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PROSINEC 2019

ZPRAVODAJ OBCE LOCHOVICE

Vážení občané z naší obce Lochovice,
z Obory, Netolic, Kočvar a třeba z části, pro kterou se zažilo označení „Lopatárna“.
Obecní úřad Lochovice a z mé strany i vedení naší obce, stejně jako zástupci naší školy, klubu
seniorů i další, přicházíme za vámi s nabídkou předvánočního čtení a přehledem možná
zajímavých či inspirujících informací o všem, co se zde u nás v končícím se roce 2019 zajistilo,
věřím, že i povedlo a z čeho snad většina z nás při pohledu zpět na celý letošní rok může mít pocit
spokojenosti a nebo i radosti.
Při pohledu do svých poznámek zjišťuji, že toto povídání a hodnocení vykonané práce a nebo
třeba i možná ostudy ze své práce, předkládám již prakticky pátým rokem a stále se s ohledem na
svoji vlastní nedokonalost nechci nijak pasovat na nějakého písmáka, spisovatele či děda vševěda.
Stále si i tak myslím, že vše by se mělo probírat veřejně, v rámci možností by každý, kdo se chce
zajímat, měl mít možnost seznámit s velkou řadou informací z práce obce i obecního úřadu a
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určitě je správné tady mezi námi mít o všem jasno, mít dostupné informace a třeba i vyzdvihnout
to, co se daří a nebo i ty, kteří v tom našem obecním pokroku „stále dopředu a stále se tu mít lépe“
pomáhají podle svých sil a se svým nadšením. A tak i tento čas v závěru roku je ten asi nejvíce
povolanější a tak nějak to do něj pravděpodobně patří...
Před trocha vánočním zjemněním a takových těch slov o „krásných vánočních dnech“ bych si
chtěl ještě popustit trochu filozofování nad současnou dobou. Pravděpodobně každý z nás již
poměrně delší dobu je kontaktován, otravován či znechucován řadou zvláštních informací kolem
nás, kdy vnímáme místo potřebné radosti z všedních dnů opakující se slova či myšlenky o tom, jak
se náš stát a naše politika řítí do záhuby, co kdo kde ukradl, co a kdo kde nesprávně čerpal, kdo je
či není ve střetu bůhvíčeho, co kdo překroutil, a že zákonitě bude stále hůř a my všichni s tím nic
neděláme, nepochopitelně neděláme. Pustíme si televizi, rozložíme si noviny, naladíme si
zaručené sociální sítě a pořád to stejné – běs a děs, možná, že už i máme třeba strach si večer
otevřít konzervu olejovek či se podívat do ledničky, protože se s velkou jistotou můžeme vsadit, že
tam bude ( raději s malým písmenem, ať neurážím ) babiš, fiala, zeman či prezident z šikmooké
mocnosti a nebo jeden švihák s ofinou a věčným úsměvem z jiného velkostátu a nebo pirát
morgan s dredy, nebo jiný chvilkový milionář a možná se nám až mžitky v očích točí o tom, jaké
vlastně hrůzy a nebo zaručené zprávy se snaží nám propasírovat do našich hlav. Kde je nějaká
mez, nějaká hranice, co se na nás řítí a co nás štve či otupuje. A možná je zde i otázka – proč ?
Proč to máme stále slyšet, proč to tak je vše vyostřené a určitě i obtěžující, či komu ku
prospěchu…
Vedle toho snad ale naštěstí existuje to naše „lochovické maloměsto“, to, co tu všichni máme,
to, o co se snažíme, a i to, co chceme stále posouvat k tomu lepšímu. S ohledem na předcházející
až destruktivní slova o tom, kam se řítíme nebo vlastně řídíme ( jak je i příznačné jedno hezké
české slovo, které je trochu kratší než „řítíme“ ale v tomto směru těch prvních třech písmen je plně
vystihující ) je velmi, snad velmi příjemné to, co tady u nás v naší obci máme a zažíváme. Se svoji
urputností konstatuji, že tady u nás se máme dobře, možná že třeba jen dobře, ale určitě tu máme
mezi sebou podstatně lepší vztahy. Z mé pozice si považuji, že při vedení obce, při zasedání
zastupitelů či dalších součástí mé práce upřednostňuji radost, zdravé či možná ještě zdravé slovní
pošťuchování a vše projednávání v pozitivním a optimistickém duchu. Ani tady nám či mě nikdo
nic nedaruje, zastupitelům, vedení obce, úřadu i zejména starostovi jde každodenně o krk a stále i
tak se domnívám, že se tady u nás daří a snad je i patrný posun k tomu lepšímu či alespoň
dopředu. Asi je na místě trochu pokory a děkování, protože to tak asi by mělo být. Jsem rád, že
pro ty své všechny nápady se daří získávat mezi zastupiteli podporu, je pro mě příjemné, že ta
jedna část ze zastupitelů je akční, podle svých nápadů přichází s doplněním, s nabídkou pomoci či
sami aktivně zařizují, plánují a pomáhají. Nejsme v tom ale sami, jsou zde i ti další, zastupující
skoro podobnou velikost občanů u nás a kteří stojí trochu v povzdálí. Možná, že při našich jednání
vlastně nestojí, ale posedávají, sledují a pak, vlastně pak jenom odejdou. Ale chci jenom
konstatovat, že vlastně nikdo učený z nebe nespadl, a i ty jenom sedící či mlčící každá doba
potřebuje, protože i oni jsou potřeba do nějakého počtu. Jsou určitě vedle své mladosti chytří,
bystří, vzdělaní a to, že se jen seznamují s prací a nápady těch druhých vlastně není na škodu.
Určitě, když budou sami chtít a třeba opět získají svá místa, tak na to přece vlítnou a bude to…
Chci se ale vrátit do současnosti – máme před sebou poslední dny v letošním roce, těšíme se,
že záhy pro nás nastane ten správný vánoční čas, kdy budeme jenom prožívat kouzlo vánoc,
s radostí budeme mezi svými nejbližšími a budeme se určitě všichni hlavně radovat z pohody,
zdraví a určitě skvělé rodinné vánoční slavnostní atmosféry. Už vidím naše manželky, které určitě
tento čas neprožívají v pohodě, jsou ve stresu, ve spoustě práce a určitě si každá z nich říká, jestli
to vlastně všechno zvládne a jestli jí to ještě stojí zato. Nám mužům se ta slova o vánočním klidu,
pohodě a radosti určitě lehce říkají, ale vlastně ty naše pohody a klídky jsou dost často pouze a
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jenom, že ty naše domácí dobré duše jsou opravdu tak dobré a strašně moc skvělé a vše to
zvládají. Za sebe i za ostatní „vládce světa“ chci těm našim manželkám, partnerkám, babičkám i
láskám poděkovat a popřát jim, že opravdu jim raději nebudeme nic komplikovat a protahovat a
raději se snad pro domácí dobro smíříme s tím, že i letošní vánoce komplet nám ty naše dobré a
skvělé duše zase raději samy zajistí…
Ale nic není zadarmo.
Určitě přísluší konci roku i to nějaké bilancování. Hodnocení všeho, co se dělalo, co se
podařilo, hledání i třeba určitých taktických výmluv o tom, proč třeba něco nevyšlo a nezbyl na to
čas. Chtěl bych i za sebe popsat své hodnocení věcí, které jsem jednoduše uvedl třeba jen tím, že
se tady u nás zase máme o něco lépe. Rozpočet obce na letošní rok plánoval zajištění zase velké
části akcí, akciček a i třeba nabízel řešení něčeho, co tady třeba nebyl zájem či vůle řešit
v předcházejících letech a nebo se jich nikdo nevšiml nebo prostě jen na ně nedošlo. A jsem si jist,
že tady u nás v obci je z čeho vybírat.
Omlouvám se, že teď budu více zaujatý a egoistický, ale za každou následující položkou
vidím tu svoji odpovědnost, nebo nápad, nebo šanci být vyslyšen a – a prostě se to povedlo. Když
odbočím, tak ze své další práce ředitele Domova si přináším často slova od svých některých
nadřízených z Prahy o tom, že vše beru moc osobně a že se moc ženu dopředu, ale jsem
přesvědčen, že ten člověk, který chce něco správně vykonávat a úspěšně skládat své výsledky, tak
ten svoji práci musí brát osobně, musí být i třeba štvanec, protože chce nějaké výsledky, nějakou
kvalitu a určitě i seberealizaci. V nedávné době až překvapivě velká skupina občanů z naší obce
byla na „čumendu“ v pražském či vlastně lochovickém Domově a možná, že tu zarputilost a i
třeba výsledek vnímali. Za sebe to já vnímám tak, že už nijak ani nemohu rozlišovat, kdy je pro
mě ten Domov a nebo kdy ta obec. Přiznávám, že to všechno může být jen můj názor a tak se i
třeba ostatním omlouvám za svoji přehnanost subjektivity.
Mezi letošní úspěchy osobně zařazuji dokončení určité kauzy „zubní lékař“, kdy se po
dlouhém inzerování, jednání s řadou dalších osob a kapičku té práce či štěstí podařilo obsadit
v naší obci a v naší moderní a nově vybudované zubní ordinaci pozici zubní lékařky. Velmi si
cením těch vašich hodnocení, kdy od vás, pacientů zubní lékařky, vnímám slova uznání k osobě
lékařky, jak je milá, jemná a příjemná a jak spolu se sestřičkou nám vyléčily ten dlouhodobě
bolavý zub tady u nás. Jsem rád, že se i ony přiřadily k té velké skupině lékařů (vlastně jen
lékařek), jejich zdravotních sester, ale i třeba lékárnic, které jsou tady u nás v obci, jsou skvělé a
vlastně nám svoji prací i pečlivostí a úsměvem všem pomáhají.
Podobně bolavý zub jsme tady v Lochovicích měli dlouhodobě s Hradební ulicí. Možná
pojem ulice je trochu nadnesený, protože to jen vždy byla taková okrajová cesta, kde to nebyla
žádná sláva a loňské květnové povodně a přívalové deště tam udělaly ještě větší problém. Podařilo
se nám získat více jak 750 tis.Kč dotaci a na přelomu letošního září a října se díky určitě
pracovité stavební firmě Hrabák podařilo něco parádního. Stávající cesta je zapomenuta a snad se
nám z toho teď stane ta ulice. Celkově z obecního rozpočtu se ještě trochu připlatilo a hlavně se
ještě v navazující horní části obce řešily další práce a úpravy, které by měly mírnit nebezpečí
zaplavených domů vodou z kopce od Plešivce.
Dalším výmyslem byly „obecní plácky“, myšlenka na vybudování na 4 místech posezení a
dodání vybavení těchto míst pro setkávající se místní. Vznikla tak určitě nová zákoutí nebo ty
plácky a to jak v obci, dále na Oboře, v nové lokalitě Domov a z jara se v podobném duchu
dotvoří ještě prostor v zahradě u hasičské zbrojnice. Byl jsem rád, že na všech těchto místech
jenom úřad něco nepostavil, ale že řada místních, které jsem osobně oslovil, tak přišla, dělala a
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zvelebila si toto své místo kousek od jejich domů. Rád jsem se jak na Oboře, tak i u novostaveb
Domov zúčastnil jejich práce nebo jejich akce a jsem rád, že to zapadlo do toho pozitivního světla.
Rád jsem podpořil i na to vzniklý nápad na Oboře na novou výsadbu okrasných stromků u jejich
hlavní silnice a – a prakticky hned tam byly, samy skočily do děr a určitě se jim tam bude líbit.
Obdobně je naplánován podobný plácek u kapličky v Netolicích, kde děkuji majiteli pozemku, že
s pochopením reagoval a shodli jsme se, že jsme oba mysleli na to samé. Hledá se pozemek i
uvnitř Kočvar, kde by se mohl obdobný plácek pro návštěvníky a místní k posezení také vytvořit.
Jak k těmto pláckům, tak i k prostranství v centru obce přibyly informační stojany s leteckým
snímkem na konkrétní tuto část obce, doplněné snad vhodným turistickým popiskem.
Dalším pohlazením po duši jistě byla pokračující rekonstrukce soch a památek v obci, kterou
před 2 lety inicioval a zahájil pan Císař Vladimír, kdy se souhlasem památkového úřadu se letos
provedly restaurátorské práce na sloupu se sochou Panny Marie před kostelem. I zde se nám
podařilo získat více jak 100 tis.Kč dotaci z Ministerstva kultury, zbytek doplatila obec a o
minulém víkendu byla tato socha panem farářem za podpory dalších přítomných znovu uvedena
na naše lochovické nebe. Je možná příznačné i jednodušší říci – „bohu díky“.
U kostela nám v letošním roce pro zvelebování obce pomohla dopravní nehoda, kdy rozzuřený
traktor s pluhem přeoral letitou zeď se zábradlím. Chvilku to trvalo a na původním místě je zeď
jak když střelí a ještě k tomu nové zábradlí. Něco zaplatila pojišťovna, zbytek (větší) obecní
rozpočet a určitě to stálo za to.
Další slib, který se dal a který se podařilo splnit bylo vybudování propojovacího chodníku od
železničního přejezdu za hřbitovem až do novostaveb Domov. Byl nově vybudován chodník ze
zámkové dlažby, bylo instalováno nové veřejné osvětlení, chodník byl napojen dopravním
značením na cestu směrem na Kočvary a od začátku školního roku již slouží veřejnosti, zejména
školním dětem z novostaveb i klukům a děvčatům z Domova. A tato práce jde za šikovností rukou
z rodu Krubnerů.
Na našem hřbitově v listopadu se objevily další 3 opravené cestičky, které snesou určitě zase
velké nároky, provedla se část oprav márnice – sice jsme na ni nedostali dotaci, skončili jsme až
na 247.místě – a i tak se provedla základní oprava omítek, vyměnilo se okno a vstupní dveře a ze
strany garanta této myšlenky pana Ondráčka se pro následující rok ještě naplánovala oprava její
střechy. Nechaly se provést dendrologické práce a bezpečnostní řez místních stromů a dřevin,
trochu se prostřednictvím letních brigádníků prostor hřbitova uklidil, dále jsou zde naplánovány
práce na postupnou likvidaci starých a neudržovaných či zrušených hrobů a objevuje se myšlenka
na příští rok vybudovat na něm ještě kolumbárium jako další místo pro důstojné uložení památky
na naše zesnulé.
V jednom pavilonu Mateřské školy se, stejně jako v předešlém roce, provedla celková
rekonstrukce ústředního topení, včetně nových radiátorů, trubek a osazení nového kondenzačního
plynového kotle. Chtěli jsme získat finanční dotaci na tyto práce, skončili jsme o něco lépe –
243.místo a tak se oprava provedla z našich peněz. Pan Ondráček ještě vymaloval celý tento
pavilon, dále se dodal nový elektrický ohřívač vody, doplnil se nový nábytek do kuchyňky a před
koncem prázdnin bylo hotovo. Účet ve výši více jak 500 tis.Kč hradil rozpočet obce, ale stálo to
opět za to.
Možná někoho potěšila úprava místa za mostem ve středu obce, kde z původního místa
sloužícího jen a jen pro otáčení vozidel se vytvořilo nové opravené místo u nás. Nový asfaltový
povrch, nové obrubníky, zazdil se nebezpečný vstup do nefunkční strouhy a je naplánována ještě
montáž lavičky a odpadkového koše.
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Spolu s touto asfaltérskou prací se provedla další úprava některých místních komunikací a
přilehlých ploch a lépe to určitě vypadá. Na tyto práce navázala oprava cesty ve školním dvoře,
kde přeasfaltováním se výrazně zvýšila bezpečnost pro skotačící děti při dychtivé docházce či
úprku ze školy. Podařilo se opravit či nově vybudovat zpevněné stání ze zámkové dlažby pro další
2 místa v obci na umístnění barevných kontejnerů na odpad.
Pozornost byla věnována i do veřejného osvětlení v obci a to jak do nového nasvícení
přechodu před zámkem, cesty ke hřbitovu, kde se stavěly nové sloupy se světlem, v části obce Pod
lesem se doplnilo na stávající sloupy celkem dalších 5 světel a u zmiňovaného chodníku Domov
se instalovaly sloupy a světla s možností napájení pouze sluneční energií prostřednictvím nové
fotovoltaické technologie. Celkem v obci letos vzniklo 15 sloupů či nových svítidel veřejného
osvětlení. Díky panu Kořínkovi se u dalších více jak 20 stávajících světel v obci provedla výměna
svítidel, kdy ty původní a energeticky rozežrané „žárovky“ byly měněny za úsporné a více svítící
LED technologie. I díky jeho šikovným rukám se v letošním roce podstatně zrychlila následná
oprava poruch na veřejném osvětlení.
Vedle těchto prací se v obci dále nechaly provést práce na opravě/nové pořízení dalších
zábradlí u přejezdů, oprava „utopených“ či chybějícího dešťových katrů, instalace dalších
odpadkových košů, atd.
Do toho zdařilého se v letošním roce dá i jistě zahrnout nápad zastupitele pana Jakuba Šabata,
který následně s podporou obecního úřadu a pomocí velké řady občanů i občánků se realizoval
v rámci akce Ukliďme Česko a překvapivě velké množství odpadu se z přírody a okolí naší obce
dostalo na patřičná místa pro likvidaci. Za jeho bratrem se zase zapsalo Martinské putování
s lampióny, strašidly a s následným pečením vuřtů či buřtů na hřišti.
Obecní úřad pokračoval v jistě skvělé tradici a v letošním roce proběhly 2 řádné a jedna
mimořádná akce vítání nových občánků. Že se u nás v obci dobře žije dosvědčí i fakt, že se počet
trvale přihlášených občanů skokem dostal v letošním roce až na hodnotu 1.242 osob. A tak je to
třeba tím, jak se tu dobře žije, nebo naší dobrou obecní pověstí a nebo jen dobrou vodou a je nás
tak stále víc a víc.

Splašková kanalizace Netolice
V polovině letošního roku se prostřednictvím stavebního úřadu dokončilo stavební řízení a tak má
obec platné stavební povolení pro její výstavbu. V současnosti se připravuje agenda pro podání
žádosti o finanční dotaci z prostředků Státního fondu životního prostředí, kdy předpokládáme, že
z celkových nákladů kolem 12-13 mil.Kč můžeme snad úspěšně žádat a získat částku okolo 8
mil.Kč, zbytek bude na obecním rozpočtu a podílu zapojených lidí z Netolic. Koncem prosince se
bude vyhlašovat veřejná zakázka na zhotovitele a je reálný předpoklad v květnu/červnu 2020 začít
stavět, respektive bagrovat. Hnacím motorem je zastupitel obce ing.Červenka a určitě se mu
povede i nadále měnit obtíže a problémy této významné investiční akce do dalších vyřešených
skutků a činností.

Sportovní hala
V 2.polovině roku proběhlo územní řízení, je platný územní souhlas a v současnosti se dokončuje
podle tohoto územního souhlasu projektová dokumentace pro stavební povolení. Je předpoklad, že
koncem 1.Q 2020 se bude žádat o vydání stavebního povolení. Následně se bude vyhlašovat
veřejná zakázka na zhotovitele sportovní haly s tím, že i zde je reálný předpoklad, že v polovině
roku 2020 se bude moci začít stavět.
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Zadání obou výběrových řízení a provedení výběru nejvhodnějších dodavatelů pro tyto stavby je
relativně složité řízení a zastupitelé se shodli, že z důvodu maximální korektnosti a předcházení
možnosti nějakého nařčení z pletichy si raději tyto práce objednáme od nezávislých externích
firem, kde zastupitelé budou sice mít své zástupce v komisích a jen následně schválí výsledek
výběrových řízení…

Silniční obchvat Hořovic a dopravní situace u viaduktu Obora u nás
Obecní úřad organizoval na jaře setkání s občany na toto téma, zúčastnili se i pozvaní hosté, kteří
měli k dané problematice co říci. Bylo určité zadostučinění přípravě této akce, že přišla opravdu
velká řada občanů. Kdo jste se zúčastnil, víte, že se střetla dvě témata, jak vlastní okruh, který nás
zase až tak nepálí, protože do reality až tak nemůžeme brblat a další téma, které řeší a řešilo
dlouhodobě nebezpečnou situaci v místě samotného viaduktu. Auta a zejména nákladní auta
vytvářejí opravdovou hrozbu bezpečnosti procházejících. Na toto setkání navazovalo další jednání
starosty, spolu s přítomností pana senátora Oberfalzera, na Dopravním inspektorátu Policie ČR a
následně u vedoucího odboru dopravy Středočeského krajského úřadu a na Krajské správě a
údržbě silnic. Závěr z jednání je, že Policie upřednostňuje pouze zdlouhavější variantu na
vybudování celkového přemostění koryta Podlužského potoka (Kunatka) kovovou lávkou a
z každé strany prodloužení stávajících chodníků k lávce – z obce i z Obory.
Policie tak navrhla provedení úpravy dopravního značení za výraznější a reflexní, dodělání pruhů
na komunikaci před a za viadukt. Tuto úpravu tak obec ve zrychleném a trochu nestandartním
postupu s tichým souhlasem jak Městského úřadu v Hořovicích, tak i Krajské SÚS Praha
urychleně provedla. Osobně se domnívám, že žádné výrazné zklidnění situace to až tak nepřineslo
– prozatím.
Obec tak objednala na základě stanovených parametrů vyhotovení projekční a architektonické
prováděcí studie od autorizované osoby a její plánované dokončení by mělo být do konce února
2020. S touto studií následně začne další kolo, při kterém bude s příslušnými stranami – Krajský
úřad, Krajská SÚS, dopravně stavební úřad Hořovice, České dráhy, Policie, Povodí Vltavy, a ? –
další jednání o připomínkování a odsouhlasení této studie pro následné zadání projektové
dokumentace. Pro financování bylo jednáno předběžně se Státním fondem dopravní infrastruktury,
kde se optimisticky objevuje možnost dotačního zafinancování projektu i vlastní výstavby. Tak je
to naplánováno, skeptiky to nijak nepotěší, optimisté mohou vidět, že po dlouhých letech a
s ohledem na stále se zvyšující dopravu, se konečně tak něco plánuje a stanovuje se cesta
k postupné realizaci. Z mého pohledu to nijak nekončí, jen se to vleče…

Zasedání zastupitelstva obce ve 2.polovině letošního roku
5.9.2019 – účast 10 zastupitelů
V programu se řešila situace s výsledkem výběrového řízení na pozici ředitele základní školy
s tím, že v této situaci byla pověřena řízením školy stávající zástupkyně Mgr.Hlaváčová a to do
doby dalšího konkursu v polovině roku 2020, uzavřela se smlouva s paní zubařkou na
provozování zubní ordinace u nás, schválila se smlouva na opravu Hradební ulice, vyhodnotily se
cenové nabídky na opravu komunikací v obci, pro školu se navyšoval finanční příspěvek,
projednal se dodavatel zemního plynu na 2020, schválil se nákup technologie pro RTG do zubní
ordinace, po dlouhých jednání se Střed.kraj.úřadem se schválilo nové znění Řádu pohřebiště,
odsouhlasilo se proplacení faktur nad limit, neodsouhlasil se prodej obecního pozemku
v Netolicích, schválilo se průběžné rozpočtové opatření a projednaly se některé další drobnější
body k jednání
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14.11.2019 – účast 11 zastupitelů
V programu se řešil návrh Komerční banky Beroun na zainvestování obecních financí do
zhodnocujících investičních produktů banky, schválily se smlouvy na opravu komunikací,
schválila se obecně závazná vyhláška o odpadech, odsouhlasilo se přijetí finančního daru pro ZŠ
na financování obědů, další navýšení finančního příspěvku pro školu na tento rok za práce
provedené o prázdninách, odsouhlasení přijetí finanční dotace získané prostřednictvím MAS z
IROPu pro rekonstrukci učebny přírodních věd ve škole, projednal se předložený návrh
koncepčních protipovodňových opatření v okolí obce na toku Litavky a Podlužského potoku,
schválil se průběh letošní inventarizace majetku obce, schválila se kupní smlouva na nákup
pozemků pod zdí na hřbitově a v místě náhonu k bývalé traktorové stanici, odsouhlasily se
smlouvy pro věcná břemena ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, schválil se výběr
administrátora veřejné zakázky na zhotovitele Splaškové kanalizace Netolice, odsouhlasilo se
proplacení faktur nad limit, a projednaly se některé další drobnější body k jednání
19.prosince 2019
Naplánováno další jednání, kam jste srdečně zváni…

Rozpočet obce na rok 2020
Každoroční sestavování rozpočtu patří mezi odborné a odpovědně složité činnosti, při kterých
vedení obce spolu s účetní obce připravují prvotní návrh rozpočtu. Odhadují vývoj příjmů obce,
jaké budou zejména daňové příjmy provázané na ústřední orgány, které vytvářejí rozhodující
příjmovou část celkových obecních příjmů. Podíl vlastních příjmů obce je vždy výrazně menší a
to i zejména s ohledem zájmu na udržování stálé sociálně přijatelné či ještě přiměřené úrovně.
Do výdajové části se vedle stálých plateb na občanskou vybavenost navrhuje soubor plánovaných
investičních akcí, oprav i závazků a jejich finanční zajištění. Vše je obecně připravováno
z pohledu vyrovnaného rozpočtu tak, aby vlastně příjmy i výdaje byly v hodnotové shodě. Asi by
nebylo odpovědné si žít nad poměry, nemít sestavený rozpočet v rámci této filozofie a pro další
pokolení prohlubovat ztrátu.
S ohledem na očekávanou finanční náročnost plánovaných velkých investičních akcí – výstavba
splaškové kanalizace Netolice a výstavba sportovní haly – se v předcházejících 2 až 3 letech
vytvářela finanční rezerva z vlastních prostředků. Obec tak i při svém každoročním rozvoji
vytvořila relativně velký objem finančních prostředků, které vedle možnosti podat úspěšně žádosti
o finanční dotace, vytvářejí finanční vlastní základ pro rozjezd a určitě i dokončení těchto našich
plánů. Do návrhu rozpočtu na příští rok je do financování obou akcí počítáno dohromady
s částkou 10 mil.Kč. Relativně vyrovnaný rozpočet, zahrnující i finanční zajištění pro naplánované
akce dalšího rozvoje, je plánovaně zatěžován o uvedenou částku, kdy uvedený finanční objem pro
tyto dvě výrazné akce bude plánovaně hrazen z takto účelně vytvořených finančních rezerv. Pro
uklidnění informuji, že celkové finanční prostředky obce byly ke konci letošního listopadu na
hodnotě lehce nad 39 mil. Kč. Možná, že pamětníci s velmi dlouhou pamětí, mohou konstatovat,
že nepamatují takové finanční výsledky obecních prostředků.
Dále byl připravený návrh rozpočtu předložen do oponentního připomínkování do pracovní
skupiny vybraných členů zastupitelstva a dále do finančního výboru obce. Z těchto jednání
následně vzešel rozpočet, který byl podle stanovené legislativy zveřejněn pro veřejnost a je
předkládán zastupitelům na projednání a věřím, že i odsouhlasení.
V níže uvedeném návrhu tohoto rozpočtu jsou v rámci jednotlivých kapitol červeně zvýrazněny
plánované investiční akce a i náklady na úhradu dříve vytvořených závazků rozpočtu tak, aby bylo
lehce patrné, co a v jaké hodnotě se navrhuje pro rozvoj obce v příštím roce. Jsem přesvědčen, že
jsou zde uvedeny další potřebné akce pro plánovaný a určitě potřebný rozvoj obce. Již druhým
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rokem se snažíme do rozpočtu prioritně zařazovat akce a činnosti, které jsme navrhovali občanům
v rámci našeho volebního programu. Stále máme cíl ve splnění všech prohlášení uvedených ve
volebním programu během čtyřletého volebního období pro roky 2018 až 2022.
Návrh rozpočtu Obce Lochovice na rok 2020

Bude projednáván na zasedání zastupitelstva dne 19.prosince 2019.
I. P Ř Í J M Y
Par

Popis

Návrh rozpočtu/Kč

Daň z příjmů fyz.osob placená plátci
Daň z příjmů fyz. osob placená poplatníky
Daň z příjmů fyz. osob vybíraná srážkou
Daň z příjmů právnických osob
Daň z příjmů právnických osob za obce
Daň z přidané hodnoty
Odvoz za odnětí ze zeměd.půdního fondu
Poplatek za provoz syst.shrom.sběru kom. Odpadu
Poplatek ze psů
Poplatek za užívání veřejného prostranství
Správní poplatky
Daň z hazardních her
Daň z nemovitých věcí
Splátky půjč.prostředků od přísp.organiz.-ZŠ dot.na
moderniz.uč.přír.věd
Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač. Vztahů- VSS
Neinvestiční přijaté transfery od obcí - obec Libomyšl-hasiči
Ostatní investič.dotace-dotace na elektromobil
Celkem

4 200 000,00
90 000,00
400 000,00
3 446 000,00
1 000 000,00
8 000 000,00
14 000,00
695 000,00
50 000,00
50 000,00
15 000,00
107 000,00
1 300 000,00
2 830 900,00
456 500,00
30 000,00
500 000,00
23 184 400,00

1011
2321
2413
3314
3392
3412
3599
3612
3613
3619
3632
3633
3639
3721
3723
3724

Udrž.výr.potenc.zeměd.půd.fond a mimoprod.funkce zem.
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
Záležitosti radiokomunikací
Činnosti knihovnické
Zájmová činnost v kultuře
Sportovní zařízení v majetku obce
Ostatní činnosti ve zdravotnictví
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Ostatní rozvoj bydlení
Pohřebnictví
Výstavba a údržba místních inženýr.sítí - nájem
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp.a komunál.)
Využívání a zneškodňování nebezp.odpadů
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38 000,00
48 000,00
46 000,00
1 000,00
34 000,00
20 000,00
120 000,00
338 000,00
94 000,00
5 000,00
6 000,00
31 000,00
108 000,00
7 000,00
4 000,00
1 000,00

3725
3726
3729
6171
6310

Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
Využívání a zneškodňování ostatních odpadů
Ostatní nakládání s odpady
Činnost místní správy
Obecné příjmy a výdaje z fin.operací

PŘÍJMY

Rekapitulac
e
Třída 1:
Třída 2:
Třída 3:
Třída 4:

211 000,00
6 000,00
1 000,00
174 000,00
35 000,00

dle paragrafů celkem

24 512 400,00

rozpočtu dle položkových tříd
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté dotace

19 367 000,00
4 100 900,00
58 000,00
986 500,00

II. V Ý D A J E
Par

Popis

Návrh rozpočtu/Kč

2212 Silnice
z toho:
50 000 přechod pro chodce u nádraží ČD
2219Ostatní záležitosti pozemních komunikací
z toho:
300 000 oprava MK ul. Na Šancích
150 000 oprava chodníku u kostela
100 000 PD na chodník u viaduktu na Oboru
2221Provoz veřejné silniční dopravy (DSO Hořovice - režie)
2310Pitná voda
2321Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
z toho: 111 000 doplatek kanalizace Netolice - PD
5 000 000 výstavba kanalizace Netolice
350 000 výstavba kanal.přípoj. K RD - traktorka
2333Úpravy drobných vodních toků
3113Základní školy
z toho: 1 800 000 provoz ZŠ, MŠ a ŠJ
100 000 oprava třídy pro 1. ročník
486 000 oprava ÚT v mateřské škole
2 830 900 Dotace na moderniz.učebny přír.věd v ZŠ
149 000 Spoluúčast na moderniz.učebny přír.věd v ZŠ
3314Činnosti knihovnické
3319Ostatní zálež. Kultury
3392Zájmová činnost v kultuře
3399Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostředků
z toho: 165 000 dotace pro spolky
3412Sportovní zařízení v majetku obce
z toho: 5 701 000 výstavba Sportovní haly
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532 000,00
703 300,00

3 000,00
17 000,00
5 511 000,00

15 000,00
5 425 900,00

36 000,00
13 000,00
205 000,00
279 000,00
6 797 200,00

832 000 projekt.dokument.a organiz.staveb.řízení
200 000 výstavba přípojek pro Sportovní halu
3419Ostatní sportovní činnost
3421Využití volného času dětí a mládeže
z toho: 200 000 Dětské hřiště Netolice
100 000 herní prvky – Lochovice
3599Ostatní činnost ve zdravotnictví
3612Bytové hospodářství
z toho: 30 000 byt zubaře-parapety, kuchyň.linka
3613Nebytové hospodářství
3619Ostatní rozvoj bydlení
3631Veřejné osvětlení
z toho: 100 000 VO Netolice
250 000 VO Kočvary
100 000 VO Lochovice
3632Pohřebnictví
z toho: 75 000 oprava dalších chodníčků
100 000 oprava márnice
3639Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3721Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722Sběr a svoz komunálních odpadů
3723Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp.a komunál.)
3726Využívání a zneškodňování ostatních odpadů
3729Ostatní nakládání s odpady
3745Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
z toho: 100 000 obecní mobiliář
5212Ochrana obyvatelstva
5512Požární ochrana - dobrovolná část
z toho: 100 000 vybavení hasičů
6112Zastupitelstva obcí
6171Činnost místní správy
z toho: 500 000 elektromobil dotace
1 048 800 elektromobil spoluúčast
6310Obecné příjmy a výdaje z finanč. Operací
z toho: 40 700 úroky z úvěru na kanalizaci
6320Pojištění funkčně nespecifikované
6399Platby daní a poplatků stát.rozpočtu - daň za obec
6409Ostatní činnosti jinde nezařazené
z toho: 182 500 dopravní obslužnost DSO Hořovice
500 000 nespecifikované rezervy

11 000,00
327 000,00

69 000,00
118 500,00
18 000,00
70 000,00
882 000,00

296 000,00

30 000,00
31 000,00
986 000,00
886 600,00
17 420,00
52 000,00
712 000,00
20 000,00
336 000,00
1 065 000,00
5 527 800,00

40 700,00
45 000,00
1 000 000,00
682 500,00

32 760 920,00

V Ý D A J E dle paragrafů celkem
Rekapitulacerozpočtu dle rozpočtových tříd
Třída 5:
Třída 6:

Běžné výdaje
Kapitálové výdaje

15 378 220,00
17 382 700,00
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FINANCOVÁNÍ
8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech
8124Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč. Prostředků

-

Celkem

10 000 000,00
1 751 480,00
8 248 520,00

Místní poplatky pro rok 2020
a) Poplatek za komunální odpad ( os/rok/nemovitost )
 zůstává ve stejné výši jako v roce 2016, 2017, 2018 i 2019 – 580 Kč
 pro občany obce nad 70 let (kteří tento věk dovršili před 31.12.2019) bude i v roce 2020
platit sleva 500 Kč – výše poplatku 80 Kč , o slevu musí tito občané tak jako v loňském
roce dle obecně závazné vyhlášky včas osobně požádat a slevu na poplatku takto
uplatnit na OÚ Lochovice
 firma AVE CZ, Hořovice opět zdražovala a pro rok 2020 zvýšila cenu na 673 Kč na jednu
nádobu a poplatníka
Pro vaši informaci uvádím, že roční náklady na vývoz komunálního odpadu obce v roce 2018 byly
celkem ve výši 856 025 Kč a rozpočtené náklady za komunální odpad na 1 osobu/2018 byly
691Kč. Vedle toho ještě obec hradí náklady na vývoz tříděného odpadu, za rok 2018 to byla částka
789 214 Kč, a to je dalších 637 Kč za jednoho občana. Toto tak uvádíme s ohledem na skutečnost,
že existence různobarevných kontejnerů obecní rozpočet zatíží uvedenou částkou a když „trpíme“
že projíždějící turisté či vychytralí cizí podnikatelé nám drze a potají zaplňují nádoby u nás, tak to
za ně my všichni platíme z obecních peněz…

B ) Poplatek za psa – výše poplatků zůstává ve stejné výši tj. 200,- Kč /poplatek ze jednoho psa
300,- Kč / poplatek za každého dalšího
Cena stočného pro rok 2020
-cena pro rok 2016 byla za 1 m3
-cena pro rok 2017 byla za 1 m3
-cena pro rok 2018 byla za 1 m3
-cena pro rok 2019 byla za 1 m3

36,13 Kč bez DPH a 41,55 Kč včetně DPH
38,05 Kč bez DPH a 43,76 Kč včetně DPH
40,99 Kč bez DPH a 47,14 Kč včetně DPH
44,12 Kč bez DPH a 50,74 Kč včetně DPH

+ 2,51 Kč
+ 3,38 Kč
+ 3,60 Kč

Opětovně zde určuje cenu stočného u nás v obci zejména Státní fond životního prostředí, který
minimálně do roku 2024 bude určovat minimální výši této ceny u nás.
I letos jsme jednali na tomto úřadě v Praze o možnosti obdobně přiměřeného nárůstu ceny
pro rok 2020
Pro rok 2020 je tak ze strany uvedeného státního fondu podle původní analýzy předkládán
požadavek na výši ceny stočného pro naši obec ve výši
47,49 Kč bez DPH a 54,61 Kč s DPH za 1 m3 – při stávající hodnotě DPH ve výši 15%
nebo 52,24 Kč s DPH za 1 m3 – při nově schválené hodnotě DPH ve výši 10% , která by měla
vstoupit v platnost v průběhu roku, jedná se o zdražení o 3,87 Kč s DPH a při snížené sazbě o
1,50 Kč.
Obdobně se toto procentuální navýšení pravděpodobně promítne i do výše tzv.paušálu pro
výpočet stočného.
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Provoz sběrného místa – elektroodpad a objemný odpad
Již několik let úspěšně funguje pro občany naší obce sběrné místo, které je určeno pro řadu druhů
odpadů, které vznikají či objevují se u našich občanů, kteří jsou tak zodpovědní, že je do tohoto
místa dovážejí. Tento dvůr je v průběhu roku otevřen po dohodě ve všední den, ale především
každou sobotu dopoledne. Je snad předpokladatelné, že v nastávajícím zimním období nebude
taková aktuální potřeba jeho otevření a tak obecní úřad informuje, že pro všední dny bude uzavřen
– je ale možnost po telefonické domluvě ( buď OÚ nebo přímo pan Císař ml. ) i tak úspěšně
odvést odpad do dvora. Provoz v sobotu zůstává, i když doba otevření se zkracuje na čas od 9.00
hodin do 10.00 hodin.

Provoz sběrného místa biologického odpadu
Tato naše řízená skládka pro trávu, lupení, drobné větve, atd. v návaznosti na začátku zimního
vegetačního klidu je již uzavřená a předpokládá se její opětovné zahájení až v březnu /dubnu
2020.

Vánoční výzdoba v obci
Je určitě příjemné vnímat i v letošním adventu barevnost v ulicích i v rámci domů či zahrádek
řady občanů. Stejně jako v ostatních místech to stále více dokresluje předvánoční náladu a snad i
rozbijí pocit stále se zkracujícího dne a chybějící svit slunce.
Velký dík tak z pohledu obce patří zejména paní Renatě Schumové za její nepřehlédnutelný
vánoční strom ve statku, kdy s jeho rozsvícením nám všem začíná předvánoční čas. Jak ona, tak i
její příznivci a známí tak letitě připravují pro nás ostatní tento slavnostní okamžik, který nám
všem odstartuje čas vánoční.
Možná stejně pozitivně se dá nahlížet i na jeden vzrostlý strom v centru obce, který má na sobě
svítící hvězdy a řetězy a vytváří tak další kouzelný pohled na vánoční Lochovice. V letošním roce
ale z pátku 6. na sobotu 12.prosince vše bylo jinak. Prozatím neznámí vandalové bez kousku
studu, slušnosti a jistě i svědomí se pokusili strhnout instalované vánoční osvětlení. Podařilo se
jim tak spodní část v délce 6 – 8 metrů odtrhnout a natáhnout celý světelný řetěz přes chodník až
do vozovky. Naštěstí snad první slušný člověk, který zde procházel, se tohoto vandalství všimnul a
světelný řetěz alespoň přesunul za zídku mimo komunikaci. Dopoledne toto vandalství bylo
nahlášeno na Policii ČR, která nahlášení přijala, začala dohledávat informace vedoucí k objasnění
identity vandalů. V neděli se podařilo vše opravit a opětovně vrátit na jehličnan vánoční osvětlení
a možná ještě o trochu výš než původně bylo.
Podle sdělených informací od Policie ČR se šetření vede ve dvou rovinách – v první řadě osoby
s jiným bydlištěm než v obci, které se zde v podvečer vyskytovaly a pravděpodobně při cestě na
noční vlak si zde zařádily. Druhá varianta je podezření na někoho z místních… toto si nedokáži
představit, že někdo, kdo zde bydlí a každodenně tu chodí, tak by dokázal provést takový
odsouzení hodný vandalský čin. Budeme si přát, aby byla Policie úspěšná a pak aby třeba
následovalo potrestání – veřejné zneuctění, polití asfaltem a posypání peřím, spolu s vypráskáním
dotyčných za městské brány = tak by se postupovalo ve středověku a možná že i nyní by to bylo
úspěšné.
Po dohodě s Policií ČR obecní úřad vypisuje odměnu 5.000 Kč pro toho, který poskytne
informace vedoucí k objasnění uvedeného vandalství.
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Poděkování za práce i spolupráce s obecním úřadem
V závěru roku bývá jistě patřičné, aby za obecní úřad bylo vysloveno poděkování. Poděkování
snad všem, kteří na základě potřeby, požadavku či v mnoha případech prostého přání úřadu
pomáhali podle svých možností a sil.
Děkuji tak řemeslníkům-živnostníkům – zedníkům, bratrům Jiřímu a Miroslavu Krubnerovi,
řidičům těžké techniky – Liboru Císařovi a Zdeňkovi Fenclovi, elektrikáři Miloši Kořínkovi,
malíři a obchodníkovi Josefu Ondráčkovi, majiteli restaurace Josefu Červenkovi, obchodníkům –
rodina Polanských, paní květinářce Nové, IT technikovi obce panu Toťovi, plynaři panu
Nešvarovi, kovozámečníkovi panu Luboši Matějkovi, všem aktivním hasičům, paní kronikářce
Novotné, paní knihovnici Pazderové, majiteli autoopravny Milanu Havránkovi, opraváři obecní
multikáry panu Loskotovi, vedení Klubu seniorů za aktivizaci ostatních seniorů, i dalším našim
občanům, kteří byli ochotni s naší obcí a úřadem spolupracovat.
Poděkování patří i za chod a fungování naší čistírny odpadních vod, kdy na tom měl zásluhu jak
hlavní technolog pan Josef Mladič ve službách naší obce, odborní zaměstnanci společnosti VAK
Beroun ing.Pašková a provozář pan Huml a tak i naši provozní zaměstnanci Zdeněk Fencl a
Vladimír Putnoky.
Poděkování také patří i těm občanům, kterým naše obec není lhostejná, kteří chtějí pomáhat, kteří
to chtějí mít i před svým plotem hezčí, upravenější, barevnější a rozkvetlé.

Vážení občané, přeji vám, ať jsou vánoční svátky pro Vás obdobím klidu, radosti a rodinné
pohody.
Přeji Vám, aby rok 2020 byl pro Vás rokem nových a radostných zpráv a rokem vašeho pevného
zdraví i osobních úspěchů.
Přeji Všem krásné vánoce a hodně zdraví v roce 2020.
S úctou Mgr.Jaroslav Křivánek, starosta.

Klub seniorů
Čas běží, rok je opět za námi .... v únoru 2020 oslavíme již 6.výročí otevření našeho klubu. Když
se klubovna otevírala, nedovedli jsme si představit, co všechno v našem klubu prožijeme, jak se
budeme bavit a jak vyplníme čas při společných úterních posezeních. Neměli jsme tušení, zda
senioři budou kladně reagovat na činnost klubu. Jen za letošní rok jsme měli více jak 25 akcí. Ať
již to byly besedy, exkurze, návštěvy kina v Příbrami, účast na divadelních představeních
v Žebráku a nebo zájezdy na zámek Kozel, na farmu Čapí hnízdo, na výstavu v Čimelicích nebo
besedy u nás v klubu. Opět jsme zažili krásný, již osmý, týdenní pobyt, letos ve Špindlerově
Mlýně v Krkonoších.
Každotýdenní setkávání v klubu utvořilo velice pěkný, přátelský vztah mezi seniory nejen
z Lochovic, Obory, Netolic, ale také z Libomyšle a Lhotky. Velice dobré přátele jsme našli i mezi
seniory z Jinců. I oni navštěvují naše akce.
V našem středu se i v letošním roce uskutečnily oslavy narozenin a jubileí, slavíme jmeniny a
kalendářní svátky.
Jsme hrdi na to, že jsme se zapojili do výuky Univerzity třetího věku. Deset absoloventů má již za
sebou třetí semestr této univerzity a v únoru 2020 začneme již čtvrtý. Jsme přesvědčeni, že zdárně
dokončíme i další semestry a dosáhneme promoce na VŠ zemědělské v Praze.
Rok 2019 končí ... je třeba si přát do dalšího roku pevné zdraví, štěstí a spokojenost.
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Touto cestou děkujeme za příkladnou péči OÚ Lochovice, který nám v naší činnosti a akcích
vychází vstříc. Všem občanům naší obce přejeme do nového roku 2020 pevné zdraví a mnoho
úspěchů. Těšíme se i na návštěvu Vás, ostatních seniorů, kteří jste k nám ještě nenašli cestu.
Pevné zdraví, štěstí a úspěchy v roce 2020
přejí senioři
Několik našich seniorek a jeden odvážný senior úspěšně absolvovali druhý semestr Virtuální university
třetího věku. Za své úsilí a píli si zaslouží velkou jedničku s hvězdičkou. Dozvěděli se spoustu zajímavostí
o cestování a o životě včel. Příští rok budou pokračovat ve studiu. Přejme jim pevné zdraví a hodně
úspěchů.
Tutorka Květa Šromová

Okénko základní školy
Přišel krásný adventní čas, přípravy na nejočekávanější svátky v roce jsou v plném proudu.
I naše škola se pomalu připravuje na konec roku 2019. Vánoční dekorace zdobí třídy i chodby a
děti nedočkavě vyhlížejí prázdniny.
Naši školu potkalo několik personálních změn. První změnu jste všichni již zaregistrovali
– ve škole působí nová paní ředitelka Mgr. Radka Hlaváčová, která zde v předchozích letech
působila na pozici zástupkyně ředitele. Paní Mgr. I. Eklové patří ještě jednou velké díky za
všechny roky, které ve škole působila a za kvalitní práci, kterou zde odvedla. Od září se žáci
potkávají také s novými vyučujícími. Výuku přírodovědných předmětů, zeměpisu a některých
výchov zjišťují paní učitelka Mgr. I. Egrtová a K. Uhlířová. Od listopadu pak nastoupil nový
školník pan Ladislav. Bárta.
Od září už jsme vykonali spoustu práce. Pojďme si společně připomenout akce, které v
naší škole proběhly. V měsíci září se konal projektový den Strom třídy, v němž jsme se letos
zaměřili na nenásilnou komunikaci, nácvik empatie a naslouchání, učili jsme se spolupracovat ve
skupině a poznávat své spolužáky. Další projektové dny v listopadu byly ve znamení pohádky a
komiksů. Během listopadu proběhla školní kola olympiád z českého jazyka a z dějepisu. Ani v
kulturní a ekologické oblasti jsme nezaháleli. Představení Lovci a kořist i „Den s domácími
mazlíčky“ ve 4. třídě podpořily environmentální vzdělávání žáků, zatímco ke zlepšení kamarádské
atmosféry ve třídách přispěla oslava Hallowenu.
Žáci druhého stupně zhlédli cizojazyčné divadelní představení a velmi dobře
reprezentovali naši školu v netradičním sportu Target sprint, který je kombinací střelby a běhu. A
nesmíme zapomenout na projekt spolupráce 1. a 9. ročníku, kdy starší spolužáci navštěvují naše
nejmladší. Společně vařili, tančili a také pracovali v počítačové učebně.
Ve škole pracují děti v různých kroužcích, podílejí se na chodu školy v žákovském
parlamentu a navštěvují školní družinu, v níž se věnují rozmanitým aktivitám. Například
dramatický kroužek pro žáky a žákyně z 2. stupně připravil pro 1. -5. třídu představení Doktor
Bolíto.
Intenzivní zájem a práci věnují pedagogové integraci a začlenění žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami. Některá poskytovaná podpůrná opatření jsou financována z Evropského
sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky z tzv. Šablon II. a zaměřují se především na
žáky ohrožené školním neúspěchem (doučování, školní asistentky). Pravidelně jsme také zařadili
do učebních plánů třídnické hodiny zaměřené na vytváření bezpečného a příjemného prostředí ve
třídě. Využívají se při nich hry rozvíjející spolupráci, sounáležitost žáků třídy, komunikaci a
zdravé sebevědomí.
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Na krásný předvánoční čas nás naladila návštěva Mikuláše, anděla i čertů. Rolí se ujali
opět žáci deváté třídy. Přestože u menších dětí byla vidět i nějaká slzička, návštěva proběhla ve
všeobecném veselí. Věřím, že novou tradicí se stane vánoční vystoupení našich žáků pro
veřejnost. Školní družina ve spolupráci s dětmi ze zájmových útvarů připravila krásné vánoční
vystoupení. Poděkování patří žákům a zaměstnancům školy, kteří se podíleli na jeho přípravě i
všem, kteří je přišli podpořit.
To vše máme již za sebou, ale čeká nás mnoho dalšího. Připravujeme lyžařský výcvik,
výuku plavání, školu v přírodě a spoustu dalších školních i mimoškolních aktivit. Máme se na co
těšit
Závěrem mi jménem žáků a zaměstnanců školy dovolte popřát všem krásné a pohodové
Vánoce a vše nejlepší, hodně zdraví, mnoho osobních i pracovních úspěchů v novém roce.
Mgr. Radka Hlaváčová

Vánoce ve školní družině
Už je tu zas, vánoční čas…
… tak jako každý rok si postěžujeme, že to zase uteklo, že už jsou tady zase Vánoce.
Vlastně jsme ale rádi, že jsou tady, je to období klidu, očekávání a překvapení.
Nám ve školní družině advent a čekání na Vánoce docela uteklo. Začátek prosince, ale i konec
listopadu jsme pilovaly koledy na rozsvěcení vánočního stromečku na statku v Lochovicích a
přemýšleli nad nápady na vystoupení na vánoční besídku.
Jsme moc rádi, že jste si na naše vystoupení udělali čas a přišli se na nás podívat.
Všem čtenářům lochovických listů přejeme krásné Vánoce, pohodu a zdraví v novém roce 2020.
Děti a vychovatelky školní družiny.

Zprávičky z naší mateřské školy
Nový školní rok 2019/2020 jsme zahájili v plné sestavě – 81 dětí.
Děti přivítaly tři krásně nazdobené třídy.
Pro ty nejmenší to byla třída Broučci, pro prostřední Koťata a ty nejstarší – předškoláky – přivítala
třída Slůňata, která prošla během prázdnin rekonstrukcí. Byl vyměněn plynový kotel, radiátory,
rozvody topení, byla provedena výměna osvětlení v herně a šatně dětí a zároveň byl celý pavilón
vymalován, za což patří velké poděkování OÚ Lochovice.
Uběhly tři měsíce a děti mají za sebou již mnoho zážitků a dobrodružství. Nejmladší děti Broučci
si i přes počáteční slzičky zvykly a hraní i práce se Šmoulíky je baví. Koťata se zabydlela
v pařezové chaloupce u svých nových kamarádů Křemílka a Vochomůrky a i Slůňata již splnila
velkou část úkolů, které jim chystá Večerníček.
Kromě každodenního zajímavého programu, který dětem paní učitelky připravují, k nám přijela již
dvě divadla a pan kouzelník. Koťata a Slůňata byli na Dýňobranní v Bykoši a v současné době
jezdí předškoláci na plavecký výcvik. Lochovické posvícení jsme oslavili pečením posvícenských
koláčků. Do konce kalendářního roku nás ale ještě čeká mnoho dalších zajímavých zážitků.
Nejkrásnější měsíc prosinec zahájíme hned první adventní neděli zpíváním koled při rozsvícení
stromečku ve statku. Poté budeme netrpělivě očekávat příchod Mikuláše, andělů a čertíků, které
ve školce přivítáme 5.12. Také budeme pilně trénovat vánoční besídky, abychom svým rodičům a
blízkým ukázali, jak jsme šikovní. Při vánočním posezení si budeme zase připomínat různé lidové
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zvyky a potěšíme se dárečky, které nám Ježíšek s předstihem do každé třídy přinese. A až se zase
sejdeme v novém roce ve svých třídách, těšíme se na další akce a zážitky. A o nich vám napíšeme
zase příště.
Přejeme vám krásné Vánoce, spoustu pohody, lásky a klidu a do nového roku 2020 hodně zdraví!
Děti a zaměstnanci MŠ Lochovice

ŠKOLNÍ JÍDELNA
Školní rok 2019 / 20 začal pro nás velmi příznivě, protože se opět modernizovalo.
V září byla zakoupena do kuchyně nová pečící pánev, která nahradila pánev starou a nefunkční.
Pečící pánev zakoupila do školní jídelny obec Lochovice, za což jsme moc rádi a tímto děkujeme.
Také děkujeme panu starostovi Křivánkovi za možnost zapůjčení čistícího stroje pro úklid podlah,
který si také celoročně můžeme zapůjčit podle potřeby.
V září 2019 se do školní jídelny přihlásilo celkem 322 strávníků, z toho 40 strávníků jsou naši
spoluobčané, pro které je nám ctí vařit.

Všem spoluobčanům hodně lásky, zdraví a osobní pohody
přeje kolektiv školní jídelny.
INFORMACE
Ve dnech 23.12.2019 – 31.12.2019 bude podatelna
OÚ Lochovice zavřena

Co nás potěšilo
Z řad občanů jsme obdrželi milý dopis, jehož znění po souhlasu jeho pisatelky uveřejňujeme.
Vážený pane starosto,
v poslední době jsem při návštěvách místního hřbitova byla příjemně překvapena výrazně
zlepšeným, kultivovaným prostředním. Vzniklo nové oplocení, upravily se hlavní přístupové cesty,
zrekonstruovala studna a její okolí, přibyly stojany na konve. Před vstupem do hřbitova byl
instalován odpadkový koš a lavička, kde si návštěvník může odpočinout.
Potěšilo mne, kdy jsem viděla, jak pracovník obce svědomitě a pravidelně seká trávu i v uličkách
mezi hroby a pečlivě ji odklízí.
Chci proto vám a všem pracovníkům obecního úřadu, také mladému muži, který pracuje přímo
na hřbitově, za tuto péči poděkovat a ocenit, jak se proměnila místa, kam chodíme za našimi
blízkými.
S pozdravem
PhDr. Marie Štěpánková
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