
   

ZPRAVODAJ č.14
Obce Prackovice a Litochovice nad Labem
květen-červen 2012
Vážení a milí,
" " Srdečně vás zveme na 4. zasedání zastupitelstva obce, které 
se tentokrát bude konat v  prostorách Klubáčku v Litochovicích. Tato 
místnost prošla rekonstrukcí, takže se bude jednat o představení těchto 
novotou vonících prostor veřejnosti. Co se projednávaných témat týče, 
povětšinou se jedná o smlouvy, které musí projít zastupitelstvem, takže 
ke schvalování moc záživných ani dramatických bodů na tomto 
zasedání nemáme. O to více se však těšíme na diskusi s lidmi, protože 
právě od vás přicházejí stále nové podněty, co kde zlepšit, uklidit, jinak 
zorganizovat, a proto jsme tady - jsme tady pro vás tak, aby se vám 
všem v našich obcích dobře žilo (v rámci našich možností, samozřejmě 
(:-))). 
" Krom praktických záležitostí týkajících se úklidu obcí bych ráda s 
občany Litochovic projednala umístění obecní trampolíny, kterou jsme 
dětem pořídili jednak jako dárek k jejich svátku, ale zároveň pro 
Veverčata za skvělou reprezentaci na Medvědí stezce a za jejich pomoc 
při brigádě na sběr odpadků v  dubnu letošního roku. Snad se s rodiči 
dohodneme na nějakém vhodném režimu používání tohoto sportovního 
náčiní, které by mělo být jednak volně přístupné, ale zároveň chráněné 
před vandaly - takže popřemýšlíme společně. 
" Dále bych chtěla informovat občany, že máme nové pracovníky na 
dotovaná místa od úřadu práce - paní Hana Mitáčková (zejména úklid 
obce Prackovice) a pan Miloš Ježek (drobné stavební činnosti a opravy 
v obci), a to do prosince 2012. Dále pak jsme přijali paní Lenku 
Polákovou na úklid a sekání v obci Litochovice tak, aby obě naše obce 
vypadaly  úhledně a čistě. Pracovníky z úřadu práce jsme dostali 
přidělené z registru na základě schválení vedením v Litoměřicích, kdy 
se preferují tři kritéria přidělení takového dotovaného místa: věk nad 54 
let, u žen dítě do 15 let, anebo zdravotní omezení. Tyto tři ohrožené 
kategorie lidí, kteří v  důsledku těchto nevýhod se velmi těžko uplatňují 
na trhu práce, jsme zohlednili i my při výběru kandidátů. Některé 
uchazeče, kteří nesplňovali tato kritéria, jsme museli tím pádem 
odmítnout. Krom jiného by si pracovníci obce měli neustále 



uvědomovat, že jsou naší vizitkou a podle jejich pracovního nasazení 
jsme hodnoceni i my ostatní. Neustále reprezentují obecní úřad a lidé si 
jejich chování a pracovní morálky velmi všímají. Na druhou stranu bych 
však občany  chtěla požádat, aby nebyli příliš kritičtí k našim 
pracovníkům, jelikož i oni jsou lidé, nemohou pracovat nepřetržitě bez 
přestávky  jako stroje, navíc mají z důvodu bezpečnosti práce povinné 
přestávky  (zejména v  letním období) na odpočinek a musejí dodržovat 
(zejména při práci na slunci) pitný  režim. Hodnoťte je, prosím, podle 
odvedené práce a péče o svěřenou oblast.
Těšíme se na setkání s vámi a vašimi názory na zasedání!

Vaše starostka, pracovníci OU a zastupitelé    

Stručná zpráva o činnosti starostky, zastupitelů a OU za 
období 17.5. - 20.6.2012

- Obnova počítačů na OU v  důsledku nových požadavků státní správy - 
staré počítače nové programy (účetnictví, evidence, registry, napojení 
na server, spisová služba) neberou, takže obnova nezbytně nutná.

- Zadáno zpracování projektu na dotaci na zateplení a výměna oken 
OU

- Vybrán zhotovitel výměny oken v č.p.8 Litochovice, s pomocí 
nájemníků dojde v tomto domě i k dalším opravám - komín, zateplení 
půdy a střechy

- Proběhlo čištění a revize komínů v obou obcích
- Dokončena oprava přečerpávací stanice 3 v  Prackovicích, již by 

neměla být poruchová, lidé osvobození od stočného za 2011 budou 
již v dalším období povinni opět k jeho úhradám

- Podána žádost o dotaci na obnovu rozhlasu a veřejného osvětlení - 
během července budou dojednány  smluvní podmínky se zhotoviteli, u 
rozhlasu bude vypsáno poptávkové řízení na zhotovitele

- Zadáno zpracování projektu zpevněné komunikace v Prackovicích 
Nad rybníčkem

- Probíhala jednání a poptávkové řízení na zhotovitele rozšíření 
kanalizace Nad rybníčkem - 6 nových domů

- Naši hasiči dostali od KÚ darem plovoucí čerpadlo v hodnotě 40.000,-
- Školení v  rámci Leader Academy, Valeč - hospodaření s obecním 

majetkem, audit KÚ a tvorba strategického plánu rozvoje obce na 
období 2014-2020

- Provedeno vyúčtování stočného za předcházející období 2011/2012



Obec Prackovice nad Labem, 411 33
Okres Litoměřice

POZVÁNKA
Starostka obce Prackovice nad Labem, v souladu s ustanovením § 92, 
odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, Vás zve na 4.veřejné zasedání 

zastupitelstva obce Prackovice nad Labem konané v roce 2012 dne 

20.6.2012 od 18 hodin 
v Klubáčku v Litochovicích n.L. 

Pozvánka vyvěšena dne: 12.6.2012
Zapisovatelka: Alena Šímová
Ověřovatelé zápisu: Vágner Martin, Dolejš Jiří

Návrh programu zasedání:

1. Zpráva o činnosti OU za období od 17.5.2012 do 20.6.2012 + kontrola 
úkolů z minulého zasedání

2. Přidělení bytu č.5 v č.p.1 Prackovice nad Labem (Lenka Imbrová, 
ul.Národní fronty, Dolní Zálezly)

3. Výsledek poptávkového řízení - výměna oken v č.p.8, Litochovice n.L.
4. Projednání žádosti o uvolnění sponzorského daru posádce truck 

trialového sportovního speciálu 414 (Josef Lopata, Petr Chovanec)
5. Projednání žádosti TJ Litochovice o úhradu roční pojistky na chatu 

otužilců z důvodu značné škody způsobené vykradením
6. Projednání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene  

(č. IV-12-4010995/P001 na stavbu “LT, Litochovice, ppč.55/2, k NN”)
7. Projednání smlouvy o zřízení věcného břemene se SŽDC v rámci 

stavby “Plynofikace obcí ...” z roku 2003 a dosud nedořešené
8. Stanovení termínu pro vyúčtování stočného v obci Litochovice (v 

Klubáčku nebo v knihovně dle dohody s občany) za uplynulé období
9.  Projednání umístění obecní trampolíny pro děti našich obcí 
10.Různé

V Prackovicích nad Labem dne 12.6.2012



PROBĚHLÉ AKCE
Rej čarodejnic v MŠ - 26.4.2012 od 14:30 - velmi vydařená akce organizovaná 
pracovnicemi MŠ. Děti na školkové zahradě absolvovaly tajuplnou cestu Jeníčka a 
Mařenky, kdy na různých zastávkách plnily spolu se svými rodiči a prarodiči 
rozmanité úkoly zaměřené na motoriku a další dovednosti - létaly na koštěti, 
přebíraly “hrášek”, skládaly obrázkové puzzle, posouvaly se po papírech, skákaly v 
pytli a tak dále. Za každý splněný úkol si do své úkolové kartičky natiskly kontrolní 
obrázkové razítko. Poslední úkol byl nejroztomilejší, kdy Jeníček s Mařenkou 
vyběhli z lesa do náruče svých rodičů - a rodič se svým děckem v náručí doběhl do 
cíle. Tam si dítě ulouplo z papírové chaloupky svůj vlastnoručně upečený perníček, 
dostalo sladké odměny, páreček v rohlíku, pití a rodiče se mohli občerstvit kávou. 
Počasí nám přálo a akce se velice vydařila, účast byla velmi hojná. Pokud máte z 
akce fotografie, pošlete nám je, prosím, na naši mailovou adresu, vystavíme je na 
webových stránkách obce.

Krajské kolo branné soutěže Medvědí stezka - na tuto akci vyrazila naše 
Veverčata, která se v okresním kole umístila na prvním místě. Krajská soutěž se 
konala dne 26.5.2012 v obci Ohníč u Teplic, den byl horký a naše Veverčata výborně 
reprezentovala i zde. Odvezla si jednu zlatou a dvě stříbrné medaile, hezké zážitky z 
plnění soutěžních úkolů a velkou pochvalu od vedoucích. Fotografie z akce budou 
vystaveny v nejbližších dnech na našem obecním webu.

Vítání občánků konané dne 26.5.2012 v nově rekonstruovaných prostorách 
Klubáčku nad hasičárnou v Litochovicích. Přivítána byla tato miminka (z nichž 
některá už přišla po svých (:-))): Anežka Sanejstrová, Nikolka Lupínková, Terezka 
Vorlíčková, Lucinka Šebová, Péťa Vojna, Matyášek Kubín, Tomášek  Řehánek, 
chyběly pak děti Janička Hatašová, Vojtíšek Stříbrský. Pásmo písniček a básniček 
přednesly děti z pěveckého kroužku a z MŠ pod vedením paní učitelky Ivany 
Lahovské. Akce se velmi vydařila - prosíme rodiče, kteří mají pěkné fotografie, aby 
se s nimi pochlubili I na našich webových stránkách prostřednictvím emailu: 
ou.prackovice@mybox.cz. Děkujeme.

Den dětí konaný dne 3.6.2012 v neděli - původní idea byla Sváťovo Dividlo na hřišti 
na návsi v Prackovicích na dětském hřišti, ale v důsledku nepříznivého počasí se akce 
alternativně přesunula do Restaurace u Koruny, kde pan P.Lupínek vytvořil pro tuto 
akci příjemné prostředí, účast byla hojná a děti odcházely spokojené. Poděkování 
patří všem pomocníkům a sponzorům, zejména pak manželům zahrádkářům, kteří 
věnovali dvě plné tašky dárků pro děti. DĚKUJEME ZA VÁŠ ZÁJEM O DĚNÍ V 
OBCI. 

Bližší informace  ke konaným akcím a fotografie  najdete  na našich 
webových stránkách:   www.prackovice-litochovice.cz
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