilón jsou „Broučci“, naši nejmladší. Pro tyto děti bude nynější školní rok, 
alespoň zpočátku, nejnáročnější. Poprvé zakusí jaké je to být bez rodičů, musí se zadaptovat na nové 
prostředí a zvykat si na jiný denní režim. Zároveň ale získají nové kamarády a naučí se mnoho nového. 
 
    Pro všechny naše děti je v naší mateřské škole vytvořeno vhodné prostředí a sestaven Školní 
vzdělávací program tak, aby všichni naši školku navštěvovali rádi a byli zde spokojeni. Naším cílem 
je, aby zdejší pobyt dětí, byl stejně veselý a pestrý jako je vzhled naší mateřské školy. 
 
                                                                                                         Kolektiv Mateřské školy Lochovice 
 
ŠKOLNÍ DRUŽINA V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 
 
      Milí čtenáři, chtěla bych Vás seznámit s novinkami ve školní družině. Již v loňském školním roce 
u zápisu do 1. třídy jsme zjistili, že nebude v našich silách přijmout všechny zájemce.   Po dohodě 
s rodiči, kteří zájem o družinu měli, jsme začali tento problém řešit. Ve školní družině se nám podařilo 
navýšit kapacitu a tím všechny uspokojit. V současné době jedno oddělení funguje ve stávající 
družině, druhé má zázemí v hudebně. Provoz obou oddělení se po 15. hodině spojuje do družiny. 
     A co nás čeká? Především hraní, relaxace, soutěže, pobyt venku. Po loňské kladné zkušenosti 
chceme dětem nabídnout vánoční a jarní workshop. 
     Přejeme si, ať je nám ve družině fajn, ať jsme všichni dobří kamarádi a ať si užijeme spoustu 
legrace. 
 
                                                                            Jitka Ernestová a Petra Vokounová, vychovatelky ŠD 
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FOTBALOVÝ ODDÍL TJ SLOVAN LOCHOVICE – DOSP ĚLÍ A MLÁDEŽ  
 
            Fotbalový tým TJ Slovan Lochovice měl v loňských soutěžích mužů dva týmy. Lochovické 
„Á čko“ hrálo III. třídu okresního přeboru skupinu B. a Lochovické „Béčko“ hrálo IV. třídu okresního 
přeboru skupinu B.  Lochovice A nebojovali o postup, ale ani neměli záchranářské starosti a skončili 
ve středu tabulky na 7. místě ze 14 týmů s celkem 11 výhrami, 3 remízami a 12 porážkami a 
konečným skóre 55:54.  
 
            B mužstvo Lochovic se po nepovedeném podzimu kde skončili na posledním místě bez 
jediného bodu, v jarní části soutěže výsledkově i herně zvedli a skončili na 8. místě z 10 týmů s 
celkem 5 výhrami, 1 remízou a 12 prohrami a konečným skóre 27:65. 
 
  V letošním ročníku jsou přihlášeny opět dva týmy ve stejných soutěžích jako v minulém 
ročníku, protože stále disponujeme s velkým počtem aktivních kopálistů.  Start do soutěží se ale ani 
jednomu s týmu příliš nepovedl. Áčko má po třech kolech na kontě 3 body za tři remízy a Béčko po 
dvou odehraných kolech je zatím bez bodu.  
 
             Přijďte naše hráče podpořit na jejich utkání. Kde a kdy se hraje nejbližší zápas najdete ve 
vývěsní tabuli u sálu obecního úřadu. 
 
SPORTOVNÍ MLÁDEŽ V LOCHOVICÍCH  

 
V současné době se v Lochovicích rozvinula fotbalová mládež, která je mezi sebou věkově rozdílná.  
Slovan Lochovice disponuje větším počtem malých fotbalistů, kteří jsou rozděleni do 3 věkových 
skupin  – mini přípravka, mladší přípravka a starší přípravka.  Celkový počet  malých fotbalistů sčítá 
38 dětí. 
Každá z přípravek má vlastní trenéry, kteří se starají o jejich fotbalový růst, zajišťují jim tréninky a 
jezdí s nimi na turnaje.     
            
Mini p řípravka :   Trenéři   Miroslav Líška,  Jarmila Dušková  

Tito nejmenší fotbalisté ročníku narození   2011 a 2012 jsou hlavně  děti ještě  předškolního věku .   
Takto malé fotbalisty na okrese mnoho fotbalových oddílů nemá, protože jejich věk je ještě na hraně 
chápání fotbalových pravidel.  Přesto jsme se rozhodli, tyto malé sportovce   zapojit  do tréninku, kde 
se od malička učí chytat míče, pobíhat po hřišti a provádět hry ve stylu fotbalu.  Naše rozhodnutí 
potvrdilo i velké nadšení jak těchto chlapců  tak i jejich rodičů.  Soutěžní zápasy  tato mimi přípravka 
ještě nemůže  hrát, proto se domlouvají přátelské zápasy ze stejně starými  fotbalisty  z okolních 
klubů. 

 
Mladší přípravka :   Trenéři   Aleš Kropáč,  Miroslav Balík 

Tito chlapci jsou složeni z ročníků narození  2007 až 2010. Jejich trenéři  připravuji  tyto malé 
fotbalisty k soupeření s jinými mužstvy v turnajích, které jsou  pořádané neoficiálně kluby jako 
přátelské   nebo  OFS Beroun. V  tomto roce již tyto ročníky poprvé nastupují na přihlášené turnaje, 
kde se poměřují se stejně starými soupeři již v oficiálních zápasech o  postupy  do dalších kol. 
 
Starší přípravka :   Trenéři   Miroslav Líška,  Lenka Polachová  

Je složena z věkových skupin 2005 až 2007, tato přípravka je již ostřílená z minulého roku, kdy 
hrála již turnaj ještě za mladší přípravky a v okresní soutěži z 19 mužstev mladších přípravek skončila 
na 6. místě. V této věkové kategorii  se již fotbalisté učí přímo pravidla hry,  její strategii, techniku  a 
jiná fotbalová kouzla. Na hráče je kladen důraz pro fair – play hru, musí se mezi  sebou  navzájem  
respektovat a vzájemně si pomáhat.  Tito fotbalisté už  jezdí   i na krátkodobá   soustředění, kde si  
mezi sebou vytváří i dobrou partu. 

Veškerá tato mládež  je  složena z chlapců a i menším počtem  dívek. Nemáme děti pouze z  
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Lochovic,  ale i z vedlejších vesnic , jako např.  z Neumětel,  Libomyšle,    Lhotky .  Jsme rádi, že 
takto velký počet hráčů nám  ukazuje, že tréninky a veškerá snažení  nejsou zbytečná.                                                                          

Samozřejmě velký dík patří jak trenérům, kteří tráví s dětmi velké množství svého volného času, 
tak i jejich rodičům, kteří  většinou své ratolesti vozí na tréninky a zápasy, kde fandí a pomáhají.  

 
 

NOVÉ VÝZVY PRO STOLNÍ TENIS V LOCHOVICÍCH 
 
     Léto už je nenávratně pryč, podzim za dveřmi a pro všechna družstva oddílu stolního tenisu 
Lochovice to znamená intenzivní přípravu na nadcházející sezónu dlouhodobých soutěží i bodovacích 
turnajů mládeže.  
Co nás tedy letos čeká? 
     Díky skvělým výkonům v sezóně 2013/2014 se „Áčku“ senzačně podařilo postoupit do 2. ligy (3. 
nejvyšší soutěž v republice). Bohužel to bylo za cenu obnovení zranění zad naší nové posily Víti 
Černého, a tak se A tým po nevydařené loňské sezóně vrací zpět do 3. ligy. I přesto Lochovice budou 
hrát nejvyšší soutěž ze všech oddílů z okresu Beroun. Základem soupisky jsou stálice Radek Šmejkal a 
Patrik Zítek, na zápasech doplňováni oporami z družstva B. A pokud ho nebude limitovat zdraví, chce 
se do aktivní hry vrátit i Vítek.  
     Družstvo B, v základu tvořené hráči Přemkem Zittou, Petrem nfant m ým a Jirkou nfant m, 
si již několik let drží svou úroveň v okresním přeboru 1. třídy. Když uvážíme, že první dva jmenovaní 
pravidelně nastupují i k utkáním v lize, je to pro tým velký úspěch. Po roce „rodičovské dovolené“ se 
do sestavy vrací také Tomáš Němec.  
     Třetí družstvo oddílu – „Céčko“ – ve složení Hynek Bláha, Petr Novák, Aleš Novák a Vláďa Týbl 
vybojovalo postup z OP 2. třídy do OP 1. třídy, a tak budou letos v nejvyšší okresní soutěži startovat 
dokonce dva týmy našeho oddílu. Jejich úspěch udělal radost celému klubu a všichni jsme zvědaví na 
jejich vzájemný duel s družstvem B.  
     I týmu D se nakonec podařilo postoupit do vyšší soutěže oproti loňsku, a to díky dodatečnému 
navýšení počtu postupujících družstev. Milana Kureše, Michala Bártu, Miloše Anděla a Jirku Pitelku 
tak letos čeká výzva, jestli se jim v soutěži OP 2. třídy podaří udržet se. Budeme jim držet palce.  
     Náš „nejmladší“ tým – založený teprve minulý rok – družstvo E zatím zůstává v okresní soutěži 
(letos přejmenované na OP 3. třídy). Jádro sestavy se opírá o rodinné klany Jirkovských a Janečků, 
doplňované Standou Plecitým.  
     V neposlední řadě nesmíme zapomenout na náhradníky, kteří jsou v případě potřeby připraveni 
naskočit do zápasu za všechna družstva. Stejně jako loni se můžeme těšit na podporu Rudly nfa a 
Tomáše Smetany. Po delší odmlce se k oddílu připojí Vlasta Závora. Jistě největším překvapením 
letošní sezóny je návrat ztraceného syna – takříkajíc „ nfant terrible“ – Milana Nevolného, všeobecně 
známého pod přezdívkou Bimbo.  
     Doufáme, že se nám i nadále podaří pokračovat v úspěšné práci s mládeží. V loňské sérii 
bodovacích turnajů žáků se velmi dobře umístil nejmladší Toník Jirkovský, který se na konečných 
stupních vítězů neobjevil jen kvůli neúčasti na třetím turnaji. Pochvala za účast na turnajích a snahu 
patří také Patrikovi Zítkovi ml.  
     V našem oddíle stolního tenisu bychom rádi uvítali nové zájemce z řad žáků a mládeže, nicméně 
ping-pong je aktivita věkově neomezená, takže dveře mají u nás otevřené všichni nadšenci tohoto 
sportu. Kdokoliv se chce stát plnohodnotným hráčem oddílu nebo by si rád jen tak „zapinkal“, najde 
nás každé úterý a čtvrtek od 17 hodin v sále Český dvůr (bývalé kino), kde trénujeme. V případě 
jakýchkoliv dotazů se neváhejte obrátit na mě na tel. č. 774952502.  
     V závěru bychom chtěli poděkovat OÚ Lochovice za dlouhodobou spolupráci a podporu stolního 
tenisu.  Velký dík od celého oddílu patří také panu Pavlu Ciprovi, který s námi po letech hráčské, 
trenérské a funkcionářské aktivity ukončil spolupráci a užívá si zaslouženého odpočinku.  
     Zbývá už jen pozvat všechny věrné fanoušky a ostatní příznivce na naše zápasy – začínáme 3. října, 
ostatní termíny sledujte ve vývěsce vedle sálu. Těšíme se na Vás i na nové výzvy. 
 
                                                                         Za oddíl stolního tenisu v Lochovicích Petra Janoušková 
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