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ZPRAVODAJ OBCE LOCHOVICE

Vážení občané,
dostává se k vám další vydání našeho obecního časopisu, který nepravidelně, podle potřeby či podle
časového období, obecní úřad připravuje i vydává, a to i s řadou příspěvků od jiných autorů. Současné
vydání Lochovických listů, které máte před sebou, přichází v období letošních komunálních obecních
voleb. Je tak trochu odlišné, protože se domnívám, že by mělo obsahovat i určitou rekapitulaci
uplynulých 4 let od předcházejících obecních voleb. Možná, že si někdo položí otázku – proč – co
vede k tomu se ohlížet a ztrácet čas něčím, co je pryč, co už bylo a je to tak zbytečné. Dá se i s tím
souhlasit, protože třeba platí „konec dobrý = všechno dobré“… Ale i nesouhlasit, protože vždy je
určitě dobré a třeba i solidní skládat ze své činnosti účty, cítit zodpovědnost a odpovědnost za vše, co
se vykonalo, mělo či nestačilo. Nikdo ale není dokonalý, vždy je zpětně řada věcí, která se mohla
udělat jinak, ale nikdo přece není prorokem, aby dopředu věděl, jak to dopadne. Měla by ale být patrná
snaha a chuť dělat, a i třeba dělat vše možné či nemožné, aby plány vyšly. Možná použít přirovnání ze
světa zvířat, například tažní a chovní, včely a trubci nebo ze světa lidí, opět například pracovití a na
ozdobu… Tak je to všude, platí, že kdo se chce najít, tak se sám najde, či vlastně i najde toho druhého.
Každý z nás je jiný a jedinečný.
V říjnu před čtyřmi roky, v roce 2018, proběhly předcházející obecní volby, kdy všichni tady u nás
v obci jsme byli osloveni 2 sdruženími nezávislých osobností z řad občanů. Volby dopadly tak, jak
jsme určitě všichni plánovali, všichni jsme chtěli, aby vyhráli ti naši, ti nejlepší, ti co slibují změnu,
něco nového či pokračování v osvědčeném…. Dopadlo to tak jak mohlo a výsledek byl prakticky
vyrovnaný. S menším náskokem vyhrála skupinka těch třeba starších, nebo starých, zkušených či
zodpovědných a nebo, těch zastaralých. Na druhém místě byli ti progresivní, mladí, přinášející své
názory, jak to dělat jinak a s novými nápady. Každého oslovil někdo jiný a prakticky to byl skutečný
boj o vyšší podporu. Osobně si myslím, že jak se říká – klobouk dolu. Ti starší asi nepřekvapili, měli
na co navázat a nabízeli jistotu, že znají a umí. Ale ti druzí, ti překvapili, protože získali hodně hlasů a
svými myšlenkami, názory i kritikou našli hodně podporovatelů. Určitě to takto je v pořádku, ve
společnosti by měl být vždy pokrok, nové myšlenky, které ale navazující na zavedené postupy, na
práci předchozích zastupitelů a také na odpovědnost za to, co slibuji. A také v té naší obci by to mělo
být jako v životě nebo manželství – nemůže se jenom snít a plánovat, vše musí být spojeno s prací,
chutí posouvat se dál, vítězit nad obtížemi a dělat pro naše blaho a zájmy. A jestli se nám to v naší
obci podařilo můžeme zhodnotit my všichni. Ale z výsledků naší práce, ne jen z uraženeckých slibů,
„já jsem chtěl, ale nešlo to“.
Do zastupitelstva naší obce v počtu 11 osob se tak dostali za ty starší – pánové Křivánek, Novotný,
Ondráček, Ernest, paní Hrubá a pan Červenka, následně nahrazen paní Novotnou. Za ty mladší –
pánové Kolařík, Chot, Komínek, Šabat a slečna Pazderová. Karty byly rozdány, práce a nutných
každodenních činností pro fungování obce bylo a je vždy dost, a tak se zastupitelé shodli na určitých
prioritách, kdy se obě skupiny zastupitelů shodly na konkrétních oblastech. Někteří zastupitelé tak
zodpovídali za stav silnic, za školu, za veřejné osvětlení, investiční rozvoj obce, péči o zeleň, podporu
zájmových aktivit v obci, stejně jako za ekonomiku, územní rozvoj, krizové řízení, atd.
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Přijal se společný kompromis, že jedno i druhé sdružení má své priority, které může či má přednostně
v získaných oblastech obecního života zajišťovat. A ten, kdo to bude ovlivňovat a řídit není starosta,
ale právě občany volení zastupitelé. Zastupitelstvo obce je ze zákona o obcích za vše zodpovědné, má
nejvyšší pravomoci, má zastupovat občany, vznášet podněty v jejich prospěch, řídit a určovat práci
starostovi či místostarostce, stejně jako i jednotlivým zastupitelům. Je dobré si uvědomit, že šéfem
není starosta, který rozděluje a určuje práci druhým, ale to hlavní slovo by mělo patřit zastupitelstvu.
To je možná jen teorie, která každému dává prostor vyniknout či na druhou stranu i zaniknout. Každý
ze zastupitelů při svém slibu na ustavujícím zasedání sliboval, jak bude pracovat ve prospěch obce a
jak bude aktivní. Všichni jsme na tom byli stejně, každý tuto práci vykonával po svém zaměstnání
nebo při čerpání starobního důchodu, většina máme své také rodiny, kdy pochopitelně starost o ně je
prioritní, nicméně vedle toho jsme také všichni souhlasili, že ve svém volnu ve všedních dnech i o
víkendech či svátcích budeme chtít pracovat pro obec a že máme zájem vše zvládnout. A tak si u nás
můžeme sami zodpovědět, jak se to jednotlivcům či původním sdružením nezávislých kandidátů
dařilo. A všichni jsme na tom byli opravdu stejně, každý z nás práci zastupitele chtěl vykonávat po své
práci, po svém zaměstnání, a i každý za tu svoji potencionální práci zastupitele měl nárok na finanční
odměnu, která vychází z příslušných předpisů a kterou každý měsíc pobíral. A tak zastupitelé byli,
práce bylo také dost, každý získával dopředu za svoji imaginární práci finanční odměnu a mělo to
fungovat a mělo se tak i dít. Plánů bylo dost a dost, obě sdružení vstupovaly do voleb se svými
volebními programy, s řadou konkrétních návrhů, nápadů či snů. Utekly 4 roky a je čas presentovat
výsledky a skládat občanům své účty.
Zastupitelstvo se scházelo přibližně jednou za 8 až 10 týdnů, celkem tedy proběhlo 24 zasedání
Zastupitelstva obce. Kladem určitě je, že po celou dobu tohoto manželství či sousedství „z rozumu“ to
nějak fungovalo, že se to celé období tak nějak doválčilo, že nebyly žádné nepřekonatelné rozbroje,
které by třeba rozeštvaly aktéry kolektivního vedení naší obce a případně by předčasně ukončily
spolupráci. Celkem se připravilo a předložilo 422 hlavních bodů k jednání, další se řešily v diskusi
v závěru každého zasedání. Z jednání vždy byl ( musí být ) sepsán zápis a vyhotoveno písemné
usnesení. Kladem byla i ta skutečnost, že na drtivé míře jednání vždy byla přítomna původní 11 členná
skupina zastupitelů a nepřítomnosti vždy byly předem řádně omluveny. Nedostatkem nás všech ale
byla protikladně velmi malá účast občanů na jednání, kdy zastupitelé vždy hráli výraznou přesilovku,
přestože rozhodovali o věcech, které se dotýkaly všech obyvatel. Bohužel s tím se až tak asi nedá pro
další období něco převratného udělat, určitou úlevou je snad jen velký kladný ohlas nad tím, že se
vrací, že zápisy z jednání jsou častými informačními zdroji pro velkou řadu našich občanů. Smutnou
vizitkou je fakt, že všech 422 samostatných bodů k jednání a stanovení závěrů bylo připraveno,
předloženo a provedeno jen a jen těmi „staršími“. Druhá skupina volených zastupitelů prakticky za
celé období neměla připraven a realizován žádný bod - návrh, žádnou dotaci, žádnou veřejnou
zakázku, žádný podnět, žádný materiál a prakticky nic. To znamená, že všichni zastupitelé byli námi
zvoleni, každý z nich na „svou duši a na psí uši“ slíbil, jak bude pro obec pracovat, dopředu za svoji
práci asi u nás historicky poprvé si zastupitelé schválili i finanční odměny ( určitě ne nějak vysoké, ale
reálné ) a vlastně to byl jen útok na jednu branku. Škoda, ale takové zastupitele jsme si zvolili,
dopředu se tady všichni známe a tak je asi nepatřičné teď se nějak z reality hroutit. Určitě i jinde
kolem sebe máme ty druhé, kteří nás svojí aktivitou a pracovitostí udivují, stejně jako se i určitě
podivujeme nad opačnými schopnostmi řady dalších i s tím, jak jim to pořád prochází. Ale pořád byla
větší skupina těch, kteří chtěli a kteří mají za sebou výsledky své práce. Při velké řadě jednání s lidmi
zaznívaly názory či nářky – my jsme chtěli něco prosadit, ale oni nás přehlasovali (prakticky všechna
hlasování o závěrech projednávaných bodů programu vždy končily tím, že 100% přítomných bylo pro)
– nebo - oni nás k žádné práci nechtějí pustit (každý zastupitel přece má svoji odpovědnost za svoji
práci, své nápady, přání a zájem něco konkrétního dělat ) – a i třeba – proč jsou tam ty starý, zabírají
nám mladým místo a my nemůžeme nic dělat -. Možná, že jste pravděpodobně slyšeli i jiné nářky či
zaručená a jistě pravdivá jiná tvrzení. Za sebe jsem i vnímal, že vše řídím jako monolog a nikoho
nepustím ke slovu – prostě „uspávač hadů“. Ale zejména mezi zastupiteli v takto malé obci by mělo
platit „nečekej co pro tebe obec udělá, ale co ty pro tu obec uděláš sám“. Toto je věc každého člověka,
jeho svědomí i možnosti se za svoji práci podívat těm druhým do očí.
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Ze zákona o obcích vyplývá, že vedle zastupitelstva, jeho práce a jednání, dále vedle práce starosty a
místostarosty, musí být ustanoveny minimálně 2 výbory, finanční a kontrolní, které se musí minimálně
3 x ročně scházet a pracovat i předkládat své závěry a svoji práci prodávat. Finanční výbor byl tvořen
zastupiteli panem Ondráčkem, Novotným a Ernestem, pravidelně se scházel, projednával to, co mu
bylo uloženo, a i řešil další své věci. Ze své práce pořizoval podle požadavků zápisy. Druhý kontrolní
výbor byl tvořen zastupiteli pány Kolaříkem, Komínkem a Šabatem. Z předložených zápisů vyplývá,
že se kontrolní výbor sešel pouze jednou, a to na svém prvním úvodním zasedání, kde si mimo jiné i
schválil, že se bude scházet každý měsíc a za svoji kancelář zvolil salonek v restauraci Záběh.
Dámy a pánové, milí čtenáři, i tak chci na tomto místě všem zastupitelům poděkovat za jejich práci či
přítomnost, celé naše čtyřleté pracovní období hodnotím velmi vstřícně a pozitivně. Dosáhli jsme jistě
velké řady úspěchů, jistě jsme se všichni výraznou měrou zasloužili o to, že obec, zastupitelstvo a vše
návazné fungovalo, že se naší prací podařilo dále rozvíjet naši obec, pomáhat místním lidem k jejich
snad lepšímu životu a že se ukázalo, že jsme schopni se domluvit a spolu fungovat. Na květnovém
jednání zastupitelstva obce jsem osobně kontaktoval představitele „druhé strany“ s návrhem, kdy jsem
mu sdělil svůj návrh, abychom do letošních obecních voleb šli jako jedno volební společné
uspořádání, které prokázalo, že pracuje, že je schopno se vzájemně domluvit a shodnout na závěrech.
Jsem přesvědčen, že by občané následně toto i ocenili a že takovéto řešení bude pro nás všechny
pokrokové. Bylo mi poděkováno, ale byl jsem následně odmítnut v tom duchu, že třeba nový
potencionální starosta a nebo jeho přátelé s tím nesouhlasí. I tak jsem poděkoval a je tak jen škoda, že
jsme se mohli vyhnout novým pomluvám či účelovým kritikám.
Jsem zastáncem vlastní odpovědnosti a stále se domnívám, že sliby se mají plnit nejen o vánocích.
V obcích to bývá takové, že vše nové se odvíjí od toho, že skupina nově vyvolených předstupuje před
ostatní se žádostí o jejich hlasy s tím, že předkládá svoje vize toho, co by v dalším období chtěli
zvládnout. A zároveň i tak návazně existuje i jejich následná reakce, kdy po konci jejich práce by mělo
být jejich povinností, že těm svým občanům, kteří je povolali do popředí, budou jasně a srozumitelně
sdělovat i připomínat, co všechno udělali, co pro obec zajistili, co se podařilo i co nějak nedopadlo
podle jejich představ. Je to určitě naprosto v pořádku takto reagovat, protože nám všem by mělo jít o
„obecní blaho“, které má za cenu budovat – co si tady sami neuděláme, to nám sem přece nikdo
nepřiveze a nepošle. Obrátil jsem se v průběhu léta na všechny zastupitele a na obě volební sdružení
s návrhem, aby před vyvrcholením předvolební obecní horečky složili své účty lidem u nás. Chtěl
jsem konkrétní údaje o tom, co uskutečnili a co se podařilo splnit z jejich programů. Doba čtyř let není
nijak zvláště dlouhá, ale určitě se dobrou prací a promyšleným tahem na branku dá řada věcí splnit.
Odmítám módní tvrzení, že předvolební sliby voličům se plnit nemusí a nebo že sdružení nezávislých
kandidátů se hned po volbách rozpadají i zanikají. Tak to může třeba fungovat třeba v celostátní
garnituře, ale tady v obci by to mělo být jiné. Do voleb 2018 s číslem 1 šlo sdružení, ze kterého
v zastupitelstvu byli pánové Kolařík, Chot, Komínek, Šabat a slečna Pazderová. A jako svoji reakci na
tento požadavek odpověděli : (nezkráceno, doslovný přepis )
VYJÁDŘENÍ DO LL
Vážíme si vstřícné nabídky pana starosty, že můžeme poprvé za 4 roky napsat článek do
Lochovických listů a za pět nezávislých zastupitelů okomentovat dění v obci. Byli jsme nováčky mezi
ostřílenými matadory. Ale musíme nesouhlasit s touto formou rozdělování na jednotlivé strany.
Sdružení nezávislých kandidátů vznikají jen pro účel voleb, hned po volbách zanikají. Právě proti
tomuto rozdělování a škatulkování jsme vždy vystupovali a nechceme takto řízenou obec. Zastupitelé
jsou voleni občany a zastupují je. Všichni na jedné lodi. Demokratické hlasování, demokratická
společnost. Většina platí.
Nebudeme hlasovat proti jen proto, že jsme kandidovali na jiné kandidátce. Všem nám šlo o stejnou
věc. Lepší život v obci, zvelebování, starání se o ni a občany vůbec. Některé návrhy projdou, některé
ne. Každý z občanů se může podívat na zápisy ze zasedání zastupitelstva a tam uvidí, jaké návrhy byly
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schváleny, nebo zamítnuty a kolika zastupiteli. Tady zjistíte, že spousta návrhů byla schválena
většinou zastupitelů, tím pádem každý ze zastupitelů má na návrzích svůj podíl. Některé z návrhů by
bez naší podpory nebyly realizovány. Obec zastupuje a navenek vede starosta a místostarosta, ti jsou
také za to placení. Oni mají určovat chod obce a přicházet s návrhy, co se kde a jak bude dělat,
představují své vize zastupitelstvu, kde je musí před zastupiteli obhájit. Tím se zastupitelé podílí na
chodu obce, není to jejich zaměstnání jako v případě placeného postu starosty a místostarosty. My
jsme se snažili obec obohatit spoustou dalších projektů. Ať už jako jednotlivci nebo větší skupina
stojíme za spolupořádáním, vedením nebo podporou dětských dnů, rybářských závodů, úklidů v obci a
okolí, úpravy zeleně, lampionových průvodů, rybářských slavností, zábav, za vedení kroužků a
sportovních aktivit. Vše děláme ve svém volném čase bez nároků na finanční odměnu. Toto nám
přijde důležité, tohle je ta nadstavba.
Bereme tento článek jako společné vyjádření názoru pěti zastupitelů.
Petr Kolařík, Dis., Ing.Tomáš Komínek, Bc.Klára Pazderová, Vladimír Chot, Jakub Šabat
Do předchozích voleb s číslem 2 šlo sdružení nezávislých kandidátů, ze kterých v zastupitelstvu obce
pracovali pánové a dámy Křivánek, Hrubá, Ernest, Novotný, Ondráček, Červenka a místo něj pak paní
Novotná.
I oni měli své vize popsány ve volebním programu, kde byly konkrétní a měřitelné cíle. I zde
přinášíme vyjádření : (přepis a kráceno s ohledem na rozsah celkového vyjádření)
„pro občany ve věku na 70 let snížíme poplatek za komun.odpad o 500 Kč-SPLNĚNO, prioritou je
vyrovnaný rozpočet a řádné hospodaření obce-SPLNĚNO, podpora sportovních, kulturních i
společenských aktivit, podpora činnosti Klubu seniorů, každoroční navyšování výše finančních dotací
pro podporu zájmových akcí-SPLNĚNO, podpora seniorů-jubilantů-SPLNĚNO, stavba sportovní
haly-SPLNĚNO, výstavba splaškové kanalizace Netolice-SPLNĚNO, rekonstrukce stávajícího
sběrného dvora a získání finanční dotace-SPLNĚNO, vybudování přípojek splaškové kanalizace pro
bytové a rodinné domy při výjezdu z obce za čistírnou odpadních vod-SPLNĚNO, výstavba chodníku
z obce do lokality Domov-SPLNĚNO, výstavba dětských hřišť v lokalitě Domov a na ObořeSPLNĚNO, zajištění celkové výměny vodovodního řádu ve staré budově školy-SPLNĚNO,
každoroční oprava min.jedné třídy v budově školy-SPLNĚNO, zajistíme opravu rozvodů ústředního
topení v budově mateřské školy-SPLNĚNO, podle potřeb doplňování nové technologie do kuchyně
školní jídelny-SPLNĚNO, pokračovat v opravách či rekonstrukcích ordinací lékařů ve zdravotním
středisku-SPLNĚNO, rekonstrukce cestiček a márnice na hřbitově-SPLNĚNO, budeme řešit opravu
Jedličkovy hrobky-probíhají opakovaná jednání o získání objektu do vlastnictví obce, oprava Hradební
ulice po povodních v roce 2018-SPLNĚNO, oprava příkopů a stružky ve Lhotecké ulici-SPLNĚNO,
opravy místních komunikací a chodníků-SPLNĚNO, bezpečnost na přechodech pro chodce, včetně
osvětlení-SPLNĚNO, modernizace autobusových zastávek-SPLNĚNO, modernizace svítidel
veřejného osvětlení-SPLNĚNO, zvýšení bezpečnosti chodců od mostu směrem na Libomyšl- průběžně
v rámci možnosti plněno, dovybavíme stávající dětská hřiště o nové herní prvky-SPLNĚNO, hledání
řešení pro vyšší bezpečnost chodců v prostoru viaduktu Obora-průběžně plněno, budeme dělat
krásnější střed obce u kostela, zámku, školy – průběžně plněno, nové veřejné osvětlení u hřbitovaSPLNĚNO, nové lavičky, posezení a odpadkové koše v obci-SPLNĚNO, budování zpevněných ploch
u míst s kontejnery v obci-SPLĚNO, podpora občanů, kteří chtějí vylepšit či zkrásnit veřejný prostor u
svých nemovitostí-průběžně plněno dle přání občanů, atd.“
A co k tomu dodat, každý si asi sám nejlépe udělá svůj názor. Na jedné straně je dobrovolné přiznání
na třeba nic nedělání se zájmem na pouhé sledování a hlasovací podporu připravených návrhů od
druhých zastupitelů, nezájem něco dělat pro obec, ale i pochopitelné uvedení záslužné činnosti na
pořádání řady sportovních či jiných potřebných aktivit pro občany a děti. Je škoda, že ani po 4 letech
nedošlo k pochopení fungování obecní samosprávy, kde by měli zejména zastupitelé pracovat pro
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fungování obce konkrétní přípravou, zajišťováním a dokončováním návrhů konkrétních akcí,
spravovat obec a také zastupovat občany, kteří je volili a prosazovat návrhy v jejich zájmu. Na druhé
straně je výčet jednotlivých akcí, rekonstrukcí, oprav, obměn a dalších aktivit a realit v obci. Tyto
proběhlé činnosti rozhodně nestály jen na tom, že starosta zastupitelům předložil, ti vše schválili a
bylo hotovo. Schválení je sice nutným předpokladem, ale to hlavní je úplně v něčem jiném – vše
připravit, vypočítat, zajistit, udělat či vysoutěžit dodavatele, řádně vyúčtovat a v případě získání dotací
i následně vše předložit poskytovateli dotace tak, aby souhlasil s vyplacením udělené finanční dotace.
A tak tvrdit, že se někdo zúčastnil hlasování a bylo hotovo, tak to jen ukazuje, že ten autor tohoto
tvrzení stále absolutně neví, jak to funguje, ale je se sebou spokojený, jaký je vlastně borec, že
hlasoval.
A ještě na závěr – nikdy se nestalo, že ten, kdo napsal a předložil na obecní úřad nějaký svůj příspěvek
do Lochovických listů, který se týkal informací pro občany ze strany zájmových či občanských aktivit,
že by se tak jeho článek do následných listů nedostal. Na začátku musí být někdo, kdo ten článek
hlavně vymyslí, pak napíše a předá.
Vážení, nechci nijak pokračovat v předvolební agitaci, podněcování k dalšímu kolu nenávisti, pomluv
i intrik a proto již dále nebudu k problematice nadcházejících voleb nic komentovat. Chci končit tuto
část i tím, co jsem již v předcházejícím textu uvedl – děkuji všem zastupitelům za odvedenou práci, za
jejich spolupráci, pochopení i podporu pro další rozvoj naší obce. Za sebe si vážím všech zastupitelů,
kteří se vydali a souhlasili s tím, že chtějí občany zastupovat a diskutovat s nimi o tom, co se dělá,
proč, jak, co to stojí a co bude dál. Toto vyžaduje jejich statečnost a zápal pro věc. A je možná tak
trochu jedno, co kdo udělal, co kdo neudělal, co kdo jen sledoval a že třeba někdo vůbec na jednání
zastupitelstva prakticky za celé období 4 let nemluvil. Je důležité, že zastupitelé ukázali, že jsou
schopni se shodnout a podpořit ty, kteří chtějí pro Lochovice a pro další místa v Netolicích, na Oboře i
na Kočvarech něco udělat a že se jim toho opravdu hodně podařilo.
Dovolte mi teď připomenout výčet akcí, aktivit, staveb a významných činností, které se tu za uplynulé
4 roky tady podařilo zajistit, výsledky toho všeho tady máme, určitě to nám nikdo nemůže vzít a jistě
si pamatujeme, za kým toto vše vzniklo a kdo se na tom podílel. Není to nijak myšleno jako chlubení
se, ale jen to může sloužit pro připomenutí všeho toho tady u nás. Připouštím ale, že i nadále bude tady
poletovat pravda či nepravda – „tady v Lochovicích se vůbec nic neudělalo“…
-nový digitální Protipovodňový plán s propojením s ostatními obcemi v rámci toku Litavky, oprava
komunikace v Jamech, vypracování Strategický plán rozvoje obce, rozšíření veřejného osvětlení u
přechodu před zámkem a směrem ke hřbitovu, oprava opěrné zdi u kostela, modernizace učebny
přírodních věd ve škole, výstavba obecních plácků, oprava ústředního topení pavilonů B2 a B4
v mateřské škole, výstavba chodníku Domov, asfaltování školního dvoru, nákup elektromobilu Alke
pro údržbu obce, nákup nerezového mobiliáře pro obecní plácky, konkursní řízení na funkci ředitelky
školy, zajištění zubní lékařky pro naši ordinaci, oprava Hradební ulice, prodloužení komunikace
v lokalitě Domov, parkoviště u mostu, restaurátorské práce na sloupu se sochou Panny Marie u
kostela, nákup zubního RTG, projektová dokumentace pro Splaškovou kanalizaci Netolice, doplnění
veřejného osvětlení Pod Lesem, nákup pozemků pro revitalizaci náhonu od mostu k ČOV,
architektonické studie Nástavby na MŠ a Penzionu pro sociální bydlení, podpora zajištění služby Pošta
Partner, výstavba dětského hřiště v Netolicích, výběrové řízení na dodavatele Splaškové kanalizace
Netolice, nový systém technologického řízení čistírny odpadních vod, obhájení záměru pro bezúplatné
získání pozemků z Pozemkového úřadu, rekonstrukce bezbariérového WC v budově školy, oprava
chodníku u kostela, přeložka vodovodní přípojky pro školu, projektová dokumentace Nástavby MŠ,
další oprava chodníčků na hřbitově, oprava chodníku před školou, revitalizace bývalého náhonu,
včetně nové dešťového trativodu a nového chodníku od mostu po železniční trať u ČOV, nové
osvětlení v učebně přírodních věd ve škole, oprava radiátorů a ÚT v části budovy školy, zajištění
provedení prací při havarijní opravě nábřeží zdi u Litavky, dodávka veřejného osvětlení na Kočvarech,
oprava komunikace u zdravotního střediska, zajištění dohody na zrušení záměru na výstavbu kravína
v Netolicích, výměna dveří v budově obecního úřadu, oprava střechy márnice, stavební oprava
-5-

márnice, smluvní zajištění poradce pro nákup energií, výstavba Splaškové kanalizace Netolice,
prodloužení veřejného osvětlení v Netolicích, obhájení našeho požadavku na existenci železničního
přejezdu u Jánských, kdy Správa železnic prosazovala jeho zrušení, dodávka 4 ks dopravních měřičů
rychlostí do obce, výstavba 2 kolumbárií na hřbitově, nákup zametacího kartáče na vozidlo Alke,
oprava celého vodovodního potrubí ve staré budově školy, nákup streetworkové sestavy na hřiště u
hasičské zbrojnice, nový chodník od kostelu ke hřbitovu, projekt na opravu sběrného dvoru, výběr
dodavatele výstavby Sportovní haly, výstavba elektro, vodovodní a kanalizační přípojky pro Sportovní
halu, obhájení záměru na ocelovou lávku u viaduktu pod Oborou na všech dotčených úřadech a
firmách, oprava povrchu komunikace po splaškové kanalizaci v celé délce obce Netolice, nové
asfaltové povrchy místních komunikací v Netolicích, nové kanalizační přípojky pro nemovitosti za
ČOV-projektová dokumentace, stavební souhlas a vlastní realizace, květinové záhony u márnice,
výstavba dětských hřišť na Oboře a u hasičské zbrojnice, stavební práce na sběrném dvoře,
rekonstrukce topení v pavilonu kuchyně v MŠ, dodávka nové vzduchotechniky do kuchyně MŠ,
oprava parkoviště u hřbitova, včetně nového veřejného osvětlení, další etapa doplnění veř.osvětlení
v Netolicích, oprava chodníku a kanálových vpustí u komunikace u statkových bytovek, rekonstrukce
komunikace na Kočvarech, nákup kontejnerů a buňky pro sběrný dvůr, oprava místní komunikace nad
Křížkem v obci, dodávka nových herních prvků pro hřiště U Křížku, výsadba stromořadí u chodníku
Domov, zřízení okrasného záhonu u dětského hřiště v lokalitě Domov, nové osvětlení v učebně
matematiky školy, výměna 44 ks svítidel u sloupů veřejného osvětlení v obci, celková rekonstrukce
kabinetu fyziky ve škole, nové veřejné osvětlení u zdravotního střediska a u komunikace
k železničnímu přejezdu na Hořovice, zajištění nového nájemce na provozování lékárny ve zdravotním
středisku, výsadba nové aleje u cesty na Lhotku a u mlýna, výstavba 2.etapy chodníku u Horymírovi
ulice, prodloužení splaškové kanalizace Na Drahách, výstavba nové učebny pro 1.b ročník, včetně
úhrada nového nábytku, výstavba chodníku u kolumbária na hřbitově, rekonstrukce interiérů Klubu
seniorů, finanční podpora adaptační třídě žáků školy z Ukrajiny, výstavba plynovodní přípojky pro
sportovní halu, instalace 2 laviček ve směru chůze na Oboru, oprava povrchu komunikace vedoucí na
Kočvary, oprava povrchu komunikací Na Drahách, příprava projektové dokumentace pro přechod pro
chodce a lávku pro pěší u viaduktu pod Oborou, nová pojistná smlouva na majetek i odpovědnost,
příprava projektu na rekonstrukci učebny školy u bývalé hudebny na vznik učebny výpočetní techniky,
výstavba zpevněných míst pro kontejnery na tříděný odpad v obci, na Oboře i v Netolicích,
pokračující výstavba Sportovní haly, úpravy parku kolem kostela
Rozpočty obce, hospodaření obce a celková ekonomická situace obce.
Peníze a zase peníze. To jsou častá či limitující slova, která jak v našich životech, fungování našich
rodin, tak i ruku v ruce s realitou podmiňují obecní rozpočty a obecní fungování. Obec Lochovice
z údajů finančních úřadů dlouhodobě patří do snad velké skupiny obcí a měst, které řádně, hospodárně
a s rozmyslem nakládají s obecními financemi. V rámci tohoto volebního období stávající vedení obce
i potažmo zastupitelstvo vstupovalo do své éry s výchozím stavem – koncem roku celkové finanční
prostředky na bankovních účtech ve výši více jak 31 a půl miliónu korun, za rok 2018 navýšení o více
jak 5 mil. korun. I přes velké množství odvedené práce se stav finančních prostředků ke konci roku
2019 navýšil nad hodnotu 34 mil.Kč. V roce 2020 tento trend pokračoval a výsledek roku přinesl stav
na bankovních účtech v hodnotě těsně nad hodnotou 38 mil.Kč. Každý z nás je tak schopen, snad
opravdu schopen, připustit, že hospodaření se vyvíjelo dobře, pro rozvoj a fungování obce se až
skokově využívalo stále víc peněz, přesto finanční jmění se zvyšovalo.
Nebylo to jenom racionálním nakládáním s prostředky obce, ale velký dík tomu napomáhalo i
rozpočtové určení daní, které ze strany finančních úřadů přinášelo významný příliv finančních
prostředků. Obec si tak mohla vytvořit i dostatek prostředků na významné akce, které stály před
realizací. Jednalo se o finální přípravu výstavby splaškové kanalizace Netolice, celkové náklady vyšší
než 17 mil.korun, a dále přípravu výstavby sportovní haly. U ní se finanční zátěž odhadovala na vyšší
částku než 30 mil.korun, která měla být upřesněna až v rámci výběrového řízení na dodavatele stavby.
S ohledem na tyto předpokládané náklady vedení obce pro výběr dodavatelů raději postupovalo tak, že
si i v obou případech najalo administrátora pro obě veřejné zakázky, který garantoval nestrannost a
-6-

řádný postup při výběru vítěze u obou zakázek. Touto cestou se tak zajistilo, že nikdo nemohl u těchto
nákladných akcí nijak reálně zpochybnit výběr zadavatele. Zadávací podmínky byly zveřejněny na
centrální adrese a prakticky jak v ČR, tak i v EU si každý mohl podat svoji nabídku. Zde
předpokládám, že i v minulosti se jistě touto cestou také šlo, protože vždy by se mělo jednat o řádnou
pověst obce i jejího představitele. Pro kanalizaci se s velkým opětovným díkem pro ing.Tomáše
Hejduka podařilo zajistit 2 finanční dotace a zde žádná výrazná zátěž pro obecní pokladnu nevznikla.
U sportovní haly to je i byl jiný problém. Samostatně i v zastoupení se doposud nepodařilo získat
žádnou finanční dotaci a ani možné či nemožné konzultace s krajskými či celostátními politiky nic
nepřinesly. A tak zastupitelé rozhodli, že se do stavby sportovní haly jde a že to půjde prozatím
z obecních financí. Pomohlo tomu i jednání s Komerční bankou o přeúvěrování podmínek při splácení
úvěru na ČOV a kanalizaci, kdy se podařilo v rámci nových podmínek ušetřit více jak 750 tis.Kč, které
nám tato banka nakonec chtíc nebo nechtíc prakticky prominula. Zde se nám ještě podařilo do jejich
finančních produktů uložit pro zhodnocování 6 mil.korun s očekávaným výnosem sice v menších
úrokových sazbách, ale alespoň podstatně víc než jen úrok na běžném účtu.
V roce 2021 se rozjela stavba haly, do konce roku se profakturovalo skoro za 16 mil. korun, ale
celkový propad ke konci roku byl jen necelých 12 mil. korun. Konečný stav na účtech obce byl stále
více jak 27 mil. korun a k tomu ještě těch zmiňovaných šest miliónů v investičních fondech
v Komerční bance. Řádově 40% odhadovaných nákladů pro halu bylo zaplaceno a naštěstí to nijak
výrazně naši situaci nezhoršilo. Rok 2022 je situace složitější, přesto v poslední aktuální situaci k 31.8.
si nijak špatně nestojíme. Do výstavby haly se letos zaplatilo téměř 9 00 000 korun a s dodavatelem se
dále smluvně dohodlo, že i když hala bude letos dokončena, tak splatnost faktur v hodnotě letošních
40% bude až do konce června 2023. Toto ujednání nám zaručuje, že když se něco významného
nezmění, tak vše uhradíme v rozsahu 3 let a nijak snad vážně neohrozíme finanční situaci pro nás
všechny v rámci obecního rozpočtu a výše aktiv na bankovních účtech.
Chci ale zde připomenout i každoroční rozpočty obce, které vytvářejí obraz o plánovaných aktivitách,
a to pochopitelně v návaznosti na příjmech a výdajích. Vedení obce připravilo na prosincová jednání
v každém roce návrh kompletního a se snahou i vyrovnaného rozpočtu (mimo financování sportovní
haly). Projednávání rozpočtu vždy v rámci všech 4 letech bylo spojeno i s tím, že se při projednávání
připravené verze rozpočtu mohl objevit i návrh jiného rozpočtu od tzv.opozičních zastupitelů, kdy se
předpokládalo, že může dojít z jejich strany k návrhu financování jejich aktivit, které chtěli či slíbili
nám občanům, že je budou chtít realizovat a tím pádem i finančně pokrýt. Je dohledatelné, že ani
v jednom roce nebyl připraven opoziční rozpočet, vždy prakticky výrazná většina zastupitelů
připravený rozpočet schválila.
Závěrem předkládám své hodnocení, které je podloženo každoročními zprávami finančního auditora,
ve kterém konstatuji jeho slova v rozsahu – hospodaření obce Lochovice bylo ve sledovaném období
bez nedostatků, závad a pochybení… Stav našeho hospodaření k 31.8.2022 je v oblasti příjmů po
konsolidaci ve výši 21 058 521,35 korun, v oblasti výdajů po konsolidaci ve výši 23 118 040,55 Korun
a celková výše na bankovních účtech je na hodnotě 25 326 974,01 korun a k tomu ještě 6 mil.Kč
v KB. Je snad patrné, že stávající zastupitelé předávají do nového volebního období pro roky 2022 až
2026 hodně solidní výchozí pozici, jistě zaručující klidný rozvoj obce k jistě neklidné době před námi.
Dotační aktivity obce Lochovice
Předpokládám, že ve všech obcích i městech jde zastupitelům o to, aby pro financování všech
potřebných akcí, aktivit a plánovaných rozvojových cílů u sebe doma měli dost vlastních financí a
nebo, aby řádně připravili a obhájili podané žádosti o finanční dotace ze strany ministerstev pro místní
rozvoj, zemědělství, financí či kultury, Státního fondu životního prostředí, dále třeba i Středočeského
kraje či IROPu. I u nás za uplynulé 4 roky se takto postupovalo, a i když je a byla cesta pro
sestavování žádostí o dotace hodně trnitá, tak se snad i zadařilo. Některé žádosti jsme ve vedení obce
vypracovávali sami, u složitějších nám smluvně pomáhal oslovený pan ing.Hejduk. Pro ilustraci uvedu
výčet podaných žádostí – protipovodňová opatření a Protipovodňový plán, rekonstrukce Hradební
ulice, rekonstrukce márnice, výstavba tzv. obecních plácků s dodávkou nerezového mobiliáře,
rekonstrukce sběrného místa včetně kontejnerů, rekonstrukce topení v MŠ, restaurování Mariánského
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sloupu, kanalizace v Netolicích, nákup elektromultikáry ALKE, oprava místní komunikace na
Kočvarech, Na Drahách, výstavba dětských hřišť, na provedení opravy silnice v Netolicích v rámci
homogenizace, rekonstrukce topení v dalším pavilonu MŠ, dodávka vzduchotechniky pro kuchyně
MŠ, atd. Celkem se tak za končící volební období smluvně zajistilo z jiných zdrojů více jak
22 000 000,- korun, které již po dokončení akcí došly na účet obce či smluvně čekají k vyplacení.
Základní škola a Mateřská škola Lochovice
Jedná se o naše 2 školská zařízení, jejichž zřizovatelem je Obec Lochovice, která plně hradí celkové
provozní a investiční finanční prostředky pro řádný provoz obou zařízení. Prostředky na platy pro
zaměstnance hradí Středočeský kraj, ale vše ostatní je na obecním rozpočtu, na zaměstnancích školy,
na rodičích či řadě sponzorů. Z rozpočtu obce každý rok jde základní objem finančních prostředků na
provozní náklady základní a mateřské školy, které se pohybují od 1 675 000 Kč v letech minulých až
k 1 913 000 Kč v roce 2021. Vedle toho byly zastupiteli schvalovány další finanční prostředky, které
byly určeny např. v částce 100 000 Kč každý rok pro opravu třídy, kam nastupují žáci nového
1.ročníku, na nákup interaktivních tabulí, nákup počítačů pro žáky, nové technologie do školní
kuchyně, na školní nábytek pro zvyšující se počet žáků, na opravy dalších stavebních závad ve škole i
školce, na každoroční rekonstrukci alespoň jedné učebny ve škole, atd. V letošním roce bylo nutné
schválit také finanční prostředky pro školní výuku skupiny žáků z Ukrajiny.
Z účetních údajů vyplývá, že za čtyři uplynulé roky obec do školy investovala mimo obvyklých
provozních nákladů více jak dalších 5 mil.korun. Nebude určitě nikdo, který by této investice litoval.
Naše škola i školka jsou vizitkou naší obce. Poděkování vedení školy, pedagogickým i ostatním
pracovníkům patří za zvládnutí dlouhé a kruté covidové etapy, kdy se vše zajišťovalo „na dálku“ a
přesto žáci dál dostávali potřebné vědomosti a byli dále rozvíjeni. Za toto volební období došlo ze
strany obce, jako zřizovatele, k zajištění výměny na postu ředitelky školy, kdy poděkování patří
odstupující paní ředitelce Mgr. Eklové, kdy na její místo výběrová komise zastoupená obcí vybrala
novou ředitelku paní Mgr.Hlaváčovou. I ona si v čele této organizace vede úspěšně a má také hlavní
podíl na zvládání covidového online vyučování a zároveň se velkou mírou podílí na každoročních
stavebně rekonstrukčních pracích v interiéru budov.
Vedení obce se pravidelně schází s vedením školy, kdy nejen vyhodnocuje stávající provázanost a
podporu školy, ale také společně s vedením školy připravuje další kroky v rámci jejího dalšího
rozvoje. Panuje vzájemná shoda na opravách tříd ( pro letošní školní rok mimořádně vznikla nová
učebna pro 1.B třídu a to z původní jedné tělocvičny ), prioritu má dokončení a vybavení sportovní
haly, která má v dopoledních hodinách výrazně sloužit pro hodiny tělesné výchovy, dále je shoda na
projektu nástavby na pavilonu MŠ, který by umožnil zvýšení kapacity školky až o dalších 25 dětí.
Úspěšně se podařilo zajistit celkovou rekonstrukci rozvodu pitné vody ve staré budově školy, plně
vybavit jednu třídu přírodních věd novými počítači pro všechny žáky, je připraven projekt na
rekonstrukci stávající hudebny pro vznik třídy pro výuku počítačové gramotnosti a robotiky jako
nového směru polytechnického a počítačového programového vzdělávání. Tento projekt již jen čeká
na vyhlášení dotačního titulu a bude žádost podána. Další dlouhodobější prioritou byla i celková
rekonstrukce ústředního topení, včetně nových kotlů ve všech pavilonech školky. Jen pro tuto akci ze
strany obce bylo uvolněno za 4 roky až 500 000 Kč pro každý rok. Ve školce tak tyto práce navázaly
na předchozí zateplování a ještě před tím výstavbu nové jídelny.
Před školou i financemi obce je nový a hrozivě aktuální úkol – zajistit dostatek finančních prostředků
na úhradu zdražujících nákladů za zemní plyn a elektřinu, kdy v „poště“ zastupitelů leží další žádost o
schválení ještě do konce letošního roku minimálně dalších 400 000 Kč na úhradu záloh za energie…
Obecní úřad také akceptoval žádost školy na možnost v dopoledních hodinách od letošního září
využívat pro tělesnou výchovu kulturní sál, stejně jako i finančně podpořil vznik a financování dalšího
pracoviště pro školní družinu v prostorách původního bytu pro školníka. Škola je tak a i vždy snad
bude vizitkou obce a věřím, že i v dalších letech se bude více a více rozvíjet. Jsem rád, že do 3
projektů – rozmístění měřičů rychlosti v obci, péči o zeleň před školou a do vysázení listnaté aleje se
zapojila řada žáků se svými učitelkami. Vedle toho se řada žáků i se svými rodiči zapojuje do akce
„Ukliďme Česko“ pro čistější či ekologičtější okolí Lochovic.
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Podpora obce pro zájmové, kulturní, tělovýchovné a řadu další aktivit v obci.
Zájmový sektor i občanská aktivita rozhodně nikdy nebude moci být dostatečně financována ze svých
zdrojů. Dlouhodobě naše obec vyhlašuje na každý kalendářní rok termín pro předkládání žádostí o
finanční dotace z rozpočtu obce, jejichž přidělení se řídí zastupiteli schválenou směrnicí obce. Vedle
toho jsou projednávány i další žádosti o finanční příspěvky z obecních peněz pro jednotlivé aktivity
nebo konkrétní akce. Pořádání kulturních akcí pro zkvalitnění našeho společenského života vždy
s největším rozsahem bude na řadě jednotlivců, kteří jsou sdruženi do sboru hasičů, klubu seniorů,
svazu rybářů, svazu sportovců či ochranářů přírody a nebo se jedná o lidi se svým zájmem a zápalem
udělat pro obec a lidi něco navíc. Z tohoto pohledu se zdá, že obecní úřad toho moc nepořádá – ale na
vysvětlení. Pro kulturu, sport, společenské aktivity a podobně nebývá nikde v obcích či městech to
hlavní na úřadech, ale buď na zájmových či dalších organizacích, nebo na jednotlivcích a nebo
v případě větších měst na příslušných kulturních domech a kulturních organizacích. Tam by měli být ti
zapálení nadšenci, kteří to umí a mají na svůj koníček správný čas a očekává se oproti tomu, že ze
strany úřadů přijde pochopení, materiální pomoc či finance. Tak to asi všude platí a funguje, je ale
jednodušší říkat slova v tom duchu, že je škoda, že obecní úřad nedělá až tak dost diskoték. Je moc
dobře, když naši senioři ve svém klubu chtějí něco pořádat pro sebe i pro veřejnost, domluví se a
pořádají si to. Jsem rád, že to takto dobře funguje také u fotbalistů, hasičů či rybářů, kteří pořádají
veřejné akce pro děti, pro dospělé a ostatní veřejnost a pro tyto aktivity žádají o finanční nebo
materiální podporu z obecních peněz nebo o poskytnutí přístřešku.
V roce 2019 se schválilo na dotacích na podporu aktivit a akcí a rozdělilo 140 000 Kč, v roce 2020 to
bylo již 173 500 Kč, v pokračujícím covidovém roce 2021 to bylo 75 000 Kč a v letošním roce to bylo
150 000 Kč. Prakticky pro „místní“ žadatele se vždy schválila nijak krácená dotace a v některých
případech ji ještě zastupitelé odhlasovali i o trochu větší. Vedle toho se dále finančně podporovali
senioři pro svůj klub, kde se pořizoval PC, tiskárna, dataprojektor, Univerzitu 3.věku, stejně jako
stavební úpravy, nová lina, nábytek, atd. Pro fotbalisty se přispívalo na nákup traktůrku, na stavební
úpravy jejich kabin a také na průběžný provoz sportovního klubu. Naše obec také zásadně podporuje
hasiče, kde obecní rozpočet platí provozní náklady nové budovy, pohonné hmoty, nákup ochranných
oděvů, bot, přileb, rukavic a stále obměňuje také techniku. Finančně se podpořil i žadatel, který
opakovaně pořádá lampionový průvod pro děti, stejně jako se opakovaně podpořilo zajištění Dne dětí
či celoobecní akci při oslavách výročí kopané v Lochovicích. Rád bych tímto připomenul, že si obecní
úřad i zastupitelé váží všech, kteří pro sebe i druhé chtějí v obci něco udělat navíc. Podpora obce asi
nikdy nebude stačit, ale v možnostech obce vždy bylo a jistě i nadále bude si takto pomáhat. Děkuji
všem aktivním pořadatelům, že tady chtějí cokoli realizovat a něco pro ostatní připravit.
Sběrné místo, odpadové hospodářství a komunální odpad
Sběrná místa pro elektroodpad, objemný odpad a bioodpad v naší obci pro občany máme a vnímáme,
že jsou našimi občany také využívána. Jsme rádi, že tento rozsah uskladnění různého druhu odpadu
můžeme na rozdíl od okolních obcí našim občanům poskytnout, proto se o sběrná místa snažíme
dobře starat a dle možností je stále vylepšovat. Zároveň je nutné zmínit, že tento odpad a provoz
sběrných míst také z velké míry platíme. Vše kolem nás se nějak mění a dost často je tato změna
zejména finanční. Stává se tak, že kvalita v lepším případě zůstává stejná, rozsah se až tak nemění a
jediné, co vzrůstá je cena. Tak to je také problém komunálního odpadu, tedy odpadu v našich
popelnicích, na hřbitově a velkoobjemového odpadu na sběrném místě a také ostatního odpadu tříděného a nebezpečného odpadu. Svoz a likvidaci odpadu nám převážně zajišťuje na základě
zastupitelstvem schválených smluv a cen společnost AVE CZ, středisko Beroun. Naše obec také
poptávala odvoz a likvidaci odpadu u konkurenční svozové firmy, ale bohužel jsme nedostali
výhodnější a lepší cenovou nabídku. Tedy náklady na svoz a likvidaci veškerého odpadu se stále
zvyšují a zákony pro odpadového hospodářství pro obce nevyznívají do budoucna také příliš příznivě,
neboť nutí obce a tedy i občany lépe třídit a snížit produkci odpadů v popelnicích. Před několika lety
se objem finančních prostředků vybraných od občanů „za popelnice“ rovnal částce, kterou obec na
úhradu nákladů za odpady ročně vynaložila. Postupně ale nastal v této možná jednoduché matematice
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průvan a v současnosti obec doplácí na vývoz popelnic vyšší částku, než-li od občanů vybere. Slyšel
jsem názory, že jsou tady v Lochovicích poplatky za popelnice strašně drahé a nebo, že se tady platí a
jinde se za vývoz popelnic neplatí. V současnosti od ledna roku 2022 je stanovena částka ve výši 650
Kč na občana a rok a stále patří mezi ty nižší částky v dost velkém okruhu okolních obcí. Podle
vyjádření AVE CZ je v okolí pouze jedna obec, kde se tento poplatek neplatí, a to je Stašov, protože
do jeho rozpočtu tečou peníze za existenci skládky na jejím katastru. Nevím, jestli je to jejich výhra či
nikoliv, ale za sebe raději platím než mít na území obce takhle velkou skládku. Je to ale na uvážení
každého.
Obce i města podle nového zákona o odpadech jsou povinné zlikvidovat veškerý odpad, který se na
jejich území nachází, protože platí, že ať kdokoliv cokoli přiveze a vyhodí jako odpad v katastru obce,
tak je to hned po dopadu na zem odpad obce a ta jej musí na své náklady zlikvidovat a nechat odvést.
V současnosti tak je každá obec nucena možná smyslně a možná nesmyslně platit za odpad, který
pořídí a odloží jednotliví občané, kteří se jen z části na tom finančně podílejí. Proto je snaha obecních
rozpočtů hledat řešení, třeba zpoplatnit více popelnice, nějakým způsobem regulovat počty nádob
podle osob žijících v nemovitosti, více podporovat třídění odpadu, pořizovat nádoby, které samy hlásí
do systému svoji váhu, případně i složení obsahu. Snem je stav, kdy každý občan bude mít přehled o
tom, kolik toho do své popelnice dal a co mu bude tak účtováno. Tlakem naší obce i ostatních starostů
okolních obcí na svozovou firmu AVE CZ se podařilo, že nyní je svozové vozidlo vybaveno
automatickou váhou a při příjezdu do obce řidič zapíše automatem hmotnost vozidla a naopak při
výjezdu také, tedy přesnou váhu odpadu sebranou v dané obci. Jsme rádi, že se nám stále lépe daří
získávat přesnější přehled o odpadu vyprodukovaném v naší obci a to formou přesné váhy vyvezeného
odpadu v obci, počtu nádob a objemu nádob v obci – tedy můžeme lépe vyhodnotit za co přesně
platíme a jakým směrem do budoucna by se mohlo vést odpadové hospodářství.
Určitě není dlouhodobě únosné, aby větší tíha nákladů za komunální odpad šla za obcemi, které ze
svého rozpočtu musí hradit i další velmi nutné náklady na chod obce. Prvním krokem k úvaze nad
změnou úhrad a způsobem výběru nákladů na komunální odpad jsme v naší obci začali tím, že na
popelnice je nutné lepit identifikační známky pro daný kalendářní rok a to podle velikosti nádoby, bez
které po dni splatnosti není nádoba vyvezena. Tímto také obec získá lepší přehled o počtu a objemu
nádob a bude mít lepší pozici pro další řešení se svozovou firmou ve prospěch občanů a obce. Mohlo
by dojít na variantu, že se bude třeba řešit vztah – 1-3 osoby = nádoba o 120 litrech, 4 a více osoby
v nemovitosti = nádoba o velikosti 240 litrů. Tato nádoba bude za reálnou cenu s určitým doplatkem
obce a každá další nádoba bude možná, ale již za peníze rovnající se výši účtované částky od svozové
firmy. Možností by bylo také vybavit jednotlivé nádoby občanů čipy, podle kterých by byly občanům
náklady na popelnice čtvrtletně účtovány. Tedy úhrada vázána nikoli na osoby, ale počet nádob, objem
a četnost svozu. Toto řešení nyní závisí na technických možnostech svozové firmy, tedy aby pořídila
do svozových aut software obsluhující čipy na popelnicích. Víme, že v některých obcích v letošním
roce s tímto systémem začali. Tedy budeme sbírat zkušenosti a vyhodnocovat to pro naši obec
nejvhodnější řešení. Ze soupisu množství nádob v letošním roce vyplynulo, že bylo vydáno 720 ks
identifikačních známek, což jsou přibližně dvě nádoby na jeden dům. Nechci ale nijak předbíhat, vše
je v řešení a dalších jednáních.
Náklady za tříděný odpad v obci jsou také nemalé, i tady je nutné hledat řešení, aby naše spádová obec
nebyla vyhlášená pro cizí občany nebo firmy na příležitostné či noční naplňování našich nádob, které
platíme a ostatní nám to naplní. Tedy bude nutné umístit nádoby tak, aby více sloužili především
našim občanům. Podařilo se po opakovaných žádostech o dotaci získat na novou rekonstrukci našeho
sběrného místa pro elektroodpad a objemný odpad dotaci cca 1 mil.korun a kdo se tam byl po
1.červnu podívat, tak byl třeba mile překvapený tím, jak se to tam „za lakovnou“ změnilo. Mimo
nebezpečného pevného či tekutého odpadu a stavební sutě prakticky vybíráme všechny druhy odpadu.
Provoz je celoročně každou sobotu dopoledne, v současnosti vyhodnocujeme i rozšíření na jedno
odpoledne týdně. S existencí tohoto vybaveného zázemí se i plánuje, že na některých místech v obci
dojde k ponížení počtu nádob - kontejnerů na tříděný odpad, kdy větší kapacita pro uložení tříděného
odpadu bude právě na sběrném místě /velké krabice, plasty, sklo, textil, plechovky, oleje a tuky apod./.
Ukázalo se, že velké množství nádob na jednom místě „vybízí k odložení všeho nepotřebného“ a hyzdí
nám naši obec. A to jistě nechceme. Vše se i nadále bude točit kolem nákladů - v Hořovicích mají také
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nový sběrný dvůr a víme, že za většinu toho, co občan přiveze, již dle stanoveného ceníku také dle
druhu a hmotnosti odpadu platí. Ale snad všichni budeme souhlasit, že chceme mít Lochovice čisté,
zelené, ekologické a bez černých skládek, tedy se budeme snažit vše na sběrném místě zatím pro
„naše“ občany udržet v dosavadním režimu.
Naše obec ročně vyhodnocuje nejen náklady, ale i objemy jednotlivých druhů odpadů. Tedy dle
přesných statistik byla celková hmotnost směsného komunálního odpadu v roce 2020 v naší obci 396
tun, v roce 2021 již více jak 406 tun, což více jak 313 kg na jednoho trvale přihlášeného v obci. Ze
strany státu je stanoven limit na jednoho občana v roce 2021 na 200 kg, pro rok 2022 jen 190 kg, do
příštího roku již jen 180 kg komunálního odpadu na občana za rok. Odpad nad hmotnost tohoto limitu
je účtován podstatně vyšší cenou za skládkové. Zde máme tak co dělat a každý by měl zvažovat to, co
dává do popelnice a v jakém množství. Náklady obce za komunální odpad v roce 2020 byly ve výši
1.075 000 Kč, v roce 2021 to je již 1 531 000 Kč, za rok 2022 to ještě bude o dost více. Náklady na
týdenní vývoz jedné 120 l popelnice v roce 2021 byl tedy 2.127 Kč. Celkové náklady obce za všechny
druhy shromažďovaného, tříděného a odváženého odpadu se vyšplhaly na úroveň
2.800 000 Kč.
Tento problém se řeší na všech obcích i městech a nikde nemají to jediné a skvělé řešení.
Energie
To je slovo, při kterém nám jistě všem vstávají vlasy hrůzou. Není snad nikdo mezi námi, který by
dokázal přiznat, že současné utržení ze řetězu u cen elektřiny a zemního plynu předpokládal a
předvídal. To co teď zažíváme jak doma, v zaměstnání, ve školách, nemocnicích firmách i u nás v obci
je katastrofa. A možná se i dá stejně označit zájem vlády, parlamentu či státu na předkládání řešení co
dál. Neustálé omílání nás všechny ještě více a více deptá a rozkládá naši myšlenkovou pohodu. Komu
blahopřát – snad jedině nám, co nám ještě zůstal zdravý rozum, protože u energetických firem či
obchodníků muselo dojít k zbláznění se. A stejně jako doma je to i na obci – kdo to zaplatí, no přece
my všichni. A tak nás čeká něco, co jsme ještě nikdo asi nezažil, kdy půjde o hraniční přežívání, jestli
na to všichni budeme mít. Proto se tak trochu usmívám, když nám někdo opakovaně připomíná, že
nám již nahlásil před dobou, že mu veřejné osvětlení u něj před domem nesvítí. Realita je taková že
nesvítí jedno či dvě světla, která se určitě podle možností opraví, ale reálné je, že třeba v noci nebudou
v celé obci svítit žádná světla – nechci strašit. Co bude přednější – elektrický provoz školy a školky,
provoz čističky nebo provoz veřejného osvětlení v noci, kdy až tak moc lidí nechodí venku. Sám
nevím, co bude, ale hledáme řešení. Obec do letošního roku podle zákona o zadávání veřejných
zakázek každoročně nakupovala energii a zemní plyn na komoditní burze v Kladně, stejně jako
některé další města či obce. Dosáhlo se toho, že vždy pro následující rok byla vysoutěžena co nejnižší
cena.
Pro letošní rok již od května hledáme dodavatele či prodejce energií na příští rok, zasmluvněné
dodávky máme jen do 31.12.2022. Intenzivně jednáme, máme i externistu – pro nákup energií, je nám
nabízená stávající vysoká fixace ceny ale na dobu 24 měsíců, atd. To jsme odmítli, protože věříme
vyjádřením odborníků a konzultantů, že cena až tak vysoko se neudrží a půjde dolu. A touto fixací by
se cena pak nemohla aktuálně ponížit. Chceme věřit vládním slibům, ať se ještě vydrží, že koncem
roku, možná po zklidnění situace s Ruskem a Ukrajinou bude cena jiná, chceme věřit, že nižší.
Hledáme řešení, věřím, že najdeme a je jen otázka – ZA KOLIK. Jedná se o provoz obce, stejně jako i
ve velké míře o provoz té zmiňované naší školy a školky, atd.
Je to stejné jako v domácnostech, nechceme si připustit, že realita bude likvidační. A nějaké
doporučované svetry pro vyřešení dopadů, to je jen a jen výsměch lidem. Ve vedení obecního úřadu
tak vznikla myšlenka obdobná, jako zazněla od jihočeského hejtmana pana Kuby – zajímáme se o
variantu určitého sociálního příspěvku na energie pro určitou skupinu obyvatel – snad senioři nad
určitý věk, snad jen senioři osamělí, možná samoživitelky, a možná že nikdo, protože na to nebude a
v obecním kulturní sále budeme mít pro občany možnost jít se ohřát jako plánuje Anglie. Nechci ale
ještě dělat další chmury na duši či tváři, jenom chci uvést, že diskutujeme na úřadě o řadě nápadů, jak
pomoci nebo jak z toho.
Držíme si vzájemně palce, třeba to nijak nepomůže, ale „alespoň si je zahřejeme“.
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A pár slov závěrem ….
Chtěl bych, aby konec tohoto volebního období, tohoto z mého pohledu dalšího velmi úspěšného
volebního období 4 let dalšího rozvoje naší obce, byl spojen s pozitivním myšlením a očekáváním
toho lepšího. Určitě se tady u nás udělalo velké množství práce a snad nenastane na konec nějaké
vyhrocení naší poklidné existence. Máme na dohled obecní volby, které určí další směr pokračování
rozvoje obce. Každý z nás má svoji možnost svobodné volby, relativně se tu všichni známe a každý,
kdo chce kandidovat, je nám všem známý. Měl by nám nabízet nejenom zápal, ale i odbornost, životní
zkušenost, pracovitost a zájem hledat soulad i řešení v rámci pokroku. Určitě by neměly vítězit i
ojedinělé hlasy, které situaci u nás v určitém nářku označují – teď budu citovat „už aby ty starý lidi
umřeli, protože ti mladí nás budou volit“… pro mě je to hrůzné řešení a zavání až zastrašováním.
Možná by bylo dobré tohoto mluvčího identifikovat, možná že ještě nedávno si chodil k těm svým
starším členům rodiny pro kapesné a přesto teď má projevovat takovou vizi. Chci to za sebe odmítat,
chci, aby se zvolili zastupitelé, za kterými je vidět již teď nějaká práce pro obec i pro občany, aby to
byli zastupitelé, kteří cítí minimálně po celou dobu svého mandátu, že nám všem něco slibovali, že
zařídí a změní a že jsou tak moudří i zodpovědní či soudní, že ví, že sliby se mají dodržovat a ne se
vymlouvat na to či něco jiného. Každý z nás má teď možnost volit a dát hlas pro tu nejlepší a
nejvýhodnější variantu – tak ať má každý z nás dobrou ruku a volbu…
S ohledem na zájem, ať se našich voleb zúčastní co nejvíce místních občanů, opět nabízíme, že je
v možnostech či povinnostech volební komise v předem nahlášených případech si objednat ve
volebních dnech a hodinách možnost provedení voleb v místě svého bydliště – doma. Telefon –
724 967 651 a nebo na pevnou linku našeho úřadu – 311 537 706.
Chci vám všem z naší obce, z Netolic, Obory i Kočvar poděkovat za vaši podporu obecnímu úřadu,
práci zastupitelů, paní místostarostce i snad i za podporu mé práce. Přeji si, ať se i nadále máme
možnost se spolu potkávat a vzájemně si pomáhat dál podporovat i rozvíjet naši obec i náš život v ní.
Mgr.Jaroslav Křivánek, starosta obce

OHLÉDNUTÍ ZA JAREM A LÉTEM V ZŠ A MŠ LOCHOVICE
Vážení a milí rodiče, zákonní zástupci, přátelé školy,
již tradičně jsme zahájili nový školní rok 1. září 2022 na nádvoří před základní školou za
přítomnosti pana starosty, rodičů prvňáčků, všech pracovníků školy a našich žáků :-) Společně jsme si
pověděli o tom, jak se škola za letní prázdniny změnila a jaké akce nás v novém školním roce čekají.
V době letních prázdnin byla v základní škole zrekonstruována zcela nová učebna. Někomu by
to mohlo připadat jako jednoduchá věc, avšak budova, která zanedlouho oslaví 120 let, není
jednoduchý prostor. Elektrikáři museli opravit vedení, instalatéři vodu a samozřejmě učebna byla
vymalována a vybavena nábytkem. Kompletní přestavba cvičebny v učebnu byla dokončena v srpnu,
aby 1. září mohla přivítat třídu prvňáčků. Ano, je to tak, na naší škole jsou dvě třídy žáků 1. ročníku,
1. A si povede paní učitelka Iva Laštovičková a její pravou rukou bude asistentka pedagoga Martina
Babková. 1. B sídlí v nově zrekonstruované třídě v přízemí, povede ji paní učitelka Šárka Lajtnerová a
její asistentkou pedagoga je Lucie Sedláčková. Děkujeme zřizovateli – Obci Lochovice – že jsme
mohli finančně náročný projekt zrealizovat a uvítat děti v novém.
Nová třída přináší něco nového pro celou školu. I pro školní družinu, naše škola navýšila
kapacitu školní družiny, aby všichni, kteří splní kritéria, mohli být přijati. ŠD i nadále využívá
prostory přístupné z předního vchodu do školy, v nedávné době začala využívat i bývalý školní byt.
Žáci a žákyně z 1. stupně si zde pod vedením našich vychovatelek v odpoledních hodinách hrají a
sportují.
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Základní škola také nově vytvořila Informační centrum školy, které bude sloužit žákům 2.
stupně v odpoledních hodinách jako studovna i učebna. Škola již dlouho uvažovala o tom, jak vyřešit
situaci dojíždějících žáků, kteří po skončení vyučování zejména v zimním období čekají delší dobu na
svůj spoj. Vznik „Infocentra“ je tedy reakce na podněty rodičů a školské rady, ZŠ Lochovice poskytne
prostory a spádové obce se budou na věci podílet uhrazením platových nákladů. Věříme, že IC se
stane nedílnou součástí života školy.
Studijní pobyty učitelů v zahraničních školách umožňují seznámit se s jiným způsobem
vzdělávání, s jiným režimem školy, i my jsme chtěli umožnit našim učitelům náhled do kvalitního
zahraničního školství díky projektu Šablony III. V dubnu 2022 naše dvě kolegyně, Michaela
Zettlitzerová a Šárka Vašíková, odjely na stáž do soukromé základní školy Novaschool Medina Elvira
– Colegio v Granadě ve Španělsku. Následně v květnu odcestovaly do Woodingdean Primary School
v Brightnu ve Velké Británii kolegyně Ivana Egrtová a Jana Procházková. Studijní pobyt jim přinesl
nejen inspiraci, ale hlavně nové zkušenosti s edukačním procesem. A také v letošním školním roce
odjedou 2 dvojice pedagogů, aby načerpaly podněty a nápady do svého další práce. Přejeme jim
šťastnou cestu.
ZŠ a MŠ Lochovice se i nadále účastní projektu „Pomáháme školám k úspěchu“. Kritické
myšlení, které je jeho podstatnou náplní, by mělo žáky vést k přemýšlení v souvislostech. Kromě
nových výukových metod nám projekt pomáhá finančně – s nákupem nových knih do školní
knihovny. Letos jsme nakoupili již za více než 9.000 Kč, např. oblíbenou trilogii Vojtěcha Matochy,
ale i Dědečku vyprávěj od Ladislava Špačka a další knihy. V loňském školním roce jsme byli celkem
6x na školení tohoto projektu. I v letošním roce se s rozvojem čtenářské gramotnosti naši pedagogové
dál budou seznamovat.
A nyní pohled do budoucnosti. Od příštího školního roku bychom měli učit podle nové verze
školního vzdělávacího programu, kam již bude plně vložena digitální gramotnost. Zatím se tento
dokument nebude týkat všech tříd školy, abychom mohli změny zavádět postupně. Je však třeba
vybudovat zázemí pro výuku informatiky a také pro práci s roboty. Naše škola se pilně připravovala a
máme vypracovanou projektovou dokumentaci na rekonstrukci počítačové učebny. Budeme nyní čekat
na výzvu Ministerstva pro místní rozvoj, která nám umožní čerpat finance na modernizaci. Jsme
připraveni.
Další plány se týkají mateřské školy. Naplněná kapacita nás pobízí k dokončení plánované
přístavby. I v tomto školním roce se můžete těšit na akce, slavnosti, výlety a besedy v mateřské škole
Lochovice ve všech třech třídách, Broučci, Koťata a Slůňata.
Aplikace strava.cz se za poslední měsíce stala nedílnou součástí naší školní jídelny.
Objednávání nebo odhlašování obědů na internetu je tak snazší a dostupnější jak pro rodiče, kteří mají
pracovní dobu odpoledne, tak pro žáky, kteří spěchají na autobus a zapomenou si například na další
týden přihlásit, nebo odhlásit obědy. A také v tomto školním roce spolupracujeme s nadací WOMEN
FOR WOMEN O.P.S., jejíž projekt „Obědy pro děti“ nám umožňuje poskytnout jídlo zdarma dětem,
které se ocitly v situaci, kdy si jejich rodiče nemohou dovolit pravidelně platit obědy. Jsme rádi, že
můžeme podat pomocnou ruku.
Přejeme všem, aby v naší škole vládla přátelská atmosféra, vzájemný respekt,
ohleduplnost a snaha navzájem si pomáhat.
Mgr. Radka Hlaváčová, Mgr. Šárka Vašíková

ČINNOST V KLUBU SENIORŮ
Je to už krásných devět let, kdy v roce 2013 vznikl a od té doby pracuje v naší obci Lochovice klub
seniorů. O rok později dostali naši senioři také své prostory, které využívají pro vlastní zájmovou
činnost a společenské akce a to nejen pro lochovické seniory, ale také veřejnost. Jakmile se otevřela
nová budova hasičské zbrojnice, převzali senioři prostory po hasičské klubovně v budově OÚ, které
jistě všichni dobře znáte, neboť se tady již několik let konají volby.
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S pomocí tehdejšího vedení obce a osobní svépomoci našich seniorů se podařilo vybudovat krásné
zázemí pro naše nejstarší občany. Za poslední volební období se vylepšily podmínky pro tuto činnost
ještě více, neboť zastupitelé obce odsouhlasili naši žádost o finanční příspěvek a tak se podařilo
vyměnit podlahovou krytinu v klubovně, vylepšilo se vybavení nábytkem, počítačem, promítací
plochou a také tiskárnou. Senioři si toho velice váží a moc děkují za to, že se mohou scházet každé
úterý při kafíčku na milé popovídání a někdy je přichystán i program: opékání špekáčků, hudební
odpoledne, promítání krásných fotografií z rekreačních pobytů a společných výletů po naší republice
nebo zajímavé besedy.
V letošním roce jsme měli již desátý týdenní pobyt v našich horách, který seniorům umožňuje rekreaci
se zajištěním dopravy a programu. Významnou měrou opět OÚ přispívá finančně na tyto pobyty.
Škoda, že naši lochovičtí občané této rekreační možnosti málo využívají.
Druhým rokem se lochovičtí senioři zapojili také do vzdělávání na Virtuální univerzitě 3. věku při
Vysoké škole zemědělské v Praze. Všechny učební lekce probíhají právě v naší klubovně za pomoci
výpočetní techniky, která je seniorům nově k dispozici. Studium na Virtuální univerzitě 3. věku je
zakončeno vždy zkouškou a také slavnostní promocí, která probíhá na Univerzitě v Praze, ale bohužel
itom-19 nám tentokrát předání diplomů v Praze zhatil, my ale věříme, že není všem dnům konec. I
přes nesnáze způsobené covidem, kdy výuka probíhala také distančně u počítače, což nebylo vždy
jednoduché, se podařilo zdárně kurz zvládnout a dokončit. Nyní už se těšíme na další zahájení nových
kurzů v tomto školním roce!
Pro starší lidi, kteří byli zvyklí se stýkat s ostatními a trochu si popovídat, je prostředí klubu vítaným
zpestřením jejich života. Mnoho si jich našlo do naší klubovny cestu a opravdu každý týden mezi nás
zavítají. A nejsou to jen lidé z itomyšle, itomyš a Obory, ale přijíždí i lidé z itomyšle, Neumětel,
Hostomic a Lhotky. Také zájezdy do divadla v Žebráku se staly pravidelností a využívají se i zájezdy
na filmová představení v Příbrami.
Někteří naši starší spoluobčané ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nemohou sami do klubu
docházet, ale i zde je tak dobrá parta, že se mezi sebou domluví a ty, kteří mají problémy s chůzí,
dovezou ochotně na společná setkání i jiné akce. Rádi bychom touto cestou všem těmto obětavým a
všímavým lidem poděkovali. Je dobré si uvědomit, že všichni naši starší spoluobčané jsou velice rádi
za tuto službu a dovedou to velice ocenit a to i v případě, že se na ně nezapomíná při jejich životních
jubileích, kdy také náš OÚ stále pamatuje na naše nejstarší s malým dárkem. S velkým vděkem vždy
přivítají tuto návštěvu, i když v současné době není možné s nimi déle popovídat a dárek se předává
pouze u domovních dveří. Často zvou dále, ale vzhledem k situaci se stále dodržují hygienické
předpisy. Jsme velmi rádi, že tradice a zvyk gratulací našim občanům k jejich životnímu jubileu v naší
obci stále přetrvává a věříme, že zde ještě dlouho zůstane a bude zastupiteli nadále podporována tak
jako dosud. Je dobré si uvědomit, že tito lidé si stále zaslouží naši pozornost, vždyť dávali pro dnešní
generaci dost ze své práce a života.
Do konce letošního roku jsou v klubu seniorů připraveny další akce pro vyplnění volného času a pro
rozvíjení zájmu našich spoluobčanů. Rádi bychom poděkovali i ostatním občanům za sponzorské dary
a příspěvky pro činnost klubu a za jejich podporu a pomoc, které si velmi ceníme.

INFORMACE PRO OBČANY
MUDr. Jarmila Lochmanová si dovoluje informovat občany, že má možnost podávat
posilující dávku (3. a 4.) proti covid-19 rozšířenou i na OMICRON.
Nutné objednání – tel. 311 537 786
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