
 
ČÍSLO 1/2018                                                                               ČERVEN 2018 

Zpravodaj obce Lochovice 
 
 

Vážení občané, 
z naší obce Lochovice, Obory, Netolice a Kočvar, 
 
předkládáme vám další letní obecní čtení, další výtisk našich Lochovických listů, které jsme si pro vás 
všechny z Lochovic, Netolic, Obory i Kočvar připravili a kam se snažíme směřovat řadu pozitivních 
informací z života naší obce. 
     Máme před sebou očekávané léto, ale určitě se všichni shodujeme, že i ta příroda se asi nějak 
zbláznila a vlastně to léto vnímáme s velkým předstihem, oproti předcházejícím rokům tak již od 
počátku května. Všichni víme, že na všem se dají vždy najít dobré i špatné stránky a to podle toho, jak 
to chceme vidět. Je to tak pouze na nás, zda jsme pozitivní a radostní, zda jsme chápaví i empatičtí a 
nebo zda chce vystupovat jako věční kverulanti, nespokojenci a perfekcionalisté, kteří si z možného 
příjemného raději volí to méně pozitivní. To je ale v přístupu každého z nás, kdy si snad přejeme, že je 
lepší potkat ráno raději 5 usměvavých babiček než jednoho zapšklého „starého dědka“. Ale je stejně 
krásné, jak ten náš život a okolní svět je různorodý… 
     Z pera pamětníků a kronikářů pro letošní rok bude třeba zaznamenáno, že zima byla překvapivě 
mírná a dlouhá, i když se celý podzim ozývalo, jak bude mrazivá, protože indiáni pořád štípají dříví, 
jaro letošní bylo krátké a nějak rychle se překlopilo do pařáků a léta. Říká se, že to léto je letos o 30 
nebo 40 dnů dříve, ale asi se shodneme, že jsme rádi, že je hlavně tady a že alespoň takto na začátku 
léta se to všechno dá ještě vydržet. 
     Hlavní událostí tak k tomuto překvapivému počasí byly dešťové srážky v závěru května, které 
mnohé hlavy zchladily a které nám nárazově daly zabrat. Ale jak už to tak bývá, vše se mění a velká 
voda přiteče a odteče, někomu něco odnese a druhého zase může překvapit tím, co mu přinesla a 
zanechala po sobě, když si to třeba nepřál.  A tak je to ten koloběh událostí, kdy jsme rádi, že vše již 
máme za sebou, měli jsme co komentovat a zpětně ukazujeme, jak to všechno vlastně mohlo být i 
jinak, kdyby…     
     Ale to kdyby – to jsou vlastně kdyby-chyby - a je to pryč a určitě vše bude rychle zapomenuto, 
protože na tom lidském světě i životě je krásné to, že vše je pouze jedinečné, proběhne to a po chvíli 
se to překryje něčím novým a třeba i důležitějším. 
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     Předpokládám, že pro vás není žádným tajemstvím, že obec řídí zastupitelé, v čele se starostou, a 
tito zastupitelé se snaží podle svých sil, zájmů a možností řídit či ovlivňovat chod naší obce 
s přesvědčením, že stále bude dobře a nebo, když se všichni připojíme, tak bude ještě lépe. 
 
     Zastupitelé se v první polovině letošního roku sešli na svém jednání 2 x, kdy projednávali a 
rozhodovali : 
 
Zasedání 1.března 2018 
-schválili výsledek veřejné zakázky (VZ) na vypracování projektové dokumentace sportovní haly 
v obci, dále výsledek VZ na opravu povrchu místní komunikace Kubištova ulice, schválilo se 
poskytnutí finančních dotací z rozpočtu obce na podporu zájmových, sportovních a kulturních aktivit 
v obci, kdy se rozdělilo přibližně 140 tis.Kč a to je o cca 30 tis.Kč více než v roce 2017, dále se řešila 
personální situace v obecní základní škole, schválilo se složení a velitel zásahové jednotky sboru 
dobrovolných hasičů obce, schválil se dodatek smlouvy pro rok 2018 mezí obcí Lochovice a Lhotka o 
odvádění splaškových vod, odsouhlasil se odpis pohledávek za úhradu obecních poplatků za odpad za 
předcházející období 2004-2010 u nedobytných pohledávek, schválil se výsledek inventarizace 
majetku obce k 31.12.2017, schválily se smlouvy, předložené ČEZ Distribuce k přeložkám či odkupu, 
schválily se smlouvy pro rok 2018 o nákupu elektrické energie a zemního plynu pro obec, schválilo se 
podání žádosti o dotaci pro nákup informačního systému pro obecní hasiče, řešila se situace se 
zabezpečením železničního přejezdu u hřbitova, kdy se podpořila varianta na osazení přejezdu 
závorami, také se schválily žádosti stávajícím nájemcům obecních sportovišť pro pokračování nájmů i 
pro rok 2018, řešil se podnět občanů z místní části V Jamech na posouzení a nápravu stavu 
komunikace, schválilo se rozpočtové opatření pro přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu 
obce a další podněty předložené od občanů obce 
 
 
Zasedání 30.května 2018 
-schválil se závěrečný účet a účetní závěrka hospodaření obce za 2017, projednala se zpráva auditora 
k předloženému hospodaření obce za rok 2017, schválila se účetní závěrka naší základní a mateřské 
školy, i s rozdělením hospodářského výsledku na financování dalšího investičního rozvoje školy, 
schválilo se rozpočtové opatření, schválily se smlouvy na poskytnutí dotací, přidělené na 
předcházejícím zasedání, schválila se směrnice o nakládání s osobními údaji GDPR, schválila se VZ a 
její výsledek na opravu ústředního topení v jednom pavilonu MŠ, schválil se zveřejněný záměr na 
prodej pozemků, projednal se výsledek dotačního řízení ze strany MMR a Středočeského  kraje s tím, 
že se odsouhlasilo přijetí dotace na pořízení informačního systému pro hasiče a zajištění průběhu 
opravy povrchu Kubištovy ulice s financováním z rozpočtu obce, když žádost o dotaci byla 
vyhodnocena pouze jako pro náhradníky, schválil se počet zastupitelů do zastupitelstva pro další 
období, vyslovil se souhlas se stavbou a s věc.břemenem ČEZ Distribuce na pozemcích obce, schválily 
se obchodní smlouvy k zakázkám obce, schválilo se provedení opravy štítové zdi na budově úřadu, 
odsouhlasila se změna dodavatele zakázky v Kubištově ulici, projednaly se zprávy výborů kontrolního 
a finančního o činnosti v roce 2017, řešily se preventivní technologické činnosti v rámci provozu a 
údržby ČOV, řešil se záměr na pronájem obecního bytu v základní škole na dobu určitou, schválilo se 
financování jednotlivých stavebních a vnitřních úprav v základní i mateřské škole pro práce, které 
budou zajišťovány o letošních prázdninách, řešil se stav územních souhlasů a řízení pro splaškovou 
kanalizaci Netolice a projednaly se podněty od jednotlivých zastupitelů či občanů obce 
 
     Účast zastupitelů na obou jednáních byla na prvním jednání 10 a na druhém jednání 11 zastupitelů 
z celkového aktuálního počtu 12 zastupitelů, bohužel účast ze strany občanů byla opět velice nízká. 
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Místní poplatky za odvoz komunálního odpadu a za psy 
 
     Obecní úřad zajišťuje výběr místních poplatků od jednotlivých občanů, kdy se jedná o místní 
poplatky za svoz a likvidaci TKO (za odpad) a poplatek ze psů. Obecně závaznou vyhláškou je 
stanovený termín pro úhradu uvedených poplatků, které tvoří určitě významný podíl rozpočtu obce 
v každém roce a ze kterých se hradí náklady na svoz komunálního odpadu, a to k 31.květnu 
příslušného roku.  
 
K termínu 28.května 2018 byl stav úhrady poplatků následující : 
Poplatek za odpad – rozpočet předpokládá výběr za poplatek od občanů ve výši 760 000 Kč 
                                      skutečnost – uhrazeno – 525 818 Kč, to je 69,19% 
                                       zbývá uhradit a vybrat od občanů – 234 182 Kč 
Poplatek za psy         -rozpočet předpokládá výběr za poplatek od občanů ve výši 50 000 Kč 
                                       skutečnost – uhrazeno – 38 800 Kč, to je 77,6% 
                                       zbývá uhradit a vybrat od občanů 11 200 Kč 
Co dále ? 
Do obecní kasy by tak mělo ještě dojít cca 245 382 Kč, kdy se jedná o neuhrazené poplatky, které 
nebyly poukázány do stanoveného termínu. Po tomto termínu splatnosti nezbývá obecnímu úřadu 
než přistoupit k zasílání upomínek a výzev k úhradě tak, aby byly poplatky za vývoz komunální 
odpadu řádně uhrazeny tak, jako obec řádně zajišťuje vždy od prvního ledna vývoz komunálního 
odpadu z popelnic všem občanům. Věříme, že se u většiny poplatníků jedná pouze o opomenutí a 
dlužníci poplatky uhradí.  Veškeré potřebné informace pro platbu místních poplatků jsou již řadu let 
celoročně vyvěšeny na úřední desku obecního úřadu a to jak na desce u vchodu do OÚ tak na 
webových stránkách. Poplatky je možné hradit hotově na pokladně, ale samozřejmě také 
bezhotovostním převodem na účet obce.  Pro ty, kteří zapomínají na termín úhrady nabízí OÚ službu 
SMS infokanálu, kdy v průběhu měsíce května zasíláme upomínající SMS zprávu na končící splatnost 
poplatku.  
     Žádáme proto občany, aby splnili svoji obecní povinnost v co nejkratším termínu a doplatili své 
poplatky .           
 
 

Nařízení Evropské unie na ochranu osobních údajů - GDPR             
 
     Evropští zákonodárci přijali své nařízení, která ve všech zemích EU zavádí určitý průvan v nakládání 
a správě s osobními údaji jednotlivých občanů. A jako každý průvan může být milý a příjemný, tak 
zároveň i studený a obtěžující. Určitě je jednoduše definovatelné, jaký tento poryv větru je pro 
jednotlivé občany, malé úřady, firmy, školy, obecní knihovny a i třeba řemeslníky, kdy se jedná o další 
agendu a další vyhrožující sankce za nedodržování něčeho, co vlastně není ani nijak konkrétně 
vymezeno. A tak se dělají analýzy stávajícího nakládání s osobními údaji, tyto analýzy jsou finančně 
nákladné, stejně nic nového nepřináší, protože konstatují, že to dosavadní se vždy v drtivé míře děje 
na základě plnění různých zákonů a požadavků ústředních orgánů a státní administrativy, potvrzuje 
se, že dosavadní uchování údajů je obecně dostatečné a kdyby bylo jakkoliv zajištěné, tak stejně ten, 
kdo bude chtít si nějaké tyto „nedostupné a chráněné“ údaje sehnat, tak si stejně pomůže někde 
jinde. Určitě si někdy říkáte – jak ten dotyčný mohl získat na mě třeba telefonní číslo, bydliště či 
datum narození, když mě tak nutně kontaktuje a láká mě na změnu dodavatele něčeho či mi nabízí 
něco, co stejně nepotřebuji. 
     A tak se z nutné analýzy zpracovávání osobních údajů na našem obecním úřadě alespoň zjišťuje, že 
v jeho práci 2 pracovnic i starosty se zajišťuje více jak 40 jednotlivých různých osobních agend či 
agend, která pracují s osobními daty občanů obce a i se zjistí ten překvapivý závěr, že všechny tyto  
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agendy a jejich vedení je dáno obci zákonem v rámci vedení povinných agend a údajů a že všechno 
zavedené musí obec vykonávat a tyto osobní údaje zpracovávat. A tak se zjistilo předpokládané a 
zaplatilo se za to, nově ze zákona si obec musí hradit službu pověřence pro ochranu osobních údajů, 
který musí být vytvořen a to „na věčné časy EU“. 
Informujeme tak občany, že kontaktní údaje o naší obci, uložené v povinném rozsahu, byly doplněny 
o kontakt na tohoto pověřence, kterým je Mgr. Jan Mudra (bližší informace viz www.obec-
lochovice.cz nebo na pevné úřední desce OÚ Lochovice). 
 

Investiční a zvelebující akce zajišťované v obci 
 
     Počátkem roku 2018 jsme samostatně či prostřednictvím administrátorů podávali žádosti o 
finanční dotace na : 
-oprava místní komunikace Kubištova ulice – žádost o dotaci schválena pouze jako náhradník, 
zastupitelé se přesto shodli, že oprava povrchu komunikace proběhne podle původní dokumentace a 
bude financována z prostředků obce. Práce byly již zahájeny s tím, že termín dokončení je do 
31.7.2018. 
-vytvoření relax parku u hasičské zbrojnice – jedná se o vytvoření určitého informačního a 
zájmového místa v obci, které by nabízelo své vybavení a informace jak občanům, tak i turistům, 
žádost o dotaci byla schválena, ale pouze zase jako náhradník, nebude se tak realizovat „najednou“ 
ale bude rozložena do několika kroků v dalším období, s úhradou z obecního rozpočtu či z nově 
podané žádosti 
-zakoupení informačního systému pro zásahovou jednotku SDH – dotace byla schválena, zařízení již 
zakoupeno, instalováno a v provozu 
-dotace na pořízení varovného protipovodňového systému- podle aktuálně sdělené informace byla 
dotace ve výši cca 800 tis.Kč schválena, předpokládáme, že ve 2.polovině roku se zahájí práce  na 
instalaci nových hlásičů pro zvukové podávání výstrah či zpráv, instalují se na toku Litavky sběrné 
senzory na výšku hladiny a vypracuje se digitální plán, který se začlení do celkové elektronické 
výstražné sítě pro oblast Brd a okolí  
-dotace na opravu sochy sv.Jana Nepomuckého – jsme aktuálně ujišťováni, že tato dotace bude obci 
přiznána  
-realizovalo se dokončení Projektu na snížení energetické náročnosti budovy OÚ, kdy se dokončily 
stavební práce na zateplení fasády, výměny některých oken či vrat a provedení tepelné a 
hydroizolace střechy budovy OÚ, navázalo se tak na předcházející plynofikaci ústředního vytápění 
celé budovy úřadu, celková výše dotace okolo 1 mil.Kč. Zde bych velice rád chtěl poděkovat paní 
ing.Bártové, majitelce sousedící nemovitosti, která umožnila a strpěla provádění části stavebních 
prací ze svého pozemku, z přilehlé zahrady. 
-renovace na obecním hřbitově – provedla se celková rekonstrukce části prostoru u studny, kde se 
položila nově zámková dlažba a kam se umístila nová lavička, pořídil se na studnu nový systém na 
čerpání vody na zalévání a to spolu s instalací nového stojanu na konve, dále se zahájila oprava  
márnice, kdy byly opraveny fasádní omítky, okolní okapový chodník kolem, došlo k dodávce a 
montáži nového okna a je i objednána výroba nových dveří. Stále se hledá šikovný pokrývač, který by 
ještě dokončil opravu a doplnění střešní krytiny. Celkové prostředí v této části hřbitova se z našeho 
pohledu dále zvelebilo, odstranila se přerostlá zeleň a určitě tak nabízí větší a spokojenější kladný 
dojem z tohoto místa. 
Dále se zajistil dar – nové dřevěné hranoly na výrobu nového kříže do středu hřbitova pro nutnou 
výměnu již zchátralého kříže, stejně jako se zajistil ochotný pan Havrlík pro výrobu kříže nového a 
další občan, který provede opravu malby ukřižovaného Ježíše. Na tyto práce naváže další pokračování 
v opravě chodníčků na hřbitově. 
-realizovala se výstavba chodníku v pravé části Horymírovy ulice, kdy byl vybudován nový úsek 
chodníku na žádost některých našich občanů a to pro větší bezpečnost a pohodlí chodců 
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-upravil se prostor kolem viaduktu a místa toku Podlužského potoku v obci, kdy se vykonaly práce i s 
ohledem na preventivní protipovodňová opatření v korytu toku a jeho okolí. 
-těsně před zahájením jsou práce na opravu ústředního topení v pavilonu B1 v Mateřské škole 
Lochovice, při kterých dojde k celkové výměně rozvodu topení, včetně instalace nového 
kondenzačního kotle. Akce je celkově opět hrazena z prostředků obecního rozpočtu. 
-finančně se podpořila snaha základní školy na celkovou rekonstrukci učebny – školní kuchyně žáků, 
kde se opravdu zastavil čas… i tyto práce by měly být dokončeny do začátku školního roku 
-zastupitelé se shodli, že se využije technika pro pokládku asfaltové vrstvy při opravách v Kubištově 
ulici a provede se vyasfaltování i plochy před hasičskou zbrojnicí 
-máme zájem počátkem léta také zajistit alespoň opravu děr v příjezdové cestě k železničnímu 
nádraží, kde jsou nerovnosti a díry, které brání bezpečné chůzi i jízdě. Bohužel jako první padají do očí 
všem vlakovým návštěvníkům a ti třeba žasnou, přestože tato cesta není ve vlastnictví obce, obec má 
zájem na lepším stavu tohoto prostoru. 
 
     Čas rychle utíká, ale předpokládá se, že vše co se ještě naplánovalo, tak se podle původního zadání 
stačí zajistit, vystavět a hlavně sehnat řemeslníky a firmy, kteří v současnosti mají své práce dost a 
třeba nemají zájem nebo možnost přijímat další zakázky. 
 
 

Travička zelená, to je naše potěšení… 
 
     Písnička určitě parádní, ale mnozí z nás nemohou té zelené nadílce přijít na jméno. Zejména letos, 
kdy vše najednou začalo růst a to zejména po vydatných deštích. A tak pro naše dva pracovníky, kteří 
mají obecní údržbu a úklid obce na starosti, nastává se sekáním trávy nekončící práce, která když 
někde skončí, tak prakticky na druhé straně je „ trávy opět po kolena“. A těch důležitých míst, jako je 
primárně hlavní cesta přes obec, prostranství před zámkem, obecní hřbitov, prostor na náměstí, 
kolem kostela a za hřbitovem, areál zahrady v mateřské školce a škole, dětské hřiště „u křížku“ 
směrem na Hostomice, kaštanová alej Na Drahách a dále a dále, je tady u nás dost a dost. 
Předpokládáme, že je tak snad chápatelné, že to venku na  obecním nemůže vypadat jako třeba u nás 
doma, kde máme čas podstatně častěji zápasit s tímto „potěšením“.  
      A tak si opravdu naše obec váží všech občanů, kteří mají zájem to mít hezké a posekané i v okolí 
svých nemovitostí, jsou ochotni tak nějak postaru se podílet na sekání trávy a pomáhat vlastně nám 
všem. Omlouváme se těm, kteří nás kontaktují s prosbou či požadavkem na posekání trávy před jejich 
domem, což někdy zdůvodňují tím, že už na to nemají síly, ale opravdu se dělá, co se dá. A snad bude 
pro nás tady platit, že když podle svých možností pomůžeme, tak vlastně – bude líp… Chci poděkovat 
i třeba panu Petru Fárovi, který sám a letitě seká větší plochy na novém hřbitově a opravdu pomáhá. 
     Se sekáním trávy třeba pro lepší vzhled ve všech částech obce je spojena další příjemná věc a to 
určité zahradničení některých ochotných občanů, kteří si zkrášlují okolí svých domů vysázením 
okrasných keřů nebo kvetoucích záhonů a dělají tak hezké prostředí nejen sobě, ale i nám všem. Je 
hezké vnímat část „hlavní ulice“ na Oboře, místa jako u Novotných, Polanských, u novostaveb a i 
v jiných koutech naší obce. Snad se toto bude více rozvíjet pro taková pohlazení po duši. Omlouvám 
se, jestli jsem na některá místa zapomněl či je ještě nenašel, ale za každé takové hezké upravené 
místo jsem opravdu velmi rád. 
     Možná, že dojde i k určitému vylepšení našich možností, kdy jsme rádi uvítali žádosti dvou 
středoškoláků z naší obce a smluvili si s nimi letní brigádu na 3 týdny v červenci. Kluci tak pomohou 
zejména se sekáním trávy i s dalšími drobnými údržbovými pracemi v obci. Naše obec se nebrání 
letním brigádám mladých lidí, kteří pomohou sezónně s úklidem a údržbou obce, možná že i tím 
získají lepší vztah k prostředí, v němž žijí.  
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Teče voda teče, po kameních ?šustí? … 
 
     Teče, tekla, napršela a všechno to v závěru května hlavně zase šokovalo. Další vlna deště, 
přívalového deště a následného povodňového nebezpečí.  Příroda si nevybírá a teď se tady objevily 
situace, kdy nám všem teklo vše a dost často i naše nervy k tomu. Kdo sledoval a sleduje intenzitu 
srážek, tak naměřil, že v tom nejhorším období tady u nás za 24 hodin napršelo více jak 110 až 120 
litrů na jeden metr čtvereční – to je pro lepší ilustraci vrstva vody na tomto metru o síle 11 – 12 
centimetrů. A to všude kolem nás a hlavně i v místech nad obcí, odkud tato voda se valila dolu k nám. 
Nic v cestě této vodě neuspělo, vždy množství vody a její síla zvítězila. V tu nejhorší noc přišla tak 
velká voda, že již Litavka vlastně cákala až na oplocení rodinných domů od železné lávky od manželů 
Sybolových až prakticky k hlavní silnici a mostu. Naši hasiči tak byli v pohotovosti na místě od 2 hodin 
v noci a všichni jsme tam stáli a sledovali toto běsnění s hrozbou či úžasem. Jelo se pro pytle na 
případné stavění hráze, vše bylo připravené si případně jít „půjčit“ písek do místních stavebnin a 
hlavně se plánovalo – co dál. Naštěstí vše se vyřešilo bez výraznějších problémů a s rozedněním voda 
začala ustupovat. Určitě i strouha kolem kostela a Azylového domu dlouho v noci zněla jako nějaká 
Niagára…  S řadou lidí, kterým voda hrozila, pohrozila a i něco změnila, jsem mluvil a vždy jsem se 
snažil vysvětlovat, co děláme a pomocí koho, nabízel i případnou pomoc a i třeba vzájemně se 
alespoň trochu společně radoval, že nebylo ještě hůř. V případě povodňové vlny směrem ze Lhotky – 
co říci na tuto pohromu. Lhotka je a byla vždy nad naší obcí, dolu k nám vede cesta, kolem cesty jsou 
příkopy, kolem cesty jsou pole, kde se můžeme i jít podívat na to, jestli mají tu moc vodu pozdržet či 
vlastně nemají.  
     Vnímal jsem, jak zemědělci hudrají na silnice, že zrovna teď sekali trávu, která se deštěm spláchla 
do příkopů a mnohdy je ucpala, stejně jako jsem mluvil i se silnicemi ( správa a údržba silnic ) kdy zase 
oni poukazovali na to, jak voda odtéká s bahnem a ornicí z polí a ucpává příkopy. A do toho ještě 
stará letitá dešťová kanalizace, která místo z menší trubky do větší je napojena na některém místě 
z větší trubky do menší – a problém je na světě, tedy vlastně před domem a na pozemku lidí, kteří 
bydlí níž. Určitě došlo k souběhu řady okolností, které na mnohých místech zahrozily. Došlo 
k opakovanému zlikvidování  Hradební ulice, kde to po dva dny vypadalo, že země pukla. Obecní úřad 
se pokaždé snažil situaci řešit, prakticky vždy od rána nastoupili vedle našich pracovníků také pan 
Libor Císař a pan Zdeněk Fencl se svoji technikou a umem. Hlavně tak díky nim se stav pokaždé 
upravil do podmínečně přijatelné situace a umožňuje alespoň s opatrností tuto uličku používat.            
     V současnosti tak náš úřad již kontaktoval projektanta, aby připravil technické řešení, které přinese 
postup pro provedení celkové opravy, při které se vyřeší jak povrch komunikace, tak další odvodňující 
dešťovou kanalizaci a zpevní se pravý bok této uličky, aby již snad další povodeň z kopce nemohla 
odnést cestu dolů až do Litavky. Po projektu se bude hledat firma, která si na tuto práci troufne a 
určitě ne hned, ale třeba až v příštím roce dojde k této urychlené opravě. Snad se najde řešení, 
prozatím slyším, že „je to složité, já nevím, atd.“ Odmítám rychlé a chytré rady na principu – položte 
tam panely – to by určitě tam dole třeba u Kořínků bylo „boží dopuštění“.  
     Stejný problém nastal hned u čerpačky u mostu, kdy hlavní tok dešťové vody v kanalizaci opět od 
Lhotky byl tak mohutný, že došlo k vyplavení čerpačky, a i když běžela všechna čerpadla, tak se voda 
vylévala z potrubí do 1.domu hned na řadě. I zde se našlo řešení na úpravu pohotovostního přepadu 
u čistící šachtice, kdy se ale tento postup nechal odsouhlasit na vodohospodářském úřadě 
v Hořovicích. I zde je patrné, že prakticky nelze mít hned řešení a vše bude hotovo.  
     Největší asi „pecka“ byla na dosavadním betonovém jezu před mostem, kdy v průběhu noci 
naštěstí – opravdu naštěstí, nevydržel a rozpadl se. Hladina Litavky tak v několika chvílích poklesla o 
cca 70-80 cm a tento přírodní šok ale opravdu zamezil zatopení velké řady domů po levé straně 
Litavky mezi lávkou a hlavním mostem v obci. Voda i zde odtekla a zanechala v místě kolem mostu a 
bývalého jezu pohromu – nánosy, zbytky jezu, kus odemleté stěny pod mostem a hlavně celkově 
potencionální problém pro případnou další zvednutou vlnu.  
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     Obecní úřad již v polovině června inicioval schůzku se zástupci Povodí Vltavy, vlastníkem mostu, za 
naše zde byla i paní Schumová a hledalo se i za účasti některých zastupitelů společné řešení. Je tak 
předpoklad, že v prvé řadě se nejpozději do konce července odbagruje a odveze nános kamení a 
štěrků z koryta Litavky, koryto se tak znovu prohloubí, odstraní se volné zbytky betonového jezu a 
bude se i hledat technické a finanční řešení pro existenci objeveného původního dřevěného jezu na 
Litavce. Také to nejde všechno hned, ale je zájem na iniciativu, na hledání řešení a nápravy. Nic není 
jednoduché a rázem se objevilo i nebezpečí na poškození instalovaného potrubí splaškové kanalizace, 
které mělo být v dostatečné hloubce pod dnem Litavky a najednou to až tak není pravda – i zde se 
hledá řešení pro opravu či úpravu překrytí původního výkopu s potrubím. 
     A tak se snad hodí říci – nějak bylo a hlavně, že zase bude líp. Určitě to vše po velké vodě bylo na 
řadě míst hodně složité, řada občanů pro očistu svých pozemků musela vynaložit velké úsilí a to i 
opakovaně, ale co k tomu dodat. Všude se řešila situace, která nastala bez naší možné volby, vše 
určitě vzniklo bez nějakého zapříčinění či pochybení někoho z nás a je z mé strany zájem všem 
poděkovat. Všem, kteří se na nápravě škod podíleli – jednotlivým občanům u svých nemovitostí, celé 
zásahové jednotce našich hasičů, pomocníkům s technikou, Liboru Císařovi a Zdeňku Fenclovi, oběma 
obecním pracovníkům, pomocníkům s lopatou či multikárou, panu Polanskému za pochopení 
s případným nočním půjčením písku a i třeba zemědělcům Blažkům, kteří sami kontaktovali úřad, zda 
mohou s něčím pomoci. I zde platí, že „pomocná ruka je vždy na konci naší paže“. 
 
 

Splašková kanalizace Netolice 
 
     Obecní úřad již 2.rok řeší přípravu této investiční akce, hlavní práci do současnosti zajišťoval najatý 
projektant a za nás zastupitel pan ing.Červenka. Oba tomu věnovali spoustu pozornosti a času, stejně 
jako jednali se všemi občany v Netolicích na vzájemných požadavcích pro napojení všech RD, které 
jsou trvale obydleny. Vedle toho se jednalo s vlastníky pozemků pod Netolicemi směrem k ústavu, 
přes které bude veden hlavní přivaděč kanalizace s jeho napojením na čerpací jímku pod ústavem.  
     Je spokojenost, že všech více jak 35 vlastníků souhlasilo s umožněním vstupu na svůj pozemek a 
s uložením potrubí. Proto se tak v závěru loňského roku předložila dokumentace pro územní řízení na 
stavební úřad v Hořovicích. Vše vypadalo tak krásně… Asi se něco změnilo, protože jeden z vlastníků 
pozemku, pod kterým potrubí jde, následně odvolal svůj souhlas a začal nově předkládat nové 
požadavky, aby obec splnila jemu to nebo ono. Stavební úřad řízení zastavil a v současnosti se čeká 
na – nevím na co, snad na rozum, snad na to, že dotyčný pán, možná pan doktor, se kapičku zastydí a 
nebude svými přehnanými nároky realizaci stavby komplikovat a to zejména všem občanům Netolic.  
     Obecní úřad měl zájem se s každým vlastníkem pozemku domluvit, i případně v něčem ustoupit či 
hledat shodu, proto vždy k dohodám došlo, ale nechce ustupovat navyšování subjektivních nároků. 
Každý, kdo na vesnici žije by měl mít zájem na určitou vstřícnost a snahu ukázat příslušnost 
k domácím a považovat si, když může nějak pomoci. Bohužel jsou také jiní, kteří bez ohledu na ostatní  
řeší pouze své a to i někdy na úkor těch druhých, mnohdy více slušných lidí. V současnosti se hledá 
řešení, hledá se jiná trasa, kdy je obtížně obejít zakletý pozemek, který brání dalšímu postupu. Chci 
tak jen ujistit, že úřad žádné prodlení naštěstí nezpůsobil…  
     Přesto věřím, že se řešení  nakonec najde a celá akce a vynaložené finance se v dobré zúročí.  

 
 
Toulající či opuštěná zvířata  
 
     S určitou pravděpodobností nastává opakovaně situace, kdy zejména nějaký místní pes nebo pes 
od vedle, se objeví v obci či v jejím okolí. Možná se s řadou lidí shodnu, že vždy na každé vesnici i 
mnohdy ve městě se objevují psi, kteří si relativně svobodně vykračují tam, kam sami chtějí. Vždy to  
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tak na řadě míst bylo a je pravděpodobné, že to tak i nadále bude.  
     Osobně se domnívám, že ve většině případů se jedná o psy, kteří nejsou nijak útoční, kteří nijak 
výrazně neohrožují své okolí, kteří jsou třeba více zvědaví a nebo mají majitele, který jim umožní 
tento volný pohyb. Platí již dlouhodobě i obecní vyhláška, která omezuje jejich volné  pobíhání, ale 
mohou nastat situace, které se nějak vymknou kontrole či stanoveným postupům. Místní psi se 
stejně po svém označkování terénu vrátí domu a cizí či zdánliví tuláci – zde jak veterináři, tak i 
chovatelé říkají, že drtivá většina těchto psích turistů ví, kam má dojít.  
     Již na podzim loňského roku v této věci došlo k určitému prvnímu jednání s Policií, která má svoji 
představu, že vše má řešit obec, která má zajistit okamžitý odchyt a případné zajištění zvířete/psa ve 
svých prostorách. Zastupitelé se ale shodli, že žádný útulek se zde nebude budovat a v případě, že 
někdo nalezne psa a odevzdá ho na úřad, bude se kontaktovat nějaký okolní útulek, který si pro psa 
přijede, odveze ho, bude hledat majitele a – a hlavně následně to obci bude účtovat. Naposled se 
kontaktoval útulek Buštěhrad a cena za tuto službu byla cca 6.tis.Kč. Je to dost či není to dost ? – to je 
otázka.  
     Oznámení od Policie ve věci potulujících se psů bylo v průběhu roku víc, v řadě případů ale nedošlo 
k tomu, že by někdo dovedl a odevzdal toulavé zvíře na našem úřadě, jednalo se o upozornění, že 
v katastru naší obce na poli, u silnice, po mostě apod. někdo někdy viděl pobíhat nějakého psa, 
kterého má obec povinnost ihned zajistit. Určitě obecní úřad ani starosta obce zde není 
pravděpodobně od toho, aby hledal, chytal a ubytovával na náklady obce psy, které někdo někde vidí 
či označí jako tuláky, vlastně ztracené psy. A co hlava, to jiný názor – jak by měl ten druhý jednat a co 
hlavně musí. A proto bych chtěl vnést možná jasno nebo vysvětlení, které pro tyto situace vymezuje 
právní předpis.  
Zákon o obcích nijak neurčuje obcím, zastupitelům nebo starostovi povinnosti v tomto ohledu. Není 
to tak žádná povinnost, aby ji obec měla mezi hlavními úkoly, zajišťovat tuto péči či službu. Tento 
postup řeší nejvíce Občanský zákoník, zákon č.89/ 2012 Sb. A pak až třeba nějaké metodické pokyny 
v rámci ochránců zvířat,apod.. A tak v uvedeném zákoníku je zmiňováno : 
§ 1046  
– Divoké zvíře je bez pána, pokud žije na svobodě 

Letos na jaře, v neděli odpoledne mě kontaktovali náhodní turisté při cestě z Plešivce a požadovali, ať 

neprodleně organizuji odchytovou výpravu, že pod lesem u Lhotky viděli z blízka lišku, podle nich 

určitě byla nakažená vzteklinou a mohla by tak být nebezpečná. Na dotaz, když ji viděli pod Lhotkou, 

proč kontaktují starostu v Lochovicích, opakovali, že nechtěli jít do kopce a přišli to sem nahlásit. Cítili 

se rozhořčení, že nevěřím na možnost vztekliny a nebudu nijak teď a hned organizovat rojnici honců a 

lovců. Liška prostě do přírody patří a její případné zdravotní ohrožení určitě řeší někdo jiný. 
§ 1052  
– Ztracenou věc ( tak je označováno i zvíře, třeba pes ) vrátí nálezce tomu, kdo ji ztratil nebo 
                vlastníkovi. 
-Nelze-li poznat, komu má být věc vrácena, oznámí nálezce bez zbytečného odkladu nález 
               obci, na jejímž území byla nalezena, zpravidla do tří dnů.              
Dá se tak podle právního výkladu odvodit, že ten, kdo najde nějakou věc ( živé zvíře či hmotnou věc), 

je povinován ji ohlásit či odevzdat obci. Nikde není žádná povinnost, že podle některých názorů musí 

starosta či jiný určený zástupce obce být připraven 7 dnů v týdnu a 24 hodin denně okamžitě se 

dostavit k nálezu a osobně si převzít nález. Nastávají situace, že např.projíždějící hlídka Policie vidí či 

zadrží někde v  katastru obce psa a okamžitě bez ohledu na dobu a čas telefonicky kontaktuje starostu 

s požadavkem na dostavení se na místo a převzetí tohoto nálezu. Obdobně i v případně jiné osoby. Dá 

se předpokládat, že každý z nás má svoji pracovní dobu, kterou dodržuje a má právo si hájit svůj volný 

čas. Není tak na žádném předpisu stanoveno, že starosta či jiný určený představitel obce musí být 

prakticky nepřetržitě ochoten a připraven konat v uvedeném případě nálezu zvířete. V uvedeném 

častém případě tak rozhodně nejde o tak životně naléhavou věc, aby si někdo osvojoval právo, třeba 

Policie, aby i v mimopracovní době, v nočních hodinách či o víkendech si vynucoval, že představitel  

 

- 8 -  



obce se musí dostavit a okamžitě se musel postarat o umístnění psa ( nálezu věci ) do péče či prostor 

obce.  
§ 1053 
-Obec vyhlásí nález obvyklým způsobem 
-zjistí-li obec vlastníka, oznámí mu nález a vyzve ho, aby si nález převzal 
§ 1054 
-Obec rozhodne, jak bude nalezená věc uschována  
     V případě movité věci obec nález převezme a na úřední desce či jiným způsobem zveřejní informaci 

o nálezu. V případě, že se jedná o zvíře (např. psa) obec  koná tak, jak rozhodli zastupitelé.  Tedy až 

v případě samotného nahlášení nálezu kontaktovat  konkrétní zvířecí útulek s objednáním přepravy a 

poskytnutí péče. Případně úprava tohoto postupu podle druhu nalezeného zvířete, kdy je v popředí 

zveřejnění informace o nálezu, oslovení případných majitelů a hledání vlastníka. V minulosti bylo 

takto postupováno třeba v případě nočního úniku koní od majitele. 

     Nedá se předpokládat, že takto velká nebo malá obec bude mít svůj vlastní  zvířecí útulek a 

poskytovat takovou péči v problematice, která až tak obci nepřísluší a to nepřetržitě. 

Při posledním jednání starostů v Mikroregionu Hořovicko se zúčastněných 17 starostů okolních obcí 

shodlo, že jsou často bez ohledu na den i noc, na pracovní či volný den kontaktováni nálezci, občany, 

návštěvníky či i Policií, s vynucováním nezbytně nutného konání, kdy dochází k upřednostňování 

zejména subjektivních řešení bez ohledu na právní postup či určitou naléhavost či nenaléhavost 

situace. 

     I zde bohužel často nastává situace, kdy velká řada lidí zejména vidí, jak by měl či musel ten druhý 

konat, než aby si sami dokázali připustit, že je to pouze jeho názor a ten druhý má právo mít třeba i 

odlišný názor.  

Z praxe se v této věci nálezů objevují situace, kdy byl za poslední rok starosta kontaktován – od 

souseda přiletěl roj včel a usadil se tady u nás a tak starosto přijďte a zařiďte, ať jsou včely pryč, 

jedeme autem a před vaší vesnicí vidíme v dálce psa, pane starosto zařiďte jeho odchycení ať někoho 

nepokouše, dům u vás v obci nemá oplocení, na jeho pozemku běhají volně slepice, my máme zájem si 

u vás ve vesnici koupit dům, ale nechceme, aby tam někde ty slepice volně běhaly, starosto, můžete to 

zajistit, pane starosto, tady víkendová služba hygienické stanice, turisté nám volali, že v Litavce u jezu 

plave uhynulé divoké prase, musíte ho hned vylovit a uskladnit na úřadě, v úterý vám zašleme svozové 

vozidlo kafilérie a tiskopisy na vyplnění nálezu, kafilérie vám pak pošle fakturu za likvidaci,…. A tak už 

snad může nastat, že někdo zavolá, že mu včely ulétly a chtěl by je zpět… 
     Asi závěrem je potřeba říci, že vždy by měl hlavně vítězit zdravý rozum a nikdo by si neměl nastalé 
situace vysvětlovat pouze ze svého pohledu a vynucovat si něco, na co nemá právo. A když někdo 
něco chce konat, tak by si měl i dopředu uvědomit možné důsledky svého chování k sobě samému i 
k okolí. 
 
 

Upoutávky… 
 
Běh na Plešivec 
Obec Lochovice, obec Lhotka a AVC ČR zve všechny zájemce, zvědavce i aktivní sportovce na další 
ročník tradičního běhu do vrchu – Běh na Plešivec. Závod startuje tradičně v naší obci od obecního 
úřadu, start je v 11.00 hodin v neděli 8.července 2018. 
 
Letní slavnosti na Oboře 
O předposledním víkendu v červnu probíhaly každoroční slavnostní Máje na Oboře, kde byla tradičně 
muzika, spousta zábavy, soutěží pro děti i určitě dospělé, vlastní vyrobené občerstvení a určitě dobrá 
zábava. 
Pořadatelé tradičně zvaly všechny občany k účasti. 
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Obecní slavnosti – oslava 700 let naší  obce Lochovice a 130 let založení SDH Lochovice 
 
     Klub seniorů a obecní úřad s hasiči, školou a sportovci informuje, že na sobotu 22.září 2018 
připravují Obecní slavnost, spojenou s výročím základní školy, setkáním rodáků, živou hudbou a 
řadou ukázek hasičů i sportovců a to vše k významnému jubileu naší obce, která letos slaví 700 let od 
svého založení. 
     Bližší informace o časovém průběhu všech aktivit budou zveřejněny v předstihu na plakátech 
v obci a na webových stránkách obce. 
     Za pořadatele zveme všechny naše i okolní občany. 
   
 
Vážení občané, za obecní úřad i zastupitele vám přeji hodně zdraví a příjemné a klidné prožití letních 
dnů. 
  
                                                                                                                                           Mgr.Jaroslav Křivánek 

 
    

 
SBĚRNÉ MÍSTO PRO BIOODPAD 

Otevřeno každou neděli od 9 – 11 hod (areál nad hřbitovem pod lesem) 
možné ukládat listí, trávu, větvě, kompostovatelný odpad ze zahrady 

 
SBĚRNÉ MÍSTO PRO ELEKTROZA ŘÍZENÍ A OBJEMNÝ ODPAD 

Otevřeno každou sobotu 8 -11 hod (areál V louce u autolakovny směr Lhotka) 
Drobné elektrozařízení možné vhodit do červeného kontejneru u prodejny COOP u zdravotního 

střediska. 
Nebezpečný odpad je možné odevzdat při mobilním svozu, který je pořádán vždy 2x ročně – 

duben a říjen. 
 

    
 

 
700 let obce Lochovice a 130 let založení SDH Lochovice 
 
Vážení občané, rodáci, obyvatelé a ostatní příznivci naší obce.  
     V letošním roce slavíme 700 let od vzniku obce Lochovice a 130. výročí založení sboru 
dobrovolných hasičů. Hlavní oslavy těchto výročí oslavíme společně v sobotu 22.září 2018. Po celý 
den bude připraven program pro všechny věkové kategorie -  výstava starých fotografií, prohlídka 
hasičské techniky, ukázka požárního zásahu, hudební matiné, koncert dechové hudby Hořovanka 
s průvodním slovem pana Mgr. Karla Vydry. Děti budou mít  připraveny atrakce na hřišti, vystoupí 
dětská taneční skupina Colorky.  
     Pro návštěvníky bude otevřena mateřská škola k prohlédnutí a jiné. Po celý den bude možnost 
občerstvení, jak v areálu školy, tak na hřišti. Bližší informace k programu i k času konání akcí  budou 
na plakátech. Akce bude probíhat jak v areálu školy, tak na prostranství před zámkem a na hřišti. 
Doufáme, že všichni si vyberete zábavu z nabídnutého programu.  
     Budeme rádi, když o tomto výročí budete informovat  vaše rodinné příslušníky, příbuzné a známé 
a hlavně rodáky z naší obce. 
     Těšíme se na společnou oslavu! 
                                                                                                                                              Zve přípravný výbor. 
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ZPRÁVY Z LOCHOVICKÉ ŠKOLY 
 
Ohlédnutí za školním rokem 
 
Školní rok pomalu končí, všechny děti se těší na prázdniny, pedagogové a ostatní zaměstnanci školy 
na zaslouženou dovolenou. Pro žáky dva měsíce plné dobrodružství a nových zážitků, pro nás čas 
odpočinku na načerpání nových sil do příštího školního roku. 
Co přinesl letošní školní rok nového? 
Na jaře se uskutečnily dva projektové dny zaměřené na ochranu naší planety a také našeho zdraví. 
Vyučování zpestřovala řada akcí, které pomáhaly žákům získat nové poznatky, zkušenosti a 
dovednosti. Programy prevence sociálně patologických jevů se zaměřovaly na problematiku vztahů 
mezi vrstevníky v reálném světě i kyberprostoru.  
Žáci 2. a 3. ročníku absolvovali 10 lekcí plavání v rámci tělesné výchovy a mnozí jsou už mnohem lepší 
plavci než dříve. Starší pak zlepšili své dovednosti během lyžařského výcviku v Jizerských horách.              
Zúčastnili jsme se několika sportovních soutěží. Výborných výsledků jsme dosáhli ve štafetovém 
běhu, z kterého žáci přivezli bronzové medaile. Atletickou všestrannost mladších žáků prověřily 
závody v Berouně, kde se naše škola umístila na krásném 4. místě z celkově osmnácti zúčastněných 
škol. 
V dubnu se konal pohádkový zápis žáků do 1. ročníku, v září přivítáme 19 nových prvňáčků. V rámci 
dlouhodobé spolupráce s MŠ usnadňujeme dětem vstup do první třídy, zařazujeme společná 
setkávání v průběhu celého školního roku nejen s žáky, ale i s budoucí třídní paní učitelkou.  
V červnu odjeli žáci čtvrtého a pátého ročníku na týdenní pobyt ve škole v přírodě. Všichni žáci se 
vždy na pobyt těší a přijedou s novým poznáním a znalostmi. 
Druháčci si užili víkendový zážitkový pobyt na Orlíku, kde měli připravené letní aktivity. 
A co nás čeká o prázdninách?   
Ve spolupráci se zřizovatelem školy a na podnět České školní inspekce proběhne celková 
rekonstrukce školní cvičné kuchyňky, která již bude vyhovovat předpokladům pro plnění školního 
vzdělávacího programu. V rámci této rekonstrukce se vymění vodovodní potrubí, i podlahová krytina, 
inovují rozvody elektrického vedení, budou instalovány 4 kuchyňské linky včetně indukčních a 
elektrických spotřebičů, myčka na nádobí, zakoupí se nábytek a celkové vybavení do odborné 
učebny. 
Pro naše budoucí prvňáčky zmodernizujeme jejich třídu. Čekají nás dílčí stavební práce i nákup 
školního nábytku. Obnova staré nevyhovující podlahy bude zrealizována také v další učebně prvního 
stupně. 
Dle koncepce materiálního vybavení školy zakoupíme audiovizuální pomůcky (interaktivní tabuli, 
stolní počítače). Z finančních prostředků obce bude vyměněn koberec v herně školní družiny. 
V areálu mateřské školy a školní jídelny budou provedeny drobné stavební úpravy a v zeleném 
pavilónu MŠ dojde k rekonstrukci ústředního topení. 
Věříme, že všechny práce se uskuteční dle plánovaných termínů a nový školní rok zahájíme 
ve zmodernizovaných učebnách v pondělí 3. září 2018. 
Závěrem bych chtěla poděkovat zřizovateli školy za řešení a financování oprav a údržby naší školy i 
mateřské školky, všem pedagogům za výchovně vzdělávací činnost i nad rámec jejich povinností a 
ostatním zaměstnancům za vykonanou práci v letošním školním roce. 
Všem našim žákům přeji hezké prázdniny se sluníčkem a rodičům příjemnou letní dovolenou. 
 
                                                                                                                           Ivana Eklová, ředitelka školy 
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Zprávičky z naší mateřské školy 
 
     Pomalu se blíží konec školního roku 2017-2018, a tak dříve, než se naši předškoláci „Slůňata“ 
rozloučí s naší mateřskou školou, čekal je tradiční týdenní pobyt v přírodě na táborové základně 
Domečku Hořovice na Zbirožském potoce.  
   Naši předškoláci se spolu s dalšími kamarády z ostatních školek ocitli v pravěku, kde zažili plno 
nezapomenutelných zážitků, her a soutěží. Všichni byli stateční, i když to pro ně nebylo zrovna 
jednoduché vydržet tak dlouho bez svých rodičů, ale zvládli jsme to. Všem se nám ve školce v přírodě 
velmi líbilo. 
     Snad ale budou naše děti vzpomínat i na další zážitky, které jsme spolu v naší mateřské škole prožili 
– školní výlet na Karlštejn, návštěvy divadélek v MŠ, zájezd do divadla Spejbla a Hurvínka, plavecký 
výcvik, Spaní ve školce přes noc, oslavy Vánoc, Dne maminek a jiné… Spolu s rodiči jsme slavili 
Velikonoce našimi již tradičními dílničkami a všichni jsme se také setkali v naší mateřské škole na Pálení 
čarodějnic. 
     S naší mateřskou školou se naši předškoláci rozloučí poslední besídkou, na kterou již pilně nacvičují 
překvapení pro své blízké, a i my všichni se rozloučíme  se školním rokem „Pirátským dnem“ a 
diskotékou. 
     Za celou naši mateřskou školu přejeme budoucím školáčkům, aby se jim v 1. třídě líbilo a doufáme, 
že si na naši mateřskou školu alespoň občas vzpomenou. 
     Školní rok 2017-2018 slavnostně, ale vesele zakončíme a zároveň se budeme těšit, co nám přinese 
školní rok nový. 

                                                                                                                                         Kolektiv MŠ Lochovice 
 
 
Projektový den zdraví 
 

2. 5. 2018 nás paní učitelka Adéla Nýdlová seznámila s tím, že 15. května proběhne plánovaný 
projektový den na téma zdraví. Ve třídě jsme se rozhodli, že pro celou školu vytvoříme anketu o 
zdravém stravování, kterou potom společnými silami vyhodnotíme. Anketu jsme vytvořili v hodinách 
občanské výchovy a projektový den mohl začít.  

15. května bylo ráno jako každé jiné, přišli jsme do školy. První hodinu nám paní učitelka říkala, 
jak se chovat při poplachu a při evakuaci. Okolo půl deváté pan školník zazvonil na zvon cvičný poplach, 
všichni vyběhli ze tříd a utíkali na parkoviště naproti škole, kde nám oznámili, že jsme vše úspěšně 
zvládli. Potom, co jsme se vrátili do tříd, nám paní učitelka dopověděla informace k evakuaci. Po 
přestávce jsme roznesli do tříd vytvořenou anketu. Třetí hodinu jsme šli ven a zkoušeli jsme si hasit 
pomocí hasicích přístrojů. Čtvrtou hodinu jsme měli přednášku od Nestlé o zdravém stravování. Pátou 
hodinu jsme se přesunuli do kuchyňky a ve skupinkách jsme si připravovali zdravé jídlo. Poslední 
hodinu jsme si ze získaných informací vytvořili potravinovou pyramidu. Byl to super den. 
                                                                                                                                                       Tým sedmé třídy 

 
 
Enviromentální výchova na ZŠ Lochovice 
 
V letošním školním roce 2017/2018 se naše aktivity zaměřily na environmentální výchovu. Získali jsme 
finanční prostředky v celkové výši 7966 Kč z příspěvků vybraných na školní akademii, která proběhla 
v říjnu, a za listopadový bazar hraček. Na organizaci bazaru hraček se podílela žákovská rada, jež se 
v letošním roce sešla 9x. Z vybraných peněz jsme adoptovali na dva roky baziliška zeleného v pražské ZOO 
a financovali dopravu žákům v rámci Dne Země, kdy se první stupeň zúčastnil ekologického programu 
v Králově Dvoře a druhý stupeň se seznámil s principem fungování čističky odpadních vod v Hořovicích.  
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Den   Země             

 
             Ve čtvrtek 19. dubna 2018 navštívil celý druhý stupeň naší školy čističku odpadních vod 
v Hořovicích. Sedmá a devátá třída šla pěšky na ČOV a zpátky jely děti autobusem. Šestá a osmá třída 
naopak. Po cestě jsme vyplňovali otázky ohledně bezpečnosti, první pomoci a čističky odpadních vod. 
Na ČOV jsme se dozvěděli spousty různých informací a také jsme přišli na to, jak vlastně funguje 
samotné čištění vody od prvního procesu, díky kterému se odstraňují velké nečistoty, až po detailní 
čištění mikroorganismů.     
Kolektiv sedmé třídy 

 
Chtěla bych touto cestou poděkovat žákovské radě za spolupráci v letošním školním roce a 

všem dárcům nejen za finanční příspěvky, ale i za věcné dary. Těším se na spolupráci v příštím školním 
roce. 
                                  Mgr. Jana Procházková 

Křeslo pro hosta 
 
  Ve čtvrtek 17. května se v ZŠ a MŠ Lochovice uskutečnila beseda s názvem  
„Křeslo pro hosta“. Odpoledne se žáci sešli v učebně hudební výchovy a zaujali místa v připraveném 
hledišti. Pozvání do školy neodmítl známý herec PAVEL NOVÝ, který si zahrál v mnoha populárních 
filmech jako je S tebou mě baví svět, seriálu Ulice a účinkuje také v divadle Ypsilon. 
    Moderátorkami zajímavého odpoledne se staly Lucie Soukupová a Tereza Hříbalová. Pan Nový se 
usadil do připraveného křesla a beseda byla zahájena. Moderátorky kladly předem připravené otázky. 
Pan Nový velice ochotně odpovídal a zařadil do svých odpovědí také humorné události. Prostor pro 
své otázky dostalo však také publikum. 
    Původně plánované hodinové sezení se protáhlo a skončilo se zvoněním po druhé odpolední 
vyučovací hodině. Po skončení se někteří z diváků dožadovali autogramu nebo společné fotografie. 
Pan Nový znovu ochotně usedl a pustil se do podepisování. Nakonec mu naše moderátorky 
poděkovaly za účast a předaly dárek. 
    Besedy se zúčastnilo nejen mnoho žáků z druhého stupně, ale i žáci ze školní družiny.  Tato 
zpestření vyučování si žáci oblíbili a všichni jsou zvědaví, jaký host bude pozván na příští besedu. 
                                                                                                                                              Mgr. Radka Hlaváčová 

Škola v přírodě v Jizerských horách 
 

V týdnu 4. 6. – 8. 6. 2018 se čtvrtá a pátá třída ZŠ Lochovice vypravila na školu v přírodě. 
Tentokrát jsme navštívili krásnou oblast Jizerských hor, která vyloženě láká k výletům, proto součástí 
každého dne byla výprava za poznáním Libereckého kraje. 
              Objevili jsme pramen Nisy, vláčkem jsme se vydali do Bozkovských dolomitových jeskyní, kde 
děti nadchla průzračná podzemní jezera. Děti vyzkoušely svoji fyzičku při výstupu na rozhlednu Černá 
studnice, odkud jsme viděli Ještěd i naši nejvyšší horu Sněžku. Nejvíce se děti ovšem těšily do Zoo 
Liberec. Celým pobytem nás provázela hra – Živelné a fantastické putování, kdy děti v lese, u potoků, 
na rozhledně i v žáru slunce lovily fantastická zvířata na motivy známé knihy J. K. Rowlingové. 
Nakonec si mohly ulovit i ta skutečná, i když jen na fotografii. Počasí nám celý týden přálo, proto si i 
den s bílými tygry děti užily naplno.  
             Děkuji kolegyním i personálu penzionu Červená Karkulka za příjemnou spolupráci a věřím, že 
pobyt dětem rozšířil rozhled a dobře je naladil na závěr školního roku.  
                                                                                                                                                  Mgr. Eva Veličová 
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Výtvarný kroužek 
     V rámci výtvarného kroužku 2 žákyně 8. třídy 
pracovaly celý školní rok na zpříjemnění prostor 
1. stupně ZŠ Lochovice.  Děvčata postupovala 
podle vlastních návrhů vytvořených během 
prázdnin. Malba může být i názornou 
pomůckou při poznávání naší přírody.  
 
     V současné době je dokončený strom 
s ptactvem České republiky, součástí jsou i 
popisky s rodovým a druhovým názvem zvířete. 
Výmalba originálními motivy začala už před 
několika lety v šatnách a jsme rádi, že jsou do 
práce zapojeni i žáci naší školy.  

                                          Mgr. Eva Veličová 
 
 

 
 

Těšíme se na prázdniny 
 
   Rok utekl jako voda a jsou před námi tolik očekávané prázdniny. Ještě než začnou, tak se podíváme 
zpátky. V září jsme ve družině přivítali nové prvňáčky, rychle si zvykli na nové prostředí i na kamarády, 
je z nich fajn parta. 
   Tento školní rok jsme byli rozděleni do 3 oddělení. Ranní družina a prvňáci mají své zázemí ve 
družině, ostatní oddělení využívají prostory v učebně hudebny a učebně cizích jazyků. 
Na tento způsob jsme si zvykli a vyhovuje nám, podle potřeby se oddělení dají spojit. 
   Chtěla bych poděkovat pí vychovatelkám Kateřině Hůlové a Ludmile Jindrové za jejich práci s dětmi, 
za spoustu nových nápadů a her. S Kačkou se těším na další spolupráci v příštím školním roce, Lídu 
vystřídá nová vychovatelka, přejeme si, ať je fajn. 
  Další poděkování patří dětem, bez nich by to nešlo, ještě jsou vděčné za naše nápady. 
 
  Přejeme všem krásnou dovolenou a prázdniny, hodně sluníčka a hlavně pohodu. 
 
                                                                                                                          Jitka Ernestová, školní družina 

 
 
 

Za vojáky do Jinec 
 
     Dne 30. května 2018 si žáci 4. a 5. ročníku užili hezký den v Jincích, kde společně s paní učitelkami 
Schönovou a Veličovou a paní asistentkou Královcovou navštívili 13. dělostřelecký pluk „Jaselský“.  
Vojáci nám předvedli vojenskou výstroj, výzbroj, veškerou techniku. Předvedli nám bojový výcvik, 
práci se zbraněmi.   
   
     Vojenská policie ukázala výcvik se psy nebo zásah při demonstracích.  Děti si tento den moc užily. 
Těšíme se na další akce. 
                                                                                                                                      Mgr. Jaroslava Schönová 
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MLADŠÍ PŘÍPRAVKA SK HOSTOMICE / TJ SLOVAN LOCHOVICE VÍTĚZEM OKRESNÍHO PŘEBORU !!! 

Po spanilé jízdě v semifinálové skupině, kdy jsme vyhráli další turnaj v Hořovicích a lehce klopýtli na 

turnaji v Drozdově, kde náš tým skončil až na 4.místě, nás čekal finálový turnaj. Finále se konalo 2.6 ve 

Zdicích a zúčastnilo se ho 6 nejlepších družstev z okresu Beroun. Na turnaj jsme odjeli s početně 

strohou sestavou, protože někteří hráči buď z vážných důvodů chyběli nebo byli ve stavu nemocných. 

V prvním utkání finálového turnaje jsme se utkali s týmem domácích Zdic. Po rozpačitém začátku, kdy 

jsme hned v první minutě inkasovali, se hra vyrovnala a postupem času jsme díky větší fotbalovosti a 

bojovnosti soupeře přehráli a zaslouženě zvítězili 5:2 (Toth 2x, Kropáč, Mikitinec, Frajtág). 

V dalším utkání jsme narazili na vítěze druhé semifinálové skupiny a největšího favorita turnaje: tým 

Cábelíci Králův Dvůr. Naštěstí jsme již od začátku diktovali tempo hry a soupeře zatlačili na jeho vlastní 

polovinu. Po několika šancích visel náš gól takříkajíc ve vzduchu. Nakonec jsme se dočkali, když jsme 

potrestali chybu soupeřova brankáře zásluhou Ondry Kropáče. Tento samý hráč přidal vzápětí druhou 

branku a šli jsme do nadějného dvoubrankového vedení. Do konce zápasu chyběly pouhé 4 minuty. 

Bohužel po našich chybách jsme soupeři dovolili snížit a poté dokonce vyrovnat. Již v nastaveném 

čase jsme neproměnili obrovskou šanci, v níž po nádherné střele Petra Mikitince vytáhl soupeřův 

brankář fantastický zákrok a střelu vyrazil na roh. Utkání nakonec skončilo remízou 2:2 (Kropáč 2x). 

V pořadí třetím zápase jsme změřili síly s naším sousedem z Neumětel. Celý zápas byl vyrovnaný jako 

již klasicky po celou jarní sezónu s tímto soupeřem. Ale přece jen jsme byli o kousek lepší a zásluhou 

lepší efektivity v proměňování šancí jsme zvítězili 4:2 (3x Kropáč, Toth). V předposledním zápase nás 

čekal Drozdov. Začali jsme velice špatně a již v první minutě inkasovali po chybě v obraně. Ale od této 

chvíle jsme byli jasně lepší a zvítězili vysokým rozdílem v poměru 5:1 (3x Kropáč, Toth, Mikitinec). Je 

důležité připomenout, že naši hráči téměř nestřídali, byli již velmi unavení a jeli takříkajíc na doraz. 

Čekal nás poslední zápas o vše s týmem Cembrit Beroun. Vzhledem k prohře Králova Dvora se Zdicemi 

nám stačila i remíza, abychom vyhráli titul přeborníka okresu. Zápas jsme začali vlažně a soupeř nás 

lehce přehrával. To však naštěstí netrvalo dlouho, po chvíli ze sebe kluci vyždímali poslední zbytky sil a 

doslova „zamkli“ soupeře na jeho vlastní polovině. Mužstvo z „Eternitky“ jsme tlačili a tlak jsme 

využili i brankově ve vedoucí gól z kopačky našeho obránce Petra Mikitince. Od tohoto momentu jsme 

byli jasně lepším týmem a soupeře válcovali. P.Mikitinec přidal další gól a k tomu jsme nastřelili 3x 

břevno. Utkání uzavřela famózní kombinace mezi Ondrou Kropáčem a Lukášem Tothem, kdy druhý 

jmenovaný uklidil míč do prázdné branky. Vyhráli jsme 3:0 (2x Mikitinec, Toth) a sen se stal 

skutečností. Propukla obrovská radost hráčů, rodičů i trenérů. Tým SK Hostomice / TJ Slovan 

Lochovice vyhrává titul přeborníka okresu Beroun v kategorii mladší přípravky!!! Všichni hráči 

zasluhují obrovskou pochvalu za předvedenou hru a výkon. 

Za celou sezonu 2017 / 2018 jsme odehráli 37 mistrovských zápasů. Z toho 29 vítězných, 5 remíz a 3 

prohraných při skóre 143:53 (bez záruky). Jedná se o historický úspěch obou klubů v této věkové 

kategorii a potvrzuje správnost myšlenky spojování týmů v mladežnických kategoriích. Tato cesta je 

skoro nutností, když si uvědomíme dostupný počet dětí pro tento sport v našich podmínkách. 

Znamená to, že fotbal v Hostomicích stále pokračuje a má za cíl výchovu svých odchovanců, kteří by 

se poté uplatnili v dospělém fotbale. 
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O úspěch se zasloužili tito hráči a trenéři: Ondřej Kropáč, Matěj Frajtág, Stanislav Hadraba, Radovan 

Toť, Petr Mikitinec, Šimon Kolařík, Vojtěch Hrubý, Jan Houska, Pavel Časar, Ondřej Mandík, Lukáš 

Chramosta (ročník 2009), Monika Sůrová a Lukáš Toth (ročník 2010) a Ráďa Hadrabová, Matěj Báchor 

(ročník 2011). Radek Hadraba, Aleš Kropáč, Václav Hrubý (trenéři), Miroslav Balík (vedoucí mužstva). 

Konečné pořadí turnaj Zdice FINÁLE: 

1. SK Hostomice / TJ Slovan Lochovice 

2. FK Zdice 

3. FK Králův Dvůr 

4. SK Cembrit Beroun 

5. TJ Drozdov 

6. SK Horymír Neumětely 

Téměř celý tým se nyní posouvá do vyšší kategorie, do starší přípravky, kde - jak pevně věříme - 

navážou na skvělé výsledky z mladší kategorie. Poslední slova bych rád věnoval rodičům našich 

svěřenců: společně s SK Hostomice/TJ Slovan Lochovice Vám děkujeme za podporování vášně Vašich 

ratolestí. Trenérům, a to jmenovitě Radkovi Hadrabovi a Aleši Kropáčovi děkujeme za jejich skvělou 

práci, nadšení a profesionalitu, s níž přistupují k dětem, a to vše v jejich volném čase. 

 Sportu zdar a fotbalu zvlášť. 

Realizační tým Lochovice/Hostomice 

Aleš Kropáč, Radek Hadraba, Mirek Balík, Pavel Pichl, Václav Hrubý, Luděk Báchor 
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