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Dobrý den, 
přidávám další aktuality z výše uvedeného 
období . Proběhly dvě pracovní porady 
zastupitelstva obce. 2.4.2015 závěrečný audit 
hospodaření obce za rok 2014 - bez závad a 
nedostatků. Jako drobnější závada - nutný 
přechod na modernější účetní systém a 
analytické rozlišení jednotlivých paragrafů. 
Proběhly další schůzky  finančního a kontrolního 

výboru. Proběhlo několik kulturních a společenských akcí: 
30.4.2015 čarodějnice na hřišti v Prackovicích (velká pochvala kulturní 
komisi za perfektně připravenou akci). 
Stavění májky na návsi v Prackovicích - svobodná děvčata dostala v noci z 
30.4. na 1.5.2015 ke svým vrátkům malé májky (velká pochvala hasičům za 
opětovné zavedení dávné tradice - letos již druhý ročník). Po celý měsíc 
květen hasiči hlídají svou májku a zároveň pořádají noční lovecké výpravy 
pro májky v jiných obcích. V loňském roce jich měli snad více jak 13. 

Zájezd do Polska se nakonec pro nedostatek zájemců neuskutečnil.

18.4.2015 proběhla brigáda v rámci celostátní akce “Ukliďme Česko”, ke 
které jsme se přihlásili taktéž. Velká pochvala Martinovi Vágnerovi za jeho 
aktivní přístup - nemohla jsem sehnat vedoucího brigády do Prackovic pro 
nezájem a nedostatek dobrovolníků, Martin se však této akce v Prackovicích 
ujal. Při brigádě (zejména v Litochovicích, kde byl počet účastníků vyšší jak 
20), jsme nalezli ložiska letitých skládek, ale i nově poházené odpady, 
dokonce i elektrospotřebiče, sklenice a pet lahve rozházené v lese. Úklid 
započal v 9 hodin a pracovali jsme až do 12:30. Pracovníci obce průběžně 
odváželi pytle naplněné odpady i jednotlivé velké věci na naše sběrné místo. 
Současně s tím probíhal v obci do 3.5.2015 svoz nadměrného a 
nebezpečného odpadu, který pořádáme pro občany 2x za rok. 
Velmi pěkně se nám podařilo rozjet třídění odpadů v domácnostech do 
barevných pytlů, o pytle je mezi občany velký zájem a průběžně si pro první 
várku pytlů docházejí na úřad a v Litochovicích k paní Szajkowské. Po 
odevzdání pytle jim pak náš pracovník ponechá u dveří výměnou pytel nový 
anebo nepoškozený původní pytel na další použití. 
Byl zakoupen lis na odpady, takže sebrané suroviny naše pracovnice velmi 
zručně lisují do úhledných kostek. Touto změnou systému sběru odpadů a 
rozšíření sběru na směsný plast, který tvoří (alespoň u nás v domácnosti) 



70% všech odpadů, které dáváme do koše), obec ušetří na vývozech 
kontejnerů min.130 tisíc a můžeme snížit frekvenci vývozů popelnic na 1x za 
14 dní, což by mělo tím pádem být dostačující. V případě potřeby si občané 
přikoupí jednu popelnici navíc, a budou plnit dvě nádoby. Pevně věřím, že 
takových případů bude minimum. 
Probíhá usilovná oprava a zateplení budovy OÚ. Rozhodli jsme se využít 
stavební situace a zastupitelstvo dovolilo udělat i nezbytné úpravy interiéru - 
rozvody, zásuvky, výměna lina, oprava schodů na úřad, nákup stolů a židlí, 
neboť ten původní nábytek je mnoho desítek let starý. Plánujeme provést 
změnu vytápění - místo přímotopů plynové, zatím však ve fázi aktualizace 
projektu. 

Plánujeme akce na prázdniny - opravy v MŠ (jídelna, podlahy, nové postýlky 
atd.). Z toho důvodu také vytváříme harmonogram prací pro našeho zedníka 
a další pracovníky, protože je toho na obci opravdu hodně, co je třeba 
dotáhnout (odvodnění komunikace nad obchodem v Prackovicích, odvodnění 
komunikace od hospody Na statku, vydláždění příkopů na odvod vody 
kameny, dokončení dlažeb a drobné opravy ve vsi a obecních domech, 
zednické práce na úřadě). 

Vyhotovila jsem a zaslala na Krajský úřad závěrečnou zpráva akce oprava po 
povodních v červnu 2013 - oprava místních komunikací, propustků a 
přečerpávacích stanic včetně dokumentace toho, jak byly umístěny cedule s 
publicitou. Z došlých peněz z Fondu solidarity byl uhrazen úvěr 7,2 milionu 
Kč od KB, který jsme použili na předfinancování akce. FSEU pokryl naše 
náklady spojené s opravami ve výši 100%. Viz Aktuální informace na titulní 
stránce webu. 

Byly vyznačeny stromy na pokácení pro potřeby obce - budeme z akátového 
dřeva  vyrábět sedačky v přírodním stylu. 

Probíhá zpracovávání projektů opravy návsi Pracko a Lito - demoliční 
výměr na stodolu ještě nemáme. 

Jednali jsme se spol.Chintex o výkupu plastů - pro ně nejsme lukrativní, 
nabízejí za PETky méně jak AVE - budeme i nadále odvážet odpady do AVE, 
AVE za nás bude dělat zdarma výkaznictví na Ekokom. 

Proběhl nákup serveru na propojení počítačů, dokončení instalace nového 
účetního programu KEO a propojení pokladny s hlavním účetnictvím (do 
konce května) - nový ajťák pan Malina 

Zajistila jsem  přepis vodoměru ke hřbitovu z pana Luboše Dbalého na Obec. 



Byl zakoupen na Obec nový křovinořez pro paní Polákovou, pro údržbu 
Litochovic (předchozí křovinořez byl již opotřebován, stáří téměř 10 let). 
Zaměstnanci pěkně zpracovávají svážené tříděné odpady, nyní nakládají 
kontejnery - uzavřeny nové smlouvy na VPP (Ježek, Vágnerová, Kosina a 
Kadlecová), OPP p.Tkáč zatím nenastoupil 

Byla provedena evidence nádob na komunální odpady 120 litrů - počet 
známých popelnic 210 ks, Václav Dědina provádí evidenci odevzdaných pytlů, 
u stanovení bonusů se budeme inspirovat v MŽ a první výsledky úspor 
budeme počítat po červnové uzávěrce. 

Bude provedena instalace svodidel u rybníka - jednání se SÚS - povoleno 
policií, p.Kostnerová volala, že budeme muset koupit sloupky na svodidlo u 
rybníka - oni nemají a nemohou nyní zadávat nová VŘ. Zřejmě počkáme, až se 
situace na SÚS vyřeší, sloupky jsou podle odhadu velmi drahé, zastupitelstvo 
by nechtělo těmito náklady zatěžovat obecní rozpočet. 

Na naši žádost bylo vydáno stanovení na nové dopravní značení “zákaz 
zastavení” a “zrcadlo” na hlavní silnici u krámu v Pracko;  brzy dojde k 
umístění těchto značek.                   
Jednáme o možnostech spolupráce, byli jsme osloveni, zda se nechceme stát 
členy mikroregionu Porta Bohemica (pozvánka od Malých Žernosek - 
společné projekty, důraz na meziobecní spolupráci - cyklostezka, naučná 
stezka, komunitní dům pro seniory apod.) - Litochovice nyní mají umístěno 
poslední zastavení naučné stezky Malých Žernosek, na které bychom v 
budoucnu rádi navázali našimi naučnými tabulemi - velkou práci v tomto 
ohledu odvedl pan Zeman z Prackovic - viz jeho zpracovaná Virtuální naučná 
stezka na obecních stránkách. 

Projekt obecní úřad - postup zateplování (objednáváme velké oválné stoly 
2ks, objednali jsme okna do knihovny, . projektant tam nechal nečleněná 
okna, chceme všude stejná, zvýšení nákladů o 12 tisíc za 2 okna, 
přestěhování archivu a probourání nového vstupu do úřadu rovnou do 
kanceláře, provedena přeložka el.vedení ČEZu na fasádě budovy, objednali 
jsme ještě Telecom, plánujeme koupit nové linoleum, sundat obložení, začistí 
pan Ježek, přestavíme nábytek) 

nákup lisu - úspory na odpadovém hospodářství - viz tabulka (jen zastavením 
vývozu kontejnerů bylo dosaženo úspory 132 tisíc plus snížení frekvence 
vývozů popelnic dalších 150 tisíc, uvidíme, jak se bude vyvíjet ekonomika 
tohoto paragrafu, v červnu uděláme první propočty…)  



Zařizujeme věcná břemena - nejdůležitější je trojstranná smlouva pozemkový 
úřad, obec, SVS - díky které může proběhnout prodej vodovodu (182 tisíc) + 
převod zbylé části vodovodu obce po uplynutí lhůty udržitelnosti projektu 10 
let 

Projektanti z Envitechu již dorazili se zpracovanou částí dokumentace na by-
pass na návsi - prodloužení výtlaku z Litochovic do gravitační šachty v 
Prackovicích tak, abychom celé Litochovice nemuseli čerpat 2x (významná 
úspora energie a opotřebení čerpadel). Byl stanoven další postup a stanoví se 
termíny a harmonogramy 

Provedli jsme čištění čerpacích stanic a ČOV, přivezli jsme aktivní kal a 
najeli jsme ČOV - p.Dědinovi nyní pomáhá Vl.Svoboda 1-2x týdně s ním měří 
na ČOV kaly a pomáhá mu stanovovat, kdy přikrmovat a kdy naopak hubit, 
kdy odkalovat apod., zpracovává jednoduchý provozní řád ČOV, který 
neexistuje. Koupili jsme nový rozběh na dmychadla - starý shořel, nutno také 
naprogramovat časový spínač, nebudeme dmýchat 24 hodin denně, vysoká 
spotřeba el.en. 

Je toho mnohem mnohem více, ale z časových důvodů uvádím jen heslovitě to 
nejpodstatnější, co mě teď aktuálně napadlo. Připojuji na web do aktualit ještě 
velice zajímavé projekty, které uskutečnila v rámci vyučování naše MŠ 
Brouček - viz titulní stránka webu Aktualní informace. Moc děkujeme všem 
pracovnicím školky za perfektní práci a podporu při výchově ke třídění a 
odpovědnosti k životnímu prostředí. Dětem pak velmi děkuji, že mi rozumí.   

Děkuji za váš zájem. 
Své dotazy pište na ou.prackovice@mybox.cz 
nebo pište či volejte starostce na mobil 725 552 137.  
TYTO AKTUALITY NALEZNETE V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ NA WEBOVÝCH 
STRÁNKÁCH OBCE V ZÁLOŽCE VLEVO - AKTUALITY-STAROSTKA.
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