
Číslo 3 – prosinec 2013 

Zpravodaj obce Lochovice 
 
     

                                                                                              
 

Informace z obce 
 
Rozpočet na rok 2014 
 
- celkové schválené příjmy  15 208 000 Kč 
- celkové schválené výdaje  14 607 000 Kč 
 
- z celkově schválených výdajů je prioritou obce pro příští rok zasíťování lokality parcel 

„Domov“ (parcely pod lesem na Netolice), kde se počítá s celkovými výdaji ve výši 5 mil. Kč 
 

- další důležitý výdaj obce pro nastávající období bude oprava místních komunikací, které by 
měly proběhnout především v Jamech, na Oboře, v Netolicích a na Kočvarech, v plánu je 
částečné prodloužení chodníku k traktorce pro větší bezpečnost chodců, nová komunikace 
v novostavbách na Drahách a nová čekárna u trafiky 

     V rozpočtu je na tyto akce vyčleněna částky 1 500 000,- Kč  
 

 
- nedílnou součástí výdajů obce jsou každoročně náklady na svoz komunálního odpadu, které 

se pro příští rok počítají ve výši 1 300 000 Kč 
 

 
Šťastné a veselé prožití 

svátků vánočních 
a v novém roce 2014  

pevné zdraví, hodně štěstí  
a úspěchů 

přejí  
zastupitelé obce 



- v oblasti školství se předpokládají výdaje ve výši 1 600 000 Kč 
 

- splátka úvěru na stavbu splaškové kanalizace činí z výdajů obce příštího roku 2 mil. Kč 
 
 

Předpokládané projekty příštího roku 
 
v následujícím roce 2014 se předpokládá, že bude zadáno vypracování několika projektů 
prospěšných pro naše občany a sice: 
- projekt na splaškovou kanalizaci v Netolicích 
- projekt na plynofikaci části obce Lochovice na Drahách 
- projekt na výstavbu nové tělocvičny pro ZŠ 
 
Informace z rady a zastupitelstva  
 
V příštím roce bude dokončeno zpracování územního plánu obce Lochovice. 
Po odsouhlasení zastupitelstva obce dojde k prodeji vodovodu společnosti VAK Beroun.  
Dne 30.října 2013 zemřel po krátké a zákeřné nemoci člen rady a člen zastupitelstva obce pan 
Václav Horký. Jeho aktivní činnost v zastupitelstvu nám bude velmi chybět.  
Do Rady obce byl pátým členem schválen pan Josef Rott, do zastupitelstva složila slib namísto 
pana Horkého paní Drahomíra Šmejkalová z Obory. Předsedou kontrolního výboru se stala paní 
Mgr. Ivana Hocková. 
 
 

 

V DOBĚ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ 
OD 23.12.2013 DO 5.1.2014 

BUDE OÚ LOCHOVICE UZAVŘEN 
                                                                                                                                        

 
 
 

 
 

POPLATKY V ROCE 2014 
 

POPLATKY ZŮSTÁVAJÍ PRO PŘÍŠTÍ ROK VE STEJNÉ  
VÝŠI  JAKO V ROCE STÁVAJÍCÍM 

POPLATEK ZA ODVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU 580 Kč / rok / osoba/ 
nemovitost 

POPLATEK ZA 1. PSA  200 Kč / rok 
POPLATEK ZA 2. PSA  300 Kč / rok 

SPLATNOST MÍSTNÍCH POPLATKŮ ZA ODVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU A 
POPLATKY ZA PSA OD 1.1.2014 DO 30.6.2014 

 
STOČNÉ – CENA ZA 1 m3   - 37 Kč vč. DPH 

STOČNÉ – PAUŠÁLNÍ POPLATEK  111 Kč / osoba / měsíc vč. DPH 
 



 
VÝZVA OÚ LOCHOVICE 

 
Rada obce Lochovice vyzývá jednotlivce a organizace, které budou 
v průběhu roku 2014 organizovat kulturní, společenské nebo sportovní akce 
na území obce Lochovice a mají zájem o příspěvek, aby si podaly do 
31.1.2014 žádost o příspěvek.  
Tato žádost musí obsahovat: 
- název akce 
- projekt akce 
- podrobný návrh rozpočtu 
- datum konání 
- zodpovědnou osobu za akci 

 
 
 

Činnost „Klubu seniorů“ Lochovice 
 

           V měsíci září nás navštívil čenkovský ochotnický divadelní soubor „Za vodou“. 
V zámeckém sále sehráli komedii z nádražáckého prostředí s názvem „Bedřich Hrozný – 
Nový život“. Velice pěknou komedii navštívila stovka diváků. Všichni odcházeli velice 
pobaveni, velký dík patří celému ochotnickému souboru. Jejich výkony byly opravdu na 
vysoké úrovni. Děkujeme i p. Schumové za umožnění představení v prostorách zámeckého 
sálu.  
           Další akcí byla přednáška cestovatelky a spisovatelky p. Anny Johany Nyklové 
z Prahy. Vyprávěla velice pěkně a přitažlivě o své cestě na Nový Zéland. Cestu popsala 
také ve své knize, kterou zakoupila místní knihovna k půjčování občanům. Vzhledem 
k jejímu věku všichni přítomní ocenili její vyprávění. 
          V měsíci říjnu jsme uskutečnili výlet do Letohradu do „Muzea řemesel“ a cestou zpět 
jsme navštívili muzeum betlémů v Třebechovicích pod Orebem. Velice pěkný výlet – škoda, 
že nebyl zájem z řad našich seniorů a občanů. 
         V listopadu jsme se sešli na „Seniorském posvícení“. Pěkný podvečer všichni strávili 
při pěkné hudbě p. Mařáka. Krásné bylo i předtančení, které nacvičily členky jineckého 
„Sokola“. Jim patří velký dík. Myslím, že to bylo velice pěkné odpoledne. 
          V měsíci prosinci jsme připravili ve dnech 6. a 7. 12. 2013 již „Tradiční vánoční trh“ 
v prostorách přísálí sálu OÚ Lochovice. Na trhu bylo možné zakoupit tradiční vánoční zboží. 
Drogerie, vánoční vazby, svíčky, ozdoby z korálků, dětské knihy a hračky, výrobky pletené 
z pediku. Prodej zajistila i naše lékárna. 
Ve čtvrtek 19. 12. 2013 se uskuteční v naší škole „Vánoční zpívání“ dětí. Na tuto akci jsou 
zváni všichni lochovičtí senioři. Akce proběhne od 16.00 hodin v prostorách školy v učebně 
hudební výchovy. Určitě si přijďte poslechnout naše školáky s jejich vánočním programem.  
         Závěrem bych chtěla poděkovat všem seniorům za jejich účast a zájem o akce i všem 
občanům naší obce. Velké poděkování patří OÚ Lochovice, v čele se starostou p. Ivanem 
Komzákem, za veškerou pomoc a poskytnutí prostor při akcích.  
 
                                                                                             Za Klub seniorů Zdeňka Novotná 



 
Pár zpráviček z malého sportu, stolního tenisu v Lochovicích  
 
Na konci sezóny 2012/ 2013 naše výsledky nejsou nic moc, skupina „A“ je čtvrtá od konce ( tři 
sestoupili), skupina „C“ se zachránila v posledním kole. Nyní je první polovina sezóny 2013/2014  
za námi a výsledky jsou v těchto dvou soutěží podstatně lepší. Posuďte sami. 
„A“ mužstvo mužů je po 10. kole na krásném 2. místě – 7 vítězství, 3 porážky, 24 bodů. Největší 
zásluhu na tomto umístění má především nová posila – Vít Černý. Hrával první ligu, několik 
sezón nehrál, ale stále to má v ruce. Stejně jako Patrik Zítek. Ale je také potřeba pochválit i 
další: Radka Šmejkala, Petra Budělovského a Roberta Baiera, které všechny dává dohromady 
Přemek Zitta.  
„B“ mužstvo hraje Okresní přebor I.třídy je po polovině soutěže na 8. místě z dvanácti účastníků. 
Kluci mají na víc, musí se sejít všichni, což se zatím nepovedlo. „C“ mužstvo hraje Okresní 
přebor II.tř., je po polovině soutěže na krásném 3. místě se 17 body z deseti týmů. Mužstvo 
výrazně omladilo, nehraje veterán Antonín Jirkovský, nahradil jej Hynek Bláha, prvním rokem 
starší žák. Daří se jemu a především Aleši Novákovi. Kluci neusněte na vavřínech! 
„D“ mužstvo – hraje Okresní soutěž, je také na 3. místě se 17 body, není na postup, nesestupuje 
se. Hraje se pro zábavu, ale i na výsledek. 
V listopadu 2013 proběhly okresní přebory jednotlivců, jak v soutěží mužů, tak v soutěži 
mladších žáků a starších žáků. Soutěže se konaly v Králově Dvoře. V soutěží mužů se 
probojoval ve dvouhře Přemek Zitta až do finále, kde však podlehl domácímu T.Kopřivovi. 
V žácích slavil Slovan Lochovice 2 tituly zásluhou Hynka Bláhy. Vyhrál soutěž ve dvouhře i ve 
čtyřhře starších žáků. Žáci se zúčastňují také okresních BTM pod vedením Antonína 
Jirkovského nejstaršího.  
Závěrem mi dovolte popřát všem stolním tenistům, ale i ostatním sportovcům a také obyvatelům 
Lochovic a širšího okolí šťastné a veselé Vánoce, hodně zdraví do nového roku 2014. 
                                                                                                          Za stolní tenis Pavel Cipra st. 
P.S. Přijďte se podívat na 3. ligu. Uvidíte hodnotný sport! 

 

STAVEBNÍ KLEMPÍŘSTVÍ 
 
                      Pavel Šťáhlavský 
                      Lochovice 10, 267 23 
                      Tel. 723 03 44 63 
 

- kompletní dodávka střech 
- tesařské, klempířské a pokrývačské 

práce 
- rekonstrukce střech na 

památkových objektech 
- montáž střešních oken 

 
Zápis dětí do MŠ LOCHOVICE 

proběhne  
v úterý 7. ledna 2014 

od 11 do 16 hodin 
v prostorách MŠ Lochovice 


