
 

Číslo 3 / 2018                                                                                                      PROSINEC 2018 

ZPRAVODAJ OBCE LOCHOVICE 
 

 
 

Vážení spoluobčané z naší obce, 
 

     i letos před nadcházejícím koncem roku za vámi přicházíme s krátkým obecním čtením, ve 

kterém chceme informovat, poděkovat, potěšit či třeba jen přispět k vašemu zastavení a trochu 

možná i rozjímání o tom, co kolem nás bylo a nebo co právě kolem nás je… 

 

Určitě každý z nás v těchto dnech pomalu otáčí ve svém kalendáři poslední letošní stránky a věřím, 

že jistě tak s vlastní radostí či s pocitem zodpovědnosti ke svým blízkým, vnímá každoroční závěr 

roku, který je pro nás snad pořád hlavně spojen s vánocemi, přátelstvím i láskou, s klidem pro 

rozjímání a třeba i pokorou ke svému okolí.  Máme kolem sebe své děti, rodiče, partnera, se 

kterými si děláme svůj život bohatší i krásnější a cítíme tak velkou sounáležitost, kterou pro svůj 

klid, pro své zdraví i svůj život potřebujeme. Sami sobě si říkáme, co ještě teď musíme zvládnout 

či stačit, co chceme ještě připravit, zařídit, upéct, kde ještě uklidit a i co je třeba nebo chceme těm 

svým blízkým koupit. Tohoto všeho je hrozně moc, určitě máme pocit, že je toho letos nějak víc, 

než vloni, že to všechno strašně letí a že je hrozné, že ten druhý by nám mohl víc pomáhat, že ty  
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děti by měly být teď víc uznalejší, že… A třeba si v tu chvíli ani neuvědomujeme, jak vlastně při 

tom všem se vlastně máme báječně. Máme klid, máme mír, máme zdraví, máme svoji rodinu, 

máme práci, máme kde bydlet, svítí světlo, topení hřeje, můžeme si dojít nakoupit a prostě tak 

máme vlastně vše, co v řadě míst ve světě se stává i jen zbožným přáním než tou naší jistotou a 

samozřejmostí. Moc si přeji, abychom se tady všichni stále tak měli dobře, aby se nám tady dobře 

žilo, aby tu u nás všude vládla jen spokojenost a tím i vlastně to moc a moc potřebné štěstíčko pro 

náš život. 

 

Víme, že ale nic není zadarmo, pro řadu našich cílů, pro jejich dosažení a splnění, vede jen trnitá 

cesta, že někdy ten život je složitý, že to své zdraví si nikde koupit nemůžeme, ale snad stále 

věříme, že i nadále nám bude dobře a nebo, že snad ještě chvíli bude dobře. 

 

A tak i letos v závěru roku, před vánočními dny, přeji pro nás všechny tady klid, radost, mír i 

pohodu a každému velkou kopu zdraví a štěstí… 

 

     Letošní podzim byl opět takovým předělem v chodu naší obce, kdy se po čtyřletém období  

objevily obecní volby a tím i možnost se pro nás všechny v naší obci rozhodnout o tom, co bude 

dál a hlavně s kým. Není člověk, který by byl stále se vším spokojený, člověk, který by spíš než 

sebe, chtěl řídit a hodnotit ty druhé a určitě není člověk, který by nechtěl říkat, že to či oné se 

vlastně mělo udělat jinak a hlavně není člověk ten, aby se zalíbil lidem všem. A to je to kouzlo naší 

společnosti, máme možnost se nějak vymezit, máme možnost říci svůj názor, svoji volbu, nikdo nás 

nemůže tak ve svém názoru ohrozit, máme svobodu pro své rozhodování a přání. To je naprostá 

naše výhoda, můžeme toho vlastně strašně moc a mnohdy i o hodně víc, než vlastně sami jsme 

schopni zvládnout a dokázat. Pořád by ale mělo tam u každého být i nějaké svědomí, nějaká 

soudnost a snad i pokora jenom nekritizovat, ale chtít podpořit to dobré či ty, kteří to dobro tak 

nějak víc než vlastně já sám kolem sebe budují. Do letošních obecních voleb tak jistě po právu šly 

dvě skupiny nadšených lidí. Ze svého pohledu uvádím nadšených, protože to tak cítím. Pro 

všechno, co chce člověk zvládnout a dokázat by mělo na začátku být hlavně to nadšení. Mít 

myšlenku, mít zájem a možnost pro tu svoji myšlenku získat ty druhé, obklopit se jedinci se 

stejným zájmem pro tu svoji či společnou cestu a přesvědčit a získat podporu těch dalších. Nadšení 

ale nevydrží napořád, musí být podpořeno pracovitostí, ochotou  poskytnout svůj čas i výsledky, že 

se povedlo, že se daří a že je to i těmi ostatními tak nějak vnímáno stejně. To je asi ta největší obtíž, 

kdy je mnohdy jednodušší se pro něco nadechnout, zapálit i třeba ty ostatní, ale – jednou přijde to 

ALE, kdy se skládají účty a kdy všichni ti původní příznivci budou hned a rychle chtít vidět, že to 

jde a že se to všechno povedlo.  Tak trochu se ukázalo, že je jednodušší než si přiznat co všechno 

se u nás v obci vlastně podařilo, říkat, že to mohlo být jinak. Že je třeba i udělat nějakou změnu a 

že je vlastně dobré, kdyby ta změna přišla. A tak je vlastně dobré, že i to fungování a vedení obce 

je směřováno do časově omezených etap, kdy všichni občané mohou demokraticky či ještě tak 

nějak demokraticky projevit svůj názor, podpořit či nepodpořit a zároveň i za tuto svoji podporu 

něco od těch svých vyvolených, někdy i následně třeba vyvalených, chtít výsledky. 

 

     Obecní volby tady u nás proběhly, jsem strašně rád, že proběhly v klidu a určitě i v pozitivní 

atmosféře, že byl dán impulz ještě víc se zamyslet nad tím, co tady v Lochovicích chybí, co je pro 

nás tady nejvíc důležité a co třeba už tady mohlo dávno být. Každý si tak před vhozením lístku se 

svoji volbou mohl sám u sebe srovnat, kdo s čím přichází, jestli je to reálné, jestli je 

pravděpodobné, že to vlastně dokáže splnit a jestli vlastně ti, co je podpořím svým hlasem, jsou 

vlastně schopni a připraveni toto vše zvládnou. A to je to báječné, my všichni tady děláme i ty 

soudce a hodnotitele a třeba si sami sobě zaděláváme na to, že máme právo se i mýlit a nést své  
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následky. Určitě se prokáže, že opět se do vedení obce dostali ti občané, kteří chtějí, ví a umí a 

určitě to všichni tady budeme vnímat, že i přes některé jiné názory je opět v zastupitelstvu i ve 

vedení obce shoda a že ti zvoleni zastupitelé mají zájem naši obec svoji prací a svým přístupem 

posunout dál.     

 

Možná, že pro nás v Lochovicích teď nově to nebude jednoduché rozlišit, kdo je za tím, co se 

podařilo a kdo je třeba za tím, co se nějak neposouvá dál, co se neřeší a nebo, co se nepovedlo. Obě 

sdružení šly do voleb skoro se stejnými názvy, snad to byla jen náhoda, jedni se již několikáté 

období hlásí, že jsou „Pro Lochovice společně“ a vedle toho se nově objevili ti, kteří se 

s překvapením označili jako „Společné Lochovice“. Asi to třeba byla náhoda, to je teď vlastně 

jedno, neboť se vlastně tady všichni známe a každý z nás je pro své sousedy a okolí čitelný. Určitě 

si sami pro sebe propojíme, že pro ty jedny je v popředí Křivánek, s ním paní Hrubá a pánové 

Červenka, Ondráček, Ernest či Novotný a že pro ty druhé je to třeba pánové  Komínek, Kolařík, 

Šabat, Chot a slečna Pazderová.  Hlavně, že je tam nějak všude to slůvko – společné – a čas ukáže. 

Pro pomůcku pro občany obce se na prvním zasedání stanovilo, že vlastně ta celá problematika 

práce v obci a pro obec je hodně rozsáhlá, došlo tak k vymezení hlavních oblastí a rozdělení mezi 

obě volební či teď vlastně povolební sdružení. Cílem tohoto rozdělení kompetencí je ta potřebná 

čitelná odpovědnost za fungování obce a plnění potřeb či přání občanů, kdy tak bude více patrné, 

kdo za co zodpovídá, na koho se v konkrétních věcech mohou občané obracet a kdo tak nějak má 

jakou práci. Určitě nemůže dojít k situaci, že něco nebo nějaká problematika by se neřešila, stejně 

je všem lidem nejvíc na očích starosta, který by měl být za všechno dobré i zlé odpovědný. A tak u 

skupinky těch „starších“ zastupitelů je vymezena zodpovědnost za územní rozvoj obce, za správu a 

údržbu místních komunikací, za ČOV a kanalizaci, za správu a údržbu obecních nemovitostí a za 

požární ochranu a krizové řízení obce. Pro druhou skupinu zastupitelů, těch „mladších“ byla 

stanovena odpovědnost za stav a údržbu veřejného osvětlení, za veřejný pořádek a údržbu zeleně 

v obci, za podporu zájmových, kulturních a sportovních subjektů či akcí v obci, za vítání občánků a 

za podporu základní a mateřské školy. Domluvili jsme se tak na tom, že za uvedené oblasti budou 

ti konkrétní zodpovídat, že v prvé řadě oni budou vše potřebné rozmýšlet a připravovat pro 

projednání v zastupitelstvu, stejně jako i pro vlastní realizaci. A tak zjednodušeně je možno říci, že 

když bude kritika např. na stav komunikací, nebo že nejde čistička, tak to půjde za Křivánkem, 

když nebude někde něco svítit či ve škole praskne voda, tak za to pro řešení a nápravu se mohou 

občané obracet na toho druhého. Určitě to tak úplně nepůjde na 100%, vždy bude důležitá určitě 

domluva a snaha shodnout se na řešení od všech zastupitelů, ale je to první posun v tom, že za 

fungování obce jsou zodpovědní na prvním místě volení zastupitelé, kteří ve svém slibu veřejně 

slíbili svůj zájem a odpovědnost za „obecní blaho“. 

 

    Po podzimních obecních volbách se zastupitelé sešli na zasedání : 

 - dne 1.listopadu 2018 proběhlo ustavující zasedání zastupitelstva s volbou starosty, 

místostarostky, finančního výboru a kontrolního výboru a jejich předsedů, dále v programu byl 

odsouhlasen jednací řád, schváleno rozpočtové opatření č.4, odsouhlasena oprava komunikace 

V Jamech a v Netolicích, prodej pozemku pod trafostanicí ve prospěch společnosti ČEZ,… 

 

- další zasedání zastupitelstva je aktuálně naplánováno na tento čtvrtek 20.prosince. V programu 

veřejného zasedání zastupitelstva bude schválení rozpočtu, střednědobého výhledu, schválení 

posledního rozpočtového opatření, projednání Strategického plánu obce pro oblast investičních 

akcí, schválení smluv o dílo pro některé zakázky, schválení dodavatele energií pro obec na rok 

2019, schválení ceny stočného, projednání výše poplatků za TKO, schválení zájmu na podání 

žádostí o dotace v roce 2019,… 
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- dále se ze strany obce od obecních voleb řešilo – zajištění dalšího vítání občánků na obecním 

úřadě, instalace vánočního osvětlení ve středu obce, velká míra práce se věnovala jednání ve 

prospěch opětovného pokračování v územním řízení pro  splaškovou kanalizaci Netolice, 

opakovaně se řešila problematika opravy komunikace na Oboře, kde stavební úřad Hořovice 

nepochopitelně vydal rozhodnutí o zahájení řízení na odstranění stavby-cesta v horní části obce, 

která spojuje obě hlavní cesty na Oboře, vybudovalo se další zpevněné stání pro kontejnery na 

odpad Na Drahách u domu p. Ernesta a u garáží statkových bytovek, dokončila se oprava obecního 

bytu v základní škole, řešilo se poškození zábradlí a opěrné zdi u kostela neopatrným traktoristou, 

dokončilo se úspěšně řízení s Policií ČR o schválení dopravního omezení pro snížení rychlosti na 

cestě od hřbitova směrem na Netolice, s novým osazením značek a cedulí s názvem obce, proběhla 

další kontrola a oprava závad na veřejném osvětlení v obci před zimou a třeba i se zakoupil nový 

křovinořez a plotové elektro nůžky na úpravu zeleně v obci. Také se řešily přípojky a přeložky 

elektrického vedení pro výstavbu sportovní haly, opět se urgovala u dodavatelské firmy výstavba 

povoleného veřejného osvětlení u přechodu před zámkem a u hřbitova ( pokud by někdo znal firmu 

Elektromontáže Lety a měl na ně nějakou páku, tak by mohl pomoci při tlaku na tuto firmu tak, aby 

dodržela svůj slib, který dala počátkem roku 2018, že do letošních Dušiček doplní na uvedených 

místech u nás veřejné osvětlení), dále se připravovaly technické zprávy a projekty pro podání 

žádosti na dotace na opravu márnice a Jedličkovy hrobky na hřbitově, dotace na opravu Hradební 

ulice, dokončila se oprava sochy sv.Jana Nepomuckého včetně její opětovné instalace v parku u 

školy a i to hlavní pro rok následující – rozpočet a investiční akce do něj. 

 

Rozpočet obce na rok 2019 
     Každý z nás ví, že jsou peníze vždy až na - na prvním - místě. Naše obec je po ekonomické 

stránce na tom výrazně dobře, asi by se nenašel pamětník, který by třeba zažil, kdy se povedlo 

zastupitelům za jejich jedno volební období vytvořit takové jmění, které je v závěru roku na 

hodnotě více jak 31 miliónů. Ano, to není chyba, ale opravdu naše obec má takovou celkovou 

hotovost a stav na účtech v této výši. Když ti, v nedávné době kritizovaní zastupitelé, v závěru roku 

2014 začali spravovat naši obec, tak obec měla na svých účtech necelé 4 milióny. Za následující 4 

roky se jim povedlo udělat nepřehlédnutelně velké množství práce a akcí v obci i v dalších částech 

naší obce a i tak je po jejich 4 leté práci to obecní jmění na takové výši. Co k tomu říci – asi je tak 

patrné, že opravdu ten názor některých před volbami, „že je potřeba změna, protože se dobře obec 

neřídí“ má svou váhu… Před tím na to byli všichni zastupitelé, každý si našel svoji parketu, kde 

pomáhal a dohromady to zvládali. Nyní z nich zůstalo jen 6 a třeba, možná, zbožné přání možná, se 

i těch druhých 5 bude snažit také s něčím, co by zvládli, přijít a ukázat svoji cenu. A jak se tady 

všichni známe, tak raději budeme chtít věřit, že se jim to povede, vlastně určitě na 100PRO ano a 

nebo vlastně třeba, možná…už dost, přece nemůžu nijak kreslit čerta na zeď. 

 

Vedení obce, hádejte, i kteří asi zastupitelé spolu s hospodářkou OÚ paní Šebkovou, začali 

v listopadu připravovat rozpočet obce na rok 2019, začaly se reálně odhadovat naše příjmy, 

výsledek v rámci rozpočtového určení daní, stejně jako se sepisovaly nutné či dříve domluvené 

výdaje pro obec v následujícím roce. Připravil se určitý žebříček potřebných investičních akcí 

podle jejich důležitosti, hledala se varianta na získání či požádání o dotace na ně a z toho všeho se 

připravil návrh rozpočtu obce na příští rok. Tento jejich návrh, jejich, protože nikdo jiný neměl 

zájem přijít s pomocí, rozumem či jiným návrhem, se následně připravil k projednání a určitě i 

schválení v zastupitelstvu naší obce, které je svoláno na čtvrtek 20.prosince 2018. 

 

Do rozpočtu tak jde jako priorita podepřená rozpočtem : 

- výstavba sportovní haly, zásadní oprava Hradební ulice, výstavba chodníku od železničního 

přejezdu do lokality Domov, realizace protipovodňového systému v obci, zájem na napojení  
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nemovitostí (bytových domů Traktorka i další 2 RD) od čističky směrem na Libomyšl na 

splaškovou kanalizaci, doplnění veřejného osvětlení před zámkem, u hřbitova a pod Lesem, dále 

třeba doplnění či nové osazení obecních plácků odpad.koši, info deskami, stojany na kola, 

zakoupení nové myčky nádobí do školní kuchyně, další rekonstrukci ústředního topení v dalším 

pavilonu MŠ a nebo pokračování výstavby dalších zpevněných ploch pod kontejnery v obci. 

- prozatím bez konkrétní výše financí podporujeme restaurování Mariánského sloupu před 

kostelem, pokračování v opravě márnice a hledání finančních zdrojů pro Kanalizaci Netolice. 

- i vedle toho chceme další drobnosti, jako je dokončení opravy cesty na školním dvoře 

s položením nového asf.povrchu, chceme i doplnit stávající dětské hřiště o nové prvky a hejblata 

pro děti… 

 

Rozpočet obce buď má být vyrovnaný nebo raději s přebytkem, aby nedocházelo k projídání peněz 

pro další generace. Pro příští rok plánujeme – prozatím se to tak předkládá ke schválení – ale 

rozpočet schodkový. Do rozpočtu jsme zahrnuli prvních 5 miliónů korun na akci výstavby 

sportovní haly s tím, že jak budeme hledat nějakou dotaci, tak případně máme dostatek i vlastních 

peněz na postupné financování její výstavby z vlastních zdrojů, kdyby nebyly žádné dotace na 

výstavbu nových sportovních hal z ministerských nebo jiných zdrojů. Škoda, že v naší obci nebydlí 

žádný ministr, poslanec nebo zastupitel krajských a vyšších úřadů a tak trochu na svoji realitu i 

cennost doplácíme a možná že i tím, že politicky vystupujeme jako bez politické příslušnosti a 

politici se sem jezdí se starostou fotit do jejich propagačních materiálů jenom před jejich volbami, 

kde o sobě píší, jak jim nejsou ani malé obce lhostejné… Pořád nám projektanti stanovují, že max. 

by hala mohla stát kolem 20 miliónů Kč. Pro tuto zatímní částku 5 mil.Kč máme „k dobru“ úsporu 

z letošního rozpočtu, kdy aktuálně, vedle všech realizovaných vydání, se reálně ukazuje, že obecní 

rozpočet za rok 2018 skončí s přebytkem více jak 6 mil. Kč.  

Ale asi je už dost přehazování miliónů sem a tam, nechci být jako nějaký hokynář porovnávající 

rohlíky v ošatce… Osobně mám ke svým i svěřeným financím z mé práce v ústavu i z obecní kasy 

velmi pokorný a uctivý vztah, kdy určitě již hodně dlouho let vnímám, jak je obtížné je vydělat, 

sehnat či vynaložit a věřím, že se v tom s řadou občanů shoduji. 

 

-připravený návrh na jednání dne 20.12.2018- 

 

Návrh rozpočtu Obce Lochovice na rok 2019   

    

I.   P Ř Í J M Y    

    

Par Popis Návrh rozpočtu/Kč  

    

 Daň z příjmů fyz.osob placená plátci                 3 547 900,00      

 Daň z příjmů fyz. osob placená poplatníky                      82 000,00      

 Daň z příjmů fyz. osob vybíraná srážkou                    400 000,00      

 Daň z příjmů právnických osob                 3 046 000,00      

 Daň z příjmů právnických osob za obce                 1 000 000,00      

 Daň z přidané hodnoty                 7 010 000,00      

 Odvoz za odnětí ze zeměd.půdního fondu                      12 000,00      

 Poplatek za provoz syst.shrom.sběru kom. Odpadu                    690 000,00      

 Poplatek ze psů                      50 000,00      

 Poplatek za užívání veřejného prostranství                      10 000,00      

 Správní poplatky                      15 000,00      

 Daň z hazardních her                    107 000,00      



    

 Daň z nemovitých věcí                 1 300 000,00      

 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač. Vztahů- 

VSS 

                   364 100,00      

 Neinvestiční přijaté transfery od obcí - obec Libomyšl-hasiči                      30 000,00      

 Ostatní investiční přij. transf.ze stát. rozpočtu-dot.na 

Protipovod.systém 

                1 466 654,70      

    

Celkem                19 130 654,70      

    

1011 Udrž.výr.potenc.zeměd.půd.fond a mimoprod.funkce zem.                      38 000,00      

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                      34 000,00      

3412 Sportovní zařízení v majetku obce                      20 000,00      

3599 Ostatní činnosti ve zdravotnictví                    120 000,00      

3612 Bytové hospodářství                    326 000,00      

3613 Nebytové hospodářství                      88 345,30      

3619 Ostatní rozvoj bydlení                      10 000,00      

3632 Pohřebnictví                      20 000,00      

3633 Výstavba a údržba místních inženýr.sítí                      44 000,00      

3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené                    220 000,00      

3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů                        3 000,00      

3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp.a komunál.)                        1 000,00      

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                      99 000,00      

6310 Obecné příjmy a výdaje z fin.operací                    140 000,00      

    

P Ř Í J M Y   dle paragrafů celkem              20 608 000,00      

    

    

    

    

Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd   

    

Třída 1: Daňové příjmy               17 269 000,00      

Třída 2: Nedaňové příjmy                 1 419 345,30      

Třída 3: Kapitálové příjmy                      58 000,00      

Třída 4: Přijaté dotace                 1 860 754,70      

    

    

II. V Ý D A J E    

    

Par Popis  Návrh rozpočtu/Kč   



    

2212 Silnice                    390 000,00      

2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací                 1 153 000,00      

 z toho:            500 000      rekonstrukce Hradeb.ulice 

(spoluúčast) 

  

                          550 000     chodník Domov   

2221 Provoz veřejné silniční dopravy (DSO Hořovice - režie)                        3 000,00      

2310 Pitná voda                      17 000,00      

2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly                    620 000,00      

 z toho:      320 000  doplatek kanalizace Netolice – PD   

                     250 000  výstavba kanal.přípoj.RD – traktorka   

2333 Úpravy drobných vodních toků                      17 000,00      

3113 Základní školy                 2 405 000,00      

 z toho:     1 600 000  provoz ZŠ, MŠ a ŠJ   

                        70 000  myčka nádobí do ŠJ   

                      100 000  oprava třídy pro 1. Ročník   

                      170 000  2. etapa opravy komunikace školního 

dvoru 

  

                      400 000  oprava ÚT v mateřské škole   

3314 Činnosti knihovnické                      35 100,00      

3319 Ostatní zálež. Kultury                      19 000,00      

3329 Ostat.záležit. Ochrany památek a kultur.dědictví                      30 000,00      

 z toho:  30 000  spoluúč.při opravě Mariánského sloupu před 

kostelem 

  

3392 Zájmová činnost v kultuře                    189 000,00      

3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostředků                    321 000,00      

 z toho:   150 000  dotace pro spolky   

3412 Sportovní zařízení v majetku obce                 6 164 000,00      

 z toho:       5 000 000   výstavba Sportovní haly   

                       800 000   projekt.dokument.a 

organiz.staveb.řízení 

  

                       300 000   výstavba přípojek pro Sportovní halu   

3419 Ostatní sportovní činnost                      26 000,00      

3421 Využití volného času dětí a mládeže                      70 000,00      

3599 Ostatní činnost ve zdravotnictví                      77 000,00      

 z toho:     50 000    byt zubaře - nové lino   

3612 Bytové hospodářství                    146 500,00      

3613 Nebytové hospodářství                      15 000,00      

3619 Ostatní rozvoj bydlení                       90 000,00      

3631 Veřejné osvětlení                    487 500,00      

 z toho:   100 000   osvětl.přechodu u zámku a u hřbitova   

                    70 000  doplnění veř.osvětlení - pod lesem   

3632 Pohřebnictví                    156 000,00      

 z toho:  50 000 oprava dalších chodníčků   

3633 Výstavba údržba místních inženýr.sítí                        3 000,00      

3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené                      33 000,00      

3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů                      30 000,00      

3722 Sběr a svoz komunálních odpadů                    860 000,00      



3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp.a komunál.)                    711 200,00      

3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů                      17 400,00      

3729 Ostatní nakládání s odpady                      61 000,00      

3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň                    665 000,00      

 z toho:   250 000 obecní mobiliář   

5212 Ochrana obyvatelstva                 2 110 000,00      

 z toho:   2 100 000   Protipovodňový výstražný systém   

5512 Požární ochrana - dobrovolná část                    343 000,00      

 z toho:   70 000   vybavení hasičů   

5519 Ostatní záležitosti požární ochrany                      30 000,00      

 z toho:   30 000   Party stan   

6112 Zastupitelstva obcí                 1 065 000,00      

6171 Činnost místní správy                 3 739 050,00      

6310 Obecné příjmy a výdaje z finanč. Operací                      65 100,00      

 z toho:    65 100    úroky z úvěru na kanalizaci   

6320 Pojištění funkčně nespecifikované                      50 000,00      

6399 Platby daní a poplatků stát.rozpočtu - daň za obec                 1 000 000,00      

6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené                    667 000,00      

 z toho:   177 000   dopravní obslužnost DSO Hořovice   

                   490 000  nespecifikované rezervy   

    

V Ý D A J E  dle paragrafů celkem            23 880 850,00      

    

Rekapitulace rozpočtu dle rozpočtových tříd   

    

Třída 5: Běžné výdaje               14 340 850,00      

Třída 6: Kapitálové výdaje                 9 540 000,00      

    

    

F I N A N C O V Á N Í   

    

8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech                 5 000 000,00      

8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč. Prostředků -              1 727 150,00      

    

Celkem                  3 272 850,00      

    

    

FINANCOV

ÁNÍ  

                                  dle paragrafů a položek                 3 272 850,00      

    

    

Rekapitulace    

    

Příjmy Celkem               20 608 000,00      

Výdaje Celkem               23 880 850,00      

    

Saldo a výdajů -              3 272 850,00      



příjmů 

Financování  (MD-Dal)                 3 272 850,00      

Vyrovnanost rozpočtu – rozdíl                                    -        

 

Místní poplatky pro rok 2019 

Poplatek za komunální odpad ( osoba/nemovitost/rok )  

– zůstává ve stejné výši jako v minulých letech tj. 580 Kč 

– pro občany nad 70 let (kteří tento věk dovršili před 31.12.2018) bude v roce 2019 platit 

sleva 500 Kč pro osobu s trvalým pobytem v obci (o slevu se musí občané osobně při úhradě na 

pokladně přihlásit a nárok na slevu prokázat) –  jejich skutečné náklady 80 Kč – naši zastupitelé 

mají představu, že ti starší se zase až tak dobře nemají, výrazně úsporně ekonomicky musí žít a 

zvažují u všeho, co to stojí – snad přesvědčíme a přehlasujeme i zbývající ty druhé zastupitelé, kteří 

se nad naším návrhem do současnosti podivovali 

- firma AVE Hořovice opět zdražovala a pro rok 2019 zvýšila cenu za vývoz o 45 Kč na jednu 

nádobu komunálního odpadu a také cenu za vývoz nádob tříděného odpadu 

 

Daň z nemovitých věcí ( rod.domy a pozemky občanů ) opět i pro následující rok zůstává ve stejné 

výši 

Ostatní poplatky – např.za psa – také zůstává na stejné výši pro následující rok 

 

Cena stočného pro rok 2019 

     - cena pro rok 2016 byla za 1 m3     36,13 Kč bez DPH a 41,55 Kč včetně DPH 

     - cena pro rok 2017 byla za 1 m3      38,05 Kč bez DPH a 43,76 Kč včetně DPH 

     - cena pro rok 2018 byla za 1 m3      40,99 Kč bez DPH a 47,14 Kč včetně DPH 

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 menšího nárůstu ceny, než je závazně stanoveno z roku 2008 z počátku 

původního schválení 100 miliónové dotace pro výstavbu kanalizace v naší obci. Prozatím jsme 

nebyli opět úspěšní, ale v důsledku napojení splaškové kanalizace Libomyšl na náš systém 

splaškové kanalizace a ČOV, kdy vzrůstá i celková výše přerozdělených tržeb do fondu na opravu  

a reprodukci majetku ČOV, nám byla určitá možnost naznačena… 

Snad i dobrou zprávou je : 

- od poloviny roku 2019 by mělo DPH u vodného i stočného poklesnout ze stávajících 15 % 

na 10% 

- třeba i to, že vodárenské společnosti i přehledy stočného u nás ukazují, že průměrná měsíční 

       spotřeba vody či vypouštění splaškové vody je pod hodnotou 3 kubických metrů na osobu 

Pro rok 2019 je tak ze strany uvedeného státního fondu podle původní analýzy předkládán 

požadavek na výši ceny stočného pro naši obec ve výši 44,12 Kč bez DPH a 50,74 Kč s DPH za 1 

m3 – jedná se o zdražení o 3,60 Kč s DPH. 

Jak na tento výsledek nahlížet ? - pro někoho je to ještě úměrné zvýšení, pro druhého to může být 

strašák, ale… racionálně je možné k tomu dodat : 

- prokazuje se, že se zvýšením ceny za vodné či stočné dochází k dalšímu ponížení spotřeby u 

jednotlivých osob, bohužel ale celkové náklady na čištění vod se podle toho pro obec a ostatní 

provozovatele navyšují 

- zvýšení pro každého tak vychází max. 3 x 3,60 Kč = přibližně 11 Kč za měsíc a tak o 130 Kč za 

rok na jednu osobu 

- relativně více prostředků do provozu ČOV a splaškové kanalizace obec NIKAM NEODVÁDÍ a 

ukládá je do fondu reprodukce majetku obce (na opravy, obnovu a nové pořizování technologie 

pro ČOV a např. domácí čerpačky u tlakové kanalizace) 
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- u technologie v ČOV i čerpadel domácích tlakových kanalizací se od výrobce uvádí, že jejich 

průměrná životnost je od 2 do 5-7 let. A tak třeba domácí čerpadla kanalizace běží v čerpačkách tak 

od roku 2009/10 – je tak otázka–jak dlouho budou sloužit ještě?, cena je u nich až 20 tis.Kč a když 

jednou pokorně přirozeně utichnou stářím, tak je obec bude muset kupovat ze svého…  

- je tak na každém, jak se na toto navrhované zvýšení bude dívat… 

Obdobně se toto procentuální navýšení pravděpodobně promítne i do výše paušálního poplatku za 

stočné. 

 

Provoz sběrného dvoru  

Již několik let určitě funguje obecní sběrné místo pro elektrozařízení a objemný odpad, který je 

určen pro řad 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 po dohodě ve všední den a každou sobotu dopoledne. Možná bude 

pochopitelné, že v nastávajícím zimním období nebude taková aktuální potřeba jeho otevření a tak 

obecní úřad informuje, že bude otevřen každou sobotu od 9 h do 10 h a ve všední dny po dohodě 

s pracovníkem obce p. Císařem ml. 

 

Provoz skládky biologického odpadu 

Tato naše řízená skládka pro trávu, lupení, drobné větve, atd. v návaznosti na začátku zimního 

vegetačního klidu je již od začátku prosince uzavřená a předpokládá se její opětovné zahájení 

každou neděli dopoledne a to od začátku dubna 2019. 

 

Socha sv.Jana Nepomuckého 

Obec pokračovala v postupném restaurování památek a kulturních památek na svém území. Ve 

druhé polovině letošního roku si tuto sochu odvezl restaurátor pan Mgr.Štochl do svého ateliéru. 

Koncem listopadu byla socha po celkovém restaurování, včetně doplnění pozlacené svatozáře, 

opětovně u nás instalována a jistě zdobí park v centru obce vedle zámku a školy. Náklady na 

restaurování byly cca 140 tisíc Kč, díky získané dotaci ve výši 95 tis.Kč byl obecní rozpočet 

pouze zatížen částkou 35 000 Kč.     

 

Advent 2018 a vánoční výzdoba v obci 

Je velice příjemné tak nějak trochu slavnostně vnímat noční či večerní atmosféru v obci. Dříve 

černá obloha, doplněná pouze svitem veřejného osvětlení, se již po několik let od počátku 

předvánočního adventu objevuje ve stále se zvyšujícím počtu rozjásaná a různobarevná. Určitě 

je krásnější pohled do ulic obce i na jednotlivé domy a předzahrádky, kde svítí vánoční 

výzdoba.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 slavnostní okamžik, 

který nám všem odstartuje čas vánoční. Další dík patří i zvyšující se řadě dalších občanů, u kterých 

jejich zájem na vánoční atmosféře přesahuje jejich ploty, pozemky a domy. Možná, že zde patří i 

určitá spokojenost s tím, že všem těmto nadšencům i ze strany obecního úřadu vzniká taková malá 

konkurence v podobě letošní světelné novinky – rozsvícený smrk před zdravotním střediskem. 

 

Splašková kanalizace Netolice 

Dá se říci, že se opět reálně „blížíme do finále“. Ale nejprve od počátku – celý rok 2017 

připravoval projektant a pan ing.Červenka dokladovou část a projekt pro stavební řízení na 

výstavbu kanalizace v Netolicích, který by nabídl majitelům RD možnost napojení na splaškovou 

kanalizaci v obci. Nic nového není jednoduché, hledalo se nejméně kontroverzní řešení, které by 

bylo reálné i ekonomicky přijatelné. 
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Nakonec se ze 3 až 4 řešení vybralo snad to správné, začala se vyhotovovat projektová 

dokumentace, oslovovali se vlastníci pozemků, správci sítí, úřady, atd. Vše se podařilo a 

20.prosince 2017 předal ing.Červenka na obci celou složku, kde na konci bylo rozhodnut 

stavebního úřadu v Hořovicích o zahájení územního řízení. Vše, co mělo být dodáno, tak bylo OK. 

    

     A pak se teprve začaly dít věci… Jeden z majitelů pozemků se svojí paní využili situace, že vše 

běží a blíží se termín pro podávání žádostí o dotace a odvolali svůj souhlas, respektive ho podmínili 

ústupky obce na jejich požadavky. Ukázali tak všem ostatním, že „…pražáci na to koukají jinak a ti 

vesničané na ně nemají…“ Slušní majitelé, kteří uzavřeli smlouvy a dali svůj souhlas s realizací 

investiční akce, najednou spolu s obecním úřadem a projektantem stáli před překážkou, která se 

nedala změnit, pouze za respektování určitého „vyčůraného (omlouvám se za neslušný výraz) 

nátlaku – na úkor ostatních. Úřad začal hledat řešení, kdy ponejprve se s „pražáky“ scházel, 

dopisoval si s nimi a to ve snaze je přemluvit,  aby byli stejně rozumní, jako ti ostatní, kteří tady 

bydlí nebo mají slušný vztah k místním v Netolicích. 

Toto trvalo skoro 9 měsíců a pak jsme si řekli dost a začali s jiným řešením. Nebylo to jednoduché, 

musel se přesvědčit další rozhodující hráč, aby změnil svůj původní přístup úřadu a dal do popředí 

svůj zdravý rozum a šel do případného rizika. Přesvědčili jsme ho a získali jsme tak potřebný 

souhlas a chtěli znovu otevřít stavební řešení. Aby toho ale nebylo málo, tak mezitím některé 

souhlasy, např. společnosti ČEZ, vypršely a muselo se žádat znova v té věci. ALE výsledek je tu, 

v pátek minulý týden přišlo po roce přešlapování opět rozhodnutí stavebního úřadu Hořovice o 

opětovném zahájení územního řízení. Vše je tak jistě „na dobré cestě“, kdy by bylo opravdu 

parádní, aby se získalo rozhodnutí s nabytím právní moci na územní řízení, nejlépe do 14.února 

2019, kdy končí lhůta na ministerstvu zemědělství pro podávání žádostí o dotace na výstavbu 

kanalizací… 

Snad se nám to podaří splnit a snad najdeme toho správného příznivce na tom správném 

ministerstvu na schválení naší žádosti o získání dotace. 

  

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, bratři 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 – rodina 

Polanských, paní květinářce Nové, IT technikovi obce panu Toťovi, plynaři panu Nešvarovi, všem 

aktivním hasičům, paní kronikářce Novotné, paní knihovnici Pazderové, majiteli autoopravny panu 

Havránkovi, opraváři obecní multikáry panu Loskotovi, vedení Klubu seniorů za aktivizaci 

ostatních seniorů, seniorkám, které pomohly kompletně zajistit obecní slavnosti výročí 

Československa i 700.výročí naší obce a také 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 a tak i 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. 
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Vážení občané, přeji vám, ať jsou vánoční svátky pro Vás obdobím klidu, radosti a rodinné 

pohody. 

 

Přeji Vám, aby rok 2019 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 2019. 

 

                                                                                                                Mgr.Jaroslav Křivánek  

 

 

 

Vánoční zastavení  
 

Milí přátelé, 

 

končí rok 2018 a my hodnotíme, co všechno nám přinesl. Našim dětem a žákům určitě nové 

znalosti a dovednosti spojené se zajímavými akcemi, různé školní a mimoškolní aktivity.  

Měsíc říjen byl plný poutavých setkání a akcí. Žáci si připomněli výroční založení obce 

Lochovice, jejichž součástí byly také návštěvy a osobní setkání se starostou obce Mgr. Jaroslavem 

Křivánkem na OÚ Lochovice. Ten si společně s dalšími zaměstnanci OÚ připravil pro žáky nejen 

besedu, ale i praktický nácvik voleb. Všem děkujeme za jejich čas, který žákům věnovali. 

V listopadu se v naší škole uskutečnil již druhý projektový den „Ve znamení osmiček aneb 

významné mezníky české historie“. Žáci si připomněli osm významných výročí, která se podstatně 

zapsala do dějin českého státu. Na realizaci projektu se žáci také sami aktivně podíleli.  

Součástí ověřování znalostí i dovedností žáků je jejich zapojení do vědomostních olympiád. 

Ve škole proběhla školní kola dějepisné olympiády, chemie, z českého i anglického jazyka a 

zeměpisu. Vítězové školních kol budou pak reprezentovat školu v okresních kolech v novém 

kalendářním roce. 

Naše škola každoročně zařazuje vzdělávací programy jako zpestření výuky přírodopisu a 

pro rozvoj environmentální výchovy. V pořadu Tajemné sovy se žáci seznámili s většinou druhů 

evropských sov, dozvěděli se, proč jsou považované za moudré a mnoho dalších zajímavých 

informací. 

          Vánoční čas začal ve škole ozdobením velkého vánočního stromku, který nám každoročně 

daruje paní Renata Schumová. V adventním čase zavítal do školy Mikuláš s nadílkou. Vše si 

připravili již tradičně žáci 9. ročníku a navštívili také mateřskou školu. K prohloubení vědomostí a 

rozvoji čtenářských dovedností přispěly uskutečněné besedy  

s cestovatelem i spisovatelem.  

Vánoční atmosféru přiblížila žákům Česká mše vánoční v Praze, vánoční prohlídka 

hořovického zámku a Prahy i výstava betlémů na Karlštejně. 

S rodiči jsme se setkávali na vánočních besídkách v mateřské i základní škole.  

Dárek od Ježíška nám přinesla firma Cirmon s.r.o., která zakoupila sportovní pomůcky do 

hodin tělesné výchovy a společenské hry pro žáky 1. stupně. Za sponzorský dar velmi děkujeme. 

  Ředitelství ZŠ a MŠ Lochovice přeje všem do nového roku 2019 mnoho zdraví, lásky, 

pohody a šťastné úsměvy na vašich tvářích. 

 

 

Vedení školy 
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Prosinec ve školní družině 
 

   Advent zahájíme jako již tradičně u vánočního stromku na statku v Lochovicích. Společně 

s našimi kamarády ze školky zazpíváme koledy a stromeček se rozsvítí. 

 

   Na začátku prosince se vánočně naladíme – vyzdobíme si družinu, posloucháme a zpíváme 

koledy. 

 

Přemýšlíme, co vyrobit pro potěšení pro své blízké. Každý den plníme úkoly z adventního 

kalendáře a čas do Vánoc nám příjemně utíká.  

   A co nejvíc? Samozřejmě se těšíme na Ježíška. 

 

Všem čtenářům lochovických listů přejeme krásné a pohodové Vánoce, zdraví a spokojenost 

v novém roce 2019 .            

                                          

                                                                                              Děti a vychovatelky školní družiny 

 

 

 

 

                                         

               

                         
 

 

 

 

 

 

- 13 - 

 



 

SPORTU ZDAR! 
VÁŽENÍ PŘÍZNIVCI TĚLOVÝCHOVNÉ JEDNOTY SLOVAN LOCHOVIC A 
FOTBALOVÉHO ODDÍLU PŘEDEVŠÍM. PODZIMNÍ ČÁST SEZÓNY 
2018/2019 JE ZA NÁMI A TAK NÁM DOVOLTE, ABYCHOM VÁS   
SEZNÁMILI S JEJÍMI VÝSLEDKY. 

     V soutěži IV. třídy – sk. B jsou naši muži po 11 zápasech na 

druhém místě o jediný bod. Desetkrát vyhráli a jednou prohráli. 

Z celkových 47 gólů, které nastříleli do branek soupeře, jich vstřelil 

právě 16 Jan Komínek, který obsadil 2. místo v rámci dosavadní 

statistiky této soutěže. Mladší žáci ve sloučeném týmu Hostomice / Lochovice obsadili po osmi 

odehraných zápasech 6. příčku v tabulce soutěže SELECT - OP - mladší žáci - sk. B. Třemi 

výhrami, jednou remízou a čtyřmi prohrami získali 10 bodů. 

     Starší přípravka ve sloučeném týmu Hostomice / Lochovice nasadila v soutěži okresního 

přeboru dva týmy, ale pouze jeden z nich byl soutěžní a započítávaly se mu výsledky utkání do 

celkové statistiky. Po dvaceti zápasech pak obsadili chlapci a děvčata 2. místo. K tomu jim 

dopomohlo dvanáct výher a 8 proher. 

     Mladší přípravka TJ Slovan Lochovice nastoupila v soutěži okresního přeboru se dvěma týmy. 

Tým Lochovice A obsadil suverénně 1. místo. Po 30 utkáních získal 90 bodů, a to 30 výhrami. 

Chlapcům a dívkám se podařilo nastřílet neuvěřitelných 181 gólů. Tým Lochovice B pak obsadil 3. 

příčku se 14 výhrami, 5 remízami a 11 prohrami. Nutno podotknout, že tyto týmy musely soupeřit i 

mezi sebou. 

 

 

Pro rok 2019 jsme v rámci projektu Můj klub 2019, dotačního programu vyhlášeného 

ministerstvem školství, přihlásili také náš projekt na pořízení bezpečných branek pro hráče mladší a 

starší přípravky a příspěvek na ubytování v rámci soustředění mladší a starší přípravky. Cílem 

projektu je zajištění bezpečnosti dětí a stmelování jejich týmového ducha. Záměrem je pořízení  

čtyřech bezpečných celosvařených hliníkových branek. Počet je z důvodu, že turnaje mladší a starší 

přípravky se hrají vždy na dvě hřiště. Stávající branky jsou ocelové. Právě vysoká váha a koroze 

oceli bývají častou příčinou fatálních úrazů. Přínosem pořízení nových hliníkových branek bude 

především jejich vysoká pevnost, nízká váha a odolnost proti korozi. Dále pak příspěvek na 

soustředění hráčů mladší a starší přípravky. Náklady na ubytování a stravu jsou z převážné části 

hrazeny rodiči, kteří často z důvodu své rodinné ekonomické situace nejsou schopni financovat 

svým dětem fotbalové soustředění. Tímto může docházet k vyčlenění některých dětí z kolektivu. 

Naším záměrem je částečně se podílet na těchto nákladech a snížit tak finanční zátěž rodičů našich 

hráčů.  

 

Do jarní části pro Vás připravujeme nové internetové stránky, které naleznete na 

www.slovanlochovice.cz. Současné stránky, kterou jsou na adrese tjslovanlochovice.4fan.cz 

postupně odstavíme. Naše profily a stránky na sociálních sítích zůstávají beze změny. 

 

                                                                                        Držte nám palce do dalšího pokračování. 

                                                                                        Za TJ Slovan Lochovice, z.s. 

                                                                                        Petr Kolařík 
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