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Vážení občané naší obce Lochovice,
místních částí Obora, Netolice, Kočvary
i z Lopatárny…
Přicházíme za vámi v tento předvánoční čas, a
možná o to letos více aktuálně, s přáním všeho
dobrého a i s přáním na pevné zdraví. Vánoce a zdraví, štěstí i spokojenost, to jsou určitě
tradiční jistoty a hodnoty, které si dlouhodobě po právu užíváme a vždy v závěru každého
roku patřily mezi jistoty, které chceme, máme je kolem nás a je to i určitá jistota v našem
životě. Je krásné, že i letos to jistě tak cítíme a všichni to určitě tak nějak potřebujeme mít, ale
letos a vlastně po celý letošní rok to je trochu jiné. S překvapením, se strachem i možná
s obavami jsme prožívali převážnou část letošního roku, kdy jsme si museli připustit, že tu
s námi je i určitá hrozba, hrozba, která nás může ohrozit, jak na zdraví, ale bohužel i na našich
životech. Přišlo na svět něco, co jsme několik předchozích desítek či stovek let naštěstí
nezažili, něco, čeho se pravděpodobně každý z nás každodenně obává a jen snad ten čas
společného žití teď s námi možná trochu otupuje naši obezřetnost před jeho nebezpečností a
zákeřností.
Určitě každý z nás ví, o čem to je a předpokládám, že každý si k tomu viru vytvořil i
vlastní postoj, jak se ho bát nebo nebát, jak se ke všemu chovat, jak se chránit i chránit své
nejbližší a zároveň, jak dávat najevo, že ho přehlížím a jsem „frajer“, jak si udržet svůj rozum,
radost ze života i v rámci svých možností se přizpůsobit.
Není ale cílem našich obecních novin strašit, ale naopak chceme přispět k vánoční pohodě,
k rozjímání o našem životě, kdy jsme i přesto vše určitě letos také prožili krásný rok, rok ve
zdraví, v pohodě, v míru, i určitě mezi svými nejbližšími, se kterými je nám dobře a se
kterými jsme šťastni. Vybrali jsme si místo, kde chceme žít, jsme tu určitě spokojeni,
předpokládám, že se také i všichni zajímáme o vše, co tu máme, co se tu plánuje, a nebo o
tom, co máme ještě zájem tady mít. Každý rok tu i u nás vzniká něco nového, nijak se to
nikdy nerodí jednoduše a samo, ale snad každý soudný lochovák připustí to nové, to
vylepšování a snahu o změnu. I letos v průběhu tohoto nelehkého roku jsem velmi rád vnímal,
že stále nacházím spojence pro své plány nebo vlastně plány našeho úřadu zejména mezi
sousedy či kamarády a vlastně i mezi všemi námi tady u nás v obci. A rád vnímám, že vedle
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toho jsou a byli tu i jiní, kteří tu sami, někdy i o své vůli něco vybudovali, chtěli to lepší a
někdy to ani nijak nepresentovali – prostě chtěli to udělat, cítili se přitom dobře a pro sebe, i
pro nás ostatní, to udělali. Jsem za to rád, vždy na tom „vyděláme“ my všichni.
S velkou radostí tak připomínám to nové a vzniklé hlavně ve druhé polovině letošního
roku. Počátkem léta vzniklo nové dětské hřiště v Netolicích a to i za pomoci velké řady
místních, podařilo se opravit havárii na dešťové kanalizaci u budovy školy, velkou změnou
prošel prostor na místě bývalého náhonu od mostu až po konec obce, kde najednou je to úplně
jiné, bezpečnější, hygieničtější a tvrdím, že i hezčí, na našem hřbitově došlo k výstavbě
dalších cestiček i povedlo se objednat u místního truhláře opravu trámoví a přeložení střechy
márnice, velkou změnou prošel prostor před školou, kde se pokládala nová dlažba a
opravovaly se chodníky. Zde určitě největším kladem je oprava a doplnění původní historické
dlažby před školou, kde dlouho a dlouho panovala laciná arogance rádoby odborných firem
nad nutností udržovat um těch předcházejících řemeslníků. Díky jednomu z občanů došlo i
k pokračování estetické a vegetační změny v parku u pomníku padlých. Podařilo se opravit
chodník i u novinového stánku a část zídky před zdravotním střediskem, stejně jako se
zajistila pokládka nového chodníku kolem našeho kostela. Každodenně jsme spolupracovali a
hlídali rozsah prací u rekonstrukce železničního přejezdu za hřbitovem, stejně jako i u zásadní
opravy nábřežní zdi u Litavky, kde jsme příslušným stavebníkům ukazovali, že to chceme
opravit, rychle, dobře a rozhodně si nenechat zakrýt oči nad případným šlendriánem. U obou
těchto akcí se to podařilo a získáme z toho všichni tady u nás.
Velké změny přišly i u budov školy a školky, ve školce se u dalšího pavilonu zajistila,
provedla a zaplatila z prostředků obce výměna ústředního topení, včetně kotle. Ve škole
proběhla za posledních x let velká a finančně náročná rekonstrukce učebny přírodních věd, na
kterou se naštěstí podařilo zajistit skoro 3 milionovou dotaci. Podařilo se provést nové
napojení budovy školy na pitnou vodu, kde se napravilo to, že v minulosti ve starých trubkách
z ústředního topení se ze školy do školky vedla teplá voda na vytápění školky a po
plynofikaci budovy školky před cca 10-15ti lety se do těch samých kovových trubek ve
zpětném směru pustila pitná voda pro školu, fuj. Teď je tam položené v max.možné délce
nové plastové vedení pro hygienicky „zdravou“ pitnou vodu. Možná, že se ani nepoznalo, že
došlo k úpravám na řízení veřejného osvětlení v obci, kdy došlo – konečně – k instalaci
soumrakového čidla a veřejné osvětlení již funguje bez opakujícího se posouvání tam či tam
na starých hodinkách. V Netolicích se podařilo instalovat nové osvětlení, kdy cesta z obce
směrem na Praskolesy má teď od konce roku nová 4 další svítidla. Pro očekávanou sportovní
halu se zajistilo vybudování přípojek pitné vody, kanalizace a elektřiny. U zdravotního
střediska a přilehlé bytovky se v závěru roku provedla oprava povrchu přilehlé asfaltové
komunikace, včetně napojení na krajskou hlavní silnici přes obec. Asi opět za poslední roky
další významná akce u nás – Splašková kanalizace Netolice – postoupila do realizace, od
konce srpna se tam již provádějí zemní práce a dodávka hlavního gravitačního potrubí
s vyústěním pro domácí odbočky, kdy aktuálně teď je již položeno v rámci celé průjezdní
komunikace přes Netolice. S tím byla a je spojena složitá agenda s uzavřením smlouvy a
proplácením faktur za provedené práce směrem ke Státnímu fondu životního prostředí.
V současnosti jsou provedeny práce za více jak 4 miliony korun a je předpoklad, že ještě letos
nám zpětně od tohoto fondu dojde více jak 2,5 mil. Kč v rámci schválené dotace. Zde si
osobně velmi vážím pana ing.Tomáše Hejduka ze Lhotky, bývalého pana starosty, který
výrazně pomáhá v jakékoliv agendě u této akce, a to výhradně bezplatně.
Mělo by ze strany našeho úřadu nezapomínat v rámci možností na žádné místo u nás, proto i
pro tak trochu vzdálené a možná i trochu v minulosti opomíjené Kočvary se naplánovala a
následně realizovala montáž 8 sloupů s novým veřejným osvětlením. Snad to místní přijmou a
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snad někdy sami ocenění, že i k nim už došlo „obecní světlo“, s pozorností i pochopením pro
jejich život tam za lesem.
Mezi letošní úspěchy obce patří i zúročení předcházející přípravy našich předkládaných
žádostí o dotace, kdy nám byly přiznány i pro již provedenou akci „Obecní plácky“, zpětné
proplacení cca 250 tis. Kč, pro márnici máme zpětně získat přes 100 tis.Kč, pro stavební
úpravy a doplnění našeho sběrného místa U lakovny je nám schváleno proplacení až 80%
nákladů a to ve výši 1 mil. Kč. Je to určitě jak lidské, tak i finančně příjemné podpoření naší
snahy o rozvoj obce a hledání možností jeho financování. Je pravděpodobné, že řada z nás
zaregistrovala, že náš úřad má nové a snad i hezké nákladní pidiauto. I zde se podařilo obhájit
naši žádost o dotaci a získat 500 tis. Kč ze strany opět Státního fondu ŽP a již využíváme plně
elektrické vozidlo, které postupně nahrazuje či doplňuje stávající Multicar M 25. I rychlým
součtem je lehce zjistitelné, kolik „na víc“ peněz nám v letošním roce přiteklo, či se podařilo
zajistit do rozpočtu obce v letošním roce – více jak 15 milionů Kč. V tomto rychlém přehledu
toho nového v končícím roce chci ještě informovat, že je dokončena prakticky celá agenda
pro podání žádosti o finanční dotaci na příští rok a to pro opravu místní komunikace v místní
části Kočvary, kdy plánujeme opravit necelý 1 kilometr místní komunikace, kdy je reálná
možnost získat teď výjimečně až 80% dotaci, kdyby tak oprava pro obecní rozpočet vyšla jen
na cca 300 tis.Kč a získat můžeme zbývajících více jak 1 mil.Kč. Vedle toho se dokončila
žádost o dotaci na budovu MŠ – výměna ústředního topení v pavilonu kuchyně, včetně
příslušenství skladů, sociálního zázemí a kanceláří, která je projekčně spojena s určitým
dokončením a konečně dopojením vzduchotechniky pro tuto kuchyň. Zde je paradox, že již
před cca 10 lety se ta vzduchotechnika (odvětrávání a větrání-přísun čistého nebo
přihřívaného venkovního vzduchu) již byla plánována, v tichosti zůstala jen tak trochu
nedokončena a prakticky možná jen pro fotografické doložení, že to vlastně bylo v pořádku…
Nebylo a tak se nově a s novou technologií plánuje konečné dokončení. I zde je možnost
získat opět až 80% nákladů zpět z celkové výše zakázky ve výši cca 1 mil. Kč. Zde
potřebujeme pro souhlas hygieny s provozem kuchyně kladné vyjádření, že vzduchotechnika
je funkční a snad se to konečně po tolika letech naplní, že k ní budeme solidní. Další projekt –
žádost o dotaci je v současnosti dokončován pro výstavbu či doplnění herních prvků pro nová
dětská hřiště. Nové by mělo vzniknout na Oboře a u hasičské zbrojnice by se stávající místo
doplnilo jak o další atrakce pro malé děti, tak i workoutové prvky pro mládež. I zde si
přejeme, aby se dotace získala, celkové plánované náklady jsou spočítány na částku cca 300
tis.Kč, děláme vše pro to, aby přišly i peníze odjinud.
Asi na závěr tohoto přehledu jsem si ponechal letošní novinku, Osobně mě získala
myšlenka na další vánoční výzdobu v obci a v jejím centru v parku před školou u pomníku
vzniklo další, předpokládám, že hezké místo pro vánoční atmosféru. S velkou pomocí
seniorek paní Novotné, Budělovské, Hrubé, členů jejich rodin, několika kluků a zaměstnanců
Domova Lochovice a i obecních údržbářů zde vzniklo něco snad příjemného. Podařilo se
zajistit pomoc i od rodiny výtvarníků a šikovných rukou z Hořovic a snad tato naše snaha
odolá zájmu nájezdníků, kteří by snad, jako v loňském roce, chtěli zde u nás škodit – věřím,
že to nenastane. A obdobně vyzdobená vánoční místa letos opětovně fungují na Oboře a nově
i v lokalitě Domov, i zde chci poděkovat těm několika z místních, kteří, resp.které to tam
chtěly mít ještě hezčí. I zde to může být ve vánočním podvečeru místo pro hezký výlet. Vedle
obecní výzdoby je zde již letitě krásná vánoční atmosféra prostřednictvím vánočního stromu
paní Schumové a jejich přátel ve středu obce a velké množství vánočních výzdob na řadě
domů a pozemcích občanů u nás v obci. Je to takové pohlazení po duši, když v tento čas
každý přijíždějící k nám vstupuje do naší vánoční atmosféry, do místa, kde je ještě příjemné
vnímat přicházející vánoce a adventní atmosféru.
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JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
-zasedání zastupitelů od června do prosince 2020
Zasedání č.11 – 25.června 2020
Zastupitelé podle znění zákona o obcích projednali a schválili bez výhrad hospodaření obce za
rok 2019, spolu s účetní závěrkou, dále schválili hospodaření a účetní závěrku základní školy
a mateřské školy, odsouhlasili plán výnosů a nákladů hospodářské činnosti obce na rok 2020,
projednali rozpočtové opatření č.2/2020, schválili uzavření smlouvy o dílo na dodavatele
splaškové kanalizace v Netolicích, smlouvy o „kanalizaci“ mezi obcemi Lochovice, Lhotka a
Libomyšl pro rok 2020, uzavření dodatku pro dodavatele zemního plynu pro odběrná místa
obce, odsouhlasili provedení velké opravy řízení technolog.provozu čistírny prostřednictvím
VAK Beroun, rádi jsme odsouhlasili, že z prostředků Středočeského krajského úřadu jsme
získali dotaci na další částečné financování splaškové kanalizace v Netolicích, projednali
finanční zajištění rekonstrukce učebny přírodních věd ve škole, odsouhlasili dodavatele pro
rekonstrukci chodníku kolem kostela, novou přeložku vodovodního řadu pro budovu školy a
dále další agendu, např. s ohledem na pozemková věcná břemena pro společnost ČEZ
Distribuce v zájmu obce.
Zasedání č.12 – 17.září 2020
Zastupitelé schválili vítěze veřejné zakázky na projekční práce pro nástavbu na jednom
pavilonu MŠ pro vytvoření dalšího oddělení, pronájem kulturního sálu pro sportovní oddíly či
ženy do června příštího roku, schválili částečné navýšení rozpočtu pro školu, schválili
smlouvy o dílo na dodavatele prací v obci, schválili vítěze veřejné zakázky na dodávku
nového veřejného osvětlení Kočvary, odsouhlasili provedení opravy komunikace u
zdravotního střediska, opětovně odsouhlasili konkrétní částku finanční dotace na kanalizaci a
jen tak tak se podařilo několika rozumným zastupitelům zvrátit třeba někým prosazovaný
prodej sice malých, ale obecních pozemků v naší obci. Asi by mělo platit, že obec, dokud není
obecní zájem, tak by neměla své pozemky rozprodávat. Patří poděkování těm zastupitelům,
kteří měli stejný názor jako starosta a paní místostarostka – neprodávat…
Zasedání č.13 – 22.října 2020
Zastupitelé se mimořádně sešli, protože pro konečné schválení naší žádosti o dotaci pro
kanalizaci Netolice bylo potřeba urychleně schválit smlouvu se Státním fondem životního
prostředí pro financování cca 55% podílu celé investiční a dotační akce. Dále se na jednání
odsouhlasilo další částečné navýšení finančních prostředků pro naši školu, kdy se jednalo o
úhradu další faktury pro rekonstrukci osvětlení jedné učebny školy.
Zasedání č.14 – 17.prosince 2020
Poslední zasedání zastupitelů v letošním roce, které mělo v programu schválení posledního
rozpočtového opatření, informaci o průběhu hospodaření obce za 11 měsíců letošního roku,
schválil se rozpočet obce na rok 2021, upřesnění střednědobého výhled obce 2019-2023,
rozpočet školy na příští rok, odsouhlasila se cena stočného také pro příští rok, schválilo se
podání žádostí o dotace na akce v obci pro jejich podání v příštím roce, odsouhlasil se
dodavatel elektřiny na příští rok pro odběrná místa obce, odsouhlasil se plán inventarizací
majetku s provedením k 31.12.2020, vyhlásil se další ročník grantového řízení obce pro
finanční podporu sportu, kultury i třeba seniorů, hasičů či dalších zájmových organizací
v obci pro příští rok a projednalo se spolufinancování občanů Netolic na u nich budované
kanalizaci
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HOSPODAŘENÍ OBCE
Vlastní rozvoj a fungování obce i její ekonomická realita, to je poněkud složitý organismus,
který je hlavně vždy živen finančními prostředky, které obec získává ze státu, od ministerstva
financí a od finančních úřadů. Ta naše vlastní část vytvářená našimi obecními daněmi není a
nikdy nebude nijak významná, ale i tak je potřebná. Pro rok 2020 počítal rozpočet s příjmy
kolem 25 miliónů a obdobnými výdaji. S ohledem na plánovanou výstavbu kanalizace
v Netolicích a snad i výstavbu sportovní haly se do rozpočtu obce vložila několikamiliónová
finanční jistota pro jejich realizaci, a která byla vytvořena v minulosti při úsporách a ziscích
obecního rozpočtu. Stále se daří tuto jistotu nejen udržovat, ale i nadále vytvářet a to bez
ohledu na stálý rozvoj obce, rozsah oprav či rekonstrukcí u nás. To, že život obecních
rozpočtů je spojený s rozpočtem státu, bylo hodně hlasité třeba koncem prázdnin, kdy se
blížily krajské volby. Bylo až překvapivé, co potencionálních budoucích krajských zastupitelů
či hujerů doslova mlelo pantem, jak obecní rozpočty nezodpovědnou vládou a
zkorumpovaným parlamentem zchudnou a oni tomu zamezí.
Volby jsou pryč, toto už není tak nutné vykřikovat a upozorňovat na sebe a – a všechno běží
stejně jako v minulosti. Díky tomu, že i přes zavření ekonomiky stejně vše tak nějak
fungovalo, i podnikatelé a řemeslnící, stejně jako průmysl a naše nezdolatelná chuť po
nakupování, vše stejně fungovalo i drželo se ve stejných kolejích. Věrohodným dokladem je
tak významně hodnota získaných daní od státu – daň přidané hodnoty. Zde se v závěru roku
2019 plánoval výnos pro obecní rozpočet cca 8 mil.korun, trochu se při výpočtu raději
předvídavě ponížil oproti optimistickým prognózám a i přesto vše je stav získané daně
z přidané hodnoty od finančních úřadů k polovině prosince ve výši cca 9.600 000 Kč – to je
víc jak o 1.600 000 Kč – jistě paráda a snad i reálná pochvala pro hospodaření státu a
fungování celého rozsahu naší ekonomiky. Toto číslo tak i předurčuje celkový aktuální
výsledek našeho obecního hospodaření – v polovině letošního prosince, i přes znova velké
číslo našich investic a výdajů do rozvoje obce, které se realizovaly, je aktuálně stav našich
příjmů ve výši cca 30.400 000 Kč a oproti tomu se výdaje dostaly na cca 25.300 000 Kč. Již
v loňském roce jsem informoval, že nikdy v novodobé historii nebyl celkový finanční majetek
na účtech v bankách tak vysoký. Stále vzpomínám, jak jsem si třeba s tehdejším starostou
panem Komzákem před cca 10ti lety považoval, že obec má tři a půl až čtyři milióny korun,
které i třeba předcházející starostové vytvořili. O to víc je určitě velmi příjemné zjištění, že
hospodaření v závěru roku dokládá, že celkové jmění obce vyjádřené v korunách je na až
těžko představitelné hodnotě skoro 44 miliónů korun. A to za neustálého fungování i rozvoje
obce, díky dobré výkonosti ekonomiky státu, fungování a prosperitě množství podnikatelů a
řemeslníků i díky důvěře všech našich občanů ve stát. A určitě i starostlivému a uvážlivému
fungování obecního rozpočtu. Je to jistě hodně peněz, ale pamatujme na naše strategické
plány na dostavbu kanalizace v Netolicích, na výstavbu tělocvičny pro školu či sportovní haly
u nás, na potřebnou nástavbu na budově mateřské školy pro rozšíření kapacity, na nutné
rekonstrukce v budově více jak 100 let staré školy, na opravy našich komunikací, na… těch
uvážlivých plánů je stále dost a nikdy asi nebude možno říci, že už není nutno kam dávat a už
se může jen rozdávat pro radost.
Domnívám se, že v čele obce a mezi zastupiteli by stále mělo být víc těch lidí, kteří toho
v životě již dost zažili či vybudovali, kteří mají reálné životní zkušenosti a velký pocit životní
odpovědnosti za své jednání i rozhodování, než jen mladých a horlivých nebo ukřičených,
kteří toho třeba ještě moc nezažili a všem ostatním toho za sebe třeba nemají až tak moc co
ukázat. I tak je ale ta krásná věc – „když ptáčka lapají, krásně mu zpívají“, která někdy
dokáže vlastní rozum a rozvážnost překrýt laciným povídáním o nutné i vlastně potřebné
změně. Dost často se i ukáže, že ne každá změna bývá k lepšímu… Ale, to se od hospodaření
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obce dostáváme až k jinému tématu, k jiným snům, ambicím, přirozené či nepřirozené touze
být šéfem. A dost často i ten „šéf“ musí pracovat a nemá šanci se pohodlně ukrýt za ostatní a
hrát ty dobře známé – já nic, já jen muzikant. A tak je to tak, jak to je, naštěstí jsme všichni
nahraditelný a jen čas ukáže kdo víc či kdo méně.
Rozpočet obce na rok 2021
Každý konec roku je spojen s tím, že se připraví, sestaví, obhájí a následně schválí rozpočet
obce na další rok. Je pravděpodobné, že není dost znalých a informovaných osob, vlastně
zastupitelů, kteří by znali, uměli a hlavně byli ochotni rozpočet obce na další rok připravovat
a i obhájit a prosadit. Rozpočet obce není jen o nutných výdajích obce na popelnice, úklid, na
zeleň, na podporu školy, na svícení a topení, náklady na fungování úřadu, ale velký prostor by
měla vždy vytvářet určitá vize autorů na to, co bude, co se chce, co by se mohlo tady
vybudovat nebo nechat vybudovat. Letos i s odhadováním, jak se státu a podnikatelům bude
v příštím roce dařit, jaké bude rozpočtové určení daní a či předpokládaná hodnota daní, které
stát přerozdělí zpět obcím. Vždy to je nějaké zašmodrchané, ale pro příští rok nějak obzvlášť.
Proto jsme starosta, paní místostarostka a paní účetní obce zvažovali a počítali či odhadovali.
Reálný vývoj DPH v příštím roce jsme raději oproti výnosům za letošní rok preventivně
ponížili o cca 10% a jinak počítáme a odhadujeme reálná čísla. V zastupitelstvu tento návrh
rozpočtu prošel a byla překvapivá shoda pro hlasování. Naše obec už tak rozpočet na 2021 má
a je tam i dohledatelné, které akce, rekonstrukce či opravy náš úřad pro rozpočet zařadil a
bude zajišťovat. A možná je jich tam zase víc, než bylo v roce letošním či v loňském.
Schválený rozpočet obce na rok 2021
Rozpočet obce Lochovice na rok 2021

I. P Ř Í J M Y
Paragraf

Popis

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

3 780 000,00
79 200,00
360 000,00
3 101 400,00
900 000,00
7 880 000,00

Odvod za odnětí ze zeměd.půdního fondu
Poplatek za provoz syst.shrom.sběru kom. Odpadu

39 600,00
712 000,00

Poplatek ze psů

50 500,00

Poplatek za užívání veřejného prostranství

50 000,00

Správní poplatky

15 000,00

Daň z hazardních her

96 300,00

Daň z nemovitých věcí

1 300 000,00

Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač. Vztahů- VSS
Neinvestiční přijaté transfery od obcí - obec Libomyšl-hasiči
Ostatní investič.dotace-SFŽP-Splašková kanal.Netolice
Celkem

502 800,00
30 000,00
5 480 522,31
24 377 322,31
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1011 Udrž.výr.potenc.zeměd.půd.fond a mimoprod.funkce zem.

46 000,00

2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly

48 000,00

2413 Záležitosti radiokomunikací

46 000,00

3314 Činnosti knihovnické

1 000,00

3392 Zájmová činnost v kultuře

38 000,00

3412 Sportovní zařízení v majetku obce

20 000,00

3599 Ostatní činnosti ve zdravotnictví

120 000,00

3612 Bytové hospodářství

357 077,69

3613 Nebytové hospodářství

94 000,00

3619 Ostatní rozvoj bydlení

5 000,00

3632 Pohřebnictví

13 000,00

3633 Výstavba a údržba místních inženýr.sítí - nájem

31 000,00

3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

108 000,00

3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů

7 000,00

3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp.a komunál.)

4 000,00

3724 Využívání a zneškodňování nebezp.odpadů

1 000,00

3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů

211 000,00

3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů

6 000,00

3729 Ostatní nakládání s odpady

1 000,00

6171 Činnost místní správy

174 000,00

6310 Obecné příjmy a výdaje z fin.operací

35 000,00

25 743 400,00

PŘÍJMY

dle paragrafů celkem

Rekapitulace

rozpočtu dle položkových tříd

Třída 1:

Daňové příjmy

Třída 2:

Nedaňové příjmy

1 308 077,69

Třída 3:

Kapitálové příjmy

58 000,00

Třída 4:

Přijaté dotace

18 364 000,00

6 013 322,31

II. V Ý D A J E
Par

Popis

Kč

2212 Silnice

785 000,00

z toho: 350 000 oprava MK Kočvary
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací
z toho: 250 000 chodník Náhon
250 000 oprava chodníku od kostela ke hřbitovu
50 000 Oprava kovové lávky-u p.Sybola
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924 300,00

2221 Provoz veřejné silniční dopravy (DSO Hořovice - režie)
2223 Bezpečnost silničního provozu

3 000,00
250 000,00

z toho: 200 000 měřiče rychlosti
50 000 přechod pro chodce u nádraží
2310 Pitná voda

52 000,00

2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly

10 488 522,31

z toho: 5 480 522,31 Splašk.kanal.Net.z dotace SFŽP
4 500 000 Splašk.kanal.Netolice spoluúčast obce
350 000 výstavba kanal.přípoj. K RD – traktorka

2333

Úpravy drobných vodních toků
3113 Základní školy

27 000,00
3 460 000,00

z toho: 1 800 000 provoz ZŠ, MŠ a ŠJ
100 000 dodávka a montáž krytů na radiátory
100 000 oprava podlahových krytin
100 000 úpravy a vybavení třídy 1. ročníku
250 000 Oprava vytápění a vzduchotech.v kuchyni MŠspoluúčast
1 100 000 projektová dokumentace nástavby MŠ
3314 Činnosti knihovnické

37 000,00

3319 Ostatní zálež. Kultury

13 000,00

3392 Zájmová činnost v kultuře

205 000,00

3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostředků

280 500,00

z toho: 165 000 dotace pro spolky
3412 Sportovní zařízení v majetku obce

580 300,00

z toho: 470 000 dokončení projekt.dokument. sportovní haly
45 000 výběr. Řízení na dodavatele prací sport.haly
3419 Ostatní sportovní činnost

11 000,00

3421 Využití volného času dětí a mládeže

400 000,00

z toho: 100 000 Dětské hřiště Obora
150 000 Dětské hřiště u hasičovny
3599 Ostatní činnost ve zdravotnictví
3612 Bytové hospodářství

69 000,00
145 500,00

3613 Nebytové hospodářství

18 000,00

3619 Ostatní rozvoj bydlení

70 000,00

3631 Veřejné osvětlení

438 000,00

3632 Pohřebnictví

250 000,00

z toho: 75 000 oprava dalších chodníčků
50 000 oprava márnice
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

72 000,00

z toho: 55 000 podpora Pošty partner
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů
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31 000,00
1 076 000,00

3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp.a komunál.)
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů
3729 Ostatní nakládání s odpady

1 186 600,00
17 420,00
265 000,00

z toho: 250 000 oprava Sběrného dvora - spoluúčast
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5213 Ochrana obyvatelstva

610 600,00
50 000,00

5272 Činnosti orgánů kriz.řízení-Protipov.plán-roční popl.
5512 Požární ochrana - dobrovolná část

4 000,00
359 000,00

z toho: 60 000 vybavení hasičů
6112 Zastupitelstva obcí
6171 Činnost místní správy

6310

1 105 000,00
4 228 582,30

Obecné příjmy a výdaje z finanč. operací

16 000,00

z toho: 16 000 úroky z úvěru na kanalizaci
6320 Pojištění funkčně nespecifikované

45 000,00

6399 Platby daní a poplatků stát.rozpočtu - daň za obec

900 000,00

6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené

600 600,00

z toho: 200 600 dopravní obslužnost DSO Hořovice
400 000 nespecifikované rezervy

VÝDAJE

dle paragrafů celkem

29 073 924,61

Rekapitulace

rozpočtu dle rozpočtových tříd

Třída 5:

Běžné výdaje

16 704 402,30

Třída 6:

Kapitálové výdaje

12 369 522,31

FINANCOVÁNÍ
8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč. Prostředků
Celkem

FINANCOVÁNÍ

5 115 000,00
-1 784 475,39
3 330 524,61

dle paragrafů a položek

3 330 524,61

Rekapitulace
Příjmy

celkem

25 743 400,00

Výdaje

celkem

29 073 924,61
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Saldo příjmů

a výdajů

-3 330 524,61

Financování
Vyrovnanost rozpočtu rozdíl

(MD-Dal)

3 330 524,61
-

Rozpočet na rok 2021 se schodkem 3 330 524,61 Kč bude kryt finančními prostředky na bankovních účtech
z přebytku minulých let.

Splašková kanalizace Netolice
Po několika letech další finančně i organizačně významná i složitá akce. Plánovala se
dlouhodobě a připravovala se více jak 3 roky. Byly zde komplikace, bylo zde očekávání
místních a bylo zde i účelové a zlé protivenství. Ale vše je pryč, stavba jede a je
nepřehlédnutelné, že se to dokázalo připravit a že snad vybraná firma znovu zde u nás ukáže,
že je odborná, pracovitá i slušná. Díky průtahům a pomalejšímu bojování s některými škůdci
se zdálo, že nestihneme či prošvihneme možnost ještě podat žádost o dotaci a hlavně ji ještě
ve „štědřejším“ období získat. Uklidňovali jsme se, že i kdyby to nedopadlo, tak obecní
finance to nějak ustojí. Důkladná příprava a práce malého týmu v čele s ing.Hejdukem ale tak
trochu a nebo vlastně hodně slaví úspěch. Pro akci v hodnotě lehce nad 18 mil.korun se
podařilo ze dvou zdrojů získat 9 a 3 milióny korun. A s tímto tak dobrým výsledkem se ani
nepočítalo či se některými účelově šířily zvěsti, „že to zase na úřadě nedotáhli a peníze
nebudou“. Máme je, stavíme a každý může vidět, že to běží a funguje to. Od září se staví
v Netolicích a v současnosti je již položeno hlavní potrubí v celé délce obce. Začaly se i
jednotlivé přípojky pro nemovitosti. Chci poděkovat všem v Netolicích, že ty komplikace
s prováděním prací, s omezením průjezdu, s nepořádkem či bahnem – to vše zvládají a
s pochopením pro potřebnou podporu.
Ukazuje se, že si snad i všechny získala solidnost a slušnost dodavatelské firmy RISL
Hostivice a to pracovitostí dělníků i vstřícným a lidským přístupem jak stavbyvedoucího, tak i
jednatele společnosti. Řada z místních se ptá – co a kolik to bude pro nás stát. Na
zastupitelstvu uspěl návrh, kdy ty samé náklady za každou nemovitost a její připojení na
kanalizaci budou stejné, jako to bylo před cca 10ti lety, když to samé probíhalo v Lochovicích
a na Oboře. I zde platila jednotná cena 20 000 Kč za nemovitost a vyšší cena za
podnikatelskou přípojku. Zastupitelstvem prošel tento návrh i vlastní forma textu určité
smlouvy mezi obcí a majiteli nemovitosti o úhradě finanční částky.
Více k problematice budování kanalizace, stavu prací a dalšímu předpokládanému vývoji i o
výši finančního příspěvku občanů Netolic ke zlepšení životního prostředí v oblasti nakládání
se splaškovými vodami bude řečeno na plánovaném setkání občanů, vedení obce i zástupců
firmy RISL Hostivice, které společně plánujeme na úterý 19. ledna 2021 od 16.30 hodin
v kulturním sále obecního úřadu u nás v obci – všichni jsou zváni.
Cena stočného pro rok 2021
Máme tady naši splaškovou kanalizaci spolu s vlastní čistírnou odpadních vod. Je to velmi
ceněné bohatství naší obce, které se díky dřívějším starostům připravilo a hlavně vybudovalo.
Určitě v současné době to vnímáme tak, že i takto odváděné a čištěné odpadní vody patří mezi
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úplně základní věci, které by v každé obci měly být. Stále to ale všude kolem tak není, stejně
jako to, že to obec vlastní. Celkově je to odborně složité i finančně drahé, ale s pomocí firmy
Vodovody a kanalizace Beroun se to zvládá. Drahý provoz i drahá obměna technologie to ale
je a jinak bez toho by určitě bylo hůře. Pro získání finanční dotace před lety bylo nutné mimo
jiné přistoupit i na určité a trochu dlouhodobé ovlivnění výše ceny a jejího každoročního
navyšování. Obec tehdy neměla moc sil na trucování, vše bylo i stále v současnosti je
postaveno na principu – berte a nebo nechte být. Stále se ale projevuje snaha úřadu jednat
s Fondem o ještě sociálně přijatelné ceně pro každoroční navyšování. Cena stoupá, snažíme se
vždy hájit navýšení v rozmezí 3 až 4 korun v každém roce a to za 1. 000 litrů odpadních vod.
Toto navyšování přináší každoročně na osobu zdražení tak o 100 korun za rok a snad to je i
přijatelné či ještě únosné. Původní finanční analýza nám pro příští rok cenu zdražuje :
Lochovice – cena bez DPH – 51,60 Kč/m3 a cena s DPH – 56,76 Kč/m3
cena paušálu 170,- Kč vč. DPH / osoba / měsíc
Na naši cenu je napojena i kalkulace pro Lhotku i Libomyšl, kde stále platí úměra – o kolik
procent se cena navýší pro Lochovice, o tolik procent se navýší i v uvedených obcích.
Lhotka – cena bez DPH – 32,83 Kč/m3 a cena s DPH – 36,11 Kč/m3
Libomyšl – cena bez DPH – 31,46 Kč/m3 a cena s DPH – 34,61 Kč/m3
V závěru letošního roku se dokončila velká rekonstrukce řídícího systému čistírny a tak je
předpoklad, že v provozu se snad poníží počet havárií, oprav a technických problémů, snad by
lépe mohly vycházet výsledky rozborů odpadních vod, snad by se mělo obsluze lehčeji
dosahovat předepsaných hodnot a snad by měl být provoz i řízení technologie jednodušší. Pro
dosahování ještě lepších výsledků může každý jednoduše pomoc i geniálním řešením a to je
například v tomto období pečení a vánoční hojnosti nevylévat provařené potravinové oleje po
smažení či fritování do kanalizace, ale odevzdávat do sběrných nádob. Dále třeba i tip na
zvažování druhu a používaného množství pracích prostředků.
Cesta k levnějšímu provozu čistírny ale nevede přes ponižování spotřeby vody, zde platí
skoro úplně opačná varianta, kdy málo škodí a nehospodárně moc vody zase je pro občany
dražší. Nejsou ale nikdy jen jednoduchá řešení. U provozování naší čistírny chci poděkovat
naší obsluze – pan Zdeněk Fencl a Vlado Putnoky – kteří mají velký vliv a podíl na tom, že
čistírna jede a jede parádně.
Cena za komunální odpad – TKO
Další položka do rodinných rozpočtů, kdy se podle počtu trvale žijících osob pro každou
nemovitost stanovuje úhrada ceny. Cenu nám opět určuje někdo jiný a v tomto případě je to
společnost AVE CZ, v našem případě Beroun. Před dvěma lety přišla jedna skupina
zastupitelů s návrhem, že osoby nad 70 let a s trvalým bydlištěm v obci budou mít z celkové
ceny slevu 500 Kč. S touto svoji volbu již souhlasíme každoročně při tvorbě rozpočtu a daří
se tak stále plnit náš volební slib. Náklady za sběr, svoz i likvidaci odpadu – to je jak
komunální, tak i další jako jsou plasty, papír, sklo, konzervy, obaly, textil apod. – stále lezou
každý rok nahoru a postupně to víc zatěžuje obecní rozpočet. Stále je to ale ještě únosné a náš
slib daný občanům nechceme měnit.
Celá problematika těchto odpadů je asi složitá, v závěru roku jsem se zúčastnil jednání
s uvedenou firmou, kde jsem byl informován, že vše se bude měnit v celé ČR a to s cílem
ponížit celkové množství netříděného odpadu a víc a víc ze strany státu tlačit na třídění
jednotlivých částí odpadů z domácnosti a to ve snaze více recyklovat. V současnosti ze
statistiky vyplývá, že ve Středočeském kraji vychází průměrně na jednoho občana za rok cca
560 kg odpadu a na AVE CZ nám říkali, že by se ČR měla zavázat, že skokově se má co
nejdříve tato hmotnost dostat na max.hranici 200 kg na osobu a rok, při jejím překročení se
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má obcím podle tohoto výsledku zdražovat od vývozních společností cena za tento odpad.
Hodnota 200 kg mě i ostatní starosty šokovala a tváří se jako těžko splnitelná. U nás v obci je
celkem 20 míst s 80 kontejnery a tak je i velké množství tříděného odpadu, že zde až tak
velký problém není, ten je snad v dobře či špatně nastaveném hraničním množství. Čas i zde
ukáže, v současnosti pro rok 2021 rozpočet obce nepředpokládá navýšení ceny pro občany a
vše tak zůstává stále na stejné hodnotě. Obecní úřad se chce více zaměřit na svévolnou
vykládku zejména u papíru a plastů do našich kontejnerů od lidí a firem, kteří tu nebydlí, jen
tu projíždějí a účelově se snaží svůj odpad u nás vyložit. Označili jsme naše kontejnery
varovným upozorněním, snažíme se více je hlídat před těmito nájezdníky, určitě by nám
pomohla i větší všímavost místních, ale asi prozatím to je běh na dlouhou trať i s dopadem do
obecního rozpočtu. Ale nechceme rezignovat před těmito vypočítanými a arogantními
škoditeli. I zde se objevuje úsměv z reality, že snaha vyhnout se místnímu odsouzení za
zbytečné přeplnění kontejnerů v určité části obce vede některé naše občany k tomu, že třeba
místo u nich na Oboře odvezou svůj odpad sem do Lochovic a tak trochu se pak i vymlouvají,
že si to příště již tam nechají – no prostě „malí klucí“.
Provoz sběrného místa elektro a objemný odpad
Již několik let určitě úspěšně funguje obecní sběrný dvůr, který je určen pro více druhů
odpadů, které vznikají či objevují se u našich občanů, kteří jsou tak zodpovědní, že je do
tohoto místa dovážejí. Není jistě pro nikoho novinka, že tento dvůr je v průběhu roku otevřen
jak ve všední den, tak zejména každou sobotu dopoledne. Možná bude pochopitelné, 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 o víkendu zůstává, i
když se doba otevření zkracuje na čas od 9.00 hodin do 10.00 hodin.
Podařilo se nám získat finanční dotaci na provedení opravy stávajícího místa, na provedení
stavebních úprav, vytvoření dalších prostor pro tříděný odpad u vchodu se stálou možnou
přítomností pro vyložení a uložení odpadů, stejně jako pro pořízení dalších víceobjemových
nákladních kontejnerů, buněk na jednotlivé druhy odpadu, zejména nebezpečného a pro
zázemí pro obsluhu. Hned od začátku roku budeme v rámci výběrového řízení hledat firmu,
která nám tyto úpravy provede. Celková získaná dotace je ve výši lehce nad 1 milion korun.
Snad se firma nalezne a snad tak se opět posuneme v této oblasti trochu dál.

Provoz skládky biologického odpadu
Tato naše řízená skládka pro trávu, lupení, drobné větve, atd. v návaznosti na začátek zimního
vegetačního klidu je již od 1.prosince 2020 uzavřená a předpokládá se její opětovné zahájení
zejména víkendových otevíracích hodin až v dubnu 2021. I zde počítáme za pomoci mistra
v bagrování pana Libora Císaře v příštím roce tak trochu změnit vzhled i kapacitu stávajícího
místa, kdy se plánuje i oplocení areálu.
Lávka u viaduktu směrem na Oboru
Plníme daný slib a stále posouváme tento nebezpečný úsek pro pěší k bezpečnému řešení.
V závěru letošního roku jsme získali poslední chybějící předběžné vyjádření všech účastníků
budoucího stavebního řízení a to od Správy železnic, dříve Českých drah či SŽDC. S pomocí
pana senátora Oberfalzera se podařilo oslovit toho správného pana ředitele na generálním
ředitelství železnic, ten po naší presentaci myšlenky na provedení úpravy souhlasil a předložil
potřebné připomínky pro jejich následný stavební souhlas. I to nebude nic jednoduchého pro
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obecní úřad či projektanta, všichni chápou, že jediná možnost je určitá varianta závěsné
kovové lávky, ale např. povodí nechce, aby něco zasahovalo do profilu vodního toku, silnice
nechtějí, aby lávka byla kotvena do hrany vozovky a železnice zase nechce, aby se něco
kotvilo do stávajícího viaduktu... A tak to vypadá vlastně nesplnitelné. Plánujeme, že při
osobním jednání všech zúčastněných přímo pod viaduktem určitě dojde po prvotním
přetlačování k přijatelnému řešení, někdo ustoupí víc, někdo míň a určitě se řešení nalezne.
Kdyby to nevypadalo reálně na kompromis, třeba budeme mít štěstí a zrovna v ten čas
pojedou 2 až třeba 3 kamiony do viaduktu, ohrozí nás na životě, stejně jako k tomu již
dochází i pro procházející a věřím, že případně toto i tomuto řešení by mohlo hned a na místě
pomoci.
Po Novém roku se bude vyhlašovat výběrové řízení na projektanta celého zakázky pro
vypracování projektové dokumentace a určitě nalezneme toho pravého. Pak už jen bude
potřeba domluvit průjezd těch třech kamiónů… Ne, to určitě nebude potřeba, přece musí i
dále vítězit zdravý rozum a snaha o bezpečnost.
Radary na měření rychlosti v obci
Pozorný čtenář obecního rozpočtu na příští rok si může všimnout, že se zde objevuje i
položka s vyčleněnými finančním prostředky na nákup a instalaci 2 až třeba 3 rychlostních
radarů. Chceme touto montáží měřících přístrojů vytvářet alespoň vizuální tlak na
nezodpovědné řidiče, aby byli upozorňováni na jejich okamžitou rychlost. Prozatím není
určeno žádné místo, kam by se montovaly a přišli jsme na úřadě s nápadem vyhlásit od
1.ledna do konce února 2021 anketu pro všechny naše občany a to na předložení písemných či
elektronických nápadů, kam tyto radary rychlosti umístit. Do vyhodnocení postupují jen
nápady s uvedením jména navrhovatele – občana naší obce. Elektronické tipy posílejte na
starosta@obec-lochovice.cz a písemné můžete zaslat jen na obecní úřad, dostanou se i tak ke
mě. Možná, že by to bylo téma i pro zapojení žáků školy do podobné ankety, která by
proběhla prostřednictvím školy a třeba bude zajímavé pak porovnat dětskou duši a nápady
dospělých.
Cesta z obce směrem na Libomyšl
V letošním roce se realizovala první etapa změn v této další nebezpečné či tak trochu
nedořešené části u nás v obci. Věřím, že velká řada občanů snad pochopila zájem úřadu na
zlepšení stavu a souhlasila se zlikvidováním dřívějšího náhonu vody do bývalé traktorky.
Učinil se první krok a výsledkem je více jak 150 metrů bezpečné cesty tímto směrem a to
zejména pro pěší. V příštím roce chceme pokračovat minimálně k železniční trati a to dalším
provedením úprav koryta původní strouhy a to s položením trubek a prodloužením dešťového
trativodu s podzemním odvodem vod a to v rámci zatrubnění i vsakování s přirozeným
gravitačním odtokem. V současnosti je již vypracované projektové řešení, jak celkového
prostoru od silničního mostu směrem k železnici, tak i určitý detail budoucího křížení
vozovky, železnice a připravovaného chodníku do Traktorky. Toto řešení chceme projednat se
železnicí, kdy je předem již předjednán jejich souhlas s návrhem – věřím, že to i zde vyjde
k naší spokojenosti a k reálnému řešení.
Pro obyvatele či majitele domů či majitele bytů za čistírnou se snad v létě příštího roku objeví
realita vybudované přípojky na splaškovou kanalizaci. Máme již projekt, vyjádření úřadů a
infrastruktury, po Novém roce chceme dokončit jednání s vlastníky polí a získat jejich
avizovaný souhlas pro práce a pak již budeme chtít s vlastníky nemovitostí uzavřít závaznou
smlouvu o připojení a vybudování přípojky. Následně požádáme o udělení územního souhlasu
stavební úřad.
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Okénko základní školy
Přiblížil se konec roku 2020 a naše škola se pomalu obléká do svátečního
oděvu. Žáci, kteří nedočkavě vyhlížejí vánoční prázdniny, za sebou mají
spoustu dobře vykonané práce. Pojďme se krátce ohlédnout a zavzpomínat
na zážitky, které jsme společně od začátku školního roku prožili.
Šířící se epidemie onemocnění COVID – 19, vyhlášení nouzového
stavu vládou ČR a přijatá preventivní opatření vystavila vzdělávací systém
ČR, školy, učitele, žáky i rodiče do zcela mimořádné situace. Nikoho z nás dříve nenapadlo,
co budeme prožívat. Ocitli jsme se v situaci, kdy se běžné věci staly nedostupnými a naopak
něco dříve nepředstavitelného se stalo každodenní realitou. Naše škola stejně jako většina škol
v republice nemohla zajištovat vzdělávací činnost za osobní přítomnosti žáků. Na řadu tak
přišly nástroje distančního vzdělávání. Ukázaly se rozmanité podmínky pro vzdělávání na
straně rodin, dostupnost a disponování s technikou, ale i různé dovednosti a schopnosti při
práci s nimi. Naše škola využívá pro distanční výuku aplikaci MS Teams, ve které žáci i
zákonní zástupci nachází možnosti pro videohovory, materiály ke studiu, zadané práce a
jejich vyhodnocení, chat a další nástroje pro podporu kvalitní spolupráce. Tento systém se
nám osvědčil a ukázal se pro výuku jako velmi efektivní nástroj. Přes všechna úskalí nás
distanční výuka obohatila. Pedagogové se zdokonalili ve výukových programech včetně
zvládání on-line výuky. Žáci se naučili větší samostatnosti a zodpovědnosti při vypracovávání
zadaných úkolů a velké poděkování patří rodičům, kteří pravidelně pomáhali dětem zvládat
své učební povinnosti. Společně jsme začali více komunikovat, nastavovat společná pravidla,
pravidelně jsme se zajímali o vzdělávání dětí v domácím prostředí a hledali optimální
možnosti jejich vzdělávání. Žákům ze sociálně slabšího prostředí jsme umožnili online výuku
prostřednictvím školou zapůjčených notebooků, z nichž na nákup některých poskytl finanční
prostředky zřizovatel školy a nadace Women for Women.
A z čeho máme ještě radost? Na konci školního roku jsme začali s organizací a
realizací projektu zajištění bezbariérového přístupu do školy včetně celkové rekonstrukce
přírodovědné učebny. V rámci Integrovaného regionálního operačního programu a výrazné
finanční podpoře od zřizovatele získala škola dotaci
dosahující téměř tři miliony korun na celkovou
rekonstrukci učebny. Specializované pomůcky,
přístroje a nábytek za téměř dva miliony korun
napomohou ke kvalitní výuce přírodovědných
předmětů. V přírodovědné učebně je v každé lavici pro
každého žáka k dispozici notebook, pro laboratorní
práce pak základní souprava PASCO senzorů.
Samozřejmostí jsou nejnovější verze počítačového a
výukového HW a SW a pomůcky jako je např.
interaktivní tabule. Tyto kvalitní technologické
nástroje podněcují zájem o přírodní vědy, inspirují
žáky i pedagogy a propagují aplikovanou vědu v
hodinách fyziky, přírodopisu i chemie.
Blíží se konec netradičního roku a je na místě poděkovat. Moje poděkování patří rodičům
za jejich akční přístup při výuce na dálku, poctivost a vzájemnou spolupráci, našim dětem a
žákům za výdrž v nezvyklém režimu, za pravidelné procvičování a ochotu přijímat i pro nás
nové skutečnosti, zřizovateli nejen za finanční podporu, ale i vstřícnost, ochotu a spolupráci.
A děkuji především všem pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům za jejich
pracovitost, sounáležitost a stálý pedagogický optimismus.
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Přejeme vám klidné Vánoce a do nového roku 2021 mnoho zdraví, lásky, pohody a šťastné
úsměvy na Vašich tvářích.
Mgr. Radka Hlaváčová, ředitelka školy

Adventní čas v mateřské škole
Nejkrásnější měsíc – prosinec- byl i u nás ve školce poznamenán koronavirovou situací,
ale i tak jsme prožili krásné předvánoční dny.
1. 12. jsme zapálili na adventním věnci první svíčku a začali odpočítávat dny do Štědrého
dne. Nechyběla ani mikulášská nadílka, ale tentokrát Mikuláš, čertík a anděl museli zůstat za
okny. Přesto jsme si tento den užili. Ve všech třídách proběhly ,,Čertovské hrátky‘‘ plné
tance a soutěží. Také jsme jako každý rok vyráběli přání a drobné dárky pro rodiče.
Každoroční vánoční besídky byly letos pojaty netradičně. Besídky jsme pilně nacvičily,
rodičům natočily a umístily na webové stránky. I tato jiná forma besídky se u rodičů setkala
s velkým úspěchem.
Nejvíce jsme si předvánoční čas v mateřské škole užili slavnostním vánočním posezením.
Zazpívali jsme si koledy, připomněli si různé lidové zvyky, zapálili prskavky a poté k nám již
přišel Ježíšek. Nadšení z dárků bylo veliké a dětem oči jen zářily.
JEŽÍŠKU MOC DĚKUJEME!
Touto cestou bychom Vám všem chtěli popřát krásné prožití vánočních svátků a do
Nového roku 2021 pevné zdraví.
Děti a zaměstnanci MŠ Lochovice

Podpora financování a rozvoje naší obecní školy
Je určitě správnou jistotou, že vždy ze strany obce a obecního rozpočtu dochází i docházelo
k provozní podpoře školy, školky, družiny i školní kuchyně. Toto tvoří naši organizaci, která
je obcí zřízena i podporována a jistě každý občan u nás i zejména starosta vždy věděl, že
každá koruna vložená do školy a do jejího rozpočtu se tak milionkrát vrátí a nám všem
vyplatí. Dlouhodobě škola nemůže být bez obecních peněz a bez podpory obce a jejich
představitelů. Obecní rozpočet pro letošní rok i příští rok počítá s částkou 1.800 000 Kč na
provozní výdaje a dlouhodobě vynakládá ještě minimálně ten stejný objem prostředků na
další potřebné výdaje či práce. Jen pro ilustraci v letošním roce obecní rozpočet pomohl škole
i školce s úpravou a vybavením třídy pro nastupující 1.ročník (několik let je to vždy částka
100 tis.Kč), úhrada výměny podlahových krytin tříd, doplnění krytů radiátorů, rekonstrukcí
WC a vybudováním nového invalidního WC v budově školy, doplacením nákladů za
rekonstrukci učebny přírodních věd (více jak 250 tis.Kč), poskytnutí návratné půjčky ve výši
skoro 3 mil.Kč pro rekonstrukci a vybavení učebny přírodních věd, oprava havárie na
vodovodním potrubí i potrubí teplé vody v budově školy, oprava a výměna podzemního
vedení dešťové kanalizace u školní budovy, celková nová instalace moderního LED osvětlení
jedné učebny, projektová studie přístavby MŠ pro rozšíření kapacity, rekonstrukce topení,
včetně nového kotle v jednom pavilonu MŠ, průběžné opravy ústředního topení v budově
školy, zednické práce v budově školy, výměna dveří do učebny, projekt na opravu topení a
vzduchotechniky v kuchyni v MŠ, atd. ale třeba i pravidelné sekání trávy na hřišti školky –
podle požadavku a na zavolání, odvoz vegetace na skládku, stěhování, drobné opravy, atd.
Vše se bere jako samozřejmé a se zájmem – když mohu, tak pomohu.
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Počátkem září se ale objevil na sociálních sítí příspěvek jednoho zastupitele naší obce
s fotografiemi a popiskem „Když obec nemůže, tak Slovan pomůže“. Bylo to překvapivé a
později se ukázalo i nepravdivé. Zveřejněné fotografie ukazovaly, že došlo k posekání trávy
na hřišti… Následně se obratem na obecní úřad obrátili jediní dva představitelé Slovanu,
oddílu kopané, kteří se distancovali s tím, že rozhodně nic neorganizovali a ani nepsali, stejně
jako reagovala i paní ředitelka školy s tím, že rozhodně na to tak nenahlíží, že to tak nebylo a
že ze strany školky jen došlo k pravidelné každoroční brigádě několika rodičů, kteří nabídli
svoji pomoc na zahradě u školky. K sekání trávy vždy školka několikrát v roce požádá
zaměstnance obecního úřadu, nejbližší sekání bylo v posledním týdnu před opětovným
nástupem dětí do školky. Možná tak pravděpodobně došlo k matoucí informaci, kdy se někdo
chtěl takto jen pochlubit. Uvedený zastupitel je ale vlastně i zástupcem obce, měl by to sám
vědět a celkovou pomoc a práci ve prospěch obce i občanů již sliboval při svém zvolení a tak
se třeba trochu přimotal mezi rodiče a asi se jako zastupitel utahal, ale jako fotbalista ještě
mohl. Vlastně nic se až tak nestalo, alespoň teď se k celému přidává tento vysvětlující
komentář. Možná, že si řada z nás vzpomene, že i jim rodiče i učitelé vštěpovali, že lhát se
nemá a nebo, že ten, kdo lže, ten se do pekla hrabe. A vlastně se jen tak jedná o to nejcennější,
co každý by měl hájit u sebe a to svoji pověst, a ta vlastně může být dobrá a nebo i špatná…
Možná, že někdo si ulevil, že ta hrozná obec ani ve školce dětem nezařídí posekání trávy a
musí přijít zachránce, ale vlastně každá pohádka je krásná, už jenom v tom, že dobro nakonec
zvítězí nad zlem i nad lží.
Poděkování za práce i spolupráce s obecním úřadem
V závěru roku bývá jistě patřičné, aby za obecní úřad i obec Lochovice bylo vysloveno
poděkování. Poděkování snad všem, kteří na základě potřeby a požadavku úřadu pomáhali
podle svých možností v řadě oblastí práce úřadu naší obce.
Děkuji tak řemeslníkům-živnostníkům – zedníkům bratrům-Jirka a Míra Krubnerovi, řidičům
těžké techniky – Liboru Císařovi a Zdeňkovi Fenclovi, elektrikáři Miloši Kořínkovi, malíři a
obchodníkovi Josefu Ondráčkovi, majiteli restaurace Josefu Červenkovi, obchodníkům –
rodině Polanských, paní květinářce Nové, IT technikovi obce panu Toťovi, plynaři panu
Nešvarovi, kovo šikovným rukám pana Matějky, 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,
seniorkám, které pomohly zajistit letošní bezchybný průběh podzimních voleb, nebo vánoční
výzdobu a řadě dalších našich občanů, kteří byli ochotni s naší obcí a úřadem spolupracovat.
Poděkování patří i třeba občanům, kteří pomáhají se sekáním trávy na hřbitově či na novém
dětském hřišti v Netolicích.
Za sebe i za obecní úřad bych chtěl ještě aktuálně vyjádřit poděkování za dlouholetou práci
pro obec panu Zdeňkovi Loskotovi, bývalému starostovi, místostarostovi, letitému zastupiteli
i dlouholetému členu Sboru dobrovolných hasičů, člověku s pracovitýma rukama, dobrou
myslí a s celoživotní snahou pomoc těm druhým. Pan Zdeněk Loskot náhle zemřel a čest jeho
památce…
Poděkování také patří i těm občanům, kterým naše obec není lhostejná, kteří chtějí pomáhat,
kteří chtějí mít i před svým plotem to tady hezčí, upravenější, barevnější a rozkvetlé.
Mé poděkování patří i všem zastupitelům a zaměstnankyním i zaměstnancům obecního úřadu
za jejich pomoc zvládat řídit chod naší obce i nelehkou práci všech agend obecního úřadu.
Vážení občané, přeji vám všem krásné letošní vánoce a hodně zdraví i štěstí si ho užít v roce
2021.
Mgr.Jaroslav Křivánek
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