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Zpravodaj obce Lochovice 
 
 
 

 



Dámy a pánové, občané naší obce, 

dovolte mi, abych Vás v závěru letošního roku pozdravil, popřál Vám hezké a spokojené prožití 
nadcházejících vánočních dnů a hodně zdraví i sil do nastupujícího roku 2015. 

Velice rád jsem se s Vámi v průběhu letošního roku setkával, vnímal jsem Vaše názory či přání, 
slýchal jsem i kritiku na svoji práci, ale hlavně jsem se snažil pracovat pro naši obec a pro všechny 
či většinu z obyvatel tak, aby obec a obecní úřad plnily očekávání všech z nás. Do našeho života 
v průběhu letošního podzimu vstoupily obecní volby, které pro mě osobně byly velkou odpovědí 
na vše, co jsem se snažil zejména od roku 2010 pro obec a pro její obyvatele dokázat. Bylo to 
období, kdy jsem poprvé samostatně stál v čele naší obce a spolu se svými dalšími zastupiteli chtěl 
navázat na práci všech předcházejících starostů a posunout věci tady u nás zase trochu kupředu. 
Práce starosty a zastupitelů není v žádné obci jednoduchá a snadná a víme všichni, že i u nás tomu 
nebylo jinak. Ze svého pohledu jsem Vám koncem letošního léta nabídl své hodnocení odvedené 
práce za uplynulé 4 roky, popis všeho, co jsem chtěl se zastupiteli v obci změnit, udělat či 
dosáhnout. Byl to ale, jak se říká „účet bez hostinského“, to hlavní, tu konečnou představu o mé a 
naší úspěšnosti jste měli udělit při nadcházejících obecních volbách Vy, občané naší obce. Jak 
jsem již dříve řekl i přes všechna ta jednání, boje a výměny názorů v zastupitelstvu jsem byl rád, 
že vždy jsme se dohodli a shodli na řešení a až tak se nepohlíželo na to, z kterého tábora jednotliví 
zastupitelé do čela obce přišli.  

Výsledky obecních voleb z poloviny října letošního roku jistě všichni známe a pro řadu občanů 
byly třeba i překvapující. Pro mě osobně ale byly velkým zadostiučiněním, udělenou vizitkou od 
Vás a z mého pohledu zelenou plácačkou pro další odjezd vlaků, které řídím. Několik týdnů před 
volbami jsem byl u některých z Vás označován jako nevýrazný a slabý starosta, který na práci 
nestačí, nezvládá řídit zastupitele a vést či zastupovat naši obec. Možná, že jsem byl vždy moc 
slušný a nekonfliktní, ale takový jsem a tak mě i tady u nás v Lochovicích znáte a snad i vidíte. 
Možná, že jste ale řekli, že takového starostu právě potřebujete. Starostu, který má všechny 
občany zastupovat, někdy být i neoblíbený při subjektivním pohledu, ale spojující všechny či 
alespoň většinu zastupitelů pro práci pro obec. 

Při svém prvním nástupu do čela obce v roce 2010 jsem získal osobně 321 hlasů občanů a hnutí, 
které jsem v jeho čele zastupoval, získalo 60% Vašich hlasů. Tento výsledek ukázal, že v obou 
skupinách, které se před 4 lety o Vaši podporu ucházely, byla řada dobrých, pracovitých a rovných 
lidí, ze kterých možná bylo obtížně vybírat. Opět v letošních volbách před Vás předstupovaly dvě 
skupiny lidí a bylo to jenom na vás, občanech obce, jak si jednotlivé zájemce o zastupitele 
posoudíte a vyberete. Vnímám, že v naší takhle relativně malé obci volby již nejsou o politických 
stranách, ale právě jen a jen o lidech, o jejich vizitce a jejich vnímání z pohledu druhých lidí 
v obci. Osobně děkuji za výsledek obecních voleb, za sdružení nezávislých kandidátů „Pro 
Lochovice společně“, které jsem do voleb vedl, se postavilo 84,6 % občanů-voličů Lochovic, osad 
Netolice, Obora a Kočvar a já osobně jsem získal podporu a hlas od 401 voličů. Děkuji tak za 
tento výsledek a ocenění jak mé práce, tak i práce všech zastupitelů, kteří chtěli a po volbách 
s tímto výrazným úspěchem chtějí se mnou pro obec pracovat. V obecním zastupitelstvu je tak 11 
zastupitelů z našeho sdružení, kteří mohou své plány a priority v obci realizovat, stejně jako jsou 
tam i 2 zastupitelé za opoziční sdružení STAN, které část voličů v obci upřednostnila, ale kteří 
musí ten rozjetý vlak ostatních občanů a voličů doběhnout a přesvědčovat, že mají zájem v obci 
pomáhat a ne jen případně škodit. A že to není planá představa ukázal i průběh našeho prvního 
povolebního zasedání zastupitelstva, kde se nespolupráce, zášť a pomluvy z jejich strany jako 
dokončení volební atmosféry snad naposledy vylily ven mezi ostatní. Chci se za jejich slova 
občanům omluvit, nebylo to jistě pro přítomné nic příjemného, ale kladem snad je, že jsem se 
následně dočkal od nich omluvy za jejich nepravdivá a účelová tvrzení. 
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Vážení spoluobčané, děkuji Vám za Vaši podporu, ocenění mé práce i práce bývalých zastupitelů 
a velice si vážím Vašeho hlasu pro naši práci v zahájeném dalším volebním období činnosti naší 
obce.  

Zároveň Vám upřímně přeji klidné a radostné Vánoce, hodně zdraví a přeji nám všem do nového 
roku 2015 jen to dobré a pozitivní. 

                                                                                     Ivan Komzák, starosta obce Lochovice.  

 

Stav hospodaření Obce Lochovice k termínu 30.11.2014 
 
Za jedenáct měsíců letošního roku je stav v oblasti příjmů a výdajů následující : 
Příjmy – schválený rozpočet na rok 2014               čerpání ke 30.11.2014              procent.plnění 
                                 15 308 000 Kč                        15 493 126 Kč                          86.60 
             Pozn.: S ohledem na větší růst příjmů ( zejména daňové příjmy ) byl následně v průběhu 
                         roku upraven rozpočet obce na rok 2014 v oblasti příjmů upraven na  hodnotu 
                        17 889 900 Kč.  
                            
Výdaje – schválený rozpočet na rok 2014               čerpání ke 30.11.2014              procent.plnění 
                                 14 677 000 Kč                         14 241 551 Kč                          82.52 
              Pozn.: Reálné vyšší příjmy pro obecní rozpočet mohly umožnit i větší dispozici 
                         finančních prostředků pro úhradu nákladů na potřeby a činnost obce. Byl tak 
                         upraven roční limit na výdaje na hodnotu 17 258 900 Kč.  
 
Hospodaření obecního úřadu ve sledovaném období je vyrovnané, s ohledem na získání vyšších 
příjmů umožnil rozpočet zvýšit i výdaje a uhradit další zajišťované akce či běžné činnosti obce 
nad rámec původně schváleného rozpočtu na rok 2014. Výsledek hospodaření obce ke 30.11.2014 
byl projednán a odsouhlasen finančním výborem dne 17.12.2014.  

 
 

 
Informace z obce 

 
Rozpočet obce na rok 2015 
 
Zastupitelé obce Lochovice na zasedání zastupitelstva dne 11.12.2014 schválili rozpočet obce pro 
příští rok. Předpokládaný objem příjmů pro rok 2015 je ve výši 19 098 000,- Kč, předpokládaná výše 
výdajů obce pro následující rok je ve výši příjmů tj. 19 098 000,- Kč. 
 
- příjmy z daní                                                             11 890 900,- Kč  
- příjmy z vybraných poplatků                                         900 000,- Kč 
- schválené dotace (zateplení MŠ,fasáda OÚ)              3 475 000,- Kč 
- ostatní příjmy                                                               2 833 000,- Kč                            
 
- pozemní komunikace                                               1 200 000,- Kč 
- výdaje na provoz ZŠ  a MŠ                                      1 900 000,- Kč 
- výdaje v oblasti tělovýchovy                                       160 000,- Kč 
- oprava budovy zdravotního střediska                          300 000,- Kč 
- investice v lokalitě DOMOV                                   4 000 000,- Kč 
- projekt plynofikace Na Drahách                                  200 000,- Kč 
- modernizace veřejného osvětlení                                 150 000,- Kč 
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- zateplení budovy MŠ                                                 4 200 000,- Kč 
- náklady na odpady v obci                                          1 300 000,- Kč 
- splácení úvěru splašková kanalizace                          1 970 000,- Kč 
- ostatní výdaje  (viz úřední deska obce) 
Podrobnější rozpis položek rozpočtu naleznete na úřední desce obce Lochovice a na webu obce.  
 
 
 
Investiční záměr obce Lochovice na roky 2015 – 2018 
 
V nadcházejícím volebním období předpokládá zastupitelstvo obce Lochovice uskutečnění dalších  
investičních záměrů pro rozvoj a modernizaci obce. Uskutečnění některých záměrů závisí na přidělení 
dotací.  
Mezi nejdůležitější záměry patří tyto:  
 
ROK 2015 

- výstavba v lokalitě Domov 
- oprava komunikací v obci 
- zateplení budovy MŠ 
- oprava jedné třídy v budově základní školy 
- nové omítky na budově OÚ 
- částečné zateplení střechy zdravotního střediska 
- modernizace veřejného osvětlení 
- údržba a modernizace místního hřbitova 

 
ROK 2016 

- oprava komunikací v obci 
- plynofikace v části obce Na Drahách 
- výstavba v lokalitě Domov 
- oprava jedné třídy v budově ZŠ 
- modernizace veřejného osvětlení 
- rekonstrukce prostoru před školou, kostelem a Na Šancích 
- vybudování přechodu pro chodce u vlakového nádraží 
- zahájení výstavby chodníků v obci 
- údržba a modernizace hřbitova 

 
 
ROK 2017 

- zahájení výstavby kanalizace v Netolicích 
- oprava jedné třídy v budově ZŠ 
- zahájení výstavby tělocvičny 
- modernizace veřejného osvětlení v obci 
- pokračování výstavby chodníků v obci 

 
ROK 2018 

- druhá etapa výstavby kanalizace v Netolicích 
- nákup hasičského auta 
- pokračování výstavby tělocvičny 
- modernizace veřejného osvětlení 
- oprava jedné třídy v ZŠ 
- pokračování výstavby chodníků v obci 
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Vítání občánků 
 
Dne 27.11.2014 se uskutečnilo vítání nových lochovických občánků, kteří se v průběhu letošního 
roku nebo ve druhé polovině roku 2013 narodili v naší obci: 
 
Červenka Jan 
Kocman Tomáš 
Holičková Lea 
Holičková Sára 
Němec Tomáš 
Krahulec Kryštof 
Mandík Maxmilián 
Piskáček Maxim 
Kolařík Jáchym Pavel 
 
Jubilanti  
 
Ve druhé polovině roku 2014 slaví své životní jubileum tito naši spoluobčané: 
 
Hrubý Václav   85 let                                         Šubrtová Marie   95 let 
Štětková Jindřiška   85 let                                  Fidrovský Radomír   80 let 
Krubnerová Květa   84 let                                  Zima František   75 let 
Prokopová Helena   84 let                                  Sedláčková Raduše   75 let 
Poláková Božena   84 let                                    Bernerová Eva   75 let 
Rašková Zuzana   81 let                                     Koutský Jiří   70 let 
Sedláček Karel   75 let                                       Dušková Ludmila   70 let 
Mračková Ivanka   65 let                                   Nevolná Mária   85 let 
Hejná Jana   65 let                                              Cibulková Marie   84 let 
Koutská Helena   65 let                                      Červenková Marie   82 let 
Draxler Jan   65 let                                             Vávrová Květuše   81 let 
Kubrycht František   86 let                                 Červenka Josef   81 let 
Syblíková Marie   85 let                                     Nováková Vlasta   80 let 
Šimková Anna   83 let                                        Bludská Marie   80 let 
Voráček Josef   82 let                                         Lipenská Miloslava   75 let 
Kůtová Květoslava   81 let                                 Ulrych Bedřich   80 let 
Tomanová Marie   81 let                                    Fafejtová Miroslava   70 let 
Bárta Josef   81 let                                              Hýbnerová Bohumila   70 let 
Turková Ludmila   80 let                                    Komínek Václav   70 let 
Slanina Jaroslav   80 let                                      Klímová Jarmila   65 let 
Odstrčilík Ludvík   75 let                                   Sklenářová Alžběta   91 let 
Odstrčilíková Drahoslava 75 let                         Šmídová Marie   89 let 
Mraček Alois   70 let                                           Kočeová Marie   70 let 
Plecitá Alena   70 let                                            Bártová Kristina   70 let 
Kubištová Věra   65 let 
 
Všem jubilantům srdečně gratulujeme! 
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Poplatky na rok 2015 
Výše poplatků na příští rok zůstává ve stejné výši jako v tomto roce, tj. poplatek za odvoz 
komunálního odpadu na osobu s trvalým pobytem nebo na nemovitost na rok je ve výši 580,- Kč, 
poplatek za psa činí 200,- Kč na rok, poplatek za druhého a každého dalšího psa činí 300,- Kč na rok. 
Poplatky vznikají k 1.1. daného roku a jsou splatné k 30.6.2015. Poplatky můžete platit v hotovosti na 
pokladě OÚ Lochovice v úředních hodinách nebo na účet č. 124 669 478/0300. 
 
Cena stočného pro rok 2015 
Pro příští rok zůstává cena za stočné ve stejné výši jako letos. Cena za 1 m3 je 37,- Kč vč. DPH, výše 
paušálního poplatku na osobu a měsíc činí 111,- Kč vč. DPH. Vyúčtování stočného dle skutečné 
spotřeby probíhá po odečtu vodoměrů v měsíci listopadu, vyúčtování paušálních poplatků se provádí 
k 31.12. daného roku a v případě rozdílů je v průběhu měsíce ledna rozesíláno odběratelům. 
Veškeré platby, zálohové nebo vyúčtování se u stočného provádí na účet č. 241 675 412/0300. 
 
 
 

 
ÚŘEDNÍ HODINY NA OÚ V DOB Ě VÁNOČNÍCH SVÁTK Ů 

 
             Pondělí 22.12.2014                                8 – 12   13 – 17 hod 

Úterý 23.12.2014 – pátek 2.1.2015       ZAVŘENO 
 

 
 
ZASTUPITELSTVO OBCE vzešlé z komunálních voleb v říjnu 2014     
 
Ivan Komzák – starosta obce 
Miroslava Hrubá – místostarostka obce 
Mgr. Jaroslav Křivánek – předseda finančního výboru 
Vladimír Císař – předseda kontrolního výboru 
 
ÚŘEDNÍ HODINY ZŮSTÁVAJÍ  STEJNÉ :  
PO, STŘ           8 - 12   13 – 17 hod  
ČTV                 8 – 12   hod 
 
Webové stránky obce: www.obec-lochovice.cz, email: obecni.urad.lochovice@cmail.cz 
Tel. 311 53 77 06, 311 53 77 52          mobil: 602 681 391                 
 
 

 
Klub seniorů ve druhém pololetí 2014 
 
Také ve druhé polovině roku se senioři scházeli vždy v úterý od 14 do 17 hodin. Na celé období 
bylo připraveno mnoho akcí. Letní sezónu jsme ukončili grilovací párty, která se i přes nepřízeň 
počasí velmi vydařila. V září se uskutečnil autobusový zájezd na Lipno na „Stezku v korunách 
stromů“. Všichni účastníci si užili krásnou vyhlídku z rozhledny v malebné šumavské přírodě a při 
zpáteční cestě také ještě prohlídku Českého Krumlova. Další naší akcí byla beseda o včelařství, 
kterou si pro nás připravil pan Jiří Kořínek ze Lhotky. Všichni jsme poslouchali jeho pěkné 
vyprávění o práci včelaře, zacházení a péči o včely. Jeho bohaté a celoživotní zkušenosti s chovem 
včel by měla využít i základní škola. Mnoho lidí tuto záslužnou práci vůbec nezná a zvláště naše 
mladá generace o této práci málo ví.  
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V říjnu nás na besedě navštívil pan Radim Šíma se svým kamarádem, mysliveckým trubačem. 
Vyprávěl velice poutavě o přírodě, o lese a myslivosti. Vyprávění bylo doplňováno mysliveckými 
fanfárami a povely pro lovce při honech. Málokdo ví, jaké zážitky vznikají na honech na lovnou 
zvěř, doprovázené právě mysliveckými trubači. Další akcí na programu měsíce bylo pásmo poezie 
lochovického rodáka Václava Hraběte, které nám předvedlo divadlo PoDiv z Plzně. Akce byla 
velice pěkně nastudována, škoda, že naši občané mají malý zájem o takováto představení. Koncem 
října se uskutečnila beseda s tiskovou mluvčí berounské policie paní Marcelou Pučelíkovou, která 
byla velice poučná a přínosná zejména pro starší důvěřivé občany, jímž se při besedování dostalo 
dobrých rad a poučení.  
V měsíci listopadu jsme se pobavili na „seniorském posvícení“, kde nám opět zahrála lochovická 
kapela pana Mařáka. Velice děkujeme za pěkné odpoledne.  
Ve dnech 4. – 6.12. proběhl již tradiční vánoční trh, na kterém jste si mohli zakoupit drobné dárky, 
perníčky a čaje z naší lékárny pro své blízké. Děkujeme všem, kteří nám byli nápomocni při 
přípravě a průběhu celé akce.  
Dne 7.12. se klub seniorů vypravil na zájezd na divadelní představení do Žebráku. Po menším 
nedorozumění s pořadateli se nám všem představení žebráckých ochotníků velice líbilo. V pátek 
19.12. se bude na sále OÚ konat „Vánoční pásmo“ s hudbou a poezií vánoc. V tomto představení 
účinkuje divadlo PoDiv z Plzně a akce začíná v 18 hodin. Není určena pouze pro seniory, ale také 
pro ostatní občany. Vstupné je 30,- Kč a srdečně zveme širokou veřejnost! 
Poslední akcí letošního roku bude „Silvestrovské posezení“ v našem klubu a to ve 14 hodin. 
I pro příští rok budou senioři informováni o všech akcích vždy na začátku dalšího měsíce plakáty. 
V roce 2015 uskutečníme opět týdenní pobyt v Orlických horách, proto se zájemci mohou hlásit 
do konce měsíce ledna 2015 v našem klubu, kde dostanou veškeré informace.  
Na závěr mi dovolte poděkovat všem, hlavně OÚ, za pomoc a vytvoření pěkného prostředí, ve 
kterém se můžeme každý týden spolu setkávat. Do nového roku 2015 si všichni přejeme hodně 
zdraví, štěstí a spokojenosti.  
                                                                            Za klub seniorů Lochovice Zdeňka Novotná 
     

PROSINEC VE ŠKOLIČCE 
 
Advent jsme zahájili v neděli 30.11.2014 zpíváním při rozsvícení stromečku v obci. Pilně jsme 
společně s kamarády ze školní družiny trénovali a vystoupení se nám, myslím, povedlo. Zapálili 
jsme prskavky i počasí nám přálo a stromeček se krásně rozzářil. 
 
V pátek 5.12. nás ve školce čekala hned dvě překvapení!!! 
Nejdříve nás navštívil Mikuláš s andělíčky a čerty. Někteří z nás měli nějaký ten černý puntík 
v čertovské knize…..ale když jsme čertům slíbili, že se polepšíme a zazpívali jsme Mikulášovi, 
andělíčkům a čertům písničky, čekala nás všechny pěkná sladká nadílka. 
Chviličku jsme si o čertech povídali, děti ze třídy Slůňata si čerty nakreslily a už za námi přijelo 
divadlo. Shlédli jsme zajímavou pohádku „ Betlémský příběh“, kde jsme se dozvěděli, jak to 
s narozením Ježíška bylo. 
V dalších dnech jsme pilně vyráběli přáníčka a dárečky pro rodiče, trénovali na besídky a pekli 
perníčky a cukroví. 
Teď se těšíme až všem svým blízkým předvedeme při besídkách co umíme, při vánočním 
posezení, že si vyzkoušíme některé lidové zvyky, ochutnáme cukroví od našich maminek a pak si 
rozbalíme dárečky od Ježíška. Většina jich bude na společné hraní ve školce, ale jeden si budeme 
moci odnést domů. 
Pak se rozejdeme užít si vánoční prázdniny. Ve školce se společně sejdeme až 5.ledna 2015. 

 
Takže krásné Vánoce a spokojený celý příští rok 2015 přejí:  

Broučci,  Koťata,  Slůňata a všichni z MŠ Lochovice 
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Advent ve školní družině 
 
   Předvánoční čas si užíváme i ve školní družině. Už koncem listopadu s dětmi přemýšlíme, co 
pěkného na Vánoce vyrobit. Společně vyzdobíme družinu, posloucháme koledy. Každý den 
plníme jednoduchý úkol z adventního kalendáře a tím nám rychleji utíká předvánoční čas. 
   Stalo se již tradicí, že spolu s dětmi z mateřské školy přednášíme a zpíváme na rozsvěcení 
vánočního stromečku v Lochovicích.  
   Ve družině nás ještě čeká diskotéka, kde si zatančíme a zasoutěžíme.  
A pak hurá na prázdniny... 
 
Přejeme všem krásné Vánoce, pohodový nový rok 2015 a spoustu splněných přání. 
                                                                                          Vychovatelky a děti ze školní družiny 
 
 
 

      Zprávy z lochovické školy 
 
Nastal vánoční čas a kvapem se blíží konec roku 2014. Při této příležitosti je vhodné 

zrekapitulovat dění v lochovické základní škole.  
Vzdělávací program našich žáků je vedle učiva naplněn vzdělávacími exkurzemi, 

soutěžemi, kulturními akcemi a tvořením napříč 1. a 2. stupněm.  
V září navštívila školu malá divadelní společnost s Pohádkou z našeho statku. Nadšení 

fotbalisté z 6. – 9. ročníku měli možnost změřit sportovní síly 30. 9. v utkáních Coca cola cupu 
2014 s týmy z jiných škol. Bohužel do užšího výběru se neprobojovali. Budeme jim držet palce 
v příštím roce.  

V říjnu celý první stupeň postupně navštívil Planetárium Praha, které svými interaktivními 
programy zajímavým způsobem přibližuje dětem prostor vesmíru. Naopak sedmáci navštívili 
s třídní učitelkou Mgr. Janou Procházkovou ZOO Praha.  

Naši deváťáci stojí před zásadním rozhodnutím, jakým směrem se vydat po ukončení 
povinné školní docházky. S hledáním budoucího povolání jim pomáhá výchovná poradkyně Mgr. 
Jana Ženíšková. Proto také 2. října 2014 navštívil 9. ročník Úřad práce Beroun a 7. října Burzu 
škol ve Zdicích.  

Ti, co mají rádi příběhy, vyprávění a knihy, se zúčastnili tradičního školního projektu Noc 
s knihou dokořán, která se konala 24. října 2014 a vedla ji paní učitelka Mgr. Šárka Vašíková ve 
spolupráci s paní učitelkou  Mgr. Petrou Vokounovou a Mgr. Evou Veličovou. Letošní ročník se 
nesl v duchu Sherlocka Holmese a detektivního pátrání. Vedle čtení povídek A. C. Doyla byly 
připraveny doprovodné akce k rozvíjení čtenářského zájmu a gramotnosti.   

Také výtvarníci si přišli na své. Ve spolupráci se Svazem zahrádkářů v Libomyšli měli 
možnost prezentovat své výrobky s podzimní tematikou z hodin výtvarné výchovy a pracovních 
činností. Ve dnech 13. – 15. října se ve škole uskutečnila sbírková akce Srdíčkový den, kterou se 
snažíme podpořit vážně nemocné děti a zároveň evokovat v žácích myšlenku solidarity a pomoci 
druhým lidem.  

Významnou novinkou a zásadní změnou tohoto měsíce bylo aktivní zapojení ZŠ 
Lochovice do devítiměsíčního projektu IANUA. Tento projekt, realizovaný společností Scio ve 
spolupráci Britskou Radou, se zaměřuje na zlepšení jazykových schopností žáků a učitelů 
základních škol. V jeho rámci probíhá začleňování výukové metody CLIL (školní předmět je 
vyučován v cizím jazyce) a to prostřednictvím školních asistentů ze zahraničí hovořících plynně 
anglicky. Novým členem učitelského sboru se tak v našem případě stal Mario González Vázquez 
ze Španělska.  

V listopadu nadešel čas, aby naši prvňáčci prezentovali svým rodičům a příbuzným, jaký 
udělali ve škole velký pokrok. Pod vedením paní učitelky třídní Mgr. Jaroslavy Schönové nacvičili 
program plný recitace, zpěvu, tance a divadla, který uvedli na Slavnosti slabikáře. Při této  
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příležitosti obdrželi prvňáčci svůj první slabikář z rukou paní ředitelky Mgr. Ivany Eklové a paní 
zástupkyně ředitelky Mgr. Jany Ženíškové.  

Dívky ze 4. a 5. ročníku reprezentovaly školu 4. listopadu 2014 na florbalovém utkání 
v Berouně. Dne 14. listopadu se shromáždil 1. stupeň na přednášce Tajemné sovy. Jednalo se o 
vzdělávací ekoprogram s živými zvířaty a předvedením volného letu.  

Celou školu pak stmelilo připomínání státního svátku 17. listopadu. Dle návrhů samotných 
žáků se v pátek 14. listopadu uskutečnil školní Den státních barev. Žáci včetně učitelů přišli 
oblečeni v barvách státní vlajky a na závěr vyučovacího dne před školou všichni vytvořili živou 
vlajku. Fotografie z tohoto dne si můžete prohlédnout na internetových stránkách školy.  

 
První adventní týden se ohlásil 5. prosince návštěvou sv. Mikuláše, andělů a pekelné 

party. Na chodbách se opět po roce rozezvonily zvonečky, zachrastily řetězy a zavoněla vůně 
rozsvíceného stromečku.  Celé dopoledne děti neklidně poposedávaly v lavicích, jejich oči byly 
upřeny a uši byly napjaty směrem ke dveřím. Většina tříd trénovala básničky a písničky, aby je 
mohly významným hostům přednést a za odměnu si odnést domů nadílku v podobě sladkostí a 
ovoce. Přece jen se nikdo nechtěl zapsat do další pekelné listiny a ocitnout se v rukou čertisek.  
Dokonce ti nejhodnější žáci dostali od andělů pro štěstí peříčko z jejich křídel. Tradiční 
mikulášské nadílky se ujali žáci 9. ročníku a ve škole se rozhostila pravá vánoční atmosféra.  

Příchod Vánoc jsme završili 18. prosince společným setkáním na vánočním jarmarku a 
vánočním zpíváním pod vedením paní ředitelky Mgr. Ivany Eklové.  

 
Příjemné prožití vánočních svátků a úspěšné vykročení do nového roku 2015 přejí  

žáci a zaměstnanci školy!  
 
Fotodokumentaci k výše popisovaným akcím a událostem v lochovické škole najdete 
na webových stránkách – www.skolalochovice.cz. Děkujeme za návštěvu našich internetových 
stránek.  
 
 
Duchovní slovo na závěr  
 
Drazí čtenáři.  
 
Zas po roce se blíží Vánoce a s nimi závěr občanského roku. Svátky předchází advent – 
v křesťanském pojetí čas zklidnění, zamyšlení, ticha a ohlédnutí se za uplynulými měsíci. Vsát do 
sebe vánoční radost a naději vyžaduje dobrou duchovní přípravu. Aby adventní dny očekávání 
měly žádoucí účinek na proměnu našeho nitra, je třeba najít odvahu a ohlédnout se nazpět, 
v pokoře zvážit a vyznat, co se nezdařilo na naší cestě – ať už naší vinou nebo okolnostmi, které 
jsme spoluvytvářeli. To je spojeno s touhou a pevnou vůlí k důkladné očistě od všeho, co 
pokřivilo naše vidění a jednání. Při soustředěném zpytování svého života můžeme vedle 
nepovedeného a zmařeného objevit i podivuhodnou nit Božího vedení. Tedy různé malé i větší 
dary, kterými nás Bůh zahrnul a zahrnuje. Duchovní úklid našeho vnitřního nepořádku nám 
umožňuje prožít svátky skutečně radostně. Charakteristikou vánočních svátků je světlo. Vše září a 
zahání nepříhodné stíny. Noc ztrácí svou vládu a není v ní prostor pro tápání, klopýtání a bloudění 
díky paprskům nepřehledného množství světel i světýlek. Září nejen naše obydlí, ale i jejich okolí. 
Povznesená a vstřícná nálada, která zaplašuje obvyklý spánek, patří neodmyslitelně k vánoční 
noci. Tím nejautentičtějším světlem v plném slova smyslu je pro nás křesťany Ježíš, jehož 
narození právě o Vánocích slavíme. On sám nás zve, abychom odložili tmu svých nejistot, strachu 
a lhostejnosti. Přeji nám všem, abychom o letošních Vánocích dokořán otevřeli své srdce jak svým 
nejbližším, tak pravému světlu, které nezná západu, Ježíši Kristu.  
Radostný advent a požehnané vánoční svátky Vám přeje a na cestu rokem 2015 žehná 
                                                                                                                           Stefan Wojdyla, kněz 
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Adventní neděle – mše svaté: 16:00 (sobota) Hostomice,  
8:30 Lochovice, 10:00 Hořovice, 11:30 Mrtník, 15:00 Praskolesy. 
Roraty ( pondělí a středa v 6:00 kaple Loreta). 
Středa 24. 12., Vigilie Narození Páně – mše svaté:  
15:00 Praskolesy, 20:00 Hostomice, 22:00 Mrtník, 24:00 Hořovice, kostel sv. Jiljí.  
Čtvrtek 25. 12., Slavnost Narození Páně – mše svaté:  
8:30 Lochovice, 10:00 Hořovice, kostel sv. Jiljí, 11:30 Mrtník, 15:00 Praskolesy.  
Pátek 26. 12., sv. Štěpána – mše svaté: 8:30 Lochovice, 10:00 Hořovice, kostel sv. Trojice, 11:30 
Hostomice.  
Středa 31. 12., poděkování za uplynulý rok – mše svaté: 16:00 Hořovice,  kostel sv. Jiljí.  
. Čtvrtek 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 
 
Návštěva betléma: čtvrtek 25. 12., od 14:00 do 16:00  ve všech kostelech hořovické farnosti.  
 
Hry u jesliček- pořádá mládež z farnosti:  
27. 12. v 16:45 v Hostomicích, 28. 12. v 12:15 v Mrtníku.  
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