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Šťastné a veselé prožití svátků vánočních 

a v novém roce 2013 pevné zdraví, mnoho 

osobních a pracovních úspěchů 

přejí zastupitelé obce 

 

 



INFORMACE Z OBCE 
 

Zastupitelstvo obce Lochovice projednalo a následně schválilo:  

 Dodatek č.1 ke zřizovací listině ZŠ a MŠ Lochovice 

 Směrnice  č. 1. -  O finanční kontrole 

 č. 2. -  O vedení pokladny 

 č. 3  -  O oběhu účetních dokladů 

 č. 4  -  O poskytování cestovních náhrad 

 č. 5  -  Směrnice pro tvorbu dohadných účtů 

 č. 6  -  Směrnice pro opravné položky a vyřazení pohledávek 

 č. 7  -  Směrnice pro časové rozlišování nákladů a výnosů 

 č. 8  -  Směrnice o DPH 

 Vyhlášku obce Lochovice č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstranění komunálních odpadů a navýšení částky na 580 

korun za osobu a rok nebo za neobydlenou  nemovitost v obci. 

 Cenu pronájmu hrobového místa na místním hřbitově: cena za hrob  45,- Kč/ rok , dvojhrob : 

75,- Kč/ rok, za hrobku 90,- Kč/ rok,  urnové místo  30,- Kč/ rok. 

 Prodej plynofikačního řadu v Kubištově ulici firmě RWE GasNet za cenu 504 000,-  Kč 

 Převod pozemku p.č.1011 o výměře 231 m
2  

z  ÚZSVM do majetku obce Lochovice 

 Věcné břemeno mezi Obcí Lochovice a ČEZ Distribuce a.s. na pozemky      

19/7,19/8,19/9,25,370/1 a 396.  

 Smlouvu s firmou O- Consult s.r.o. Liberec  na provedení přezkoumání hospodaření obce za 

rok 2012. 

 Výběrové řízení na účetní obce Lochovice. 

 Výhled nákladů na provoz ČOV v roce 2012 

 

 

Modernizace knihovny 
Obci Lochovice byla poskytnuta dotace ve výši 28 000,- Kč ze Středočeského fondu kultury a obnovy 

památek na rekonstrukci knihovny. Za poskytnuté prostředky byly nakoupeny knihovny, regály a 

počítačové vybavení, které zmodernizuje a zpříjemní prostředí naší obecní knihovnu pro místní 

čtenáře. 

 

 

 

UPOZORNĚNÍ!  Od 9.12.2012 jsou v platnosti nové jízdní řády vlaků i autobusů. 

V souvislosti s vydáním nových jízdních řádů byla otevřena nová autobusová zastávka 

v Lopatárně, která se týká některých linek autobusů ve směru  Lochovice - Hořovice přes 

Papírnu, Lopatárnu a Rejkovice. 

 

 

 

Stav plnění rozpočtu obce Lochovice za období leden až listopad 2012 
Informujeme občany naší obce o výsledku plnění rozpočtu a celkového hospodaření obce za období od 

1.ledna do 30.listopadu 2012. 

V celém průběhu roku jsme měli zájem na čerpání našeho rozpočtu tak, aby všechny potřebné činnosti 

obce byly ekonomicky zajištěné, byly prostředky na pokračování investičních akcí, na  podporu 

provozu školy, úklidu komunikací, svozu odpadků, podpory činnosti spolků a zájmových organizací, 

zkrátka na vše, co si jako obec chceme, můžeme a mohli jsme si dovolit. Měli jsme ale vedle toho 

zájem na ekonomicky reálném i úsporném rozpočtu, který by nezadlužoval, nezakládal na růstu 

závazků obce a který by byl i orientován na případné možné úspory finančních prostředků – „na zlé 

časy“. 
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Z výkazu hodnocení plnění našeho rozpočtu ke konci listopadu tak vyplývá : 

-příjmy – od počátku letošního roku jsou příjmy na výši 16 410 263,14 Kč, což je jejich plánované 

plnění oproti rozpočtu na 90,54 % 

-výdaje – také od počátku letošního roku jsou výdaje na výši 14 061 942,79 Kč, což je plánované 

plnění na 88,62 % 

V průběhu prosince dojde ještě k dofinancování dokončených větších investičních akcí, u kterých se 

ale nepředpokládá, že jejich úhrada by mohla změnit stávající stav kladného hospodaření na případné 

hospodaření s finančním schodkem. V oblasti příjmů předpokládáme, že ještě do konce roku přijde 

1.splátka z poskytnuté dotace z prostředků Krajského úřadu Středočeského kraje na dostavbu hasičské 

zbrojnice v obci a to ve výši 750 tis.Kč. 

 

Návrh rozpočtu obce na rok 2013 
V době stávajícího neschválení celkového státního rozpočtu je možná tak i trochu předčasné předložit 

ke schválení v Zastupitelstvu obce Lochovice náš rozpočet pro následující rok, ale jsme všichni svědci 

toho, že  ze strany jak státu, tak i našich volených zástupců v Poslanecké sněmovně je opravdu možné 

všechno a i kdykoliv. Proto předpokládáme, že jistě v závěru roku snad vznikne shoda na schválení 

státního rozpočtu pro rok 2013 a tak i nic nebude bránit tomu, aby jednotlivé obce, a jistě i Lochovice, 

měly připravený a následně schválený svůj rozpočet. I tak zejména v oblasti daňových příjmů obce je 

hodně neznámých čísel, kdy část našich příjmů, hlavně daňových příjmů, z přerozdělování výběru 

daní prakticky neznáme a předpokládáme, že situace se bude tak či jinak vyvíjet. Pro malé a střední 

obce naší velikosti by mělo více peněz ze „státního rozpočtu“ i zajistit nové rozpočtové určení daní, 

které by mělo podpořit nárůst našich příjmů – ale?  Splní stát to, co si mezi poslanci a senátory 

schválil v rámci změny koeficientu pro určení daní směrem k obcím? nebo bude mít stát možnost 

opravdu vybrat potencionálně více daní od jedinců i firem, aby mohl tyto své závazky splnit? a nebo i 

snad – bude mít stát či jeho ekonomické ústředí zájem dostát těmto svým závazků? –asi se shodneme, 

že vše je ve hvězdách… 

Přesto jsme ze stávajících našich informací a dosavadních zkušeností připravili znění našeho rozpočtu 

pro příští rok, který jsme předložili ke schválení v pondělním (17.12.2012) zastupitelstvu a který za 

nevelké pozornosti části občanů byl následně bez větších úprav či změn přijat. Máme tedy pro činnost 

obce a naše příjmy i výdaje schválený rozpočet, který obsahuje : 

-schválené příjmy ( i když je stav takový, jaké jsou naše stávající informace ) ve výši 13 500 000 Kč 

-schválené výdaje ve výši 13 420 000 Kč 

a vedle toho rozpočtu i nutnost úhrady splátky dřívějšího úvěru na kanalizaci ve výši 1 160 000 Kč 

Můžeme tak připustit, že –máme schválený rozpočet – „hurá“ 

- z jednoho úhlu pohledu máme rozpočet vyrovnaný a mírně ziskový – „to je paráda“ 

- a nebo z druhého úhlu pohledu máme celkově všechny naše výdaje takové, jaké jsou a musíme 

zajistit buď vyšší příjmy nebo 

- šetřit, nebo něco prodat či použít naše vytvořené rezervy z předcházejících let  - „tak to teda žádná 

paráda až tak není“ 

Asi není až tak na místě, hledat nějakého viníka či ignoranta, který způsobil trochu nepřehlednou či 

pesimistickou situaci, protože v hlouby naší duše předpokládáme, že ministerstvo financi se 

„pochlapí“ a dodrží tak schválené koeficienty pro rozpočtové určení daní malým a středním obcím a 

zajistí tak celkový rozsah daňových výnosů. Z našeho pohledu se ale snažíme být mírní či opatrní 

optimisté a proto předpokládáme, že celou částku ze změny výpočtu daní pro obce stát třeba nepustí, 

ale pouze počítáme v našich příjmech s odhadem navýšení tak okolo 50-60% , které obnáší pouze 

okolo 1,5 mil.Kč. Předpokládáme, že v průběhu roku se ukáže, jak se státu daří vybírat DPH a jakou 

částku tak následně obcím přepošle, čím vyšší, tím nakonec lépe. 

I tak s ohledem na náš rozpočet vedle obvyklých činností a úkolů obecního úřadu plánujeme zajistit : 

-opravu asfaltového povrchu v Horymírově ulici ( závazek z akce kanalizace ), opravy chodníků, 

vybudování osvětleného přechodu u základní školy spolu s parkovištěm na druhé straně náměstí, 

asfaltový povrch komunikace u novostaveb Na Drahách, výstavbu nové jídelny u MŠ a vytvoření 

dalšího oddělení ve stávající MŠ včetně potřebného vybavení, pokračování v budování inženýrských 

sítí u parcel v lokalitě Domov, plánujeme zajistit novou autobusovou zastávku u novinového stánku a 

zároveň počítáme se zahájením prodeje zasíťovaných parcel v lokalitě Domov. Vedle toho i dále  
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předpokládáme pokračování naší podpory pro konání zájmových, sportovních či dětských akcí v obci, 

podporu knihovny i místních sportovců, věříme, že se podaří získat pozemek pro výstavbu dětského 

hřiště v části obce směrem na novostavby a pro jeho vybavení, i pro pokračování podpory provozních 

nákladů Základní a mateřské školy Lochovice v roce, kdy bude výročí existence školy v obci. 

Ale, plánovat si můžeme ledacos… 

                                                                                      Mgr. Jaroslav Křivánek, zastupitel obce 

 

 

ÚŘEDNÍ DOBA OÚ Lochovice v období vánočních svátků: 

zavřeno 21.12. 2012 – 1.1.2013 
 

 

 

ZPRÁVY Z LOCHOVICKÉ ŠKOLY A ŠKOLKY 
 

Předvánoční  a vánoční čas u nás ve škole 
Při pohledu z okna už můžeme pokochat zimní scenérií, a proto nastal nejvyšší čas, abychom 

si zrekapitulovali, co všechno jsme v té naší ZŠ Lochovice během podzimu prožili. Naši „deváťáci“ si 

už začínají představovat svoji budoucnost, protože s paní učitelkou Mgr. Janou Ženíškovou navštívili 

burzu škol. Volbě dalšího vzdělávání se v naší škole skutečně věnujeme a snažíme se našim žákům 

ukázat všechny možnosti, které v životě mají. 

 Osmáci si užili na exkurzi v Březnici, kde obdivovali krásy renesančního zámku. Sedmáci si 

vyrazili s paní učitelkou třídní do divadla. Šesťáci se účastnili meziškolního projektu Pověst, v němž 

zpracovávali pověsti z našeho okolí pro své vrstevníky z České Lípy. Nyní se už mohou těšit na 

animovanou verzi svých příběhů, která by měla z Českolipska dorazit zpět. Ani na prvním stupni se 

nezahálelo. Žáci 1. – 5. ročníku viděli dokonce několik divadelních představení a žáci 4. – 9. třídy se 

mohli účastnit celoškolního projektu Noc s knihou dokořán.  

Tuto akci na podporu čtenářské gramotnosti jsme letos zorganizovali k výročí narození 

Vojtěcha Steklače (21. října). Připraveno bylo hned několik doprovodných aktivit, avšak hlavní byl 

samozřejmě čtecí maratón. Nešlo nám ani tak o to, aby byl co nejdelší, spíš jsme chtěli co nejdéle mít 

společnou řeč. Na chvíli se mezi námi zjevil Bořík a jeho parta, Dvojčata i Žlutý Robert. V loňském 

roce, kdy jsme tento projekt organizovali poprvé, jsme se vůbec nenadáli, že v druhém ročníku se 

bude účastnit už 40 žáků, příspěvky v maratónu jsme museli zásadně zkrátit. Co jsme však určitě 

nezkrátili, byl doprovodný program. Paní učitelka Mgr. Jana Ženíšková měla připravené medaile, 

sladké odměny, omalovánky i komiks a hlavně skvělou prezentaci. Paní učitelka Mgr. Šárka Vašíková 

sestavila pracovní list s křížovkou a s dramatickým kroužkem nacvičila divadelní inscenaci Dvojčat 

v akci, detektivní příběh ztraceného pokladu hraběte Domanína.  

Průběh akce ohraničovalo společné zpívání na počátku a sledování filmu na konci. I ten jsme 

vybrali s ohledem na téma Steklačových knih, tou nejlepší klučičí partou, která se za poslední dobu 

dostala na plátna kin, byla bezesporu ta z Mikulášových patálií a myslím, že se líbila. Protože všichni 

žáci poctivě podstoupili čtení i závěrečnou hru, myslím, že můžeme říci, že akce byla úspěšná. Podzim 

v naší škole se vydařil.   

S příchodem prosince vstoupila do naší školy správná vánoční atmosféra.    

Ve středu 5. 12. 2012 se konala tradiční mikulášská nadílka, která probíhala v režii žáků 9. 

třídy. Žáci mladších ročníků napjatě očekávali příchod mimořádné návštěvy. Sebemenší zvuk zvonků 

a řetězů je nenechával v klidu. Nejprve Mikuláš v doprovodu milých andílků a zlobivých čertíků 

zavítal k dětem do mateřské školky. Naši nejmenší je s rozzářenýma očima přivítali básničkou. Za 

odměnu, protože byli celý rok hodní, si odnášeli sladkou mikulášskou odměnu v podobě ovoce a  

perníčků. Další kroky Mikuláše, andělů a čertisek vedly na základní školu. Nebeská družina v průběhu 

dopoledne navštívila jednotlivé třídy a rozdávala nadílku.  

Třídní učitelky prvního stupně si pro žáky 1. – 5. třídy připravily vánoční program v podobě 

návštěvy Hornického domku v Příbrami, kde na ně ve dnech 14. 12. a 17. 12. 2012 čekal vánočně  
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vyzdobený interiér hornického obydlí z 19. století, ukázky lidových řemesel, vlastní rukodělná tvorba; 

jízda důlním vláčkem svátečně vystrojeným podzemím, seznámení s tradicemi a zvyky horníků a 

nadílka dětem.   

Sváteční náladu navodilo i slavnostní rozsvícení vánočního stromečku naplánovaného na 14. 

12. 2012. K této příležitosti děti z mateřské školky a školní družiny nacvičily vánoční vystoupení. 

Vánoční koledy zazní v prostorách školy 18. 12. 2012 díky základní umělecké škole  Schola musica 

Stella Maris, jež si připravila vánoční koncert, který bude určen nejen našim žákům, ale v odpoledních 

hodinách i zájemcům z řad veřejnosti. Veřejné vystoupení začíná v 16,00 hod.  

Před vánočními prázdninami se společně rozloučíme vánočním zpíváním přichystaným pod 

vedením paní ředitelky . 

 

Příjemné prožití vánočních svátků a úspěšné vykročení do nového roku 2013 přejí  všem žáci 

a zaměstnanci školy!  

                                                       za ped. kolektiv Mgr. Šárka Vašíková a  Veronika Sudíková 

 

 

Těšíme  se  na Vánoce 
     Jako každý rok, tak i letos  chceme pro naše děti v naší  mateřské škole  připravit co nejkrásnější 

Vánoce. 

     Předvánoční  přípravy nám vždy začínají adventem. Krásně  jsme si za pomoci dětí  vyzdobili 

prostory naší  školičky a aby nám čekání na Vánoce uteklo co nejrychleji , je pro děti připraveno 

mnoho zajímavých aktivit.  

     Nejdříve k nám přijelo divadlo s loutkovým představením ,,Šašek  a čert“. Z představení  byly děti  

přímo nadšené  a dlouho si o něm vyprávěly. Ve středu  5. prosince  za námi přišla  do naší  mateřské 

školy  vzácná a dlouho  očekávaná  návštěva  - Mikuláš, andělé a čertíci. To byl pro děti velký zážitek.      

Zpočátku byly sice maličko vystrašené, ale byly statečné a posléze se  s čertíky skamarádily  tak, že se 

s nimi i vyfotografovaly. Samozřejmě od nich dostaly sladkou odměnu a za to jim zazpívaly  plno 

písniček. 

     Nyní  se již pilně připravujeme na vánoční besídku, na kterou jsou pozváni rodiče dětí i jejich 

příbuzní. Děti pilně trénují a vyrábějí pro své blízké malá  překvapení.  I  po vánoční  besídce  máme 

pro děti  připravený zajímavý program jako je pečení vánočního cukroví, slavnostní vánoční posezení 

spojené s ochutnávkou domácího vánočního pečiva  a se seznamováním tradičních vánočních zvyků. 

Hlavně děti ale čeká vánoční nadílka. Na tu se děti těší ze všeho nejvíce, a to ještě neví, že za nimi 

přijede těsně před vánočními prázdninami loutkové divadélko s krásnou zimní pohádkou. 

    

      Tak nám držte palce, ať se nám vše povede  k naší spokojenosti a za celou naší školičku Vám 

všem přejeme  KRÁSNÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2013. 

                                                                                                     Za kolektiv MŠ Kasalová  A.,ved. uč. 

 

 

Mikulášská diskotéka pro naše nejmenší 
     V neděli 2.12.2012 jsme se již po 13 !!! sešli na tradiční Mikulášské diskotéce. 

Úderem 14 hodiny se sál OÚ Lochovice začal plnit dětmi, jejich rodiči i prarodiči. Děti si mohly 

parádně zařádit a zatancovat při písničkách. Připravili jsme pro ně řadu soutěží, ve kterých mohly 

prokázat své čertovské dovednosti: skládání čerta, přenášení perníčků z kotlíku do "pytle", přikládání 

pod kotlem, namotávání čerta, sbírání čertovských zlaťáků a rodiče si mohli zkusit kresbu čerta  

uhlem. Děti si užily také naší tradiční poslední soutěž - podávanou!!! Tentokrát běhal dokola čertík-

plyšák a ten, kdo ho držel, když muzika přestala hrát, bohužel vypadl ze hry. Za soutěže čekaly na děti 

odměny a sladkosti. Také letos nás navštívili čerti, andělíček a Mikuláš, kteří dětem přinesli za 

básničku či písničku nadílku. 

 

     Děkujeme OÚ Lochovice a panu Červenkovi z restaurace Záběh za sponzorské dary, díky kterým 

bylo možno tyto odměny a nadílku zakoupit. 

Doufáme, že si děti mikulášskou diskotéku pořádně užily a už se těší na další akci!!! 

                                                                                                                    Za pořadatelky A.Komzáková 
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VÁNOČNÍ AKCE V LOCHOVICÍCH 
 

Malý vánoční trh na statku v Lochovicích 20.-22.12.2012 10
00

-15
30

hodin. 

Na trhu je možné zakoupit si vánoční stromeček, domácí svařáček nebo nějaký dáreček. 

A komu kosti nevadí, nechť si rybu zakoupí 20.-22.12.2012 v době od 10
00

 do 15
30 

hodin a v neděli 

23.12.2012 jen do vyprodání zásob. 

Ten, kdo rád peče a soutěží, tak ať přijde a svým cukrovím se pochlubí 22.12.2012 ve 14
00

 hodin 

vyhodnocení. 

 

Rozsvícení vánočního stromečku proběhlo dne 14.12.2012 od 17
00 

hodin za doprovodu zpěvu dětí 

z MŠ a ZŠ Lochovice.  

Přejeme Vám veselé Vánoce a šťastný nový rok a všem zúčastněným děkujeme za pomoc a podporu! 

Velké díky patří klubu seniorů za uvítací perníčky a sboru dobrovolných hasičů v Lochovicích za 

pomoc s postavením vánočního stromu. 

Děkujeme za Vaši návštěvu! SR 2000 s.r.o. 

 

Soutěž o nejlepší vánoční cukroví 

= Lochovický váleček = 

= 2. ročník = 

Hodnotí se: chuť, vzhled, originalita 

Kategorie: dospělí (15 – 99 let), děti (do 15 let) 

Soutěží se o titul nejlepšího cukráře a symbolický zlatý váleček. 

Výrobky anonymně hodnotí pečlivě vybraná porota. 

Registrace do soutěže je možná od 20.12.2011 do 22.12.2011 do 12
00 

hodin donesením soutěžních 

vzorků (1 libovolný druh) na vánoční trh na statek v Lochovicích (naproti zámku). 

Vyhlášení vítěze proběhne 22.12.2012 od 14
00 

hodin. 

Těšíme se na Vaši návštěvu! SR 2000 s.r.o. 

 

Srdečně Vás všechny zveme na tradiční setkání se souborem MUSICA PRO SANCTA CECILIA, 

které se uskuteční v sobotu 5.1.2013 ve 14:00 na zámku v Lochovicích, kde vystoupí i dětičky ze ZŠ 

Lochovice a snad dorazí i koledníčci z Betléma na tříkrálovou sbírku.  Vstupné je dobrovolné, výtěžek 

bude věnován účinkujícím.  

Oděv nemusíte volit společenský, ale hlavně, aby byl TEPLÝ!  

 

Moc se na Vás těšíme a přejeme jen to nejlepší do nového roku 2013!  

 

                                                                                                  Za všechny Renata Schumová s rodinou. 

 

 

Činnost klubu seniorů 
 

     Tímto krátkým příspěvkem bych chtěla zhodnotit činnost seniorského klubu v Lochovicích. 

V jarních měsících jsme organizačně zajišťovali týdenní zájezd do Krkonoš. V měsíci březnu  se 

uskutečnila pěkná beseda se spisovatelem panem Otomarem Dvořákem, který velice poutavě vypráví 

o knihách, které píše právě z našeho kraje z Brd. 

     V dubnu jsme se sešli na hudebním odpoledni v sále obecního úřadu. Protože to byla první akce 

tohoto druhu, účast byla malá, ale velice pěkná.  

     V červnu jsme strávili velmi příjemný týden v prostředí Krkonoš na Lesní boudě. Akce se vydařila, 

díky počasí jsme užili přírody i ostatních připravených aktivit.  

     V září proběhla výstava fotografií paní Evy Jůnové z Karlštejna, která byla uspořádána 

v prostorách ZŠ Lochovice. Fotografie, i když od amatérské fotografky, byly velice zdařilé a někteří 

občané si vystavené fotografie také zakoupili. 
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Počátkem měsíce října jsme se vypravili za kulturou do Švandova divadla v Praze na Smíchově na hru 

Řemeslníci. Bohužel nás ale tato hra zklamala. O to více jsme ohodnotili amatérské herce při návštěvě 

hry „Famílie“ v Žebráce. Tento ochotnický žebrácký soubor předvedl velice pěknou hru, lepší než 

profesionálové. Za to patří žebráckým ochotníkům veliké uznání.  

Koncem listopadu proběhlo „podzimní seniorské posezení s hudbou“ na sále OÚ. Tato akce se moc 

líbila a i účast byla dobrá.  

     Počátkem prosince jsme uspořádali v pořadí již druhý Vánoční trh v přísálí obecního úřadu, který 

se  vzhledem k finančním možnostem občanů velice povedl.  

 

     Chtěla bych poděkovat za všechny lochovické seniory OÚ Lochovice za nezištnou a všestrannou 

pomoc při akcích a půjčování prostor. Dále Základní škole v Lochovicích za pomoc při organizaci 

výstavky fotografií, paní Maršíkové z lochovické lékárny za ochotnou spolupráci na Vánočním trhu, 

„Mařákově kapele“ za příjemnou hudbu a lochovickým hasičům za ochotu a nezištné půjčování jejich 

klubovny. Také chci poděkovat všem občanům za pomoc při organizování naší činnosti. 

 

     Do nového roku přeji nám všem hodně zdraví, štěstí a spokojenosti a těším se na účast při našich 

dalších akcích. 

                                                                                                     Za lochovické seniory Zdeňka Novotná 

 

 

O činnosti místních rybářů 
 

     Zhruba šedesát let se Lochovičtí rybáři organizují v Českém rybářském svazu. V místní 

Lochovické skupině Českého rybářského svazu se v současnosti sdružují přibližně dvě stovky rybářů. 

Proč píšu přibližně, samozřejmě to vím přesně – členem rybářského svazu je každý, kdo má zaplacený 

členský příspěvek. Nicméně  rybářů, kteří se podílejí na chodu organizace je pouze několik desítek. 

V Lochovické skupině se sdružují také rybáři ze Lhotky, Libomyšle, Neumětel a Radouše. Lochovičtí 

rybáři zajišťují zejména odchov násadových ryb pro zarybňování toku Litavky a rybníků v okolí, 

označených jako rybářský revír Litavka 2.   Pro tento účel má skupina v držení rybochovná zařízení, 

která jsou majetkem obce Lochovice, prvoplánově určená jako požární nádrže. Jedná se o požární 

nádrž pod Oborou, obecně nazývanou „koupaliště“ a vodní nádržku „v louce“. Tato zařízení, výše 

zmíněných pár desítek členů rybářského spolku, pod vedením svého předsedy pana Zdeňka Urbáška 

udržuje v provozuschopném stavu, samozřejmě za technické podpory obce a zejména pomocí členů 

Sboru dobrovolných hasičů. Co se týče zarybňování, jen pro úplnost dodávám, že pouze pstruha 

duhového, odchovaného v „koupališti“ se každoročně do Litavky vysazuje kolem tisíce jedinců ve 

velikosti cca 20 cm. Bohužel, díky náletům přemnožených kormoránů se nové lovné sezóny, kdy by 

tito pstruzi dosahovali velikosti až 35 cm, většina ryb nedožije. Jednou z nejzáslužnějších činností 

místní rybářské skupiny je výchova mladých rybářů, prováděná prostřednictvím rybářského kroužku, 

vedeného panem Vladimírem Chotem.  

     Činnost rybářského kroužku spočívá kromě seznámení s podmínkami výkonu rybářského práva 

zejména v seznamování těch nejmenších se životem ve vodním živlu a ochranou přírody všeobecně.  

Nezanedbatelnou činností kroužku je rybářský sport. Jedná se o výcvik disciplin  rybolovné techniky. 

Pro nezasvěcené – perfektní ovládání rybářského náčiní. To co se mladí rybáři v kroužku naučili, 

zúročí každoročně koncem jara na soutěži nazvané „Zlatá udice“. Bývá pravidlem, že se závodníci 

Lochovického kroužku umisťují v rámci MO Hořovice na čelních místech.  Každoročním 

vyvrcholením činnosti kroužku jsou dětské rybářské závody, pořádané začátkem června ke dni dětí.  

Této akce se mohou účastnit všechny děti, nejen členové rybářského kroužku. Účastníkům těchto akcí 

je díky spřízněným organizacím i jednotlivcům zajištěno občerstvení a  každému účastníku i nějaká ta 

cena.         

    Všeobecně lze konstatovat, že vztahy Lochovických rybářů a ostatních obyvatel, potažmo Obecního 

úřadu Lochovice jsou bezproblémové.       

      Závěrem chci jménem výboru MO ČRS Hořovice, MS Lochovice všem popřát všechno nejlepší do 

Nového roku  a rybářům navíc hodně nevšedních zážitků při výkonu jejich koníčka.                                                                            

                                                                                                                Jednatel skupiny Zdeněk Loskot 
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Stolní tenis v Lochovicích 

 
     Stolní tenis – malý sport, opomíjený v ČR televizí (z extraligy nejsou přímé přenosy), je malý i 

v Lochovicích. Přesto má slušené výsledky na okrese a s mládeží, ale především „A“ mužstvo hrající 

III. ligu mužů. Dobré výsledky jsou zásluhou několika hráčů (funkcionářů), na nichž jsou úspěchy 

stavěny. Je však potřeba ještě dalších zapálených činovníků, hráčů. Mohou být z řad rodičů, ale 

přivítáme i jiné zájemce. Přijďte nás navštívit. Trénujeme v úterý a v pátek od 17 od 21 hodin. Soutěže 

hrajeme v sobotu a družstvo „A“ také v neděli. 

3.liga mužů skupina A      

      1..KT Praha A  9    8  1  0 0  89:39  26  

2. Sokol Plzeň V A  9    7  1 1  0  86:56  24  

3. Sokol Bor A Eissmann  9    7  0  2  0  82:56  23  

4. Sokol Králův Dvůr B  9    6  0  3  0  75:64  21  

5. Sokol Michle A  9    4  1 4  0  74:60  18  

6. Pedagog Č.Budějovice A  9    4  1  4  0  69:75  18  

7. Sokol Vodňany A  9    4  1  4  0  70:65  18  

8. Laka Železná Ruda A  9    3  2  4  0 70:72  17  

9. Slovan Lochovice A  9    2  2  5  0  60:79  15  

10.U.Sokol Hudhce A  9    2  1 6      0  60:/5 14 

11.Union Plzeň B  9   1  2  6      0  57:84  13  

12.TTC Kladno B  9    0 0 9      0  23:90  9  
      
     Po dlouhých letech máme také jednoho mladšího žáka na krajském žebříčku – Hynka Bláhu, na 

průběžném 6. místě. Pěkné. Přeji mu toto umístění udržet, popř. ještě zlepšit. Uvidíme koncem května 

2013. 

     Přeji všem občanům Lochovic a blízkého okolí, všem hráčům a členům oddílu stolního tenisu 

šťastné a veselé Vánoce a hodně zdraví v novém roce 2013. 

                                                                                                       Za odd. stolního tenisu Cipra Pavel st. 

 

 

Adventní program na závěr 
Adventní neděle – mše svaté:  

16.00(sobota) Hostomice, 8.30 Lochovice, 10.00 Hořovice, 11.30 Mrtník, 15.00 Praskolesy 

úterý 25. 12., Slavnost  Narození Páně – mše svaté: 8.30 Lochovice, 10.00 Hořovice, kostel sv. Jiljí, 

11.30 Mrtník, 15.00 Praskolesy  

středa 26. 12., sv. Štěpána – mše svaté: 8.30 Lochovice, 10.00 Hořovice, kostel sv. Jiljí, 11.30 

Hostomice 

pondělí 31. 12., poděkování za uplynulý rok, mše svaté: 18.00 Hořovice, kostel sv. Jiljí 

úterý 1. 1., Slavnost  Matky Boží, Panny Marie -  Nový rok – mše svaté: 8.30 Lochovice, 10.00 

Hořovice, kostel sv. Jiljí, 11.30 Mrtník, 15.00 Praskolesy  

Další programy prosinec – začátek roku: 

Adventní koncert Berounského Svatojakubského Chrámového Sboru: 3. adventní neděle 16. 12. 

v 16.00 Hořovice, kostel sv. Jiljí 

Adventní koncert  Základní Umělecké Školy Josefa Slavíka  EJA CHORI JUBILEMUS: 4. adventní 

neděle 23. 12 v 15.00 Mrtník – kostel 

Tradiční vánoční zpívání:  

25. 12. 14.00 – Mrtník – kostel 

26. 12. 14.00 Hořovice – kostel sv. Jiljí, 15.30 Praskolesy – kostel, 17.00 u vánočního stromečku U 

Kmentů na Ptákově. Slovem provází Jaroslava Prokopová. Hraji a zpívají Macechy a jejich přátelé.  

               Stefan Wojdyla, kněz 
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