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Prackovice - Litochovice nad Labem

Vážení a milí občané,

Čas velmi velmi rychle letí a nyní dostávám poslední 
příležitost, kdy vás mohu na stránkách posledního letošního 
Zpravodaje pozdravit a informovat o dění a úkolech, které 
jsme za poslední tři měsíce v obci řešili, ale i o tom, co nás 
čeká za práci v posledním roce našeho zastupitelstva před 
řádnými komunálními volbami v říjnu 2014. 

Povodně, které jsou pro mnohé z vás již minulostí, mi i 
nadále zabírají nejvíce času. Jelikož naše republika stále 
nemá řádnou vládu, ale pouze vládu v demisi, veškerá 
zásadní rozhodnutí týkající se finanční podpory postižených 
oblastí, jsou velmi velmi pomalá, některá rozhodnutí 
ministerských úředníků krom toho nejsou příliš šťastná, 
takže mou každodenní starostí je přesvědčovat lidi na 
vyšších místech, že si naše obce zasluhují zvýšenou 
pozornost, že pomoc, kterou od vlády žádáme, je zcela 
zásadní pro naše zdárné budoucí fungování. Již se mi 
povedlo některá rozhodnutí zvrátit a vydobýt vyšší dotaci na 
opravy, které však musíme přesunout až do příštího roku, a 
to z důvodu velmi pomalých reakcí ze strany ministerstev.

 Konkrétně se jedná o dotaci na opravu všech poškozených 
silnic a propustků po obou našich obcích, kdy jsem 
vypracovala s pomocí spolupracovníků rozsáhlou 
projektovou přípravu včetně fotodokumentace, 
zdůvodnění, výpisů z katastru a zakreslení do katastrálních 

map. Celkem to vyšlo na 19 objektů za celkových 13 
milionů - 3 objekty byly silnice a cesty poškozené vodou z 
Labe, 16 objektů pak poškozených vodou z kopců valící se 
na nás ve zvýšené míře po zahájení stavby pilířů dálnice. 

Ministerstvo nám uznalo z tohoto balíku pouhé 3 stavební 
objekty, a to trasu v Prackovicích od křížku kolem rybníčku 
a dále směrem dolů ke škole a do Labe. Je to trasa velmi 
kritická v období dešťů, nicméně z morálního hlediska jsem 
se musela ostře ohradit, že nelze zahájit opravu silnice a 
propustků v Prackovicích mimo povodňovou zónu, když 
jsme měli vemi významně poničené přístupové cesty k 
zaplavené obytné zóně v Litochovicích a Prackovicích. 

Z neoficiální komunikace vyplynulo, že požadavek naší 
obce byl výběrovou komisí přehodnocen a peníze na 
podstatné záležitosti budou. Krom toho mě velmi udivil 
přístup ministerstva, co do termínů - příjem žádostí 
vyhlásili někdy kolem 15.července s ukončením 
31.července2013, měli jsme tedy pouhých 14 na 
vypracování poměrně rozsáhlé projektové přípravy a 
vyplnění a dodání všech požadovaných podkladů. 

 



Pak se téměř půl roku nedělo nic, a když nám na začátku 

prosince oznámili, že tedy máme alokované finance na 3 

stavební objekty (mimo povodňovou zónu) za 911 tisíc, 

termín na vyčerpání dotace byl stanoven na 31.12.2013 - 

necelý měsíc včetně výběrových řízení, schválení 

zastupitelstvem, povinnému vyvěšení po dobu 14 dnů a 

samotnou realizaci - což se absolutně, pokud bychom 

postupovali dle zákona, nedalo stihnout. Naštěstí se zvedla 

vlna nevole i od jiných obcí, takže ministerstvo přehodnotilo 

svůj přístup a termín čerpání dotace prodloužilo do 

31.12.2014. 

Čekáme teď tedy na nové Rozhodnutí ministerstva, kde bude 

napsáno, jaké objekty tedy můžeme z alokovaných peněz 

opravit, a kolik těch peněz doopravdy bude. Další trápení je 

nedořešená záležitost ohledně sesuvu na dálnici D8, nebo 

spíše vody, která sesuv způsobila, zmapování pramenů a 

řešení celého území nad oběma našimi obcemi. Z důvodu 

pravidelné informovanosti občanů jsem se rozhodla vytvářet 

videoblog, který budu umísťovat na internetové stránky, kde 

budu pravidelně hovořit o nových informacích, které v tomto 

ohledu, ale i v jiných záležitostech mám. Myslím, že bude 

pohodlnější pro lidi, co chodí do práce a vrací se pozdě 

odpoledne, anebo pro mladé lidi, kteří sledují videa na 

youtube na internetu, poslechnout si a případně se zapojit do 

práce v obci, přispět svými zkušenosti a znalostmi, diskutovat 

či formou otázek a příspěvků reagovat. Moc bych si přála, aby 

účast občanů na dění v obci byla co největší a pro občany 

nejpohodlnější. Chápu, že časové vytížení je poslední dobou 

veliké. 
 

Další oblastí, kterou nyní zpracovávám, o níž často hovořím, 

je oprava přečerpávacích stanic, kdy jsme na základě technic-

ké zprávy zahrnuli do oprav 3 poškozené povodní a 2 poško-

zené tlaky spodních vod. Stejný případ jako u “dopravy” - 

ministerstvo zemědělství vyhlásilo program na obnovu 

vodohospodářské infrastruktury teprve před několika týdny, 

čili příští týden budeme teprve podávat zpracovanou žádost o 

finanční prostředky na opravu a čekání bude opravdu kruté, 

protože od povodně musí pracovníci obce manuálně čerpat ze 

tří přečerpávacích stanic fekálie, neboť jsou po povodni 

nefunkční, a pomoc státu na tyto opravy zatím nepřišla. 

Nicméně nezbývá nic než doufat, a pokud se nám tento krok 

podaří, bude mít obec z velké části problematiku velmi špatné 

kanalizace vyřešen.

Jednala jsem také s německými architekty, kteří 

přišli se zcela geniální myšlenkou vyřešení sesuvu na dálnici, 

čímž by vyřešili několik probémů najednou, ale 

vysvětlení celého tohoto konceptu nechám na zasedání a 

případně na video příspěvek, protože to musíte vidět. 

Němečtí architekti by rádi přijeli ještě jednou a celou 

svou koncepci představili široké veřejnosti, přislíbila 

jsem jim setkání s občany s videoprojekcí, zbývá jen 

domluvit se na termínu. Na zasedání 11.12.2013 v 17 

hodin ve škole se rozhodneme, zda toto setkání 

uskutečníme ještě před vánoci anebo jesli bude 

vhodnější nechat jej na leden. 

V minulých týdnech jsme jako obec prošli 

snad všemi možnými audity a kontrolami - Správa 

sociálního zabezpečení, VZP, Úřad práce, audit 

hospodaření obce za první pololetí z Krajského úřadu, 

audit PO a bezpečnosti práce, audit splnění podmínek 

dotace na rekonstrukci bytových domů - kontrola smluv 

a podmínek pronajímání dotovaných sociálních bytů, 

přičemž podmínky stanovené dotací budou trvat ještě 

dalších cca 5 let, kontrola instalace Protipovodňového 

varovného systému před proplacením dotace atd. Všemi 

audity jsme prošli bez závad, drobné nedostatky týkající 

se požární ochrany a revizí komínů řešíme postupně za 

pochodu.

V letošním roce se nám podařilo získat 

dalších 7 milionů navrch k běžnému rozpočtu na opravy 

a rozvoj v obci: (989 tisíc prvotní náklady na likvidaci 

následků povodní, 696 tisíc na vybavení JSDH a opravu 

jejich techniky, 911 tisíc na opravu komunikace po 

povodni + asi dalších 1,6 mil, 250 tisíc na rozšíření 

osvětlení, 640 tisíc na rekonstrukci silnice Pod 

ková rnou,  900 t is íc  na insta laci  rozhlasů 

(Protipovodňový varovný systém), 107 tisíc dotace na 

zaměstnance, 600 tisíc na opravu ČOV a osvětlení po 

povodni z pojistky, 563 tisíc na KD, hřiště MŠ Brouček 

119 tisíc, dotace občanům na opravy po povodni 180 

tisíc + 60 tisíc). Nicméně i tak je před námi velmi mnoho 

úkolů a nedořešených záležitostí, které desetiletí čekají 

na svůj čas. A já jako optimista věřím, že se postupně na 

všechna temná zákoutí obce dostane. Jde to pomalu, 

pomaleji, než jsem předpokládala, protože administrace 

ze strany státní orgánů je velmi pomalá, vše vyžaduje 

určité lhůty, ale my pokračujeme stále dál a myslím si, že 

je to po třech letech už vidět.  Přeji vám všem krásné 

vánoce a ať se vám v novém roce 2014 dobře daří.

   S láskou vaše starostka Andrea



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 5.veřejné zasedání zastupitelstva 

obce Prackovice nad Labem konané v roce 2013 dne 

11.12.2013 od 17 hodin 
 v učebně ZŠ v Prackovicích n.L.

Pozvánka vyvěšena dne: 2.12.2013
Zapisovatelka: Alena Šímová
Ověřovatelé zápisu: Vágner Martin, Dolejš Jiří

Návrh programu zasedání:
1. Zpráva o činnosti od 5.9. - 11.12.2013 (viz samostatná příloha)
2. Rozpočtové opatření č.2, přijaté dotace
3. Provizorní rozpočet na období 01-03/2014
4. Rozpočtový výhled obce na období 2014-2018 a strategický plán rozvoje obce
5. Inventury obecního majetku za rok 2013 - stanovení komisí, odsouhlasení inventarizačních 

směrnic a postupů Audit hospodaření ÚSC za 1/2 roku 2013
6. Novelizace vyhlášky o odpadech (případy osvobození od poplatků za KO)
7. Žádosti o snížení poplatku za stočné (prasklá přípojka - Dragoun, Kunrt, TJ Sokol)
8. Žádost o dotaci na obnovu (rekonstrukce komunikací + propustků) - ministerstvo dopravy, 

+ Výsledek VŘ - oprava komunikací po povodni, přidělení účelové neinvestiční dotace od 
MD  ve výši 911.000,-Kč, 

9. Žádost o dotaci na obnovu poškozeného obecního majetku po povodni (kanalizace) - 
ministerstvo zemědělství, Fond solidarity

10.  Přidělení nových bytů, výměny bytů - bytová komise
11.  Smlouva o nájmu prostor - Amigonet (umístění satelitu pro internet vyšší rychlosti)
12. Mandátní smlouva TDI - komunikace Pod kovárnou Prackovice (p.Vágner)+ vícepráce
13.  Prodej obecního majetku - elektrická pánev, vojenská centrála (ČOV)
14. Ukončení existence Sdružení obcí pro plynofikaci s likvidací (3 mil. na účtu)
15. MŠ Brouček -  revize komínů, lávka ke komínům, kamerový systém a zabezpečovací 

zařízení, předložení návrhu rozpočtu na rok 2014
16.  Dodatečné odsouhlasení pozemků k bezplatnému převodu od Státního pozemkového 

úřadu ČR (cesta ke kravímu Litochovice) - p.č.1214/7, 1214/8, 1214/9, 1214/10, 1214/11, 
1214/12, 1214/13, 1214/14, 1214/15 v k.ú.Litochovice

17. Pronájem obecního pozemku 51/2 a 1191/2 v k.ú.Litochovice nad Labem (p.Dbalý)
18. Různé - Smlouva o výpůjčce pozemků se ŘSD (sesuv), Dodatek ke smlouvě Tital (oprava 

hasičského auta) 
19. Diskuse

    V Prackovicích nad Labem dne 2.12.2013                           Mgr. Andrea Svobodová Křešová

                                               starostka



Lampionový průvod - poděkování organizátorům

Jménem OU a kulturní komise chceme poděkovat všem, kteří  přišli na "Lampionový průvod". Poděkování patří také těm, 

kteří přiložili ruku při přípravě této akce : 

příprava dřeva - zaměstnanci OU, hasiči, zapálení a ohlídání ohně - p. Dbalý, výběr místa a odpálení ohňostroje - p.Dbalý, 

mikrofon a hudba, prodej létacích lampionů - starostka Mgr. Andrea Svobodová, pohoštění - Petr Jakubíček.

Průvod vyšel z prackovické návsi 1.11.2013 v 16:30. Počasí nám opět úplně zázračně přálo. Šli jsme polní cestou směrem k 

horní kapličce v Litochovicích, kde na nás čekala stezka odvahy a dýňová víla. Za svou statečnost dostaly děti sladké 

odměny. K víle došlo 46 dětí. Dalších několik desítek dětí a rodičů čekalo již v LItochovicích u Labe. Celková účast se 

odhaduje na 150 účastníků. V poklidné atmosféře jsme si vypustili lampiony přátelství, opekli buřtíky a konstatovali jsme, 

že se nám letos lampionový průvod, již čtvrtý v řadě, opět pěkně vydařil. Děkujeme za účast a za pomoc při všech aktivitách.

Pár slov o fotbale v Prackovicích

Dobrý den,
Nedávno jsem byl osloven paní starostkou, 
jestli bych do obecního zpravodaje 
nenapsal pár řádků, spojených s fotbalem v 
naší vesnici. Bez váhání jsem nabídku 
přijal. Především chci poděkovat Všem 
lidem, kteří si alespoň jednou v posledních 
měsících našli cestu na náš zápas. Ceníme si 
toho a i pro těch několik lidí, co nás přijdou 
podpořit, se snažíme podat co nejlepší 
výkon. 
Fotbal má v Prackovicích nemalou tradici a 
jsem nesmírně rád, že i v těchto, pro Sokol 
nepříjemných dobách, klub stále funguje. 
Každodenní život je pochopitelně trochu na 
jiné úrovni než fotbal, který se hraje každý 
víkend, ale k Prackovicím zkrátka fotbal 
patří a věřím, že ještě dlouho patřit bude. 
Děláme to, co nás baví a děláme to jak 
nejlépe umíme.
 Za tři roky, co v prackovickém fotbalu 
působím, jsem se setkal s řadou lidí, pro 
které je náš fotbal vším. Nebýt například 
Jaroslava Bílka, fotbal by tu zřejmě 
připomínalo jen chátrající hřiště s 
neposekanou trávou. Velké díky ale patří 
všem. Od trenérů Hynka Čecha, Lukáše 
Dolečka a Jirky Šondy , přes každého člena 
Sokola, až po naše fanoušky a všechny, 
kteří nám fandí a drží palce v zápasech. 
Nemohu nepřipomenout podporu obce, bez 
které by dnes klub jen stěží existoval.
Jsme jedna parta, která jen nehraje fotbal, 
ale snaží se dělat dobré jméno vesnici, za 
kterou nosíme dres.  

Veškeré informace, týkající se našeho rozpisu zápasů, včetně aktuální 
soupisky, veškerých statistik, nebo reportáží z jednotlivých utkání, najdete 
na klubových webových stránkách. Jejich odkaz je pod tímto článkem. 
Podzimní část sezóny je již u konce a první jarní utkání sehrajeme 
22.3.2014. Na domácí půdě přivítáme Velké Žernoseky. Pojďme společně 
vrátit klub tam, kam patří. Pojďte ukázat, že Prackovice žijí fotbalem! Bez 
Vás, fanoušků a mladých hráčů, kteří jednou převezmou štafetu po dnešních 
hráčích, to totiž nepůjde.
 V Prackovicích jsem strávil velkou část dětství a jako poděkování lidem, 
které jsem měl možnost za těch mých 19 let života potkat, píši knihu, která 
bude věnována právě Vám. Lidem, se kterými mám Prackovice spojené a za 
které bych vložil ruku do ohně. 

         S pozdravem, Jan Pechánek mladší

Další plánované akce do konce roku 2013:

30.11.2013   První adventní víkend,  rozsvícení vánočního stromečku
11.12.2013   Zasedání ZO v 17 hodin v budově ZŠ Prackovice 
19.12.2013   Od 16 hodin - prezentace kosmetiky, pracích prostředků,     

   doplňků výživy a dalších produktů na předvánoční akci v 
   Klubáčku v Litochovicích

20.12.2013   Koncert v kostele v Prackovicích 20.12.2013 od 16 hodin, 
24.12.2013   Vánoční mše (čas nebyl ještě přesně stanoven, cca 22 hodin)

                S hlubokým zármutkem 
oznamujeme, že nás dne 6.12.2013 opustila 
paní  Jaroslava Horvátová  ve věku 73 let.


	Stránka 1
	Stránka 2
	Stránka 3
	Stránka 4

