ZASTUPITELSTVO OBCE

Vážení spoluobčané, přátelé,
přeji vám veselé a po letech snad i mírně zasněžené vánoce. Doufám, že nám příští rok přinese
více radosti a více společných setkání. Ať štěstí, zdraví a spokojenost vládnou ve vašich domovech.
Radek Walter, starosta obce
Co nám přinese rok 2023? Asi všichni vidíme nárůst cen energií a inflaci, která se nutně musela
projevit i v cenách služeb, které využíváme. V našem případě je to vodné, stočné, odpadové hospodářství a pohonné hmoty.
Co se týká provozování vodohospodářské infrastruktury, staronovým provozovatelem bude VaK
Beroun, který nám doposavad provozoval kanalizaci a na servisní smlouvu nám zajišťoval i veškeré náležitosti ohledně dodávek vody. Nově tedy bude provozovat jak kanalizaci, tak vodovod. V
praxi to bude znamenat, že v průběhu první poloviny roku přijde majitelům nemovitostí smlouva
na dodávky vody. Kdo má u VaK Beroun nastaveny zálohy na stočné, může buď telefonicky, nebo
emailem požádat o jejich navýšení o částku za vodné. Odpočty pak budou prováděny již jen jednou v roce s následným vyúčtováním. Částka za vodné z druhé poloviny roku 2022 bude tedy
naposledy placena obci a to buď na OÚ, nebo převodem na účet. Splatnost bude od 9. 1. 2023
do 31. 1. 2023. Smlouva na vodné i stočné bude od 1. 1. 2023 uzavřena s majiteli nemovitosti i
v případě, že je nemovitost pronajata. Vzhledem k navýšení ceny vodného a stočného doporučujeme navýšit si i zálohy.
I v oblasti odpadového hospodářství došlo k navýšení vstupních nákladů, včetně poplatku za
skládkování, což se projevilo jak v koncových cenách pro občany, ale i pro obec. Ceny za vývoz
popelnic jsou v tabulce na třetí straně Zpravodaje. Známky na popelnice si můžete objednávat na
OÚ již nyní, jejich distribuce pak bude v lednu 2023 a úhrada do 28. 2. 2023. S firmou Rumpold
je domluveno přechodné období, kdy během ledna budou vyváženy popelnice na známku roku
2022. Zmiňoval jsem, že nárůst v oblasti odpadového hospodářství se dotýká i obce a to hlavně
tříděného odpadu, kdy dvojnásobně vzrostla cena modrých pytlů, ale navíc platíme jak za sebrané plasty, tak papír. Jen připomínám, že modré pytle budeme vyvážet jen plné. Pokud má někdo
menší množství plastů, musí použít svůj vlastní pytel. V případě třídění menšího množství nápojových kartonů, nemusíte plnit oranžový pytel, ale můžete nápojové kartony uložit s plasty do modrého pytle.
Cenu za služby jsme museli navýšit i na našem hřbitově, i když jen o symbolických 10%.Navýšil se
jak poplatek za vývoz popelnice před hřbitovem, tak i cena pohonných hmot. Do 1100 l popelnice
dávejte směsný opad (plastové věci, kelímky od svíček, papír), bioodpad (květiny, trávu) pak uložte na malou káru u kontejnerů. Sklo vložte do kontejneru na sklo. Místo u márnice už jako skládku odpadu nepoužívejte. Nemusíme si snad připomínat, že popelnice před hřbitovem je určena
jen pro odpad ze hřbitova a ne pro domovní odpad.
V roce 2023 plánujeme řadu investic.. V průběhu ledna by měl být nainstalován na stěnu restaurace komín pro vytápění krbovými kamny a dojde i k výměně stolů a lavic. Další etapou modernizace projde v létě Základní škola Tochovice. Dokončí se opravy, které se v letošním roce v létě
nestihly. U horní chodby a sborovny dojde ke snížení a zateplení stropu včetně nových světel a
elektrických rozvodů. Budou vyměněny zbývající radiátory ve sborovně a třídách. Opravovat se
bude i schodiště a bude nainstalován zabezpečovací systém.
Stavební práce budou pokračovat i v mateřské škole. Dokončena bude výměna kanalizace v druhé části budovy včetně knihovny a bytu. Přepojeny budou rozvody vody a položena nová dlažba
na obou chodbách včetně schodiště. Další etapu modernizace čeká i kuchyně. Zde dojde k výměně starého energeticky náročného sporáku.
Na jaře příštího roku dojde k rozšíření veřejného osvětlení v lokalitách Za kostelem, Za Zákostelákem a v Podtochovicích. Po vlekoucích se problémech s projektem máme konečně stavební po-

ZASTUPITELSTVO OBCE
volení na tuto akci.
Opravu a rozšíření čeká také kabinu ve sportovním areálu, Na tu jsme získali dotaci z Národní sportovní agentury. Na jaro byla přesunuta realizace oplocení nového multifunkčního hřiště v místě bývalé asfaltové plochy.
V rozpočtu příštího roku je i dokončení komunikace včetně veřejného osvětlení za MŠ Tochovice.
Další investiční akcí příštího roku je výstavba nového veřejného osvětlení v Hořejanech jako součást přeložky kNN do země. Akci přeložení vzdušného vedení do země, jehož investorem je ČEZ,
bude realizovat firma Miroslav Cihelka. Stavební práce začnou od 4. 1. 2023 a dokončeny by
měly být do léta. Jako přípolož bude tedy i nové veřejné osvětlení.
Do úpravny vody bude nainstalován filtr na odstraňování pesticidních látek.
Co se týče projektů na rok 2023,před dokončením je projekt chodníku ke škole včetně revitalizace okolních ploch. Byla podána žádost na stavební povolení kanalizace v obci Hořejany a probíhá
projekt na rozšíření ČOV Tochovice na 1200 EQ. Během příštího roku bychom chtěli zahájit projekty na malometrážní domy 65+, zateplení KD a restaurace včetně vytápění a přístřešku na
techniku v naší ohradě.
Cena vodného a stočného na rok 2023
stočné: 42,60 Kč bez DPH, (vč.10 % DPH = 46,86 Kč)
Vodné: 59,75 Kč bez DPH, (vč.10 % DPH = 65,72 Kč)
Stanovení poplatku za nájem hrobových míst na smlouvy uzavřené od 1.1.2023
Nájem za hrobové místo 10,00 Kč/m2/rok
Služby s nájmem spojené 110,00 Kč/místo/rok
Ceny svozu SKO:
Počet
vývozů
1
42
26
12

Název
Jednorázový kombi
Kombinovaný
Čtrnáctidenní
Měsíční

žeton
KOMBI nálepka
1x14 nálepka
1x30 nálepka

120 l
120 l
120 l
120 l

Roční
cena
3 500,- Kč
2 300,- Kč
1 200,- Kč

Přepočet cena
za vývoz
100,- Kč
83,- Kč
88,- Kč
100,- Kč

ODPOČTY VODY II.2022
úterý 27.12. a středa 28.12. provádí p. Cvrk, případnou změnu termínu je možné domluvit na OÚ
Úhrada vodného bude od 9.1.2023 do 31.1.2023
Obyvatelé Tochovic a Hořejan demografie
Rok

narozeno

zemřelo

přihlášeno

odhlášeno

celkem

2018

7

4

20

11

635

2019

5

5

16

21

630

2020

1

6

14

25

614

2021

2

8

33

21

623

2022

6

3

23

9

640

ZE ŠKOLY
Vánoční pozdrav ze školy
Vánoce, doba poklidných a mírumilovných vztahů, čas, ve kterém se nemožné může stát možným,
doba, kdy v našich srdcích a mysli září něco kouzelného a my se snažíme zapomenout na všechno, čím jsme pošpinili svoje svědomí. Zapomínáme na pomluvy, závist, zlobu, na vše co je příčinou
všeho lidského trápení, co nás sužuje a píše vrásky do tváří.
Těšíme se na první sníh, na naše rozzářené domovy, ve kterých cítíme lásku a porozumění. Je jen
málo lidí, kteří nemají tento čas rádi.
Vše se v něm zastaví a my se najednou můžeme věnovat věcem, které jsme odkládali z jedné
strany na druhou. Najdeme si čas na své blízké, popovídáme si s nimi, věnujeme se svým dětem,
dokonce si vzpomeneme i na ty, kteří nám celý rok „pili krev“ a kterým máme nyní chuť odpustit.
To je přece na Vánocích to kouzelné. Škoda jen, že nám tato krásná předsevzetí nevydrží po celý
rok.
A přitom by stačilo si z obyčejného dne v roce udělat den neobyčejný. Zastavit se, užívat si krásných maličkostí, naplánovat si příjemnou činnost, která nás baví, kterou máme rádi, ale hlavně
nezapomenout na své nejbližší, na ty, kteří nám dodávají jistotu, lásku a sílu.
Dovolte mi, abych Vám popřál Vánoce plné lásky, smíření a spokojenosti. V novém roce pak hodně
zdraví a štěstí.
Jiří Sladovník
Co přinesly uplynulé čtyři měsíce školního roku 2022/2023
V září jsme přivítali v naší škole nové prvňáčky. Do lavic jich letos zasedlo 13 a za uplynulé čtyři měsíce odvedli již velký kus školní práce. Čtou první slova i věty, píší první písmenka a počítají do pěti. Celkový počet žáků školy je nyní 47.
Pro vyplnění volného času našich školáků jsme začátkem školního roku otevřeli 9 zájmových útvarů. V loňském školním roce jsme začali realizovat dvouletý projekt „Všichni se učíme – učení je
zábava“, na jehož realizaci se nám podařilo získat dotaci z evropských strukturálních fondů. Můžeme proto pro naše žáky připravovat školní i mimoškolní projekty, ve kterých rozvíjíme jejich komunikativní, sociální a pracovní dovednosti. V podzimních měsících jsme realizovali dva projekty zaměřené na poznávání přírody. Při jednom z nich jsme se vydali až na Křivoklátsko do Informačního
centra Českých lesů. Jako v minulých letech, tak i letos nezapomínáme navštěvovat seniory
v jejich sociálních zařízeních. V listopadu jsme se vydali do Rožmitálu pod Třemšínem a tam předvedli obyvatelům domova seniorů hudební představení „O rodině Veselých“, které se všem moc
líbilo a žáci za něj sklidili velký potlesk. Pro předvánoční čas připravili školáci pro rodiče a přátele
školy vánoční představení, které vypráví prastarý příběh o narození Ježíška. Je plné koled a vánočního kouzla. Věříme, že se nám práce bude dařit i v dalších školních měsících.

Projektový den „Pekelná škola“

Projektový den „Pojďte s námi do lesa“

ZE ŠKOLKY
Opět nám nastává ten krásný a slavností čas Vánoc.
Všude kolem nás je cítit sváteční atmosféra i vůně cukroví, vše se leskne a třpytí a kolem nás se nesou líbezné melodie vánočních písní a koled. Je to
krásné období roku, to očekávání v dětských očích, co jim Ježíšek nadělí, ta všudypřítomná radost. Děti jsou veselé, avšak netrpělivé a neustále se vyptávají: „Tak když už přijde ten Ježíšek?“ I
když se přeci jen pomalu přibližuje, máme před sebou ještě dny adventní, dny příprav, pečení i
úklidu. Ani ve školce tomu není jinak. Chodby i třídy se pomalu oblékají do svátečního kabátku a
připomínáme si lidové tradice a zvyky, jež jsou spjaty s dobou vánoční. Každý rok se těšíme, ale
my, dospělí, se i zároveň obáváme, aby bylo vše včas hotové, abychom na nic nezapomněli a vše
bylo podle našich představ. Pojďme si chvíli od shonu odpočinout, být jako děti a bezstarostně si
vánoční období užívat. Na chvíli se posadit do křesla, uvařit si kávu, nebo čaj a začíst se do své
oblíbené knížky, nebo jen zkrátka sedět a užívat si vánoční atmosféru se všemi vůněmi kolem
nás, které k Vánocům patří.
Od začátku školního roku již uplynulo pár měsíců. Nové děti si již zvykly a ve školce se zabydlely,
našly si nové kamarády a ten den strávený ve školce, si užívají. I v podzimním období jsme podnikli několik výletů. Podívali jsme se do Skanzenu ve Vysokém Chlumci, kde byl pro nás připraven
program na téma českých pohádek, navštívili jsme Čechovu stodolu, kam jsme již vyjeli dokonce
dvakrát. Nejprve jsme si užili dýňování a s přicházejícím adventem jsme se zúčastnili programu,
který byl již zaměřen na vánoční období. V podzimním období jsme se často vydávali do přírody,
kde jsme sbírali různé přírodniny a poté z nich vyráběli dekorace, či je používali jen tak na hraní.
Dlouho nám počasí přálo a podzim byl vyloženě teplý a krásný, tak jsme toho maximálně využili.
Uspořádali jsme také drakiádu, které se účastnili i rodiče. Vydařenou akcí byl i lampiónkový průvod obcí se zakončením na zahradě školky, kde se opékaly buřtíky. Dětičkám ani tma nevadila a
dospěláci si akci snad také užili. S počátkem adventu jsme ve školce začali vyrábět vánoční dekorace. Jeden den jsme pozvali i rodiče na tvořivé odpoledne a výrobky jsme poté prodávali na vánočním jarmarku na návsi u příležitosti rozsvícení vánočního stromu. Zavítal k nám i Mikuláš, čert
a andílek. Sice si přinesl nějaký ten zápis z knihy hříchů, ale to dobré převáželo, a tak si děti odnesli malou nadílku. Poslední velkou akcí je blížící se vánoční besídka, která letos proběhne společně se školáky, a to v KD Tochovice. Je to velká novinka, ale věřím, že příjemná a možná i do
dalších let nová tradice, která bude kladně přijata.
Závěrem bych chtěla poděkovat všem rodičům školkových dětí za jejich spolupráci během uplynulých měsíců. Jsme rádi, že se účastníte společných akcí a snad tomu tak bude i nadále a do školky budete společně se svými dětmi chodit jen s úsměvem.
Myslím, že podstatné již bylo řečeno. Teď už mi jen zbývá popřát všem čtenářům Zpravodaje krásné a klidné vánoční svátky plné pohody, radosti a příjemných překvapení, užijte si tuto krásnou
část roku společně se svými blízkými a s těmi, které máte rádi. Do nového roku 2023 pak vykročte pravou nohou a s úsměvem a ať ten příští rok je pro Vás šťastným, veselým a plný zdraví.
Krásné Vánoce a šťastný nový rok za celý kolektiv MŠ přeje Pavla Vitišová.
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VÁNOCE
Útulnost svátků vánočních je především o rodinném krbu, vyprávění příběhů, sdílení zážitků i
vzájemné lásky. V časech minulých zdobily příbytky přírodní ozdoby, na stolech nechyběla jablka a
ořechy i magické kouzlo svátků vánočních. Jak vzniklo?
Slunovrat. Právě s ním je spojená oslava Vánoc, které se slavily až do Nového roku. A tak je název
vánočních svátků odvozen od těchto dvanácti nocí. Dříve se jim říkalo dvánnoce. Postupem času
vznikly z tohoto slova název Vánoce.
Pravá vánoční atmosféra
V kamnech praskal oheň. Za oknem tiše padal sníh. Plápolající svíčky dotvářely v místnosti pravou vánoční atmosféru. Naši předkové tak věnovali svůj čas rozjímání i tradicím, které k Vánocům
neodmyslitelně paří. Hospodáři dali najíst nejprve domácím zvířatům a dobytku, na která se nikdy
nezapomínalo, protože lidé věděli, že právě oni přináší obživu. Vařila se hrachová polévka, staročeský kuba, ale i čočka, která měla do hospodářství přinést více peněz. Sousedé si během dne
přáli, děti dováděly na sněhu a těšily se, až zazvoní zvoneček a přijde Ježíšek.
Štědrej večer nastal
Když nastal čas zázraků a přání, ponocný zatroubil na pastýřský roh vánoční koledu. Poté rodiny
usedly ke stolu. Pomodlily se, poděkovaly za jídlo a popřáli si hezké svátky vánoční.
Na prostřeném stole bylo vždy o talíř navíc. A to proto, aby domácí mohli přivítat náhodného hosta. Pod něj se dávaly šupiny z ryby pro štěstí a dostatek peněz. Ke štědrovečerní večeři patřila
neodmyslitelně ryba, jejíž kosti se zakopávaly pod ovocné stromy, aby byla v příštím roce bohatá
úroda. Ta přišla na vánoční stůl v 19. století. Neodmyslitelnou součástí byla pletená domácí vánočka, která symbolizovala dítě v zavinovačce.
Když hospodář zazvonil zvonečkem, děti věděly, že přichází Ježíšek. U stromečku, který byl ozdoben domácími perníčky, ořechy, sušeným ovocem, řetězem ze slámy, ale i pravými svíčkami se
nejprve zpívali koledy, poté došlo na rozdávání dárků. Patřily k nim vyřezávané dřevěné hračky,
ovoce, ale především radost, pospolitost a láska.
To bylo opravdové kouzlo Vánoc. Se současným shonem, perfektním úklidem a drahými dárky
nemají staročeské Vánoce nic společného. Vraťme se k úžasným tradicím s láskou, pohodou a
úctou jednoho k druhému.
Magická kouzla
Bez nich by se neobešel žádný Štědrý večer. Házení střevícem, lití olova, krájení jablíčka, v jehož
středu byla ukrytá pěticípá hvězdička pro štěstí, ale i pouštění skořápek se svíčkami po vodě. To
bylo opravdové kouzlo Vánoc. Se současným shonem, perfektním úklidem a drahými dárky nemají staročeské Vánoce nic společného. Vraťme se k úžasným tradicím s láskou, pohodou a úctou
jednoho k druhému.

Naučná stezka pro děti - od Ostrovského křížku k rybářské chatě na Džbánku do 2.1.2023
správné odpovědi jako tradičně odměníme

POZVÁNKY
POZVÁNKY ZIMA JARO 2022 - 2023
22.12.

18:00

Vánoční troubení - Třehusk

Hořejany, Podtochovice, Tochovice

27.12.

17:00

Už přišel k nám vánoční čas - Plzeňský MLS

Kostel sv. Martina

4.2.

10:00

Tochovický masopust

KD Tochovice

11.2.

19:00

Kolombína a Sestry Františkovy

KD Tochovice

12.2.

15:00

Dětský karneval

KD Tochovice

19.4.

19:00

Úsměvy Zdeňka Trošky II.

KD Tochovice

29.4.

19:00

Koncert skupina Epydemye

KD Tochovice

Pozvánka na koncerty v KD Tochovice
Sobota 11.2.2023 od 19:00
Kolombína je zapálená muzikantka, zpěvačka a také autorka hudby
a textů. Miluje hudebně-poetické chvilky a taškařice nejrůznějšího
ražení. Svým entusiasmem a úsměvem dokáže utáhnout i největší
morouse :-D Sestry Františkovy - dívčí duše se smyslem pro retro i
ultra modernu - dvě zpěvačky, dvě blondýny, dvě tanečnice a la guitára.
Odpoledne/večer plný hudby, zpěvu, ale i tance a smíchu.
Sobota 29.4.2023 od 19:00
zahrají kapely Epydemye a Pohoda blues, Je půl třetí ráno a mně je
dáno ještě posledních pár minut a pak dost, pak mě moje vlastní lidi
pošlou na věčnost, moje svědomí se nebojí a život před bohem snad obstojí to je písnička Milada
z alba Kotlina věnovanému českým hrdinům a oceněného Andělem, to je kapela Epydemye z Týna
nad Vltavou. Moje osobní setkání s Epydemyí bylo velmi milé, to se seběhlo na festivalu Huntík
pořádaném manželi Hejkrlíkovými konaném v divadélku v Podlesí právě vybuchuje technika, skupina sestupuje z podia, my publikum kolem ní tvoříme polokruh, dva kluci s kytarou a holka na
basu ohníčkářsky spustějí symfonii zhudebněné poezie, protínají mi tělo i duši, tancuji až se práší,
muzikanti se usmívají, zmáhám se no jo, to chci magický večer. Co se ještě týká ceny Anděl, Epydemye získala za druhou desku Maso čtvrté místo, za další album Milé děti schytala nominaci a
byly i další ceny. Dnes hraje Epydemye s bubeníkem, střídá akustické kytary s elektrickými, nebojí
se experimentovat, mají nové album Prosklený nebe,j ejich kariéra je na vzestupu, ne náhodou si
je Chinaski vybrali za předkapelu. Pro mě vzácní hosté. Druhou kapelou večera je stará známá
Pohoda blues, na naší minulé akci se svojí role zhostili dokonale, pasoval bych je na rytíře kumštu
-nic si nedělali z toho, že naslouchalo pár oušek, dali to smířlivě a sami sobě, děkuji kapelníkovi
Pohody Pavlovi Haluškovi za nazvučení akce - zvládnul to na jedničku. V Pohodě účinkuje náš
místní ranař Bořivoj Hadač to jsou bubny a rytmy. A já dám tanec a rytmy, nechám se unést…
Za obec Tochovice Václav Klozar
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