
 
ČÍSLO 1/2017                                                                               ČERVEN 2017 

Zpravodaj obce Lochovice 
 

 
Vážení občané z naší obce Lochovice, 
                   Obory, Netolice a Kočvar, 
 
     přinášíme vám další výtisk vydávaných obecních Lochovických listů, tentokrát „letní 
vydání“, s informacemi z naší obce za první polovinu letošního roku. Přinášíme vám tak do 
očekávaných pohodových letních dnů aktuální informace o obci, o práci zastupitelů a o 
dalších skutečnostech, které se u nás odehrály a které jste jistě nenechali bez povšimnutí. Do 
vydání listů zapojujeme i další zajímavé informace z Klubu seniorů, informace z obecní 
základní a mateřské školy a z několika dalších zájmových či sportovních spolků či sdružení. 
 
    Zdravíme vás tak do vaší letní pohody, kdy si jistě každý rád užívá hřejivých slunečních 
paprsků, sní či lenoší na slunci nebo prostě jen normálně funguje v rámci příznivější dnů, 
které navázaly na předcházející možná chmurnější zimní měsíce. A určitě to platí u každého, 
že letní slunce a teplo přináší pohodu, klid a jistě i optimističtější náladu a snad i lék na 
neduhy, stáří či mrzouty kolem nás. Ale „bez práce nejsou koláče“ a tak i tyto listy informují o 
tom, co se událo, co se podařilo, co se třeba nedomyslelo a co se případně nějak udělalo, i 
nějak udělalo jinak, než se původně zamýšlelo… 
 
    V naší obci od posledních obecních voleb v současnosti pracuje 12 zastupitelů a 
zastupitelek, kteří zastupují občany a kteří se snad snaží i v tomto volebním období 
dosáhnout dalšího nového vylepšení naší obce i očekávaného fungování obce v rámci všech 
potřebných či požadovaných věcí, které tady chceme a potřebujeme či nám jiní určují, že to 
tady máme mít a zvládat.  
 
V letošním první polovině roku se zastupitelé na svých jednáních sešli celkem 4 x a 
projednali: 
-zasedání č.20, ze dne 1.února 2017 
Schválila se výše stočného jak pro Lochovice, tak i pro obec Lhotka, schválil se výsledek 
inventarizace majetku obce za 2016, schválila se kupní smlouva na prodej pozemku v lokalitě  
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Domov, schválila se částka za hodnoty věcného břemene u podzemních vedení elektro sítí  
v obecních pozemcích, projednala se výše poplatků za výkopové práce na pozemcích obce, 
vyhlásilo se dotační řízení pro předkládání žádostí o podporu místní zájmové činnosti v obci, 
schvalovaly se podání žádostí o dotace, schválily se věc.břemena pro elektro práce spol.ČEZ  
pro čp.81-85, záměr na nákup a prodej pozemků Jamech,, projednala zpráva o činnosti 
finančního výboru za 2016, projednával se vztah se společností Energie Pro, mandatorní 
smlouva s AK KVB Pardubice, cenové nabídky na opravu střechy kulturního sálu obce, 
informace o přijímacím řízení do MŠ a ZŠ pro rok 2017, informace o rekonstrukci zubní 
ordinace, schválilo se zapůjčení klubovny v budově OÚ pro mladé rybáře, schválil se odpis 
nedobytných pohledávek, atd. 
 
-zasedání č.21, ze dne 30.března 2017 
Schválila se dohoda mezi vlastníky  kanalizací pro rok 2017 mezi Lochovicemi a Lhotkou, 
schválil se školský obvod pro přijímací řízení na tento školní rok, smlouvy o smlouvě budoucí 
na práce provádění spol.ČEZ na obecních pozemcích, na zřízení věcného břemene opět pro 
prováděné práce od společnosti ČEZ, výsledek dotačního řízení obce pro rok 2017, 
prodloužení nájemní smlouvy na obecní byt a smlouvy na sportoviště pro 2017, projednalo 
se nové zadání územní studie Z11 Netolice na základě žádosti majitele pozemku v Netolicích, 
kupní smlouvy na prodej pozemků v lokalitě Domov, schválila se změna a směna pozemků na 
Oboře, schválil se plán nákladů a výnosů VHČ obce pro rok 2017, schválilo se Rozpočtové 
opatření č.1/2017, schválila se rekonstrukce autobusové čekárny v Netolicích, informovalo se 
o průběhu prací v zubní ordinaci ve zdravotním středisku, atd.  
 
-zasedání č.22, ze dne 17.května 2017 
Schválil se Závěrečný účet obce za rok 2016, včetně zprávy o výsledku přezkoumání 
hospodaření, dále se schválila účetní závěrka obce Lochovice za rok 2016 a účetní závěrka 
základní školy za 2016, také se schválil výsledek výběrového řízení veřejné zakázky na opravu 
střechy kulturního sálu, na opravu místní komunikace u statkových bytovek, nové herní 
prvky na hřiště MŠ z akátového dřeva, výměny způsobu ústředního vytápění a to namísto již 
dosluhujícího a nerentabilního kotle na tuhá paliva na plynové vytápění v prostorách 
obecního úřadu, nájemní smlouva pro volejbalisty na 2017, schválil se záměr obce na nákup 
pozemku č.75, řešily se kupní smlouvy v lokalitě Domov, schválilo se zadání územní studie 
Z11 Netolice, projednalo se hospodaření obce za leden-březen 2017, schválilo se rozpočtové 
opatření č.2/2017, přeúčtování nákladů neuskutečněné investice přírodní zahrady MŠ z roku 
2015, projednávala se výstavba nové sportovní haly v obci, informace o dotačním titulu na 
výstražný a varovný protipovodňový systém v obci, schválení prodloužení nájemní smlouvy 
na obecní byt pro 2017, atd.  
 
-zasedání č.23, ze dne 22.června 2017 
Projednal se a schválil nákup nové hasičské cisterny, schválilo se znění smluv o dílo pro 
realizované letošní investiční akce, schválily se smlouvy o zřízení věcných břemen na opravu 
elektro vedení v obci, schválily se další 2 kupní smlouvy na prodej pozemků, řešily se závěry 3 
kontrol nadřízených úřadů, které tady byly vykonány v květnu a v červnu, schvalovalo se další 
rozpočtové opatření reagující na vyšší příjmy a tím možnost vyšších výdajů, reagovalo se na  
 

- 2 - 



stanovisko Policie ČR k zamezení volného pobíhání psů a k záměru na pořádání kontroverzní 
technopárty těsně za hranicí obce, řešila se návaznost na aktuálně platný protikuřácký zákon 
v rozsahu ano či ne lavičky pro kuřáky před restauracemi na obecních chodnících, věnovali 
jsme se větší závadě na veřejném osvětlení, dalšímu nákupu autobusové zastávky, možnosti 
bezpečného průchodu v prostoru u viaduktu směrem na Oboru, atd. 
Zde snad je patrné, že zastupitelé projednávají vždy velký rozsah jednotlivých věcí a kladem 
je jistě také to, že i když už jednáme s minimální přítomností našich občanů, tak vždy se 
konstruktivně hledá nejlepší řešení a lidská shoda se zájmem chtít se společně domluvit. 
Věřím, že pro větší a bližší znalost řešené problematiky a rozhodnutí zastupitelů v těchto 
projednaných věcech na veřejném zasedání se zajisté setkává s kladným ohlasem skutečnost, 
že se zveřejňují na úřední desce na budově úřadu a na úřední desce na webu obce celé 
zápisy z jednání a ne jen krátký přehled usnesení. Kladná a vstřícná pracovní atmosféra má 
vliv také na přítomnost jednotlivých zastupitelů, kdy jsou snad pryč doby, že se sešel jen tak 
tak potřebný počet zastupitelů pro vůbec možné jednání a rozhodnutí a nyní, za poslední 
skoro dva roky, je vždy přítomnost buď 100% či minimálně 80%. A to je určitě dobré… 
 
 

Žádosti o dotace na investiční akce v obci 
 

V závěru loňského roku a počátkem letošního roku se věnovala velká pozornost podávání 
žádostí o dotace, zejména finanční dotace pro plánované investiční akce v obci. Dvojice 
zastupitelů tak připravila a podala žádosti o dotaci na : 
-pořízení domácích kompostérů a motorového průmyslového štěpkovače – dotace byla 
v květnu 2017 schválena a získáme tak 90% úhradu z nákladů ve výši – 600 000,00 Kč 
V současnosti je vypisováno požadované výběrové řízení na dodavatele kompostérů a 
štěpkovače. 
-oprava místní komunikace u statkových bytovek – žádost o dotaci byla počátkem května 
2017 schválena a získáme tak 50% úhradu nákladů ve výši – 248 227,00 Kč 
Věřím, že se v obci zaregistrovalo, že oprava této komunikace již byla provedena a stav této 
cesty je nyní nesrovnatelně jiný, snad lepší, než byl dlouhodobě před touto opravou. 
-nákup a montáž herních prvků pro zahradu MŠ – opět byla počátkem května 2017 schválena 
podaná žádost o dotaci a obec získá 75% z nákladů ve výši – 359 839,00 Kč 
Také v tomto případě proběhlo výběrové řízení a vítěz již komunikuje s vedením MŠ o 
upřesnění podmínek, kdy je ve smlouvě stanoven termín realizace do konce letošních 
prázdnin. 
-ponížení energetické náročnosti budovy obecního úřadu – jedná se o dotaci na změnu 
vytápění budovy OÚ s přechodem na zemní plyn a ve druhé části na zateplení budovy -  
zejména střechy  obecního úřadu. V současnosti se zahájily práce v rámci plynofikace budovy 
a instalaci plynových kotlů a případně nových rozvodů a těles zvlášť pro kanceláře úřadu, 
klub seniorů, sklady, garáže a ubytovací místnoci v prvním patře. I zde by práce měly být 
dokončeny do podzimu, aby již začala ekologičtější topná sezóna na zemní plyn a pro příští 
rok budou práce pokračovat ve stavební části a to zateplením obvodových stěn, zateplení 
ploché střechy úřadu a výměnu některých oken či dveří v zadní technické části přízemí 
budovy úřadu. I zde se k nám v květnu dostalo rozhodnutí o přiznání dotace, získáme 40% 
úhradu nákladů a to ve výši –1 094 764,00 Kč 
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- oprava soch svatých - sv. František Xaverský a sv. Jan Nepomucký umístěných v centru naší 
obce u kostela a před bývalou farou. Zde se žádosti předkládaly na Ministerstvo kultury ČR, 
v současnosti jsme obdrželi vyrozumění o přidělení dotace na tyto práce na opravu sochy 
sv.Františka Xaverského v hodnotě 108 000,00 Kč, což pokrývá cca 70% úhrady nákladů. 
Předpokládáme, že dotaci získáme i pro druhou sochu, tak jak nám bylo předběžně 
přislíbeno. V opačném případě by proběhla letos oprava alespoň jedné sochy. 
Dá se tak konstatovat, že v letošním roce se tak z pěti jistých odsouhlasených dotací podařilo  
získat celkem více jak 2 300 000 Kč a u dotace na opravu další sochy si přejeme také uspět… 
 
 

Další investiční akce 
-oprava střechy kulturního sálu úřadu již začala, měla by být dokončena do června letošního 
roku, jedná se o částku cca 600 000 Kč, za kterou se zajistí kvalitní a nepropustná střecha 
sálu, která tak nahradí dosavadní střechu, kdy po necelých 10 ti letech se překvapivě 
konstatovalo, že původní práce asi nebyly kvalitně provedeny a ze strany obce třeba 
nedostatečně kontrolovány a do sálu i přísálu tak dlouhodobě pršelo a prší. 
-rekonstrukce autobusové zastávky v Netolicích, kdy došlo k odstranění původní čekárny 
v dezolátním stavu a v polovině května se montovala nová, prosklená krytá zastávka, včetně 
podkladové desky ze zámkové betonové dlažby. Současně se instalovala i nová vývěsková 
skříňka u zastávky v Netolicích 
-vybudování zpevněného stání pro odpadové kontejnery, vydlážděného z betonové zámkové 
dlažby a to na dvou místech na Oboře – snad i zde to podpoří vzhled a čistotu v obci, stejně 
jako zájem o třídění odpadů od občanů 
-plánována rekonstrukce další autobusové zastávky – teď směrem na Hořovice, kdy je 
objednána nová, která nahradí původní zelenou, a provede se včetně nové podkladní desky 
opět z betonové dlažby 
-opravy místních komunikací na Oboře a v části obce, kdy se původní povrch překryje 
asfaltovým recyklátem, který se zhutní a rozválcuje. I zde by měly být práce provedeny do 
konce června 2017 
-výměna venkovní úřední desky – došlo k výměně na budově úřadu původní venkovní 
prosklené úřední desky za novou a s místním názvem obce 
-pokračuje rozsáhlá rekonstrukce zubní ordinace ve zdravotním středisku. Zde se potvrdilo, 
že původní technický stav ordinace byl opravdu již havarijní a neumožňoval by pokračování 
provozu zubní ordinace. Prozatím se provedlo rozšíření ordinace a to vybouráním některých 
příček, vybourala se původní neizolovaná podlaha, odstranila se omítka stěn. Dále se 
provedly nové rozvody splaškové kanalizace, rozvodu pitné vody, nová elektroinstalace pro 
zásuvky i osvětlení, technologické rozvody pro zubařské křeslo a pro odsávání a kompresor, 
vybudovala se síť datových kabelů pro zobrazovací technologie, vyměnil se vnitřní 
elektrorozvaděč. Do konce června by měly být provedeny tepelné izolace a hydroizolace 
v podlaze a provedena betonová podlaha. Do konce léta by se mělo dokončit omítnutí stěn, 
sádrokartonové stropy, dodávka keramických obkladů, pokládka podlahových krytin, montáž 
WC. Následně by se pak již dokončovalo v rozsahu – dodávka plynového kotle a rozvodu 
ústředního topení, dodávka nábytku pro zubní ordinaci a vlastní dodávka zubařského křesla, 
požadovaného čelistního RTG a dalšího technologického vybavení. Původní rozsah prací se 
tak zásadně rozšířil, kdy jsou odhadovány náklady za stavební úpravy cca 800 000 Kč, dále za  
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nábytek cca 50 -60 000 Kč a hlavně za zubařské křeslo, RTG a další vybavení, kdy se tato 
dodávka vysoutěžila za částku cca 750 000 Kč. Dá se tak říci, že na zájem obce o 
znovuzprovoznění zubní ordinace bude z obecních prostředků vynaloženo cca 1,5 mil.Kč. 
Výsledek určitě bude adekvátní množství vynaložených prostředků a novému pohledu na 
vybavení a funkčnost zubní zdravotní ordinace. Pak již bude jenom to – sehnat do nových a 
moderních prostor nového zubního lékaře. 
-další opravy ve zdravotním středisku – zde se zjistil další prakticky havarijní stav na 
minimálně rozvodech vody a kanalizace u dalších ordinací ve středisku, kdy se provizorně 
vyřešil rozvod studené vody v přední části budovy ze strany od hlavní silnice a to natažením 
nového vedení vody do míst všech ordinací a zejména do nutných sociálních zařízení. Musí se 
tak pro další roky naplánovat neodkladná pokračující rekonstrukce i u ostatních ordinací, kdy 
by se mělo předejít stavu, že dalším přehlížením potřebné údržby, a teď již více rekonstrukce, 
se při očekávaném technickém kolapsu bude muset dojít až k těžko přijatelnému uzavření 
provozu ordinací po dobu odstranění havárie. 
 
 

Další probíhající přípravné práce pro investiční akce 
 

-příprava výstavby sportovní haly pro potřeby základní školy a dalších zájmových aktivit v 
obci. V současnosti se hledá projekční řešení pro výstavbu sportovní haly a následného 
zajištění projektové dokumentace. Plánuje se, že koncem léta se zastupitelé vyjádří 
k návrhům na uspořádání a vzhled či velikost haly a odsouhlasí stav, který bude východiskem 
pro vypracování projektové dokumentace s tím, že toto by mělo proběhnout do konce 
letošního roku a počátkem příštího zažádat o stavební povolení. Obec v současnosti má 
představu o hale, má obecní pozemek, postupuje v přípojkách vody, kanalizace, elektro a ZP 
a má i výchozí množství finančních prostředků. Zde rovněž jednáme s dobrým výsledkem na 
získání finanční dotace ze Středočeského kraje ve výši cca 1,2 mil.Kč. 
 
-kanalizace v Netolicích – již se dokončilo jednání s vlastníky ( bylo jich více jak 30 ) všech 
potřebných pozemků, kde je plánováno vedení potrubí splaškové kanalizace, všichni bez 
dalších finančních podmínek se písemně zavázali strpět vedení kanalizace na svém pozemku. 
V současnosti projektant obdržel poslední zásadní připomínky k rozsahu a vedení potrubí a 
zahájil práce na vyhotovení projektové dokumentace pro územní a stavební řízení. Termín 
dodání je podle nabídky cca 5-6 měsíců pro celkové vyřízení dokumentace a potřebných 
povolení. Následně alespoň územní povolení poslouží pro hledání a žádání o dotaci na 
výstavbu této části kanalizace a propojení s kanalizačním řádem v obci a do ČOV. 
 
-průchod pro pěší u viaduktu směrem na Oboru – zahájilo se další konkrétní hledání 
přijatelného řešení pro zvýšení bezpečnosti chodců u viaduktu směrem na Oboru, kdy jsou 
posuzovány možnosti řešení a to : –výstražná světelná signalizace pro zastavení dopravy, 
dále možnost zatrubnění koryta strouhy a poslední návrh je na ocelovou lávku nad korytem 
strouhy. V současnosti se nechává vypracovat hydrogeologické posouzení nátoku vody ve 
strouze pro podklad pro další jednání. Pro možné řešení je jednáno s firmou Metroprojekt 
Praha pro přípravu návrhu technického řešení s reálnou možností na jeho přijetí a schválení. 
-zajistilo se vypracování projektové dokumentace pro stavební řízení na výstavbu chodníku  
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od přejezdu za hřbitovem do nové výstavby RD v lokalitě Domov. Bude se předkládat 
výstavba chodníku do akcí pro příští rok. 
Rádi budeme počítat do konce roku i s uzavřením smluv na opravu Střelecké uličky, dodávku 
pokračujícího chodníku u Horymírovy ulice, další realizaci cestiček na obecním hřbitově a 
snad i opravě místní komunikace směrem od přejezdu dál do lesa směrem do Kočvar. 
 
 

Finanční dotační podpora obce pro rok 2017 
 
I v letošním roce zastupitelé schválili vyhlášení Dotačního řízení na podporu zájmových, 
sportovních, a určitě „bohulibých“ aktivit a akcí u nás v Lochovicích či i na Oboře. Následně 
pak zastupitelé jednotlivé žádosti projednali a schválili finanční podporu ve výši 120 tis. Kč 
pro vybrané jednotlivé pořadatele akcí či činnosti. Je zde pokračující trend, kdy každý rok se 
tato částka pro podporu občanských aktivit u nás vždy navyšuje oproti předcházejícímu roku. 
 
Běh na Plešivec 
V letošním roce naše obec podporuje, je spolupořadatelem a i hostí účastníky tradičního 
běhu do vrchu na horu Plešivec. Vytvořila se tak v minulosti jistě zajímavá presentace naší 
obce a v současnosti je organizován 15.ročník. Závody probíhají ve státní svátek 6.7.2017, 
hlavní vytrvalostní závod – přebor Čech – bude odstartován od 11.00 hodin od mostu ve 
středu obce a součástí těchto sportovních aktivit jsou i běhy pro příchozí. Informujeme a i 
zveme k účasti či návštěvě. 
 
Ekonomika a hospodaření obce 
Na svém květnovém zasedání zastupitelé schvalovali zprávu o vývoji a posouzení 
hospodaření obce za rok 2016. Schválili tak znění Závěrečného účtu a to bez výhrad a 
současně bylo obci předáno i písemné stanovisko auditora hospodaření obce za rok 2016, 
kdy auditor konstatoval, že v hodnoceném roce nebyly z jeho strany žádné připomínky, 
výhrady a nebyly tak žádné problémy jak v hospodaření obce, vedení účetní agendy, tak i 
v organizování výběrových řízení u pořádaných veřejných zakázek obcí. Hospodaření obce 
bylo vyrovnané a se ziskem, který byl způsoben získáním vyšších daňových příjmů od 
finančních úřadů, tak i vyššími příjmy s ohledem na prodej pozemků v lokalitě Domov.  
I za letošních 5 měsíců je hospodaření obce vyrovnané, je v oblasti výdajů ovlivňováno podle 
schváleného rozpočtu obce a ke konci května jsou vyšší příjmy než výdaje o cca 3 mil.Kč. 
 
Informace o závadě na veřejném osvětlení 
Na obecní úřad v polovině května byla předána informace o výpadku veřejného osvětlení 
v části obce od mostu směrem k bytovkám. Tato informace a požadavek na odstranění či 
provedení prací byl předán smluvnímu elektrikáři panu Kořínkovi, který je obcí pověřen a 
kontaktován pro provádění elektro prací. Závada nebyla dohledána obvyklou kontrolou 
nadzemního vedení, sloupů a svítidel. Proto pro hledání závady na podzemním vedení byl 
kontaktován místní pracovník společnosti ČEZ, který následně opakovaně vyšel vstříc a hledal 
místo závady.  Jednalo se o místo, které je v komunikaci před jednou nemovitostí, kde dříve 
bývala kovárna. Bylo potřeba provést výkop, obnažení vedení a zjistilo se, že při 
předcházejícím provádění prací při kanalizační přípojce sousedící nemovitosti došlo  
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k přetržení podzemního vedení pro veřejné osvětlení. Stavebník tento problém nijak na 
obecní úřad nenahlásil, potvrdilo se, že provedl neodborné propojení elektrického kabelu, 
které pravděpodobně nevydrželo a došlo tak ke zkratu na vedení. V případě, že by se při 
provádění zemních prací a přerušení kabelu vše včas nahlásilo na obecní úřad, došlo by 
neprodleně k odborné opravě. Ale asi nikoho neuspokojí „kdyby“ a vznikla tak nepříjemná 
situace, kdy po delší dobu nešel v části obce řádný výkon veřejného osvětlení. Naštěstí vše se  
odehrálo v době, kdy je již ráno od 4 hodin každý den vidět, večer je prakticky světlo až do 
min 21 hodin, přesto situace nebyla nijak milá a přijatelná. Za závadu, i když zde 
nezapůsobilo zastaralé vedení, ale chyba, snad nechtěná, ale chyba další osoby, která 
porušila vedení a hlavně situaci na obecním úřadě nehlásila, se omlouváme. Řadě občanů na 
jejich telefonické dotazy naše vysvětlení takto stačilo, některým, kteří se ani nechtěli 
představit a svým způsobem „vlídně“ukazovali na nečinnost či neschopnost úřadu, to nijak 
vysvětlit nešlo, ale stále asi platí, že se nikdy nedá zavděčit všem. Obecní úřad je vysloveně 
rád, že může používat služby pana Miloše Kořínka, který se vždy snaží – u závad na čerpacích 
stanicích kanalizací, na veřejném osvětlení, na opravách elektro rozvodů na budovách obce, 
atd. – vždy reagovat a ochotně zajistit v rámci jeho možností následnou nápravu. Tato 
situace ale i nahrála mezi zastupiteli, kdy rád vnímám, že jeden z nich se nechal slyšet, že i on 
je ochoten a schopen se případně v dalších situacích podílet na těchto „záchranářských“ 
pracích a pomoci panu Kořínkovi při obdobných opravách. Děkuji, Romane. 
 
 
 

Informace z obce – 
 
-Policie ČR nás informovala, že na sociálních sítích je informace o pořádání hudebního 
koncertu na přelomu června a července – nedovolené technoparty-  a to na soukromém 
pozemku za obcí, u potoka směrem na Rpety. Obec v rámci svých omezených možností 
v této věci požádala Policii ČR o pomoc, o častější průjezd vozidel Policie i větší případnou 
přítomnost příslušníků Policie v daném víkendu u nás v katastru obce, atd.. Tato hudební 
akce není nijak povolena a tak jsem byl rád za informaci ze strany Policie ČR, že jim i 
majitelka pozemku písemně uvedla, že s akcí nesouhlasí… 
 
-co pálí úřad i řadu občanů – i když se víc a víc času a prostředků vynakládá na čistotu v obci, 
je zarážející, jak přesto všechno se stále objevuje lhostejnost i nezájem u některých lidí 
v obci. I přes větší počet odpadkových košů v obci je každodenně co zametat a sbírat. Je to 
asi nekončící boj s nepořádkem, kdy by mohla možná více přispět alespoň slovní osobní 
angažovanost či příklad zejména těch starších a jistě vzorných občanů a tak i názorné 
ovlivňování  té třeba mladší generace, u níž tyto návyky nejsou mnohdy až tak upevněné. 
Obecní úřad před nedávnou dobou i určitým způsobem soupeřil o víkendech s nějakými 
vychytrálky, kterým se u nás líbily vnitřky odpadkových košů a byli schopni je z celé trasy 
snést na jedno místo – a to až do Litavky. Pochopitelně neměli tolik síly unést nádoby i s 
odpadky a tak odpadky cestou vysypali na zem. Povedlo se udělat technické řešení, aby se 
vložky z košů nedaly tak lehce vyndat a nebo tito aktivisté již třeba prohlédli či je někdo 
usměrnil… 
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     V současnosti probíhají v budově a na dvoře obecního úřadu stavební práce, při kterých je 
trochu zhoršené prostředí uvnitř budovy. Není tam jako vždy až tak uklizeno a někdy to může 
vypadat jako na stavbě. Omlouvám se a děkuji za pochopení, práce by měly skončit 
v průběhu léta. 
 
Vážení občané, za obecní úřad i zastupitele vám přeji hodně zdraví a příjemné a klidné prožití 
letních dnů. 
                                                                                                                               Mgr.Jaroslav Křivánek 
 
 

 
SBĚRNÉ MÍSTO OBCE LOCHOVICE 

Lochovice - areál V Louce za autolakovnou  
 

 
PRO ELEKTROZA ŘÍZENÍ 

A 
OBJEMNÝ ODPAD 

 
 

Sběrné místo slouží pouze občanům obce Lochovice a 
majitelům nemovitostí v obci Lochovice, kteří řádně platí 

poplatek za odpad. 
Sběrné místo není určeno pro odpad z podnikatelské činnosti. 

 
OTEVÍRACÍ DOBA 1.4.2017 – 18.11.2017:  sobota  8 – 11 h 

středa (po včasné předchozí tel.dohodě tel. 723 175 666) 
( v zimních měsících je otevřeno každou sobotu pouze od 9 – 10 h a v týdnu po telefonické 

dohodě s p. Císařem) 
 

Elektrozařízení: domácí spotřebiče malé i velké, TV, PC, tiskárny, zářivky, žárovky, 
svítidla, baterie (je možné přijmout pouze kompletní zařízení bez demontáže jakýchkoliv 
vnitřních částí - takovýto odpad odpadová firma neodebírá)  
 
Objemný odpad: nábytek, dveře, sanitární zařízení – keramika, koberce, lina, hračky, 
matrace, lyže, jízdní kola, velká zrcadla – NEDÁVEJTE PROSÍM KE KONTEJNERŮM NA 
SKLO!, a obdobný odpad, který se nevejde do popelnice  
 
Stavební materiál a odpad ze stavby nepřijímáme – není objemný odpad! 
 
DROBNÉ ELEKTRO JE MOŽNÉ VHODIT DO NOV Ě UMÍSTĚNÉHO 
ČERVENÉHO KONTEJNERU U PRODEJNY JEDNOTY U ZDRAVOTNÍH O 
STŘEDISKA. 
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SBĚRNÉ MÍSTO PRO BIOODPAD 

Lochovice – areál nad hřbitovem 
 

Areál úložiště bioodpadu nad hřbitovem naproti bývalé bažantnici je 
otevřen pouze sezónně (duben – listopad). Občané Lochovic a majitelé 
nemovitostí v naší obci, kteří hradí poplatky za komunální odpad, mohou 
přivést listí, trávu a větve (max. délky cca 1 m) a jiný kompostovatelný 
odpad ze zahrady. 
 
 
OTEVŘENO:   NEDĚLE   9.00 h – 11.00 h 
(bioodpad je možno ukládat pouze v tuto dobu pod dozorem pověřeného pracovníka obce, 
děkujeme za pochopení) 
 
2. července  2017 
9. července  2017 
16. července 2017 
23. července 2017 
30. července 2017 
 
- další termíny budou včas zveřejněny, předpokládáme v průběhu srpna a začátkem září 
otevírací dobu v týdenních intervalech, později ve dvoutýdenních intervalech dle zájmu 
občanů 
- mimo otevírací dobu vám po telefonické dohodě vyjdeme vstříc ve všední dny v rámci 
pracovní doby technických pracovníků obce, kteří po předchozí vzájemné dohodě umožní 
uložení bioodpadu na sběrné místo (tel. 723 175 666) 
 
 

KLUB SENIORŮ LOCHOVICE 
Vás zve  

 
V sobotu 16.9.2017 od  18.00 hod 

Na 
 

„ODPOLEDNE S DECHOVKOU“ 
 

Na sále OÚ Lochovice  
 

VSTUPNÉ 100,- KČ 
Předprodej v klubu seniorů Lochovice 
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ZPRÁVY Z NAŠÍ ŠKOLY A ŠKOLI ČKY  
 

Okénko základní školy 
 
     Školní rok se pomalu loučí, léto a prázdniny už volají. Co se u nás zajímavého v letošním 
roce událo? 
 
     V měsíci lednu se uskutečnil lyžařský výcvik v Jizerských horách. Děti si odsud přivezly 
spoustu zážitků a nových zkušeností. Dne 24. 4. 2017 se konal Den dopravní výchovy a 
zdraví, který nám zajišťovali studenti SOŠ Dubno. Žáci si zopakovali a procvičili své poznatky 
ze silničního provozu a poskytování první pomoci, vyzkoušeli si, jak se bránit při přepadení. 
Předvedli, co si vzít s sebou do zavazadla při evakuaci z domu, bytu. Byli seznámeni s tím, co 
obsahuje výzbroj a výstroj profesionálního hasiče, a někteří si sami vyzkoušeli, jak se požární 
oděv obléká.  Na jiném stanovišti se seznámili s tajemstvím daktyloskopie – mohli 
se přesvědčit, jak se zajišťují stopy pachatele. 
 
     Den Země jsme ve škole oslavili 28. dubna. Všechny třídy pracovaly na zadaném projektu. 
Jeho součástí bylo mj. třídění odpadů, sběr odpadků na vybraných místech v okolí školy, 
poznávání různých druhů rostlin a jejich použití. Žáci prvního stupně navštívili v rámci 
exkurze Křivoklátsko, kde absolvovali ekologicky zaměřený program. 
 
     Na konci dubna proběhl zápis do prvních tříd, ke kterému přišly samé šikovné děti. Bylo na 
nich poznat, že mají trému, vždyť to byla jejich první velká zkouška v životě. K základnímu 
vzdělávání do 1. třídy se dostavilo 25 žáků, přijato bylo 23 žáků. V rámci dlouhodobé 
spolupráce s MŠ usnadňujeme dětem vstup do první třídy. Projekt S mašinkou do školy 
zařazuje společná setkávání v průběhu celého školního roku nejen s žáky, ale i s budoucí 
třídní paní učitelkou. Těšíme se na budoucí spolupráci a jsme rádi, že si vybrali naši školu. 
 
      Česká školní inspekce vybrala a zařadila naši školu do výběrového zjišťování výsledků žáků 
na úrovni 9. ročníků. Na konci května byli žáci testováni ve vzdělávací oblasti matematika, 
zeměpis a anglický jazyk. Závěry externího testování dokládají, že ve vybraných předmětech 
dosahují žáci srovnatelných výsledků v porovnání s republikovým průměrem. 
 
      Naše škola se zapojila do projektu Všeobecné zdravotní pojišťovny VZPoura úrazům, který 
se zaměřuje na prevenci úrazů a nehod u dětí a mladistvých. 26. 6. se v prostorách ZŠ 
uskuteční setkání žáků s hendikepovanými lektory VZP ČR. Ti pohovoří o svém úrazu a o 
životě s následným trvalým postižením a představí některé ze sportů pro hendikepované. 
Pokusí se žákům přiblížit problematiku nejčastějších úrazů, upozornit je na rizikovost určitých 
životních situací a naučit je, jak lze vhodnými preventivními opatřeními tato rizika omezit 
na minimum.  
 
     Milí čtenáři, dovolte mi, abychom Vám popřáli krásné prožití léta a prázdnin a těšíme se 
na setkání s Vámi na některé školní akci. 
                                                                                                                                               Vedení školy 
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Školní rok 2016/2017 se třeťáky byl báječný! 

Nejen, že se děti naučily vyjmenovaná slova nebo počítat do 1000, ale měly i různé akce. 
Za jednu z nejzdařilejších považuji Den dětí, kdy jsme se vydali na golfové hřiště v Berouně. 
Přes dobrodružnou cestu vlakem a autobusem MHD nás přivítaly různé postavičky a stavby. 
Míčky nejprve létaly do keřů nebo do vody. Chvíli jsme byli u Pata a Mata, Indiána, Křemílka 
a Vochomůrky nebo na hradě. Nejoblíbenější jamka byla u postaviček z pohádkového příběhu 
Čtyřlístek 
Každý byl nakonec úspěšný. Za odměnu si všichni koupili sladkou odměnu – zmrzlinu nebo 
ledovou tříšť. 
Těšíme se na příští školní rok 2017/2018.  

                                                                                              Jaroslava Schönová, třídní učitelka 

 
 

 
Předčítání s mašinkou 
V letošním školním roce se žáci 1. a 5. třídy pustili do společné spolupráce. 
    Prvňáčky „přivezla“ ze školky mašinka, která je ve škole 
po celých 10 měsíců seznamovala s originálními příběhy 
z knihy Pavla Naumana – Pohádky o mašinkách. 
    Nejprve je předčítali páťáci prvňáčkům, ke konci školního 
roku se k předčítání přidali také mladší žáci – noví čtenáři. 
Součástí projektu bylo řešení různých úkolů a vyrábění. 
Spolupráce mladších a starších žáků byla ukázková. 
    Na závěr vše vyvrcholilo společným výletem do 
železničního muzea v Lužné u Rakovníka. 
   A teď mi nezbývá nic jiného, než popřát krásné prázdniny! 
                                                                              Ilona Paulová 
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Prvňáčci jedou do finále školního roku 
 

A je to tady! Ani jsme se nenadáli a naši nejmladší školáčci mají za sebou první rok na 
škole. Zvládli ho všichni 
bravurně a zaslouží si velkou 
pochvalu a letní prázdniny. 
V závěru roku si užili dvě 
větší třídní akce.  

17. května proběhlo 
v 1. třídě ve spolupráci 
s deváťáky Pasování na 
čtenáře. Navštívil nás král Ota 
I., který si všechny děti 
vyzkoušel ze čtení pro ně 
neznámého textu. Přes velké 
obavy a nervozitu úkol zvládli 
všichni, za což jim byla 
velkou odměnou šerpa, 
pamětní list a sladkosti. 
 
Víkend na Orlíku 16. – 18. 6. 

 Velkým zážitkem byl pro nás všechny 
víkendový pobyt na Orlíku v areálu 
rekreačního střediska Merkur. Vyrazili jsme 
vstříc dobrodružství a všechno se nám 
podařilo. Máme spoustu zážitků, počasí nám 
přálo, nejvíc se dětem líbila noční bojovka a 
koupání v bazénu. Děti ukázaly, že jsou fajn 
parta, některé poprvé vyrazily bez rodičů. 
Velkým potěšením bylo, že díky rybáři panu 
Chotovi si děti mohly vyzkoušet rybaření. 
Byly nadšené.  

 
 

 
Bylo o nás skvěle postaráno díky panu 

Červenkovi a paní Jiráskové, která dětem 
vyvařovala samé dobroty. Všechny paní 
učitelky, Ernestová, Komzáková i Zettlitzerová, 
si pobyt velmi pochvalují a kdoví,  

příště třeba zase☺ 
                      Mgr. M. Zettlitzerová, tř. uč. 1. tř. 
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ŠKOLA V PŘÍRODĚ  

V termínu od 29. května  do 2. června 2017 
jsme se s dětmi ze čtvrté a páté třídy vydali 
na pětidenní pobyt  do Dílů u Domažlic. 
Ubytováni jsme  byli  v horském hotelu 
Sádek, kde nás čekaly hezké pokoje a velmi 
příjemná paní majitelka. 

Celá škola v přírodě se nám moc vydařila, 
velkým dílem k tomu přispělo krásné počasí. 
Děti soutěžily, sportovaly, zpívaly, 
nechyběla ani bojovka s tajemnou  postavou.  
Navštívili jsme muzeum J. Š. Baara a Dům 
přírody v Klenčí pod Čerchovem, Chodský 
hrad v Domažlicích a vyšlápli jsme si také 
na rozhlednu Čerchov.  Škola v přírodě nám dala mnoho zajímavých zážitků. Za pěkné 
chování a plnění různých úkolů ve skupinkách si děti odvezly mnoho cen.  

Byl to prostě prima!                                            Ilona Paulová, Eva Veličová a Šárka Vašíková  

 
Léto je tu… 
 
    Léto je tu a s ním i bilancování uplynulého školního roku. Čím byl pro nás zajímavý? 
V září k nám nastoupili noví prvňáčci, nedalo jim práci se rozkoukat a zapadnout mezi 
ostatní. Myslím, že jsme byli dobrá parta. 
   Během roku jsme prožili spoustu zajímavého - chodili na vycházky do přírody, hráli hry, 
soutěžili, vyráběli. 
   Rok utekl jako voda, samozřejmě se těšíme na prázdniny a po nich na nové kamarády a 
dobrodružství. 
 
Přejeme Vám všem krásnou dovolenou, hodně sluníčka a pohody,  
                                                                                     děti ze ŠD a paní vychovatelky 
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Fotbalová mládež TJ SLOVAN LOCHOVICE  
 
     Je červen  2017 a naše fotbalová mládež má sezónu za sebou a nám nezbývá, než 
hodnotit. V Lochovickém klubu máme registrováno 36 dětí. Cílem nás trenérů je, aby děti 
měly radost ze hry a na hřiště chodily rády. V dnešním přetechnizovaném světě je těžké děti 
na hřiště dostat. Proto máme obrovskou radost, že v Lochovicích děti fotbal hrát chtějí. 
V sezoně 2016/2017 v Lochovicích působily dva týmy mladší přípravky a po jednom týmu 
starší přípravky a mladších žáků. 
 
     Tým mladší přípravky „B“ se připravoval pod vedením trenérů Miroslava Líšky a Lenky 
Poláchové. V této kategorii trénují naše nejmladší děti. Jsou to většinou děti, které ještě 
nenavštěvují základní školu. Tito kluci a holky již tři roky pilně trénují a tak jsme se rozhodli je 
poprvé zapsat do turnajů Okresního přeboru mladších přípravek. Naši nejmladší zde 
nastupovali proti až o tři roky starším dětem. Máme pocit, že rozhodně ostudu neudělali. 
Naopak chytli tu pravou chuť k fotbalu. Tu dokázali předvést na turnaji v Berouně, kde se 
utkali se stejně starými dětmi. Zde se představili proti týmům, které jsou jedni z nejlepších 
v České republice – SK Slavii Praha, AC Spartě Praha, SK Benešovu, 1.FK Příbrami a domácímu 
ČLU Beroun.  
 
     Naši hráči dokázali hrát se všemi rovnocenný fotbal a byla u nich znát radost ze samotné 
hry. Dokázali porazit týmy Benešova, a senzačně přehráli týmy Slávie Praha 1 a Slávie Praha 
2. Ale připomeňme si, že u těchto dětí opravdu nejde o výsledek. Jde o samotnou hru a o 
radost ze hry.  
Tým mladší přípravky „A“ vedli trenéři Aleš Kropáč a Miroslav Balík a byl složen z chlapců 
ročníků 2008 – 2010. V tomto složení nastupuje již druhým rokem v soutěži Okresního 
přeboru mladších přípravek. Na dětech je znát velké zlepšení a svědomitá práce trenérů. Děti 
jsou opět vedeny především k tomu, že fotbal je hlavně hra. 
Tým starší přípravky tuto sezónu působil pod vedením trenérů Miroslava Líšky a Lenky 
Poláchové. Některé děti trénují již od 4 let, což je při hře velice znát. V této kategorii kluci a 
holky již velice dobře chápou samotnou hru a někteří mají za sebou již čtvrtou sezonu. Občas 
se objevily i slzičky štěstí, jestliže se dětem hra dařila, či smutku, když se jim nedařilo. 
V takové chvíli je na nás trenérech, abychom děti podpořili a pochválili. Naši svěřenci hráli 
soutěž Okresního přeboru starších přípravek a ač se to nezdá, tak i u těchto dětí jde 
především o hru, nejen o výsledek. 
Tým mladších žáků byl pro tuto sezónu složen sloučením dvou týmů. A to TJ Slovanu 
Lochovice a SK Hostomice. Týmu se ujali trenéři Miroslav Veselý a Tomáš Komínek. Příprava 
tohoto týmu byla velice náročná. Někteří kluci a holky se na hřišti viděli poprvé. Bylo 
obdivuhodné s jakým nadšením a odhodláním žáci nastupovali, i když to v soutěži neměli 
jednoduché.   
 
     My trenéři máme obrovskou radost, že v Lochovicích kluci i holky o fotbal mají zájem a 
chtějí ho hrát. Všechna tato práce by, ale nešla dělat bez podpory rodičů, kteří své děti 
k fotbalu vedou. Velkou podporu mají naše děti především v místním fotbalovém výboru, 
který jim přispívá jak finančně, tak i materiálně. Bez toho by to opravdu nešlo. Tímto bychom 
chtěli všem poděkovat za podporu v sezoně 2016/2017. 
                                                                                                 Trenéři mládeže TJ Slovanu Lochovice  
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