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Prackovice - Litochovice nad Labem
Vážení a milí,
 Srdečně vás zveme na Posvícení svatého Matouše v roce 2012, které budeme i letos pořádat na 
návsi v Prackovicích dne 15.9.2012 od 14 hodin. Na návsi se lidem na loňském Posvícení velmi 
líbilo, a tak jsme místo ponechali stejné. Těšit se můžete na divadlopro děti, živou muziku, 
bohatou tombolu z dílny našich šikovných keramiků a šperkařů, přichystali jsme pro vás opět 
vynikající guláš. Ve dvoře u obecního úřadu bude umístěna minifarmička pro děti. Přijede pan 
Žežulka, místostarosta z Bítozevsi s kozlíky, oslíky, ovečkami a maličkými koníky (minihorse). 
Zároveň jeho dcera přiveze s sebou pomůcky na malou dílničku pro děti, kde se budou učit 
vyrábět svíčky a zpracovávat vlnu. Jako dárek prozvířátka uvítáme suché pečivo (tvrdé rohlíky a 
chleba), které jim jejich majitel odveze domů.
V podvečerních hodinách bude v kostele sv.Matouše probíha mše sv.Kříže, kterou bude
sloužit Otec Roman z Lovosic. V průjezdu úřadu bude opět vyvěšena malá výstavka fotografií již 
realizovaných a budoucích projektů.

Na rozdíl od loňska, kdy jsme v tuto dobu měli již hlavní projekty 
hotové, nás to hlavní z letošního roku teprve čeká, takže na 
fotografiích uvidíte pouze současný stav. Jedná se o rekonstrukci 
kulturního domu v Litochovicích, což je velmi krásná budova se s 
poustou místností a v patře v nádherným sálem, vše však v dezolátním 
stavu. Velmi se těším na chvíli, kdy budeme moci veřejnosti otevřít 
zrekonstruovanou budovu a uvést toto otevření např. ”plesem v 
opeře”, třeba v historických kostýmech. Nicméně to je ještě hudba 
budoucnosti, i když ji už slyším znít. 

V první fázi (cca na počátku října 2012) dojde k zavedení plynového topení, výměně oken a 
rekonstrukce spodní části budovy - místní lidové knihovny a kluboven Veverčat. Podmínky, za 
jakých musí naši dobrovolní vedoucí s dětmi pracovat jsou již neúnosné. Veverčata se prozatím se 
svými schůzkami přesunou do nově zrekonstruovaného Klubáčku, kde budou mít čisté a pěkné 
prostředí pro práci a zábavu. 
Dalším projektem je elektroinstalace v kostele svatého Matouše. Poté, co bude mít kostel novou 
elektroinstalaci, dostaneme od Biskupství v Litoměřicích zpět veškeré zachované vybavení, včetně 
nově zrestaurovaného oltáře, obrazů a lavic. Jako první zahajovací vystoupení někdy v prosinci 
letošního roku pak bude koncert vánočních písní pěveckého kroužku při Mateřské škole Brouček pod 
vedením paní Ivany Lahovské. Věřím, že všechno do té doby dobře stihneme. Rekonstrukce se bude 
provádět pod záštitou Občanského sdružení Za Prackovice krásnější, které bude svůj podíl na 
projektu investovat prací. Stále ještě nemáme vymyšleno, kde získáme půjčku cca 200.000,- na 
přefinancování akce od zaplacení faktur do vyúčtování dotace (tj.cca na 3 měsíce). Pokusíme se 
oslovit Biskupství nebo bankovní instituci. V případě vůle zastupitelstva je Občanské sdružení, které 
je neziskovou organizací a nemá vlastní finance, připraveno o pomoc požádat obec. 



Uvítáme i jakoukoliv finanční pomoc od občanů formou finančního daru - buď do kasičky anebo na 
bankovní účet sdružení. Kostel bude do budoucna využíván nejen pro duchovní, ale i kulturní účely - 
výstavy, koncerty a další důstojné kulturní akce. Občanské sdružení má kostel od Lovosické farnosti, 
potažmo Biskupství, vypůjčeno bezplatně na 10 let. Do budoucna bychom rádi požádali i o výpůjčku farní 
zahrady, která by se mohla stát zelenou oázou klidu a důstojným vstupen ke hřbitovu. K celé akci Posvícení 
bych ještě velmi ráda poděkovala všem dobrým dušičkám a pracovitým ručičkám, které letos vzaly 
iniciativu do svých rukou a každý se ujal kousku prací z celkové akce, která dohromady udělá radost malým 
i velkým. V loňském roce jsem se organizací takových akcí trápila sama s několika spřízněnci. V letošním 
roce jsem pyšná na své spoluobčany, na obyvatele našich obcí, kteří se velmi aktivně ujali svých úloh - 
upřímné poděkování tak patří Keramickému kroužku, Mateřské škole, fotbalistům, našim provozovatelům 
restaurací a hospod, zástupcům kultury, Veverčatům, hasičům a všem dalším jednotlivcům, kteří jakkoliv 
přispěli k celkovému dílu. Pevně věřím, že toto posvícení najde svou tradici a každý rok se nám rozroste o 
další a další organizátory a atrakce pro malé i velké. A v tom je právě kouzlo naší společné práce. 
 Myslím, že lidé již začínají rozumět tomu, co se snažím od začátku nastínit - tyto obce jsou 
našimi obcemi a veškeré akce, které pořádáme, jsou našimi společnými akcemi. Ani práci ani zábavu za 
nás nikdo jiný neudělá, děláme to pro sebe, jeden pro druhého, protože nám je pospolu hezky, užijeme 
si legraci, naučíme se a dozvíme se zase něco nového od přátel, na které v běžném životě nemáme čas 
nebo se ve spěchu doby ani nepotkáme, zadíváme se na spokojené a hrající si děti, poslechneme si 
hezkou muziku, zavzpomínáme.
Každá obec se skládá z jednotlivých lidí, stát se skládá 
z jednotlivých obcí. Jednoho dne zjistíme, že svět je 
přesně takový, jací jsme my sami - protože se skládá z 
nás.... Dokud se každý jeden z nás nezbaví svých záští, 
vzteků, strachů a agrese, do té doby se s nimi budeme 
setkávat stále, dokola. Moc se mi líbí, jak si lidé 
upravují své zahrádky, jak dbají o své okolí. Jak jim 
není lhostejné, co se kolem nich děje a dokonce i 
pomůžou něco změnit. A proto bychom měli být 
vděčni, že dostaneme s každým dalším dnem svého 
života novou šanci - každý den můžeme začít znovu, 
jinak, den můžeme začít znovu, jinak, každý den 
můžeme všechno změnit. Současná doba je velmi 
zvláštní - něco závažného se kolem nás děje, všichni to 
cítíme, ale nedovedeme to pojmenovat.

Ačkoliv je jakoby ticho a klid, pomalu se hroutí ekonomické systémy, bankovní systémy, a všichni cítíme, 
že musí dojít k nějaké změně. Že v našem světě je něco špatně. Na lidi dopadá hysterie a stres, strach z 
budoucnosti. Sami vidíme, že problém není ve státním zřízení, ale v člověku samém - v jeho chamtivosti, 
touze po moci a vládnutí, snaze ovládat životy jiných lidí. Jsme otroky energetických mocností, jsme závislí 
na elektřině a ropě. Bez těchto komodit by byla na světě zima a tma. Změny, které brzy přijdou, však ukáží 
lidem, že jejich strach je zbytečný. Že existují možnosti, o nichž přemýšlí jen hrstka zasvěcených, ale jsou a 
blíží se k nám. Nemusí to být zrovna konec světa, může to být jen konec světa tak, jak ho známe. A všichni 
cítíme, že musí přijít svět nový. Přeměna bude bolet, ale výsledek bude stát za to. Mnoho z vás cítí, že se 
zrychluje prozření a přeměna každého jednotlivce. Informace k nám připlouvají zcela přirozeně. Musíme si 
však vybírat z balastu a nesmyslů, co nás obklopují jen to, co je pro náš vlastní rozvoj podstatné a důležité.  
Naše galaxie prochází přeměnou, naši Zemi čeká přerod do nové dimenze. Naším velkým úkolem je 
pomoci celkové přeměně lidstva z primitivních bytostí se zvířecími pudy na bytosti duchovně vyspělé a 
kultivované. Možná lidstvo čeká i velké překvapení - o tom, kdo jsme, jaká je naše skutečná historie a za 
jakým účelem jsme sem byli posláni. Mnoha bytostem tato souvislost velmi chybí. Nemohou odhalit smysl 
svého života, důvod a účel toho, co vlastně dělají. Jsou pak velmi smutní, bez elánu a energie. Velmi dobře si 
proto všímejte sami sebe, svých pocitů a přání, zkoušejte odhalit, co vás skutečně těší, co vás naplňuje 
štěstím, co vás rozzáří. Pak snadno odhalíte i smysl svého žití. Je to prosté a složité zároveň 

                                                                                   s přáním všeho dobrého
                                                                                                   Vaše starostka Andrea Svobodová Křešová      



    Na četná přání občanů jsem dne 24.8.2012 
uspořádala setkání hasišů našeho SDH a 
veřejnosti, zájemců o službu ve Sboru 
dobrovolných hasičů naší obce. Ačkoliv 
byla schůzka řádně ohlášena i ve 
Zpravodaji, nepřišel na ni krom našich          
4 členů (+ dvou příznivců) nikdo. Hostem 
této schůzky byl velitel hasičů Lovosice, 
npor. Mgr.Lukáš Balaštík, který měl pro 
nové zájemce připravenu zajímavou 
přednášku. Občané dokázali svůj zájem o 
činnost našich hasičů. Nicméně hned na to 
se mi na stole objevil seznam 11 uchazečů o 
činnost v SDH. Tuto schůzku hasičů tudíž 
budu v nejbližší době opakovat znovu, snad 
s větší účastí. Případní další zájemci se 
mohou zapsat na OÚ nebo mailem na naši 
adresu:  ou.prackovice@mybox.cz

pod vedení předsedy TJ Sokol Prackovice 
Jaroslava Bílka
Tréninky: každou středu v 15:30 na hřišti v 
Prackovicích
V současné době se na hřišti schází 15 - 20 
mladých fotbalistů, kteří se těší na svůj první 
zápas , který se uskuteční v nejbližší době před 
zápasem dospělých fotbalistů. Do budoucna, 
pokud se bude fotbal v Prackovicích dále 
rozvíjet, bude stát za to rozšířit kabiny o 
klubovnu a zázemí i pro dětský tým.

NAŠE FOTBALOVÁ MLÁDEŽ

Vítáme na svět nová miminka:
Nelinka Holeyšovská
Terezka Šebová,
 Románek Bičík

 SCHŮZKA 

HASIČŮ 



Další informace a očekávané události:

V rámci předvolební kampaně politické strany SEVEROČEŠI.CZ se uskuteční dne 24.9.2012 od 16:00 do 
18:00 předem nahlášená předvolební akce - atrakce pro děti, občerstvení, skákací hrad, hudba, pódium s 
řečníky. 
Prosíme o uvolnění parkoviště před úřadem od 14:00 pro přípravu akce. Za organizátory děkujeme.

Plánované stavební akce:
Koncem září - na počátku října bude opravena pobouraná zídka v Litochovicích (pojistná událost z 
povinného ručení viníka), probíhá oprava kamenných zídek v různých částech obce Prackovice, byla 
dokončena první fáze Rozšíření splaškové kanalizace a  vodovodu v oblasti Nad rybníčkem (chataři). Další 
fáze kanalizace k novým parcelám dle možností stavebníků. Stále ještě nemáme jasno, jak to bude s 
obnovou osvětlení.
Podrobnosti vysvětlíme na zasedání, které se bude konat koncem září v Litochovicích v Klubáčku. 

Koncem srpna proběhla v Litochovicích „oslava vánoc”

Organizátorem byl pan Jakubíček s místní jednotkou SDH. Akce se velmi vydařila a dětem i dospělým 
se moc líbila. Gratulujeme! 

Vše ostatní najdete na našich webových stránkách: www.prackovice-litochovice.cz
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