
   

ZPRAVODAJ č.21
Obce Prackovice a Litochovice - leden, únor, 
březen 2013
Vážení a milí občané,
 vítám vás u prvního Zpravodaje roku 2013. První měsíce tohoto roku byly pro mnohé 
velmi depresivní, lidé byli nervózní, smutní, podráždění, mnohé dohnala i chřipka a další zimní 
nemoci, takže jsme všichni rádi, že už je tady téměř jaro, sluníčko už nás vytáhlo na zahrádky a 
na políčka a příroda jako vždy velmi rychle startuje svůj jarní zelený závod. Pomalu do sebe 
nasáváme první paprsky a jsme rádi, že jsme přežili další zimu. Příchod jara jsme hned zkraje 
března oslavili na další akci naší nové kulturní komise, která dne 8.3. uspořádala k MDŽ pěkné 
posezení s harmonikářskou kapelou. Ženy dostaly dárkem kytičku narcisek, dortík a krásnou 
básničku, o kterou se zde s vámi také podělím. Dovolte mi, abych ji jménem naší kulturní 
komise věnovala i všem ostatním ženám, které se akci dostavit nemohly, a abych naší kulturní 
komisi poděkovala za vynalézavost a smysl pro humor. Akce se velmi povedla, lidé si 
popovídali, zatančili, pobavili se a snad načerpali i elán do života. V dnešní době negativních 
zpráv jsou mnozí přímo předprogramováni k tomu, aby se z ničeho neradovali, byli naštvaní a 
deprimovaní. Nechci se stále opakovat, ale připomenu moudrost věků, že nezdravé a zbytečné 
je trápit se něčím, co sami nemůžeme změnit. Naopak potřebné je měnit ty drobnosti kolem, na 
které sílu máme. Změnit svůj postoj k životu, vydat se na cestu osobního rozvoje a hledání 
pravdy a receptu na šťastný a spokojený život. Nedovolit, aby špatné zprávy řídily náš život, 
který vzešel z hvězd a který je dokonalý sám o sobě. Naše životy jsou povětšinou řízeny egem. 
Ego je to, co si myslíme, že jsme - podle toho jak vypadáme, podle toho, kolik toho či onoho 
máme, podle toho, čeho jsme na žebříčku důležitosti dosáhli. Ale každý z nás v sobě má něco 
mnohem mocnějšího, než je hmatatelné smysly. Člověk v sobě má duši. Malou jiskřičku 
hvězdného světla, která ví, jak se věci doopravdy mají, která nás vždycky a neomylně vede 
správným směrem, pokud na chvíli umlčíme své ego a poslechneme ji. Je to jiskřička, která je 
která je plná dobroty a lásky, protože lidé jsou od základu programováni ke spolupráci a lásce. 
Jenže my ten hlásek v sobě moc neposloucháme - ego má mnohem silnější hlas. Ego umí  tuhle 
jiskřičku překřičet. Ego je zlostné a ješitné. Duše je čistá a mnohdy zašlápnutá. Přeji všem, aby 
nové jaro přineslo sílu čistotě duší, aby dokázalo umlčet ego a rozpustilo strach, který v nás 
díky němu neustále dřímá. Pak nám naše duše dovede posvítit na dobrodružnou a nádhernou 
cestu životem. Nedávno jsem dostala zajímavý mail. Psala jej paní z Anglie, která pátrá po 
pamětnících, kteří zažili v obci průběh 2.světové války, protože její otec byl vojákem 
námořnictva Spojeného království, byl zajat německou armádou a poslán do Prackovic do 
kamenolomu na nucené práce. Jako vězni bydleli ve škole a prý jim Prackovičtí občané tajně 
dávali jídlo na přilepšenou. Otec na sklonku života chtěl dobrým občanům Prackovic 
poděkovat. Paní se chystá navštívit v létě Prackovice, aby si prohlédla místo, kde byl uvězněn 
její otec. Je hezké, že někdo z daleké Anglie má milou vzpomínku na naši obec, a to i přesto, že 
zde již nežijí žádní původní obyvatelé. 
 Dovolte mi, abych vás také pozvala na první zasedání zastupitelstva obce v roce 2013, 
které se uskuteční ve středu 13.3. v 17 hodin v restauraci Koruna v Prackovicích - viz 



pozvánka. Budeme zde krom jiného odsouhlasovat letošní investice i hospodářské výsledky 
roku 2012. Zde je přehled alespoň těch nejdůležitějších čísel:
1 Celkové příjmy obce 2012 10.135.212,- Předpokládané příjmy 2013 8.824.000,-

2 Celkové výdaje obce 2012 8.653.046,- Předpokládané výdaje 2013 9.370.000,-

3 Financování (splátky úvěrů) 2012    756.994,- Financování 2013 (po přijetí 
úvěru na VO bude financování 
plusové - proto se odečítá) 

- 797.000,-

4 Rozdíl-úspora za rok 2012     725.172,- Rozdíl-úspora     251.000,-

Výběr stočného    615.159,- Výběr za komunál + vratka za 
tříděný

     347.842,-

Dlužné stočné       38.103,- Dlužný komunál      281.752,-

Náklady na kanalizaci      775.963,- Nájemné, poplatky - byty      820.758,-

Náklady na komunál + tříděný odpad      552.465,- Dlužné nájemné, poplatky - byty      217.509,-

Proběhlé investice do obecního majetku v roce 2012: - rekonstrukce KD Litochovice 1.fáze - 
výměna oken, dveří, instalace plynového vytápění, nová elektroinstalace, nové sociální 
zařízení, nové vybavení a výmalba jednotlivých kluboven a knihovny (vznikla nová klubovna 
pro rybáře) - investice v hodnotě cca 865.000 (dotace 640.000,-), - výstavba kanalizace 1. a 
2.fáze Nad rybníčkem, celkem nových 236 metrů kanalizace a vodovodu, investice v hodnotě 
cca 1 milion (investováno z prostředků stavebníků, obce a sponzorských darů), oprava zídek a 
obrubníků, oprava spadlé zídky kolem kapličky v Litochovicích, investice v hodnotě  cca 70 
tisíc (částečně bude proplaceno pojišťovnou), výměna lamp na LED osvětlení,  investice v 
hodnotě cca 1 milion. Výhled na letošní rok 2013: rekonstrukce rozhlasů 1,2 mil (dotace 
MŽP), rekonstrukce silnice Na kovárně (+ doplnění chybějících LED svítidel 14ks) 800 tisíc 
(dotace MAS ČS), rozšíření osvětlení (12 světel) 500 tisíc - zatím nevíme, zda dotace vyjde, 
jinak ze zbývajících financí z úvěru. Dále rekonstrukce zahrádky MŠ - kofinancovat bude ze 
svého rozpočtu MŠ (dotace MMR). Podáme žádost o dotaci na rekonstrukci budovy OU, která 
je jedinou nejošklivější budovou na návsi s panelákovými okny a elektrickým vytápěním. 
Dotace bude podána na MŽP podle data vyhlášení ekologických titulů. Veškeré dotační tituly 
máme bedlivě kontrolované a hlídané z hlediska plnění všech podmínek dotace. Na rok 2013 
máme také přislíbená 2 dotovaná místa - pokračovat u nás bude pan Ježek a úřad práce nám 
přidělil jednu pracovnici do Prackovic ze seznamu dlouhodobě nezaměstnaných. Nicméně 
informace v novinách a televizi vyvolávají v lidech takovou paniku a podezíravost, že slovo 
“dotace” skoro rovná se podvod a krádež. Je to zcela mylné a nespravedlivé, protože bez těchto 
finančních prostředků by rozvoj obce nebyl absolutně možný. Naše obec splácí každý rok 
milion sto tisíc na úvěrech za byty a kanalizaci z minulých let. Finanční prostředky stěží 
zbývají na samotný provoz. Jsme proto vždy vděční, pokud nám nějaká dotace vyjde, protože 
lze vytvářet projekty, o nichž by se nám mohlo jen zdát. Dá to sice velikou práci zajistit ke 
každé jednotlivé akci obrovské množství dokladů, potvrzení, schválení, hodnocení, technické 
zprávy a souhlasy, ale výsledek pak stojí za to. Pevně věřím, že nám letošní akce všechny 
vyjdou. Přeji vám krásné jaro a těším se na setkání s vámi na našem prvním zasedání.

 S láskou Vaše starostka Andrea Svobodová Křešová



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

obce Prackovice nad Labem konané v roce 2013 dne 

13.3.2013 od 17 hodin 
v restauraci Koruna v Prackovicích nad Labem

Pozvánka vyvěšena dne: 27.2.2013
Zapisovatel: Alena Šímová
Ověřovatelé zápisu: Vágner Martin, Dolejš Jiří

Návrh programu zasedání:
1. Zpráva o činnosti OU za období od 1.1.2013-13.3.2013 
2. Rozpočtové opatření č.5/2012 - výsledek hospodaření za rok 2012
3. Výsledek konečného auditu hospodaření SÚC za rok 2012 (KÚÚK)
4. Výsledek inventarizace majetku obce za rok 2012
5. Rozpočet obce na 2013, hlavní plánované projekty, investice, dotace
6. Vícenáklady vzniklé na výstavbě kanalizace II.fáze Nad rybníčkem
7. KD Litochovice - souhrn prací, celkové náklady - vícepráce, zúčtování 

dotace
8. Věcné břemeno chůze a průjezdu přes pozemek obce č.333/2 a 334/1  
9.  Různé - 

a) nový ceník služeb OU 
b) odpuštění komunálu (p.Bartuška)
c) zadávací dokumentace na výběrové řízení na projekt Varovný 

protipovodňový systém pro obec Prackovice nad Labem
d) hospodaření Sdružení obcí za plynofikaci Labské údolí I

10. Diskuse - závěr

V Prackovicích nad Labem dne 27.2.2013     
Mgr. Andrea Svobodová Křešová



Zpráva o činnosti OU za období od 1.1. do 13.3.2013
- dokončení KD Litochovice (topení, plynový kotel, elektřina, voda, odpady, 

okna, dveře, vymalování, nové obklady...), - dokončení terénních úprav - 
kanalizace nad rybníčkem, Prackovice, - kolaudace první části kanalizace 
Prackovice - chataři, - výměna lamp - 138 svítidel LED technologie 
(předáno 16.1.2013), zbývá vyměnit 14, rozšířit o 12 - více v rámci diskuse 
o navrhovaném rozpočtu, - příprava projektů na tento rok - získali jsme 
dotaci na ROZHLASY (987 tisíc), příprava projektu na dotaci - 
rekonstrukce komunikace a výměna 14 lamp (640 tisíc), dotace na rozšíření 
osvětlení 12 lamp, projekt na renovaci zahrádky  MŠ, - oprava voda, 
kanalizace, elektrorozvody v č.p.8, Prackovice n.L., - aktualizace plánu 
krizového řízení obce, - 11.2.2013 audit z krajského úřadu - výsledky a 
podrobnosti o auditu viz bod 3, - 9.1.2013 nalezen v obci Prackovice had - 
odvezen do ZOO Ústí nad Labem (užovka červená), - čištění 
přečerpávacích stanic, -  otevření účtu u ČNB, - zajištění zaměstnanců na 
dotaci z úřadu práce (p.Ježek, p.Vágnerová), - návštěva z Třebenic - 
exkurze na lampy  (přijela starostka, místostarostka, správce VO), Třebenice 
chtějí také dělat  nové osvětlení, tak se přijeli podívat, jak to svítí nám. Byli 
velmi spokojeni, statistická hlášení různého druhu - nakládání s odpady, 
délka kanalizace, objemy kalů, podíl dotací ze zahraničí a pod.

BÁSNIČKA PRO ŽENY  K MDŽ 
OD KULTURNÍ KOMISE  

PRACKOVICE-LITOCHOVICE

Dávno nejsme malé holky, 
přežily jsme jesle školky, 

výchovu i vzdělání,
první lásky vyznání ...

Dnes už víme, co nám sluší, 
víme dřív, než jiní tuší, 
co je tabu, co se může, 

jak na naše drahé muže.

A za to dnes, milé ženy, 
budeme snad políbeny, 

možná bude k EM-DÉ-ŽET 
ve váze i z růže květ. 

Možná ale jako jindy, 
zase nic a jenom pindy. 

A proto si milé dámy, 
popřejeme zase samy.

Ať jsme na vše připraveny
od toho jsme právě ženy!

PLASTOVÉ LAHVE - opětovně žádáme občany, aby 
řádně sešlapávali plastové lahve. Prosím neuzavírejte 
nesešlapanou lahev víčkem - pak obsah nejde ani stlačit. 
Občas mi rupnou nervy, vysypu celý kontejner na silnici a 
otevírám a sešlapávám jednu lahev po druhé. Kontejnery 
nejsou plné proto, že by jich bylo málo, ale proto, že 
občané do nich skladují vzduch, který my za draho 
odvážíme k recyklaci. Poděkování panu Hujovi, který 
trpělivě rozřezává kartonové krabice, které úplně stejně 
zabírají kontejner a k ničemu. Děkuji proto za pochopení a 
věřím, že se to jednou konečně naučíme. Za plasty se nám 
vrací z Ekokomu zpět určitý poplatek, za který od nás 
plasty vykupují. Čím více plastů budeme umět do 
kontejneru sešlapat, tím pro nás lépe - tím budeme mít 
náklady na odpad levnější a nebudeme do budoucna muset 
zvedat poplatek za komunální odpad. Je to všechno 
provázané a nejvíc je to provázané se lhostejností. Děkuji. 

PŘEHLED AKCÍ KULTURNÍ 
KOMISE
23.3.13       Výuka country tanců - do obce 
přijede profesionální učitel country tanců. Už 
šijete dlouhou sukni s volány? Budete ji 
potřebovat. Sledujte plakáty, konat se to 
bude v restauraci U koruny v Prackovicích, 
jiný prostor zatím nemáme. Musíme dokončit 
opravu sálu v KD Litochovice, abychom 
napříště mohli podobné akce organizovat 
tam.... 
30.4.13       Pálení čarodějnic - spolupráce 
s JSDH Prackovice, hasiči jsou připraveni
18.5.13       Výlet Radejčínská rozhledna
2.6.13        Den dětí - opět tradiční program, 
divadlo, soutěže pro děti, zábavné 
odpoledne
14.9.13       Posvícení -  stalo se již tradicí, 
termín jsme naplánovali dopředu, tak je jisté, 
že bude krásné sluníčko. Zase chystáme 
kapelu, prodej výrobků, tombolu a zajímavé 
atrakce.
12.10.13     Výlet Opárno
1.11.13       Lampionový průvod - celkem 
hezká tradice, která má tajemnou atmosféru. 
1.12.13       Rozsvícení vánočního stromu 
- ale to je ještě hodně hodně dalekoSMUTEČNÍ OZNÁMENÍ

S hlubokým zármutkem oznamujeme všem přátelům a známým, 
že nás dne 19.1.2013 navždy opustil pan Josef Černoch ve věku 88 let.
S hlubokým zármutkem oznamujeme všem přátelům a známým, 
že nás dne 3.3.2013 navždy opustil pan Zdeněk Poláček ve věku 47 let.

SVOZ NADMĚRNÉHO  A 
NEBEZPEČNÉHO ODPADU - v týdnu od 
8.dubna začne probíhat svoz nadměrného a nebezpečného 
odpadu. Ukončení svozu bude 19.4.2013

PRÁVĚ JSME SE NARODILI ....
    Jiří Lupínek, říjen 2012
    Jiří Dbalý, leden 2013
    Matyáš Křepela, leden 2013
❀ MIMINKŮM I JEJICH RODIČŮM 
SRDEČNĚ BLAHOPŘEJEME !!! ❀

SRDEČNÁ GRATULACE K VÝZNAMNÉMU ŽIVOTNÍMU JUBILEU
✽Jarmila Zámečníková 85 let, ✽ Anna Zrůstová 90 let,  
✽Anežka Sejkorová 82 let, ✽Jiří Slačík 80 let


