
 

Číslo 2 – září 2013 

Zpravodaj obce Lochovice 
 

 

INFORMACE Z OBCE 

 

Ekonomická situace – stav hospodaření Obce Lochovice 
Přehled vývoje hospodaření obce za období leden až červenec 2013. 

Příjemnou zprávou je skutečnost, že ze strany státu a ministerstva financí se prozatím daří plnit schválené 

rozpočtové určení daní, kdy daňové příjmy v letošním roce jsou pro naši obec o trochu větší než se původně 

realisticky při tvorbě a schvalování našeho rozpočtu předpokládalo. Posílily se tak naše celkové příjmy a 

zároveň, s ohledem na původní předpoklad vyrovnaného rozpočtu, se tak mohly navýšit i možné výdaje obce 

v letošním roce. 

Ke konci července 2013 je tak stav hospodaření obce : 

-upravené příjmy obce  - v současnosti na částce 9 217 437 Kč, což je plnění na 62,6% 

-upravené výdaje obce – v současnosti na částce 6 034 016 Kč, což je plnění na 41,1% 

Do výdajů nejsou ještě zahrnuty náklady za realizované investiční akce v naší obci, které ale byly plánovány 

a v rozpočtu se s nimi „počítalo“. 

Jedná se o 2. fakturu za dokončení výstavby jídelny v MŠ – hodnota cca 1 500 tis.Kč  

dále o fakturu za provedení opravy povrchu komunikace – Horymírova ulice – hodnota cca 1 250 tis.Kč 

a faktura za stavební práce při zhotovení přechodu pro chodce před základní školou a přilehlého parkoviště 

os.vozidel – hodnota cca 100 tis.Kč 

I přes tyto uvedené připomínky je stále reálný předpoklad, že i v dalším období bude hospodaření obce 

vyrovnané, v rámci možností našich příjmů a bez zadlužování obce. 

 

Rozpočet Obce Lochovice na rok 2014 
Informujeme občany, že se začínají rozebíhat práce na připravování a sestavování rozpočtu obce na následují 

rok. 

Jistě každý z nás má své představy, co by se v obci ještě mohlo dovybudovat či vylepšit a když tyto své 

představy nepředložíme či nezveřejníme, tak je i pak možné, že ti druzí vše vidí jinak, či tomu našemu 

názoru nevěnují až takovou pozornost. Proto se Rada obce obrací na občany, aby zvážili svoji možnost 

podílet se svými realistickými nápady a doporučeními na tvorbě rozpočtu pro příští rok. Vaše náměty 

směřujte v průběhu měsíců září a října 2013 k rukám starosty či předsedy finančního výboru. 

Děkujeme za pomoc.   

                                                                            Mgr. Jaroslav Křivánek, předseda finančního výboru  
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Rozvoj vybavenosti obce Lochovice  -stavební akce 

 
V proběhlé větší polovině letošního roku obecní úřad zadával či realizoval řadu stavebních úprav či staveb 

pro zlepšení situace v naší obci. Jednalo se o zajištění naplánovaných akcí, které mají sloužit dětem a 

dospělým v naší obci a které by měly doplnit či zlepšit vybavenost obce Lochovice. 

V rámci podpory letošního významného výročí základní školy obecní úřad zajistil : 

 

1. Oprava fasády na čelní a boční straně budovy školy 
Jednalo se o zakázku, při které se budova zbavila původní rozrušené a špinavé omítky, byly doplněny a 

opraveny prvky - římsy na čelní straně a obě strany budovy byly opatřeny novým fasádním nátěrem. 

Zlepšil se jistě vzhled dominantní budovy v této části obce, patrioty určitě potěšil nově vzniklý vzhled 

budovy a odstranilo se aktuální nebezpečí možného pádu částí  nesoudržného zdiva, omítek a zbytku říms na 

procházející  u budovy. 

Stavební zakázka probíhala v květnu a vše se stihlo do oslav výročí školy. 

2. Výstavba nového pavilonu školní jídelny u MŠ 
Zde se jednalo o  letošní největší a nejdražší stavební zakázku, při které se zajistila výstavba nové a moderní 

budovy pro stravování žáků školy a pedagogických pracovníků. Z organizovaného výběrového řízení vyšla 

jako nejvýhodnější (nejrychlejší a nejlevnější) nabídka od stav .firmy Spektra Beroun, která za 

vysoutěžených cca 2 700 tisíc Kč bez DPH do poloviny srpna vystavěla a předala k užívání tuto budovu. 

Budova obsahuje  výdejnu stravy, vlastní jídelnu s kapacitou až 100 strávníků, sociální zařízení a technické 

zázemí pro objekt a nabídne všem strávníkům možnost stravovat se v novém, moderním i jistě velmi 

vhodném prostředí. Obecní úřad předpokládá, že bude zájem na organizování „Dne otevřených dveří“ 

pro návštěvníky a seznámení se s celkovou novou budovou a možnostmi zlepšené kvality stravování 

zejména pro žáky naší školy. Obecní úřad podpoří tuto akci školy, u které předpokládáme její průběh ve 

2.polovině září letošního roku. 

3. Rekonstrukce 3.oddělení mateřské školy 
V srpnu organizoval obecní úřad rekonstrukci prostor 3.oddělení mateřské školy, které bylo 

v předcházejících letech dlouhodobě pasivně využíváno jako jídelna školy a která se každoročně potýkala 

s řadou výtek ze strany hygienické stanice a to na již nevhodné či nehygienické zázemí. Výstavbou nové 

jídelny se tak stávající prostory mohly využít pro účel rozšíření kapacity MŠ a to vytvořením další možné 

třídy – oddělení MŠ. Nově se tak předělávaly vnitřní prostory herny a denní místnosti dětí, dále výdejny 

stravy pro toto oddělení, skladů a zejména šatny, umývárny a toalet. S ohledem na předcházející provoz se 

tak hlavně vše nově budovalo a zařizovalo. 

Se zahájením nového školního roku se vše stihlo a otevřelo k užívání dětem i jejich rodičům. 

4. Silniční přechod před základní školou 
Obecní úřad v rámci dalšího zvýšení bezpečnosti v obci a to zejména chodců, zajišťoval od počátku prázdnin 

výstavbu nového přechodu před budovou školy, který by umožnil podstatně větší bezpečí při přecházení této 

komunikace z prostor zbývající části náměstí. 

Jednalo se tak o vybudování moderního typizovaného osvětleného přechodu, který by směřoval přecházející 

ve stanoveném koridoru směrem  k budově školy a který by nově chránil zábradlím a dalšími pasivními 

prvky chodce před projíždějícími automobily. Na druhé straně komunikace je nově i 

vybudováno vydlážděné parkoviště pro několik osobních vozidel. Změnou dispozice tohoto prostoru náměstí 

by se mělo zabránit i sjíždění nákladních vozidel, jejich nepřiměřenému otáčení se v tomto prostoru a i 

zamezit postupnému „ukusování“ zeleně parku, který zejména nákladním vozidlům, ale i parkujícím 

osobním vozidlům nemohl nijak odolávat. Přechod pro chodce byl osazen dopravními značkami, které mají 

řidiče omezovat v jejich mnohdy značné rychlosti… 
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Tyto vyjmenované investiční akce byly všechny zajišťovány z finančních prostředků obce, dosáhly na částku 

více jak 4 500 tis.Kč a snad i přesvědčí, že vybavenost a podpora školských obecních zařízení a zvýšení 

bezpečnosti v jejich okolí je stále velkou prioritou obecního úřadu. 

 

Mezi další akce patří : 

 

5. Oprava povrchu komunikace v Horymírově ulici 
Zde se podle předcházející smlouvy se správou komunikací KÚ Praha zajistila oprava povrchu vozovky, 

která dostala „zabrat“ při výstavbě kanalizace v této části obce a byla nutným vyústěním celkové opravy 

silnice po předcházejících zemních pracích s kanalizací a i snad ještě dřívější akce při výstavbě vodovodní 

sítě a kanalizace. Při této práci se ještě zajistila oprava a nová výstavba části chodníku na jedné strany 

vozovky s následným rozšířením počtu sloupů pro veřejné osvětlení. I tato stavba byla zajišťována 

prostřednictvím výběrového řízení – výběrem z 5 zájemců, kdy se tímto způsobem podařilo vysoutěžit i nižší 

cenu, než se původně předpokládalo. Tato úspora se pohybovala až v částce 250 tis. Kč.  Tato zakázka 

probíhala na přelomu července a srpna letošního roku. Obecní úřad plánuje, že s očekávaným možným 

zvýšením dojezdové rychlosti vozidel po této nové komunikaci do obce ve směru od Neumětel či Hostomic, 

bude plánovat umístnění digitálního měřiče rychlosti vozidel a to jako další prevenci pro zvyšování 

bezpečnosti uvnitř obce. 

6. Výstavba víceúčelového dětského areálu „U Křížku“ 
S ohledem na další rozvoj obce a předložený reálný požadavek  několika rodin s malými či menšími dětmi 

naší obce se ve spolupráci s těmito tatínky a maminkami podařilo během prázdnin vybudovat dětský areál 

s herními prvky a který v horní části obce doplnil vybavení pro trávení volného času. Areál je určen zejména 

pro děti do 10ti let, které zde mají možnost pod dohledem zodpovědným dohledem svých rodičů rozvíjet své 

schopnosti a připravovat se na svůj dospělácký svět. Areál není brán jako regulérní dětské hřiště ale jako 

vzniklá občanská vybavenost, která byla pořízena z obecních prostředků. Byla vybudována zejména rodiči 

v rámci jejich brigád a na výstavbu byly využity finanční prostředky, které obec získala z MF jako odvod 

z provozu výherních automatů v obci. A snad takto vložené peníze do hazardních lákadel slouží na podstatně 

lepší účel a pro jinou skupinu obyvatel obce. 

Pro realizaci možnosti vzniku tohoto hřiště patří dík i stávajícímu majiteli pozemku panu Zdeňku Loskotovi,  

který souhlasil s dlouhodobým pronájmem pozemku pro tento účel a to za hodně symbolickou a sympatickou 

1 Kč ročně. 

 

 

 

Klub seniorů Lochovice – program na září 2013: 

 

v pátek 13. září v 19,30 hod na sále zámku 

„Bedřich Hrozný – Nový život“ 

- komedie z nádražáckého prostředí  

 

Ve čtvrtek 19. září v 16 hod na sále OÚ  

„Beseda s cestovatelkou – Babka Ťapka na cestách“ 

- cestovatelka paní Nyklová bude vyprávět o svých cestovních  

zážitcích po světě 
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KRKONOŠSKÉ TOULÁNÍ SENIORŮ 

ČERVEN 2013 
 

Stejně jako loni v červnu, 

jedeme na Lesní boudu. 

Počet účastníků - 43 celkový, 

jen 8 mužů se tu nebojí. 

Žen 35 tu rozhoduje – velí, 

a tak to bude týden celý! 

V Lochovicích na nás autobus už čeká, 

hned se povídá, kde co koho bolí, píchá. 

 

Krkonoše sluníčkem nás vítají, 

všechny pokoje se rychle obsadí. 

Někteří maj dvoulůžáček, 

jiní zase čtyřlůžáček. 

Jídelna je útulná a dobrého jídla plná 

a tak hurá, k večeři se spěchá! 

 

Další dny dělá, každý co kdo může, 

někdo šlape, někdo odpočívá vleže. 

Vítr fouká, téměř stále prší, leje, 

tento týden počasí nám nepřeje. 

Nic však neodradí účastníky zájezdu! 

A proto na výlety jedou hezky pospolu. 

Každý si vybere na co stačí, 

a tak den co den se někam kráčí.  

 

Podnikáme výlety autem nebo pěšky, 

pěší výstup na Sněžku není pro nás těžký! 

Do Jánských Lázní i na Černou horu, 

pak na chatu Výrovku a do Černého dolu… 

Kde nám nohy nestačí, použijem auto, 

pak můžeme navštívit i sousední Polsko. 

Také skanzen hornický, 

je tu krásně lidičky! 

A což teprve nákupy v Peci, 

vždy to bylo pěkné, přeci. 

 

Společné akce na chatě tu máme 

a tak si každý večer pěkně užíváme! 

Úterý - s horskou službou besedujem, 

chvála bohu, pod lavinou nezůstanem. 

Středa – lesní bio farma láká 

kozičky, ovečky, sýry – ochutnávka. 

Čtvrtek – živá hudba už je tady, 

natřásáme pěkně svoje faldy! 

Tancuje se, popíjí se,  

kdo zaváhá – nebaví se. 

Pátek – ohýnek venku plápolá, 

buřty opečeme, jaká pohoda! 

Každá toulání jednou končí – škoda,  

ale příští rok zas budou jiná – nová!                                   Povídání volně sepsala účastnice zájezdu H.H. 
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125. výročí založení hasičského sboru v Lochovicích 
 

Probíráme-li se historií Lochovic, zjistíme, že pokojný život obyvatel byl často narušován kromě velké vody 

z Litavky různými požáry. Oheň byl nejničivější živel, který ničil jak majetek, tak hubil i životy lidí a zvířat. Proto 

byl založen v naší obci v roce 1888 hasičský sbor.  

Každý sbor potřebuje ke své činnosti nejenom členy, ale i výzbroj a výstroj, která se musí někde uložit, aby byla 

vždy po ruce a připravena k použití. Po založení sboru se první zmínka o uložení hasičského náčiní váže ke 

stodole obecního úřadu, která stála ve školním dvoře. Byla zde ruční stříkačka a pak i motorová stříkačka 

Strašílek zakoupená z vlastních prostředků sboru v roce 1936. Zbrojnice zde fungovala až do 50. let, kdy se hasiči 

přestěhovali do bývalé lednice hostince Český dvůr. V roce 1962 po přestavění našeho populárního Forda na 

cisternu, byla vedle zbrojnice přistavena pro toto vozidlo garáž – dnes je to kotelna obecního úřadu.  

Koncem 60. let a počátkem 70. let byla provedena další přístavba budov tehdejšího MNV a tudíž rozšířena i 

zbrojnice o další prostory. Zde hasiči zůstávají až do roku 2012, kdy se sbor přestěhoval do nové zbrojnice, která 

byla vybudována na pozemku v Kubištově ulici, který obec odkoupila.  

V letošním roce hasičský sbor oslavil 125 od svého založení již v nové zbrojnici, která má tři garáže a ostatní 

důležitá zázemí pro fungování jak dobrovolného hasičského sboru, tak i jednotky JPO III, do které jsme zařazeni 

v rámci záchranného integrovaného systému. 

Závěrem bychom chtěli poděkovat jak bývalému, tak nynějšímu starostovi a obecnímu zastupitelstvu za 

vybudování tohoto objektu, který od loňského roku i přes některé nedostatky již slouží svému účelu. 

                                                                                                       M. Novotný, starosta SDH Lochovice 

  

 

Azylový dům sv.Josefa v Lochovicích 
 

Azylový dům sv. Josefa Farní Charity Beroun poskytuje ubytování matkám s dětmi, otcům s dětmi i celým 

rodinám, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. V azylovém domě je 6 bytových 

jednotek a krizový pokoj, který je poskytován na 7 dní zdarma. Maximální doba ubytování je 10 měsíců. 

V současné společnosti, která všechny z nás žene rychle kupředu a práce v ní nikdy není jistá, je již docela snadné 

se ocitnout bez střechy nad hlavou a přijít tak žádat o pomoc v našem zařízení. Během prvního měsíce ubytování 

dochází ke zklidnění tíživé situace, pomalu odeznívá šok z ubližování druhou osobou, děti se přestávají bát, slzy 

střídá občasný úsměv,  rodiče začínají věřit v lepší zítřky, jsou již schopni hledět kupředu s tím, že se najde další 

ubytování, že bude nová práce. Pro Azylový dům sv. Josefa je typické, že zde mohou zůstat rodiny spolu, otcové 

nemusí opustit rodinu. Rodinám pomáhají naši kolegové s uplatňováním jejich práv a oprávněných zájmů, 

poskytují základní sociální, psychologické a sociální poradenství, nabízí aktivizační činnosti a výchovně 

vzdělávací programy. 

Od založení Azylového domu, v únoru 2011, jsme umožnili ubytování téměř 160 lidem a narodili se zde 3 

miminka, která tak mohla zůstat se svými rodiči a nemusela zůstat v kojeneckých ústavech. Být doma s mámou a 

tátou je pro děti to nejdůležitější. 

Azylový dům sv. Josefa je velmi úzce spjat s Rodinným centrem Betlém. Společně se účastní i veřejně 

pořádaných akcí – Malé noční Kejkle, Hrnčířské trhy, a další, na kterých prodávají výrobky vyrobené v rámci 

aktivizačních prací Azylového domu nebo dětmi v Rodinném centru. Kdokoliv si tudíž mohl zakoupit keramický 

knoflík, batikovanou tašku nebo triko a dovědět se tak, že v Lochovicích stojí Azylový dům sv. Josefa a Rodinné 

centrum Betlém. 

Tímto bychom Vám všem chtěli poděkovat za spolupráci a pozvat Vás všechny na další akce našich zařízení, 

které jsou vyvěšeny na vývěskách Azylového domu nebo veřejné vývěsce Obecního úřadu. 

                                                                                              Za kolektiv AD a RC Bc. Radka Redzinová 

 

 

ČESKÁ POŠTA s.p. pobočka Lochovice                    

Otevírací doba 

PO   8 -  11,30  15 -17  

ÚT   8 – 12 

ST    8 - 11,30  13 -15 

ČT   8 – 11,30  15 -17 

PÁ   8 – 11,30  13 -15 
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INFORMACE  

 

Školní jídelna Lochovice 

nabízí možnost obědů pro občany Lochovic 

Cena za oběd 50,- Kč 

nutno objednat jídlo předem u pí. Masarykové ve 

školní jídelně, tel. 313 101 034 



 

     Zahájení nového školního roku v Mateřské škole Lochovice 
 

     Školní rok 2013/2014 v mateřské škole byl zahájen v pondělí 2. září. 

Otevřeny byly tři třídy s názvem ,,Slůňata“, ,,Koťata“ a ,,Broučci“ 

Mateřská škola je stejně jako každý rok plně obsazena. Stávající kapacita je 66 dětí. 

     Příprava na nový školní rok probíhala hlavně o letních prázdninách. 

V pavilónu, nyní II. třídy, byly vyměněny zářivky a vymalován prostor herny. Zároveň byly v této 

herně vyměněny venkovní dveře.  Také proběhla celková rekonstrukce naší školní zahrady, která byla 

i díky vandalům částečně poničena. 

Touto cestou děkujeme panu Hájkovi, který na této zahradě odvedl velký kus práce.  

Dále byl také instalován nový plot ze strany od potoka, starý hrozil spadnutím. 

Největší rekonstrukce proběhla v pavilónu bývalé jídelny. Otevření této nové třídy vylo velmi 

hektické, ale vše jsme nakonec zvládli a zdárně v pondělí otevřeli. Ještě nás čeká dozařizování této 

třídy, ale i to postupně zvládneme.   

    Jinak k mateřské škole samotné. S dětmi pracujeme podle Školního vzdělávacího programu 

,,Poznáváme a objevujeme svět kolem nás“. Tento náš ŠVP je sestaven tak, aby byl přínosem pro naši 

práci s dětmi a nejen pouze formální záležitostí. 

     Pro děti jsme si ostatně jako vždy naplánovaly mnoho akcí jako například plavecký výcvik v 

bazénu Hořovice, preventivní program v solné jeskyni, návštěvy divadel, výlety a plno různých jiných 

aktivit. Pro předškolní děti nabízíme kroužky ,,Angličtiny“ a ,,Flétničky“ a  také školu v přírodě. 

     Sice ještě nevíme, co nás v novém školním roce 2013/2014 čeká, ale co určitě víme je, že se 

všichni moc těšíme na společně strávené chvíle v naší školičce.        

                                                          Alena Kasalová 

                                                          ved. učitelka MŠ 

 

Začal nový školní rok 
 

 V pondělí 2. září začal nový školní rok 2013 – 2014. Přivítali jsme 16 prvňáčků a jednu novou 

paní učitelku. Aktuální stav žáků v základní škole je 148, ve školní družině bude  naplněná kapacita - 

50 dětí. 

 O prázdninách proběhly ve škole běžné řemeslnické práce, opravy a vymalování dvou tříd. 

Byla nově zrekonstruována podlaha v jedné z tělocvičen, která je určena pro míčové hry a v jedné 

třídě byla položena nová podlahová krytina. 

Díky aktivitě bývalého žáka školy jsme získali od Hypoteční banky a. s. zhruba 20 počítačů za 

symbolickou cenu. Chceme je využít ke zlepšení výchovně vzdělávacího procesu. Deset z nich 

poslouží k vybavení jazykové učebny. Budou zde nainstalovány různé didaktické programy pro 6 

vyučovacích předmětů obou stupňů základní školy. Další počítače rozmístíme do učeben a do školní 

družiny, kde napomohou jak při vyhledávání informací, tak při učení žáků se specifickými 

vzdělávacími potřebami.   

Před školou byl vybudován dlouho plánovaný přechod pro chodce, který by měl zajistit lepší 

bezpečnost při přecházení hlavní ulice jak pro žáky, tak pro ostatní návštěvníky školy. 

Díky zřizovateli školy otevíráme od tohoto školního roku v bývalých prostorách školní jídelny 

novou třídu mateřské školy. Do této třídy byly přeřazeny děti ze třídy Broučci, jež byla od ledna do 

června umístěna v nově postavené hasičské zbrojnici. 

Příspěvek na provoz v mateřské škole byl stanoven letos na 320,-  Kč měsíčně. 

Zároveň byla postavena nová školní jídelna s výdejnou, která zabezpečí stravování nejen pro děti 

z mateřské a základní školy, ale také pro ostatní zájemce. Cena oběda je odlišná pro jednotlivé věkové 

skupiny i cizí strávníky. 

Pro žáky 1. – 5. ročníku je k dispozici školní družina denně od 6.00 do 16.00 hod. za poplatek 

85,- Kč/měsíc. Bezplatně mohou všichni žáci využít provoz školní družiny před začátkem vyučování, 

tj. od 6.00 do 7.40 hod. 

Také letos chceme nabídnout žákům v odpoledních hodinách aktivní trávení volného času 

prostřednictvím volnočasových aktivit. Připravujeme kroužky spojené s výtvarnou a dramatickou 

tvořivostí, pohybovými aktivitami a jazykovými dovednostmi.  
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Nabídneme žákům možnost zúčastnit zajímavých regionálních a školních projektů, zaměříme 

se na projekty spojené se zdravým životním stylem a správným stravováním (Školní mléko, Ovoce do 

škol). Zorganizujeme plavecký a lyžařský výcvik, školu v přírodě, jazykový zájezd a také další 

zajímavé poznávací zájezdy. 

 

Vážení rodiče a příznivci školy, 

děkuji všem, kteří přispěli v loňském školním roce sponzorskými dary na oslavy 110. výročí založení 

školy, zároveň bych i letos chtěla požádat o finanční příspěvky, abychom mohli našim žákům a vašim 

dětem zajistit co nejoptimálnější podmínky pro vzdělávání. 

  

Jménem všech zaměstnanců školy děkuji za dosavadní přízeň a pochopení, společně si přejme dobrý a 

úspěšný rok 2013/2014. 

 

         Ivana Eklová 

                                                                                                          ředitelka školy 

 

Naši nejmenší lochovičtí občánci 
 

Dovolujeme si Vám představit tyto malé lochováčky, které přivítáme na podzimním vítání občánků: 

Tomáš Novotný, září 2012 

Denisa Grmanová, březen 2013 

Štěpánka Chotová, březen 2013   

Lily Handlová, květen 2013   

 

Naši jubilanti 
V druhé polovině tohoto roku jsme pogratulovali a přát budeme těmto našim spoluobčanům: 

Šubrtová Marie, 94 let                                                       Červenka Josef, 80 let       

Sklenářová Alžběta, 90 let                                                 Pehlová Jaroslava, 80 let 

Šmídová Marie, 88 let                                                        Kubrycht Václav, 75 let 

Kubrycht František, 85 let                                                 Šmejkal Jiří, 75 let 

Kišacová Pavlína, 84 let                                                     Tomášková Ludmila, 75 let 

Syblíková Marie, 84 let                                                      Hradilová Eva, 70 let 

Nevolná Mária, 84 let                                                         Čipera Jaroslav, 70 let 

Cibulková Marie, 83 let                                                      Dušek Miloslav, 70 let 

Šimková Anna, 82 let                                                         Švagr Alexej, 70 let 

Voráček Josef, 81 let                                                          Fafejta Josef, 70 let 

Červenková Marie, 81 let                                                   Zimová Anna, 70 let 

Procházka Evžen, 81 let                                                     Mandíková Zdeňka, 70 let 

Kůtová Květoslava, 80 let                                                  Mikulec František, 70 let 

Tomanová Marie, 80 let                                                     Šampalík Karel, 70 let 

Bárta Josef, 80 let                                                               Plecitý Stanislav, 70 let 

Vávrová Květuše, 80 let 

 

 

Naši nejmladší fotbalisté 
 

              Na začátku další fotbalové sezóny jsou nejmladší fotbalisté Lochovic již v plném 

tréninkovém procesu. S přípravou jsme začali 13.srpna. Trénujeme jako doposud každé úterý a 

čtvrtek. Přípravka má společné tréninky s mladšími žáky, protože za mladší hraje pět hráčů 

z přípravky. 

V srpnu odehrála starší přípravka přípravný zápas s mladší přípravkou SK Hořovicka na hřišti ve 

Bzové, kde si naši hráči s chutí zastříleli a vyhráli 13 : 0. Dále jsme byli pozváni na turnaj st. přípravek 

do Cerhovic, kde za účasti družstev Cerhovice/Drozdov, Zaječov, Hořovicko a Osek, jsme se umístili 

na druhém místě za přípravkou Zaječova. První mistrovský turnaj okresního přeboru starších 

přípravek začínáme na domácím hřišti v sobotu 7. září v 10.00 hodin za účasti družstev Králův  
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Dvůr„A“, Žebrák a Praskolesy/Tlustice. Každý odehraje na svém hřišti dva turnaje, takže nás čeká 

celkem osm turnajů. Druhý turnaj v Lochovicích se hraje 21. září od 10.00 hodin. 

           Mladší žáci pod vedením Pavla Pichla a Tomáše Komínka sehráli přípravný zápas ve Rpetech, 

kde prohráli 5 : 2, ale bez největší opory týmu Josefa Karmazína, který hraje i za mladší žáky v 

Příbrami. Mladší žáci mají za sebou už 1. mistrovské utkání okresního přeboru. Podařilo se jim vyhrát 

na půdě Litavanu Libomyšl 10 : 4. Mistrovské zápasy hrají mladší žáci každý pátek od 17.30 hod. 

Hrají na polovinu hřiště a v počtu hráčů 7 + 1. V pátek 6. září hrají doma proti Zaječovu.                                                   

           Sportu zdar a fotbalu zvlášť!                                                    

                                                                                                             Trenér st.přípravky  Radek Hrubý 

 

 

Stolní tenis v Lochovicích 
 

Sezona 2012/2013 pro stolní tenisty Slovanu Lochovice byla výsledkově nic moc.  

„A“ mužstvo hrálo 3.ligu, skončilo na 9. místě, o 3 body se zachránilo od sestupu.   

„B“ mužstvo hrálo OP I.třidu, mělo štěstí, že v soutěži byl ještě horší tým a ten spadl -  skončilo 

předposlední. 

„C“ mužstvo hrálo OS s převážně mladými, nemělo kam spadnout, ale také šanci na postup. A žáci či 

dorostenci? Pouze dílčí úspěchy na okrese v rámci BTM. Na krajských BTM mladších žáků 

v posledním turnaji ztratil Hynek Bláha krásné 6. místo a také možnost jet na přebory republiky. 

Škoda. 

Ukazuje se, že při nárůstu výkonnosti nechtějí žáci či dorostenci přijmout fakt, že je třeba zároveň 

zlepšovat fyzičku, obratnost, pohyblivost, šikovnost. Nejen přijít ke stolu a pinkat podle sebe.  

Touto cestou děkujeme Obecnímu úřadu v Lochovicích v čele se starostou p. Komzákem za možnost 

hraní všech soutěží v termínech dle rozpisu soutěží.  

                                                                        Za oddíl stolního tenisu Slovan Lochovice Pavel Cipra st. 

 

 

Volejbalové klání v Lochovicích 

 
V sobotu 3.srpna se ve sportovním areálu obecního úřadu v Lochovicích  konal již podruhé turnaj pro 

amatérské volejbalové nadšence. Letos se sešlo 8 družstev – dvě lochovická a dále družstva z Jinec, 

Nižbora, Vižiny, Komárova, Hořovic a Žebráka.  Ani předpověd tropického počasí  neodradila hráče a 

hlavně pořadatele, kterými byli členové volejbalového oddílu v Lochovicích.  Ze dvou základních 

skupin po čtyřech družstvech vzešli abonenti do finálových her  o 1.- 8. místo. V odpoledních 

hodinách  -  kolem páté -  začínalo být pomalu jasné, kdo stane na stupních vítězů. S prázdnou však 

neodešel nikdo. Díky finanční podpoře obecního úřadu v Lochovicích, si každé družstvo odneslo 

věcnou osvěžující odměnu. Konec utkání korunovalo vylosování jednoho ze všech zúčastněných 

hráčů, který obdržel dárkový poukaz  v hodnotě 1000 Kč od firmy Apokork  Králův  Dvůr.  Děkujeme  

sponzorům za jejich kladný vztah ke sportu, zvláště k volejbalu, je pro nás velice cenný. 

Konečné pořadí družstev: 

1. Žebrák, 2.Jince, 3.Lochovice, 4.Komárov, 5.Nižbor, 6.Hořovice,7. Lochovice junioři, 8. Vižina 

Pokud máte chuť  přijít si zahrát volejbal, scházíme se každé úterý v 17.30. Od listopadu využíváme 

pronájmu tělocvičny 1. ZŠ v Hořovicích.   

                                                                                                      Za klub volejbalistů Ivana Hocková 

 

                                                      STAVEBNÍ KLEMPÍŘSTVÍ 
Dana Haladová Čechová                                                             Pavel Šťáhlavský 
Pojišťovací poradce Allianz pojišťovny, a.s.                                 Lochovice 10      tel. 723 04 44 63       

Lochovice 194                                                                                - kompletní dodávka střech, tesařské, klempířské 

Tel. +420 603 553 161                                                                      a pokrývačské práce, rekonstrukce střech                 

Tel. +420 235 300 355                                                                   - montáž střešních oken 
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KLUB BETLÉM LOCHOVICE           Nabídka kroužků na rok 2013/2014    
( kontakt: klubbetlem@seznam.cz    724 074 224, 724 219 892 , začínáme od 1. října 2013 

Dramatický kroužek pro starší školáky a mládež ……….  středa     19:00 – 20:00 

Lektor :  Milan Baroch 

Kroužkovné: 30,-/ lekce, 500,- /rok 

Keramika pro rodiče s dětmi …………………………….    úterý      14:00 – 15:30      

Lektor:  Olga Marešová 

Kroužkovné: 50,-/lekce, 800,- / pololetí 

Břišní tance pro dívky a ženy ..………………………… ..      upřesníme           

Lektor:  Anežka Baierová  
Kroužkovné: 30,- lekce, 500,- /rok 

Historické tance pro děti a mládež …………................. .    pátek      16:00 – 17:00 

Lektor:  Mgr. Barbora Machovcová tel.: 777122202                 nebo úterý 15:45 – 16: 45 

Kroužkovné: zdarma 

Logohrátky  (pro děti od 3 do 6 let) ……………………  pondělí     10:00 – 10:45 

Lektor:  Mgr. Hana Štusáková 
Tanečky pro nejmenší  (lidové říkánky zpívánky posilující kontakt,  

pozornost a rytmus s doprovodem hudebních nástrojů) ………………… středa       10:00 – 10:45 

Lektor:  Mgr. Jolana Šimandlová 

Kroužkovné: zdarma 

 

                             

                                                                           VINOBRANÍ  NA  STATKU  KOČVARY 

                                                                                                                v sobotu 28.9.2013 
 

                                                                                 Praskolesy náves – 10 h zahájení 

                                                                                                                11 h vystoupení šermířů 

                                                                                 Otmíče náves –      12 h příjezd královské družiny  

                                                                                 Vinice Johanka –    11 h prohlídka vinice  

                                                                                                                          s ochutnávkou vín 

                                                                                 Statek Kočvary – 13 h Strašlivá podívaná – dobová 

                                                                                                                      hudba 

                                                                                                           14 h – příjezd krále s družinou 

                                                                                                           14.30 h  Pokus – folk 

                                                                                                           15.30 h  Ponožky pana Semtamťuka 

                                                                                                           16.30 h Kabát revival 

                                                                                                           18.30 h HARLEJ – rock 

                                                                                                           20.00 h Lucie revival – rock  

                                      Vstupné 150,- Kč                                         22.00 h Akrobat – rock 

 

                                                       
 

                                                            

 

 V PÁTEK 27.9.2013 

 ZÁMEK LOCHOVICE 

 OD 19 HODIN 

 VSTUPNÉ  200,- Kč 

OÚ Lochovice ve spolupráci se 

svozovou fi AVE odpadové 

hospodářství Hořovice 

pořádá 

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU 

A SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO 

ODPADU 

Dne: 16.11.2013 
 

BLIŽŠÍ INFORMACE NA PLAKÁTECH            
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Klání volejbalistů na hřišti v Lochovicích               

 
  

  Dětské hřiště „U křížku Na Drahách“               

                                            


