
 

Číslo 1 /2019                                                                                                         SRPEN 2019   

Zpravodaj obce Lochovice  
 

 

Vážení občané naší obce Lochovice a i osad Obora, Kočvary a Netolice. 

 
      Je snad i pro vás určitou tradicí, že se k vám i v průběhu léta dostávají touto formou informace 

z obecního úřadu. Informace, které by měly tak trochu poreferovat o tom, co se na obecním úřadě za 

první polovinu letošního roku událo, co se plánovalo, co se zajistilo nebo i třeba nepovedlo, co 

zastupitelé projednávali, co schválili, co se plánuje a co je a bylo tak trochu nového v naší obci. 

 

      Věřím, že si každý z nás v současnosti užívá podle svých možností léta, dovolených a prázdnin, 

kdy určitě i prostřednictvím slunečních dnů se u každého vytváří pocit spokojenosti, určitě i „nabíjení 

baterek“ dále je to čas, kdy nás třeba také letní parna donutí k lenošení, cestování a vycházkám a i 

třeba jenom k tomu – mít čas pouze na sebe. Je to prostě léto, čas slunce, čas dětských prázdnin, čas 

dovolených a i třeba nicdělání… Pro někoho to třeba nic nepřináší a jsou to pro něj dny jako každé 

jiné, ale určitě je velká řada lidí, pro které jsou to dny pohody a třeba i nejkrásnější období roku. 

Každý tak má pořád možnost si přát, plánovat i snít a když k tomu všemu má ještě zdraví a někoho 

blízkého k sobě, tak je vše jen a jen prolité sluncem a štěstím… To by to bylo krásné, kdyby to tak 

lehce a snadno u nás vycházelo nebo fungovalo, že ano ?  Ale platí i pořád bude, že to máme vždy 

jenom tak, jak se o to zasloužíme, tak, jak si můžeme dovolit a i třeba tak, jaké máme své možnosti. 

Co jsme schopni si zařídit a udělat – to máme a od druhých můžeme jen očekávat, co pro nás udělají, 

s čím nám pomohou a nebo, jestli na nás mají čas… 

 

      Proto i pro naši obec platí, že tu máme jen a jen to, co si zařídíme, v mnoha případech uděláme a i 

zaplatíme. Snad ale každý vidí, že je teď naštěstí doba, kdy se máme dobře, je doba klidu, doba 

prosperity, doba, kdy každý z nás určitě má svoji práci, doba, kdy máme hezké bydlení, radost z toho, 

jak to u nás vypadá a snad i radost z toho, že tady v Lochovicích žijeme, bydlíme a že jsme tady 

spokojeni. 

 

      Koncem loňského roku proběhly obecní volby, kdy jste všichni slyšeli jistě spoustu kritiky, 

dobrých rad, představ, plánů a ujišťování, co a kdy bude, ale toto období představ je již pryč a nastala 

etapa práce a plnění slibů. Nechci se nijak vracet zpět a rozebírat, určitě se tady v obci máme dobře, 

určitě se tady v minulosti hodně udělalo, i když snad chápeme, že ne samo, a určitě je zájem pořád 

tady něco vytvářet, opravovat a budovat a když toto tak budou chtít zastupitelé, pracovníci úřadu, 

starosta a třeba i vy či my ostatní v obci, tak se snad nadále tady budeme mít dobře a naše obec se 

bude rozvíjet, vylepšovat a snad i bude pro nás nadále  

příjemné tu žít. Každý má možnost pomáhat a přispívat svoji snahou a umem k tomu lepšímu, protože 

to umí a chce, ale u některých se to očekává i třeba vyžaduje a od některých je to příjemné, že i když  
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nemusí, tak chtějí a jsou pro nás ostatní přínosem. A zde třeba myslím naše lochovické hasiče, 

zásahovou jednotku, kdy jsou vždy na svém místě a bez ohledu na čas, hodiny či den nebo noc, 

vyjíždějí a pomáhají profesionálům zvládat mnohdy ošemetné situace, patří i jim dík, že šíří dobré 

jméno obce a zdejších lidí navenek. Určitě vedle nich jsou to i další zdejší řemeslníci, sportovci či 

rybáři, ale i senioři, kteří šíří naše dobré jméno kolem sebe a ukazují, že zde žije hodně pracovitých, 

šikovných, aktivních a tak tím pádem i báječných lidí. A že to tak třeba i je, svědčí i fakt, že se jako 

obec rozrůstáme, že se zvyšuje počet zde trvale přihlášených, že je stále víc a víc dětí ve škole, že 

kapacita mateřské školy již zase nestačí, že v klubu u seniorů je pravidelně plno, že když byl dětský 

den, tak bylo hřiště úplně narvané a i třeba, když byly letní červnové slavnosti na Oboře, tak i tam bylo 

jak ve dne, tak i v noci spousta dospělých i dětí. V současnosti u nás v obci žije skoro 1.200 obyvatel, 

ve škole se počet žáků blíží ke 200, školka, se svými 80 místy či postýlkami, by klidně mohla podle 

zájmu mít kapacitu o 20 občánků větší a i třeba finanční jmění obce je tak na rekordní výši, kdy asi 

nikdo nepamatuje stav, že i když se tu pořád něco vylepšuje, opravuje i buduje, tak pro své další plány 

a rozvoj obce je naše společné obecní jmění  vyšší než 35 miliónů korun. A tak si za sebe myslím, že 

se tu určitě tak máme dobře, že je to tak správné a že by to tak mělo být i nadále… 

 

Zasedání zastupitelstva obce 

 

Od začátku letošního roku se zastupitelé sešli 3 x a projednali nebo rozhodli : 

 

Zasedání dne 21.února 2019 – účast 11 zastupitelů 

-schválení výsledků inventarizace majetku obce k 31.12.2018, schválení rozpočtového opatření 

č.1/2019, schválení výkazu o hospodaření obce k 31.12.2018, schválilo se rozdělení dotací pro 

spolkovou činnost v obci pro rok 2019 s rozdělením více jak 140 tis.Kč, schválilo se podání žádostí o 

dotace na výstavbu kanalizace Netolice, opravu márnice, opravu Hradební ulice, na vybudování 

obecních plácků, na výstavbu sběrného dvoru, restaurování sloupu sv.Panny Marie a výměna topné 

soustavy ve 2 pavilonech MŠ, schválila se cenová nabídka na rozšíření veřejného osvětlení u přechodu 

před zámkem a ke hřbitovu, cenová nabídka na opravu technologie v ČOV, schválila se kupní 

smlouva na prodej pozemku pod jednou trafostanicí ve prospěch společnosti ČEZ, schválení 

nájemních smluv na sportoviště v obci, řešila se oprava opěrné zdi u kostela po nehodě, schválil se 

nákup nového kopírovacího stroje pro obecní úřad, zveřejnění záměru na pronájem obecní bytu 

v hasičské zbrojnici, projednala se situace se zimní údržbou sněhu po nadílce, jednalo se o dalším 

územním rozvoji obce s možnostmi pro novou výstavbu, schválily se faktury nad limit a odsouhlasily 

se plány činnosti kontrolního a finančního výboru pro rok 2019. 

 

Zasedání dne 25.dubna 2019 – účast 10 zastupitelů 

-projednala se a schválila žádost základní školy o udělení dotace pro modernizaci učebny přírodních 

věd, projednal se stav hospodaření obce za 1.Q 2019, schválilo se rozpočtové opatření č.2/2019, 

schválil se plán nákladů a výnosů pro hospodářskou činnost na rok 2019, schválily se smlouvy na 

poskytnutí dotací pro spolkovou činnost u nás, schválil se pronájem obecního bytu v HZ, dar pro MŠ 

Lochovice, odsouhlasil se záměr na zřízení věcného břemene na obecní pozemek č.673/14, schválil se 

nákup 3 kompletů dýchacích přístrojů pro jednotku SDH, schválil se záměr na realizaci přeložky 

vedení pro výstavbu sportovní haly, neschválila se žádost o finanční příspěvek pro MAS Karlštejnsko, 

schválila se smlouva o dílo na rozšíření veřejného osvětlení, schválil se výsledek výběrového řízení na 

akci obecní plácky-dodávka mobiliáře a pro výměnu topné soustavy ve 2 pavilonech MŠ, dále na 

výstavbu chodníku Domov a opravu komunikace ve školním dvoře, schválila se mimořádná  

dotace pro TJ Slovan Lochovice ve výši 50.000 Kč pro dofinancování nákupu zahradního traktoru, 

projednala se zpráva o výsledku setkání s občany na téma Obchvat Hořovic, schválily se faktury nad 

limit, stanovila se výše stočného pro externího dodavatele splašků, schválilo se podání žádosti o dotaci 

na nákup užitkového elektromobilu jako náhradu za stávající multikáru a schválila se žádost paní 

ředitelky Mgr. Eklové na vzdání se funkce 

 

Zasedání dne 20.června 2019 – účast 11 zastupitelů 

-projednal se a schválil závěrečný účet obce za rok 2018, který byl bez závad, schválila se účetní  
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závěrka obce k 31.12.2018, také bez závad, projednala se zpráva auditora z přezkoumání hospodaření 

obce za 2018, také bez připomínek a závad, schválila se účetní závěrka základní školy se záporným 

hospodářským výsledkem, který tak uhradí obec, schválila se obecně závazná vyhláška na 

dvousložkovou cenu vodného, schválilo se znění smluv na opravu komunikace ve škole, na opravu 

otopné soustavy v MŠ, opravu zdi u kostela, odsouhlasil se zájem obce koupi jeden malý pozemek na 

hřbitově, projednala se žádost na rezervaci parkovacích míst, schválily se nadlimitní faktury, schválilo 

se první znění Řádu pohřebiště, schválilo se rozpočtové opatření č.3/2019, projednal se stav 

hospodaření obce k 31.5.2019, schválilo se složení konkursní komise pro volbu ředitele školy, 

projednal se a odsouhlasil plán oprav a rekonstrukcí o prázdninách v budově školy a mateřské školy, 

projednal se stav smlouvy se společností AVE Hořovice a obdobné smlouvy se společností Rumpold 

Příbram, projednala se informace o běhu na Plešivec, řešila se možnost zhodnocení finančních 

prostředků obce ve fondech peněžních ústavů, schválila se smlouva na dodávku mobiliáře pro akci 

obecní plácky a projednal se zápis z jednání finančního výboru  

 

Místní poplatky za odvoz komunálního odpadu a za psy 
 

Obecní úřad zajišťuje výběr obecních poplatků od jednotlivých občanů, kdy se jedná o obecní 

poplatky za svoz a likvidaci TKO (za odpad) a poplatek ze psů. Obecně je stanovený termín pro 

úhradu těchto obecních poplatků, které tvoří určitě významný podíl rozpočtu obce v každém roce, a to 

ke 31.květnu příslušného roku.  

K termínu 30.června 2019 byl stav úhrady poplatků následující : 

Poplatek za odpad – rozpočet předpokládá výběr za poplatek od občanů ve výši 690 000 Kč 

                                      skutečnost – uhrazeno – 652 856 Kč, to je 94,62% 

                                       zbývá uhradit a vybrat od občanů – 37 144 Kč 

Komentář – celková předpokládaná výše poplatků za odpad je oproti loňskému roku v plánu 

                    nižší, neboť je pro trvale přihlášené občany v obci nad stanovenou věkovou 

                    hodnotu poplatek ponížen o 500 Kč 

                       -do vybrané skutečnosti za poplatky a určitě i krásného výsledku se ALE 

                     promítá skutečnost, že došlo k nepřehlédnutelnému nárůstu nově trvale 

                     přihlášených osob 

 

Poplatek za psy         -rozpočet předpokládá výběr za poplatek od občanů ve výši 50 000 Kč 

                                   skutečnost – uhrazeno – 46 320 Kč, to je 92,64% 

                                   zbývá uhradit a vybrat od občanů 3 680 Kč 

 

Co dále ? 

Do obecní kasy tak by mělo ještě dojít cca 41 000 Kč, kdy se jedná o neuhrazené poplatky, které 

nebyly poukázány do stanoveného termínu. Obecní úřad přistupuje k rozesílání výzev k úhradě 

s dodatečným termínem úhrady a poté k navýšení poplatku o penále dle platné OZV. 

Žádáme proto občany, aby splnili svoji obecní povinnost v co nejkratším termínu a doplatili své 

poplatky – děkuji za pochopení.           

 

Úhrada stočného 
 

Pro rok 2019 zastupitelé schválili ceny za úhradu stočného : 

-cena za 1 m3 – 50,74 Kč, včetně DPH – vyúčtování je podle skutečné spotřeby vody 1 x ročně 

-cena za paušální poplatek – za každou fyzicky žijící osobu v nemovitosti – 152 Kč, včetně DPH za 

měsíc 

Zálohy stočného se hradí buď hotovostně v pokladně obecního úřadu nebo převodem na bankovní účet 

obce – s tím, že vždy variabilní symbol je ČÍSLO  POPISNÉ nemovitosti 

- bankovní účet – 241 675 412 / 0300 

- doporučuje do poznámky uvést jméno majitele nemovitosti 

Žádáme občany, aby si zkontrolovali své trvalé příkazy, zda tam mají nastaveny správné údaje – 

-  variabilní symbol, jméno majitele, popř.jméno plátce 
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Bohužel se i často stává : 

       – chybný variabilní symbol – je tam např. číslo parcely z doby stavby nemovitosti,         

          která je již zkolaudovaná a trvale obývaná 

        -nebo je tam třeba uvedeno číslo starší faktury za stočné      

        -chybný plátce – postaru třeba Novák platí za Růžičku, i když je to Novák 

                                    -nebo třeba je tam pouze Král a těch tu přece bydlí za „půl  

                                      království“ 
Všechny tyto přehlédnutí či již neodpovídající údaje výrazně zatěžují přípravu podkladů a identifikaci 

plateb – může nastat i třeba, že vám třeba je později připsána, nebo se prostě ztratí…         

                                        

 

Podávané žádosti o dotace 
 

Počátkem letošního roku obecní úřad připravil či zorganizoval podávání žádostí o finanční dotace : 

-na ministerstvo zemědělství  

            – na výstavbu kanalizace Netolice 

              -nebyla přiznána, nebylo ještě stavební povolení, jen územní souhlas 

                bude se opět podávat v závěru letošního roku   

-na ministerstvo pro místní rozvoj 

             -na opravu Hradební ulice 

             - byla schválena, výše cca 750 000 Kč  ( cca 75 % nákladů ) 

               předpokládaný termín zahájením prací – přelom září/říjen 2019 

              -na výstavbu sběrného dvoru 

                nebyla přiznána z důvodu chybějícího stavebního povolení 

                bude se opět podávat začátkem roku 2020   

               -na opravu márnice 

                nebyla přiznána z důvodu velkého množství žádostí 

                i tak chceme opravit márnici, např. pan J.Kořínek přislíbil přeložení či novou střechu a 

                hledáme řemeslníky, kteří by staticky zpevnili obvodové zdi márnice 

                - na vybudování obecních plácků 

                nebyla přiznána z důvodu velkého množství žádostí 

                i tak chceme vybudovat tyto místa z obecních prostředků – a už se začalo 

                -nákup užitkového elektrovozidla ( náhrada multikáry ) 

               ještě nebylo rozhodnuto a tak uvidíme… 

 -na ministerstvo kultury 

               -restaurování sloupu se sochou Panny Marie 

                 byla schválena, výše cca 120 000 Kč, je to cca 60 % nákladů 

-na Středočeský krajský úřad 

                -na restaurování sloupu se sochou Panny Marie – dofinancování 

                  nebyla schválena       

A tak opět se navýšil počet podaných žádostí v porovnání s předcházejícím rokem, jen bohužel 

prakticky jejich vypracování jde pouze za jedním člověkem. Stávající „zisk“ pro letošní rok se opět 

blíží k částce 1 mil.korun – a to je určitě paráda… 

 

Chci se dále k některým projednávaným věcem či dalším bodům více nebo šířeji vyjádřit či 

informovat ostatní : 

 

 

Kanalizace Netolice 
 

Hodně se o tom již napsalo, hodně se o ní již zajistilo, ale pro připomenutí a aktualizování – pracovní 

skupina ve složení projektant ing.Ureš,  ing.Červenka a starosta od roku 2017 připravovala, plánovala, 

měřila a kreslila, stejně jako i přesvědčovala vlastníky pozemků a připravila celkové znění všeho pro 

územní souhlas. Ten se pak pokusil zhatit přístup jedné rodiny, která chtěla za svůj souhlas pořád víc a  
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víc, ale podařilo se vymyslet jinou variantu a nově přesvědčit řadu úředníků a úřadů na souhlas s 

upravenou a tak i vítěznou podobu nové dokumentace a trasy. Nově se tak získal počátkem roku 2019 

územní souhlas a v současnosti od konce června je ( celá nová projektová dokumentace ) vše 

předloženo k vydání stavebního povolení na stavebním a vodohospodářském úřadu v Hořovicích a nic 

snad již nebude bránit tomu, aby do 2-3 měsíců nám bylo vydáno stavební povolení. A pak znovu 

můžeme podávat žádost o dotaci, na ministerstvo zemědělství i ministerstvo pro místní rozvoj a 

předpokládáme, že uspějeme a přejeme si, že rok 2020 bude pro tuto akci rokem zahájení stavby. Že to 

nebylo až tak přímočaré a snadné uvedu i jednu trpkou perličku. Chvíli poté, co jsme získali územní 

souhlas a to zejména i díky tomu, že se nám podařilo vymyslet a prosadit novou trasu přivaděče 

z Netolic do Lochovic, přišel v červnu letošního roku k rukám krajské hejtmanky a na jedno 

ministerstvo dopis, prakticky nepodepsaný konkrétním pisatelem, ve kterém je „napráskáno“ že obec 

postupovala špatně, že má špatnou trasu, že chce zde narušit ekologii a zásoby spodní vody, že nemá 

dostatečnou kapacitu čistírny, které je ve špatném stavu, kdy jsou obci za její provoz dávány pokuty, 

atd. A to se zřejmým zištným cílem, ať se vše znovu prošetří a hlavně obci zruší. A tak probíhaly další 

jednání a kontroly ( asi jsme tou novou trasou někomu pokazili plány, jak obci a místním škodit ), ale 

opět jsme snad přesvědčili a znovu, či stále pořád, je vše na dobré cestě… 

 

 

Výstavba sportovní haly 
 

Další důležitá stavba, která se zde plánuje, která je tu asi potřeba a možná, že tu již i měla dávno stát a 

sloužit. V roce 2018 se odsouhlasila z naší strany celková podoba, velikost, místo pro stání a i třeba 

předpokládané finanční náklady. Vše se tak zdálo být OK a nebylo, proč otálet. Připravila se 

projektová dokumentace pro územní souhlas od stavebního úřadu v Hořovicích, předložila se a  - a 

najednou od září 2018 do prakticky března 2019 se nedělo nic, jen se vše tak trochu zaseklo. Možná 

jen špatnou náhodou nebo třeba jiným „dobrodincem“ nastala stopka a vše stálo a bylo potřeba 

„poladit“ pro vydání stanoviska od Národního památkového úřadu. Novinka v prý stále 

zjednodušovaném znění stavebního zákona, kdy to mají mít stavebníci jednodušší.  

 

A tak se dozvídáme, že se na plánu sportovní haly nelíbila její výška, její orientace na místě, provedení 

střechy, rozměry a umístění oken, vzhled fasády a nevím co ještě. Opakovaně probíhala jednání, 

zpočátku jen projektant a památkový úřad, následně starosty a projektanta na jedné straně, na druhé 

straně NPÚ a mezi tím příslušný odbor památkové péče z Hořovic, kdy děkuji paní Mgr. Kasíkové, 

která nám pomohla prosadit naše upravená řešení. A tak po více jak 6 měsíčním přešlapování je vše 

teď tak, že celková dokumentace je dokreslena a předložena na stavební úřad v Hořovicích ke 

schválení. Že i tady to nebylo nijak jednoduché opět malá perlička – v oficiálním vyjádření, 

resp.připomínkování od nejmenovaného úřadu bylo i uvedeno, že navržená varianta budovy a zejména 

střechy je nevhodná z leteckého pohledu – a tak přepracovat. Dovoluji si tak omluvit všem pátravým 

očím z přelétajících letadel, že hnědá sedlová střecha se světlíky naší sportovní haly nebude z jejich 

pohledu nijak krásná a výjimečná, ale zejména školní děti tu budou mít svoji dlouho očekávanou 

sportovní halu.  

 

V současnosti v rámci přípravných prací byla vybudována elektro přípojka pro halu, provedla se 

přeložka v zemi uloženého elektrického kabelu a připravuje se vybudování přípojky pro vodu. I zde 

předpokládáme, že do podzimu – snad – obdržíme stavební povolení. 

 

 

Výstavba chodníku Domov 
 

Je to chodník, který povede od křižovatky za želez.přejezdem za hřbitovem do nové lokality Domov. 

Připomínám, že se jedná o místo, kde obec úspěšně prodala více jak 40 stavebních parcel a kde 

prakticky na všech těchto pozemcích jsou již vystavěné domy či se staví, prostě se zde bydlí, je tu řada 

dětí a nové se dál i rodí. ( každá trvale přihlášená osoba v každé obci naší velikosti přináší každý rok 

do obecního rozpočtu od státu jako daňový výnos cca 26 tisíc Kč ) Každodenně již nyní řada dětí sama  
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či s rodiči chodí do obce a stávající cesta po komunikaci není nic příjemného a bezpečného ani ve dne 

a ani v noci. Od prvopočátku plánování výstavby v této lokalitě se počítalo i s vybudováním 

propojovacího a osvětleného chodníku.  

 

Cesta k němu ale nebyla nijak jednoduchá, i když projektová dokumentace byla prakticky z kraje roku 

2018, vše se trochu zadrhlo na dalším řízení. Majitelem největších pozemků pod chodníkem je Státní 

památkový úřad, který před naší žádostí o vydání obdržel obdobnou žádost od restituentů, kteří 

nejdříve jen žádali a pak se i o pozemky soudili. Chtěli je přednostně a tak jsme opět hledali cesty či 

cestičky, jak si pomoci, výsledek byl takový, že soud jim pozemky nevydal, pozemkový úřad s obcí 

uzavřel smlouvu a dal nám souhlas se stavbou chodníku a mohlo se tak získat stavební povolení.  

 

„Netrvalo“ to nijak dlouho, jen od začátku roku 2018 do současnosti – do června 2019 a máme 

stavební povolení a teď v srpnu se bude chodník s osvětlením stavět, dokončení je plánováno 

s koncem prázdnin – když se nic jiného ještě nezkomplikuje. 

 

 

Obecní plácky 
 

Další akce, co jsme si vzpomněli na úřadě a která by mohla podpořit vzhled na některých místech u 

nás, stejně jako podpořit určité setkávání či zastavení a posezení místních lidí nebo návštěvníků. 

Chceme to prozatím na 4 místech v Lochovicích, na Oboře i v Netolicích, plánujeme dále třeba i na 

Kočvarech či jinde zasadit se o to, aby zde vznikla nová místa či staronová místa, kde budou nově 

lavičky, koše, úřední deska, plakátovací plocha, dále třeba stojan na kola, popř.místo pro ohniště, dále 

třeba dojde k doplnění o osvětlení, herní prvky pro děti, apod.  

 

Prostě chceme podpořit místní, tam žijící i návštěvníky, aby měli možnost se posadit, popovídat a mít 

pro to vybavení i odpovídající místo a vzhled toho místa. V současnosti je prakticky vybudováno na 

Oboře, v obci Na Drahách, snad naše smluvní stavební kapacita pomůže vybudovat do konce letošního 

roku plácek u hasičské zbrojnice a v lokalitě Domov. Žádali jsme na tento projekt o finanční dotaci, 

skončili jsme tak trochu pod čarou, dotaci nezískali, ale stejně jsme se pustili do všeho z obecních 

peněz. Na Oboře jsem to slíbil do červnových slavností, splnilo se a povedlo, na křižovatce Na 

Drahách se také dokončilo v červnu a teď si jen přeji, aby to sloužilo a v případě, že by si „místní“ 

vzali za své se o tento svůj plácek starat, alespoň v péči o zeleň, tak to by bylo pro všechny z nás 

paráda…            

 

 

Viadukt pod Oborou 
 

V dubnu proběhlo jednání u nás v kulturním sále, kde se řešila nebezpečná dopravně bezpečnostní 

situace na některých místech v obci a to v návaznosti na záměr na vybudování obchvatu Hořovic, ze 

kterého vyplývá, že je zájem Hořovic, aby došlo k zamezení průjezdu městem pro nákladní vozidla. 

Tento zákaz by přinesl ještě další zvýšení počtu nákladních vozidel při průjezdu naší obcí. Určitě 

obecní dlouhodobou prioritou je hledat řešení pro nebezpečnou situaci u nás, zejména u viaduktu pod 

Oborou. Později proběhla za účasti starosty a pana senátora Oberfalzera schůzka na Policii ČR – 

Dopravní inspektorát Beroun. 

 

Z navržených řešení policisté odmítli řešení :  

a) rychlé – to znamená světelné dopravní značení před a za viaduktem, kde by měli 

                         chodci po dobu projití přednost před všemi vozidly finančně by mohla hradit 

                         obec a mohlo by být realizováno brzo 

 

-podpořili řešení „koncepční“ a podle jejich vyjádření odborné : 

 

b) vlastník komunikace ( Středočeská správa a údržba silnic ) vybuduje zatrubnění strouhy pod  
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viaduktem, před i za ním a na horní části nového zatrubnění se vybuduje chodník 

 

-  pro nás ( obec a občané ) problém – bude to trvat dlouho, kdy se nejprve musí přesvědčit KSúS, aby 

nechala vypracovat projektovou dokumentaci, získaly se souhlasy od všech dotčených a bylo vydáno 

stavební povolení     

 

- aby tento úřad tuto stavbu následně zařadil do plánu investic a vyčlenil na ní investiční prostředky 

 

Je tak pravděpodobné, že se vše podstatně déle bude protahovat a vše bude realizováno a dokončeno 

až za několik let… 

 

Dopravní inspektorát tak alespoň pro nás navrhl a sám za sebe potom odsouhlasil úpravu stávajících 

dopravních značek, jak svislých, tak i vodorovných a jejich zvýraznění signalizační reflexní barvou… 

Určitě je zájem obecního úřadu se dál protloukat v této obtížně a dlouhodobě řešené či neřešené 

problematice a tlačit příslušné úřady k jednání v náš prospěch.      

 

Zubní ordinace 

 

Máme tady u nás již 2 rokem krásnou, vybavenou a prakticky novou zubní ordinaci. Hledáme ale to 

nejhlavnější – zubního lékaře, který by byl ochoten nastoupit a léčit naše i vlastně jeho pacienty. 

Opakovaně se volné místo pro lékaře také inzerovalo na všech zubních fakultách v ČR, podávaly se 

inzeráty i do časopisů lékařské komory a na inzertní elektronické vyhledávače pro studenty či lékaře.  

 

Starosta se svým požadavkem zúčastňoval i řady veletrhů a výstav pro zubní lékařství, kde hledal a 

lákal k nástupu k nám.. Vedle toho se osobně se zájemci o ordinaci jednalo, kdy se porovnávaly jejich 

představy s možnostmi a zájmem naší obce. Je zajímavé, že hlavně měli zájem „cizokrajní“ lékaři – 

např. z Vietnamu, Ukrajiny či i dokonce z Kanady. Někteří měli opravdový zájem o ordinaci, ale až 

tak ne o pacienty, kdy nás například přesvědčovali, že nechtějí „pacienty na pokladnu“ ( péče se hradí 

ze zákon.zdravotního pojištění ) ale mají zájem pouze o ošetřování pacientů, kteří si vše budou platit 

podle ceníků lékaře. Proto se asi ta doba pro nástup lékaře tak vleče, ale pořád věříme, že vhodného 

lékaře či lékařku nalezneme a tak i zajistíme.  

 

V současnosti máme určitě velké překvapení pro všechny, kdy jsme snad před podpisem nájemní 

smlouvy s lékařkou, která dlouhodobě pracovala v pronajaté ordinaci v Berouně, ordinace jí ale byla 

zrušena a má velikánský zájem si pronajmout ordinaci právě u nás v Lochovicích. A to 

s předpokládaným zahájením poskytování zubní péče pravděpodobně nejpozději k listopadu letošního 

roku. Je to pochopitelně lékařka, která má smlouvy se zdravotními pojišťovnami a tak by základní 

rozsah ošetření byl hrazen ze zdravotního pojištění. 

Byl by tak splněn další slib, co obecní úřad či někteří zastupitelé veřejně slibovali… 

 

 

Restaurování soch a památníků u nás 
 

Péče stávající generace o vybudované pomníky či památníky z minulosti by měla být určitým 

závazkem všude. Je pořád velmi krásné, co se v minulosti různým autorů povedlo vybudovat, kdy 

jejich díla by měla být stále určitým pokladem pro současné generace i pro místa, kde se tyto památky 

nacházejí. Domnívám se, že i naše obec má svá kulturní bohatství a hlavně své památky, kdy by měl 

být patrný zájem o jejich zvelebování a udržování. Můžeme tak u nás vidět pomník s památkou na 

Mistra Jana Husa, na Napoleónská tažení, na obě světové války, stejně tak i na dobu rozkvětu 

katolické církve. Již dlouhodobě má obecní úřad zájem zajišťovat řádnou péči o tyto památky, došlo 

k opravám i restaurování těchto dominantních památek.  

 

Nyní můžeme vnímat restaurátorskou péči o opravu Sloupu se sochou Panny Marie před naším 

kostelem. Donedávna zde bylo lešení, které umožnilo výškové práce, kdy můžeme snad se zájmem a  
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zalíbením vnímat, že horní části sloupu a celá socha již prošly rukama restaurátora. V současnosti tak 

jen zbývá oprava či úprava podstavce a jednotlivých kamenných kvádrů.  Opakovaně se daří obci 

získávat i potřebnou finanční podporu ze strany Ministerstva kultury a ze strany Národního 

památkového úřadu a to zejména díky pochopení oddělení památkové péče Městského úřadu 

Hořovice. 

 

Nejde ale jen o opravy či restaurování těchto památek, ale i o vztah a ohleduplnost ostatních lidí 

k těmto dílům. Se smutným překvapením se zjistilo částečné poničení restaurované sochy sv.Františka 

Xavera v parku před Azylovým domem, kdy někomu asi vadil kovový svícen – rameno, které ve 

spodní části vystupuje z pomníku. K soše historicky patří, ale nemělo sílu odolat nájezdům 

likvidátorů. Svícen byl vylomen z kamenného kvádru, v současnosti je deponován u restaurátora, který 

konzultuje s památkovým úřadem vhodnější či odolnější formu jeho fixace v podstavci.   

 

Obecní úřad tak vyzývá naše občany, zda si někdo nevšiml nějakých chytráků, kteří se až tak moc o 

tuto naší památku postarali. Vedle toho se zvažuje dodatečná montáž vhodného zábradlí kolem této 

sochy, aby byl nějak nepřehlédnutelně vymezen prostor, kam se nechodí a socha tak má své místo pro 

bezpečné umístění. 

 

 

Letní brigádníci 
 

I v  letošním roce opět obecní úřad organizují letní brigády studentů pro zvelebování naší obce a tak 

Tony, David, Marek a Petr tráví svých 14 dnů v pracovním procesu při pomocných zvelebovacích 

pracích, kdy jejich práce je směřována do úklidu obecních prostor, péči o zeleň a další z našeho 

pohledu potřebné práce pro naši obec. Oproti loňskému roku se počet kluků ve prospěch obce rozšířil, 

práce tak bude určitě vykonáno víc a asi hlavním nejvíce přijatelným výstupem bude, že se ještě více 

bude – snad – posilovat vztah nastupující mladé generace k tomu našemu území a k tomu, co ti starší 

tady vybudovali a o čem si přejí, aby ti jejich mladší nástupci dále zvelebovali, udržovali a popřípadě i 

rozšiřovali. Snad je to ta správná cesta, jak ukázat, že dělat něco navíc je potřeba a že i tak možná 

budou mít větší zájem si to tady nepoškozovat. Kluky můžete každodenně potkávat, měli by mít na 

sobě pracovní vesty pro nepřehlédnutí a určitě budou rádi, když je okolí bude chválit nebo motivovat – 

bez práce nejsou koláče. 

 

 

Základní škola a Mateřská škola Lochovice 
 

I letošní léto se daří využít pro nutné a potřebné opravy, rekonstrukce a zvelebování technického 

zázemí a vybavenosti budov. Vše je o penězích, škola má finanční prostředky jen takové, jaké jí dá 

obec jako zřizovatel. Opakovaně ale pro letní opravy je tak trochu finanční „ruka páně“ obce 

nakloněna potřebám naší školy. Obec tak navíc a ráda hradí v budově školy někde nová lina, 

podlahové betony, někde nové vymalování, někde nové kryty na radiátory a hlavně celkovou inovaci 

vnitřních prostor učebny, kam v září nastoupí noví prvňáčci. Měl by tu být nový nábytek, vymalování 

a snad to bude další radostné místo pro nové školáky.  

 

V budově mateřské školy se také pracuje, další pavilon dostává nové ústřední topení, boiler na teplou 

vodu, nové osvětlení, opravila se zde nefunkční elektroinstalace, celý pavilon se nově vymaluje a i 

kuchyňka v něm získá něco nového. A tak určitě rádi v červnu schválili zastupitelé návrh starosty na 

financování těchto všech prací ve vyšší hodnotě než 750 tis.Kč. Školka by určitě ještě chtěla víc, ale to 

je již jen na jednání s rodiči, čím by pomohli, na co by se složili ( paní učitelky ve školce prý nutně 

potřebují myčky nádobí ) a třeba i jestli by na konci prázdnin nechtěli rodiče trochu školce pomoci se 

stavem vegetace na zahradě, s nátěry herních prvků na zahradě – vždyť by to prakticky i trochu dělali 

pro své děti – uvidíme, jestli nevznikne nějaká iniciativa…  

 

Další událost, která je spojena s chodem školy, jako naší příspěvkové organizace, je situace s jejím  
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řízením. Dosavadní a dlouholetá ředitelka paní Mgr.Ivana Eklová po více jak 20 let dlouhé době ve 

své funkci požádala o vzdání se funkce. Pozice ředitele je velmi záslužná, náročná, mnohdy nevděčná 

a určitě vysilující. Velká řada občanů u nás zná tak paní Eklovou jako ředitelku, která zde dlouhodobě 

pracovala ( z kronik je patrné, že dlouho a opravdu takhle dlouho žádný jiný předchůdce na místě 

ředitele školy tak dlouho školu neřídil ) možná je učila a nebo učila i jejich děti. Určitě to je člověk na 

svém místě, kdy se snažila svoji práci dělat dobře a určitě podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.  

 

Dovoluji si tak za sebe i obec či úřad paní Mgr.Ivaně Eklové poděkovat za dosavadní práci u nás ve 

škole a popřát jí hodně zdraví i další řadu radostí v jejím životě. 

Před obecním úřadem tak bylo zorganizovat konkursní řízení, kdy ve dvou kolech – v červenci a 

počátkem srpna – probíhalo jednání o novém řediteli či ředitelce. A teď se dá zkonstatovat, že i přes 

velkou snahu se prakticky nic nepodařilo až tak vyřešit a vše se potáhne dál. Škola po nějakou dobu 

bude řízena stávající paní zástupkyní ředitele a bude se vyhlašovat nový konkurs. Věřím, že se určitě 

za nějakou dobu vše opět navrátí do nových a dobrých kolejí. 

 

Tato změna ve škole není jediná, kdy se loučí i stávající druhý či vlastně první muž ve škole – a to pan 

školník. Po dlouhé době i třeba rozčilování odchází z naší školy a bude jen již starobní důchodce. 

Škola tak má před sebou najít odpovídající náhradu. I panu školníkovi patří za obecní úřad poděkování 

za dlouholetou péči o chod školy. 

 

 

OKÉNKO ZÁKLADNÍ ŠKOLY  

Konec školního roku je vždy stejný: co se podařilo, nepodařilo, závěrečné zhodnocení 

výsledků vzdělávání žáků, rozdání vysvědčení a hurá prázdniny. Pro žáky dva měsíce volna, pro 

rodiče dva měsíce starostí kam s ratolestmi a pro všechny zaměstnance školy zasloužená dovolená. Jak 

to všechno uteče a bude tu nový školní rok. 

 

 Co jsme letos všechno zvládli? Jsme velmi rádi, že i letošní ohlédnutí je opět potěšující a 

můžeme konstatovat další pokrok v celkovém rozvoji naší školy. Žáci naší školy udělali další postupný 

krok ve svém vzdělávání a naplňování výchovně-vzdělávacích cílů a přípravy na své budoucí 

povolání.  

 

Kromě povinného naplnění výchovně-vzdělávacího obsahu ŠVP se naše škola rovněž 

zúčastnila velkého počtu zajímavých akcí. Z těch významnějších připomínáme školu v přírodě pro 

žáky 4. a 5. ročníku v Jizerských horách, vydařený lyžařský výcvikový kurz, výuku plavání i bruslení, 

zážitkový kurz pro žáky 3. třídy na Orlíku, množství kulturních a vzdělávacích pořadů i rozmanité 

třídní výlety na konci školního roku. Kladně hodnoceným byl také zahraniční poznávací zájezd do 

Berlína, kde žáci mohli plně využít v praxi své jazykové dovednosti a znalosti. V květnu navštívili žáci 

osmého a devátého ročníku významná památná místa v Lidicích a Terezíně a věříme, že v žácích 

zanechal pocit, že jsou místa, na která bychom neměli zapomínat. Pozvání na besedu Křeslo pro hosta 

přijal známý herec Jaromír Nosek a Pavel Nový, moderátorky během zajímavého odpoledne kladly 

hostům i všetečné otázky. 

 

V projektových dnech jsme se zaměřili na významná výročí naší vlasti, na bezpečnost žáků ve 

škole i ve volném čase včetně poskytování první pomoci a ochranu životního prostředí. 

 

Žáci základní školy participovali na dobročinných akcích. Aktivně jsme se zúčastnili projektu 

Srdíčkové dny a vybrané finanční prostředky pomohly lidem, kteří nemají v životě tolik štěstí. Za to 

jim patří obrovské poděkování. 

 

 

- 9 - 



 K zápisu do školy přišlo 20 zájemců, v novém školním roce přivítáme 18 nových prvňáčků. 

V rámci dlouhodobé spolupráce s MŠ usnadňujeme dětem vstup do první třídy, zařazujeme společně 

setkávání v průběhu celého školního roku nejen s žáky, ale i s budoucí třídní paní učitelkou.  

 

V jednotlivých odděleních ŠD nacházely děti po celý rok nejen odpočinek po vyučování, 

zázemí při odchodech či návratech ze zájmových kroužků, klid, pohodu, ale i nenásilné rozšiřování 

získaných vědomostí z vyučování. Učily se vzájemnému soužití v kolektivu svých vrstevníků, empatii 

i toleranci k odlišnostem. 

 

Letošní školní rok byl posledním školním roce v mojí funkci ředitelky školy. Chtěla bych 

touto cestou poděkovat zaměstnancům celé organizace za maximální společné úsilí při dosahování cílů 

vzdělávání, za soudržnost a podporu ve všech oblastech při rozvoji školy, rodičům za společné úsilí a 

jednotnost při výchově a vzdělávání dětí a žáků a samozřejmě zřizovateli školy za finanční zdroje a  

za vstřícnost při řešení materiálně technických podmínek školy. 

 

             Přála bych si, aby nový ředitel školy citlivě s profesionálním nadhledem pokračoval 

v realistické strategii rozvoje školy, v konstruktivní komunikaci všech účastníků tak, aby škola měla 

vždy kvalitní pedagogický sbor a byla místem společného setkávání komunitního celku zřizovatel- 

vedení školy – pedagogové – rodiče a zákonní zástupci. Jedině při dobře fungujících vztazích může 

škola směřovat k úspěšnému cíli. 

           

                                                                                         Ivana Eklová, ředitelka školy 

Vedení Základní školy a Mateřské školy Lochovice, příspěvková organizace  vyhlašuje 

výběrové řízení na pozici 

školník – údržbář. 

 
Kvalifikační předpoklady: výuční list, popř. střední vzdělání 

Požadavky: pracovitost, flexibilnost, zručnost, vstřícnost 

Platové zařazení dle platné legislativy pro nepedagogické pracovníky ve školství 

 ( od 14 960 Kč  do 24 400Kč.) K pracovnímu poměru lze uzavřít OON. 

Nástup : dle dohody, nejpozději od 1.12. 2019 

Přihlášky se životopisem zasílejte nejpozději do 31.8. 2019  na adresu : 

ZŠ a MŠ Lochovice, okres Beroun, příspěvková organizace 

k rukám ředitele školy 

nebo elektronicky na : zs.lochovice@sendme.cz 

Případné informace na tel. čísle: 731 411 939 

 

xxxxx 

Vážení občané, za obecní úřad i zastupitele vám přeji hodně zdraví a příjemné a klidné prožití 

zbývajících letních dnů. 

Mgr.Jaroslav Křivánek 
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Letošní činnost klubu seniorů  
 

Už od ledna byla činnost klubu bohatá a pestrá. Absolvovali jsme dvě besedy Ing.Zdenka Svobody na 

téma „Kladný přístup k životu“ a „Kritické myšlení pro seniory aneb jak se nenechat zmást“. V těchto 

přednáškách budeme pokračovat i na podzim. 

 

Několik odvážných seniorů absolvovalo první semestr Virtuální univerzity třetího věku, kterou 

organizuje Česká zemědělská univerzita v Praze. Témata studia byla „Historie a současnost české 

myslivosti“ a „Pěstování a využití jedlých a léčivých hub“.  

 

Také jsme 16. února oslavili již páté výročí založení klubu. Oslava se vydařila a každý účastník si 

odnesl malý dárek na památku. Koncem února jsme navštívili představení příbramského kina.  

 

V březnu jsme měli besedu o bezpečnosti, kterou pro nás připravila tisková mluvčí Policie ČR paní 

Marcela Pučelíková. Beseda byla zajímavá a poučná. Posezení na oslavu MDŽ bylo 12. března. Každá 

žena dostala květinu. Koncem března jsme poslouchali se zatajeným dechem vyprávění paní Jarušky 

Pazderové o literatuře, která se týká osobností a historie Lochovic. Bylo to skvělé a poutavé. 

 

Zájezd do Všeradic, musea Magdaleny Retigové se uskutečnil 9. dubna. Počasí se  vydařilo a užili 

jsme se báječný jarní den. I v dubnu jsme se pobavili na české komedii „Ženy v běhu“ v příbramském 

kině.  Den čarodějnic se také vydařil včetně pohoštění. Kolegyně čarodějnice dostaly své malé barevné 

dřevěné podobenky.  

 

 

 
 

     …že jim to slušelo ? 
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Také jsme si udělali výlet za poznáním do skláren v Nižboru. Odvezli jsme si kromě zážitku i malý 

skleněný dárek. V úterý 21. května jsme navštívili museum v Žebráku a pak jsme jeli na zámek Kozel. 

Z počátku nás pokropil vlahý májový deštík, ale výlet končil sluníčkem a dobrým obědem.Nejstarší 

člen klubu seniorů pan Václav Oktábec 13. června oslavil krásné devadesáté narozeniny. Je plný síly 

ten náš švihák lázeňský. Poslední červnový  týden jsme strávili ve Špindlerově mlýně v hotelu Astra. 

Měli jsme nádherné slunečné počasí a tak jsme prochodili podrážky po horách a kopcích 

krkonošských. Často i na lanovkách. Tam to bylo nejpříjemnější. Všem se zájezd líbil a už se těšíme 

na další. 
 

 

 
 

A to všechno se nám podařilo hlavně díky finančnímu příspěvku zastupitelů Obecního úřadu 

Lochovice a za tuto pomoc jim  srdečně děkujeme. 

 

Klub seniorů Lochovice                                                                                                                 
 

 

SBĚRNÉ MÍSTO PRO ELEKTROZAŘÍZENÍ V LOUCE 

Otevřeno každou sobotu 8 – 11 h  

(od prosince do března od 9 – 10 hod) 

Pro občany obce Lochovice nebo občany, kteří mají v Lochovicích nemovitost a hradí 

poplatek za komunální odpad 

 

SBĚRNÉ MÍSTO PRO BIOODPAD POD LESEM 

Otevřeno každou neděli 9 – 11 hod 

Do konce listopadu (prosinec – březen zavřeno) 

Pro občany obce Lochovice nebo občany, kteří mají v Lochovicích nemovitost a hradí 

poplatek za komunální odpad. 
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