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Prackovice - Litochovice nad Labem

Úvodní slovo starostky

Dobrý den, milí přátelé,
vítám vás u dalšího zpravodaje, tentokrát po 
delší době, než bylo zvykem. Jsem trochu na 
rozpacích, co do tohoto úvodního slova napsat. 
  Vždycky jsem se snažila úvodní slovo 
koncipovat jako takové odlehčené filozofické 
zamyšlení. Ale dostaly se ke mně hlasy 
některých z vás, že píšu do úvodníku naprosté 
bláboly, že jsem příliš velkým snílkem, a že to, 
co říkám, jsou nějaká divná slova patosu a 
pomateného mysticismu. 
   Já to holt jinak neumím. Psa jen těžko naučíte 
lézt po stromech a kočku jen velmi těžko naučíte 
štěkat. Já to mám s lidmi trochu jinak, než 
ostatní, a ti z vás, se kterými jsme se již osobně 
seznámili, dobře vědí, o čem je řeč.
   Každé své slovo myslím naprosto vážně a 
budu velmi ráda, když se přestaneme 
podceňovat a říkat si, že vzletná slova k 
zamyšlení jsou jen pro vzdělance a že to 
běžného člověka nezajímá a ani tomu nerozumí. 
Není to tak. Každý z nás potřebuje v životě 
vědět, kde je jeho místo, kam patří, kde je v 
bezpečí, že si ho lidé kolem váží, že mu rozumí a 
že ho mají rádi bez jakýchkoliv podmínek jen 
tak, jak je, bez okras a předstírání. Každý z nás 

potřebuje rodinu.
  Byla bych velmi ráda, kdybychom se 
postupnými kroky a posuny ve vlastním 
myšlení, které je jedinou překážkou a strůjcem 
útrap v našem vlastním životě, dostali do stavu, 
kdy celá vesnice bude fungovat jako jedna 
velká rodina, kdy budeme mít důvěru ve své 
sousedy a známé, kdy se nebudeme bát ukázat 
svou opravdovou tvář, aniž bychom si připadali 
trapně nebo jako nazí v trní. 
 Cílem veškeré mé práce není jen napravovat a 
rekonstruovat infrastrukturu v obci, jako je 
veřejné osvětlení, rozhlasy a kanalizace, silnice 
a budovy, což nepopírám je velmi důležité, ale 
není to podstatou našeho žití. 
  Mou snahou je napravovat i mylné vzorce 
myšlení, které pravidelně selhávají a nikam 
nevedou. 
 Základním cílem a smyslem našeho žití je 
prostě dostat se do stavu spokojenosti, ochoty 
pomoci, přivřít očko nad slabostmi druhých, a 
dojít k pocitu, že jsme tu správně, že máme 
kolem sebe partu lidí, na které je spolehnutí. A 
věřte mi nebo ne, hlavně my ve vedení obce 
jsme tu od toho, abychom vás v tomto pocitu 
bezpečí co nejvíce podpořili. 
  Dobře víte, že se snažíme vyhovět co možná 
nejvíce oprávněným požadavkům a potřebám 
lidí z obou obcí, ať se jedná o opravu 
komunikací, doladění veřejného osvětlení, 
bytovou politku nebo cokoliv jiného, co vás 
trápí v každodenním životě. Obec je živý 
organismus a jakmile odstraníme jednu závadu, 
hned je tu deset dalších úkonů, které je potřeba 
provést. 



 Úvodní slovo starostky-pokračování
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lidí z obou obcí, ať se jedná o opravu komunikací, 
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Jsem velmi šťastná, že na své pouti v úloze 

starosty jsem měla tu čest jednat již s většinou z 

vás. 

 Mnozí z vás také postupně ztrácejí prvotní 

nedůvěru a začínají chápat, proč některé věci lze 

odstranit hned a jiné trvají delší dobu. 

 Nicméně j sem velmi  zodpovědným 

vykonavatelem vůle lidu, a tak jednotlivé úkoly 

řeším postupně - někdy na váš vkus moc pomalu, 

ale každý den odmazávám jeden rest za druhým. 

 Všimla jsem si však jedné vlastnosti některých 

lidí. Čím více se my, jako obec nebo OU, lidem 

snažíme vyhovět, vyjít vstříc a usnadnit jim 

život, tím jsou nespokojenější, agresivnější, 

jedovatější a zneužívají poskytnutých výhod. 

 Je to směšné a věřte, že bychom neměli 

zaměňovat dobrou vůli a laskavost za naivní 

hloupost a slabost, shovívavé mlčení za nezájem 

či ignoranci a mírnost za schvalování, ač vám to 

může někdy tak připadat.

  Jsou určité meze, za které ve slušné společnosti 

jít nelze. Pak nastávají situace, kdy si ostřejším 

způsobem musíme vyjasnit své pozice a 

zopakovat si pravidla vzájemného soužití a 

fungování.  

  Ač to dělám velmi nerada, musím, a věřte, že 

jsem v obhajobě jistých principů a pravidel velmi 

neústupná. Osobně jsem měla tu čest seznámit se 

s většinou obyvatel, ne vždy to seznámení bylo 

příjemné. Nicméně pokud jsem ještě některým 

koutům našich obcí nevěnovala dostatečnou 

pozornost, věřte, že k tomu postupně tak jako tak 

dojde. 

  Chtěla bych vám jen sdělit skutečnost, že 

všechno, o čem jsem s kýmkoliv kdykoliv 

hovořila, myslím naprosto vážně a 

zodpovědně, nikdy se nestane, že bych 

úmyslně nechala problém kohokoliv z vás 

bez povšimnutí a bez řešení. 

 Již dávno jsem pochopila skutečnost, že 

nikdo z nás si s sebou nikam na onen svět 

nevezme žádný z hmotných statků. Jediné, co 

si s sebou neseme stále, jsou zážitky, 

prožitky, emoce, vzpomínky a hřejivé pocity, 

které v nás někdo druhý zanechal. 

 Přeji vám všem, abyste vědomě přistupovali 

jeden k druhému, abyste si vždy vzpomněli 

na skutečnost, že my všichni v těchto 

lidských tělech potřebujeme pochválit, 

pohladit a povzbudit, že každý, koho potkáte, 

si s sebou nese nějaký ten svůj balvan starostí 

a že ne vždy je naladěn na stejnou vlnu. 

  Ne vždy to, co říká, si máme brát osobně, 

protože to mnohdy s naší osobou nemá nic 

společného. To jen naše ego vytváří bariéry 

mezi dušemi, které jsou ve svém základu 

čisté, sdílné, čestné a upřímné. Buďme k sobě 

proto shovívaví, buďme k sobě vlídní a 

laskaví, trpěliví a jemní, protože to jediné nás 

může posilovat do dalších dní.  

  To jediné nám pomůže ve chvílích, kdy my 

sami budeme potřebovat, aby nám někdo 

rozuměl, shovívavě s námi jednal a vlídně s 

námi pohovořil.

  Na druhou stranu jsem ale pyšná na to, že 

mohu být starostkou tak báječných lidí, jako 

jsou občané Prackovic a Litochovic, ač jsou 

některé momenty velmi těžké a čas od času 

mě na chvilku skosí únava a zmar a musím se 

jít vysmutnit někam daleko do polí, děkuji 

vám všem za účast a spolupráci.  

S láskou

 vaše starostka Andrea



Obec Prackovice nad Labem, 411 33
Okres Litoměřice

POZVÁNKA

2.veřejné zasedání zastupitelstva obce Prackovice nad Labem

v Klubáčku v Litochovicích nad Labem

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

 
konané v roce 2012 dne 

 

Pozvánka vyvěšena dne: 13.5.2013
Zapisovatelka: Alena Šímová
Ověřovatelé zápisu: Vágner Martin, Dolejš Jiří

Návrh programu zasedání:

1. Zpráva o činnosti OU za období od 13.3.2013 do 29.5.2013
2. Závěrečný účet obce za rok 2012, účetní závěrka obce za rok 2012
3. Záměr prodeje pozemků a jejich přidělení dle došlých žádostí (p.č.1191/1 

k.ú.Litochovice, p.č.39/4 v k.ú.Litochovice, p.č. 48/2 a 50 v k.ú.Litochovice, p.č. 1492 
v k.ú.Litochovice, p.č.1421/24 v k.ú.Prackovice (chatová oblast Radejčín), pronájem 
zahrádky p.č.22/1 u č.p.41 v k.ú.Prackovice nad Labem, věcné břemeno chůze a jízdy 
přes p.p.č 334/1, 333/2. 

4. Odsouhlasení nájemní smlouvy se SVS, a.s. na vodohodpodářskou infrastrukturu 
(vodovod Nad rybníčkem 1.fáze)

5. Výsledek VŘ Rekonstrukce rozhlasů - Protipovodňový varovný systém
6. Získání dotace  na realizaci rekonstrukce vozovky a výměny osvětlení, zadání 

poptávky, výběrová komise, uzavření SoD s vítězem
7. Získání dotace na realizaci rozšíření VO o 12 lamp, zadání poptávky, výběrová 

komise, uzavření SoD s vítězem
8. Získání dotace na realizace rekonstrukce herních prvků v zahradě MŠ Brouček, č.p.5 v 

Prackovicích nad Labem, zadání poptávky, výběrová komise, uzavření SoD s vítězem 
9. Smlouva o technické pomoci při řízení ČOV
10. Žádosti o odpuštění platby za KO - upřesnění dle metodiky MV ČR
11. Záměr vybudování mola pro malá plavidla Litochovice 
12. Různé

V Prackovicích nad Labem dne 13.5.2013     

Mgr. Andrea Svobodová Křešová

29.5.2013 od 17 hodin



ZPRÁVA O ČINNOSTI OU a  starostky ( březen-květen 2013)

Připraven byl Závěrečný účet obce Prackovice nad Labem za rok 2012 a Účetní uzávěrka 
obce - veškeré materiály byly vyvěšeny na úředních deskách, na netu a v papírové 
podobě jsou k dispozici také v obchodě u Davida v Litochovicích a na poště v 
Prackovicích. Plné verze i s účetními výkazy jsou pak k prostudování na obecním úřadě, 
získali jsme dvě dotovaná místa pro pracovníky OU (p.Ježek, p.Vágnerová), a to na rok 
do března 2014, 8. - 20.4. proběhl svoz nadměrného a nebezpečného odpadu, 9.5.2013 
proběhl na úřadě audit výběru poplatků za psy z Krajského úřadu, výsledkem auditu bylo 
konstatování, že hospodaření v oblasti výběru poplatků za psy je bez závad a nedostatků, 
evidenci máme v naprostém pořádku. Od měsíce dubna probíhá změna provozu ČOV - 
intenzívní restruktualizace denních úkonů, celkové čištění a dostrojení chybějícího 
vybavení (průtokoměry, pHmetry, odběrové nádoby, stanovení jednotlivých 
technologických postupů, dovybavení schématy a popiskami jednotlivých okruhů a na ně 
napojených zařízení, postupné přebudování některých technických nedostatků, dále 
opět probíhala oprava čerpadel přečerpávacích stanic a jejich čištění, úspěšně proběhla 
kolaudace první části kanalizace a vodovodu Nad rybníčkem, chystá se kolaudace druhé 
části vedoucí k novým parcelám, v nejbližších dnech po schválení zastupitelstvem dojde 
k  uzavření nájemní smlouvy se SVS o provozování vodovodu - lidé budou moci po 
zasedání již uzavírat smlouvy se SčVK o připojení na nový vodovod; došlo k získání a 
převodu historického majetku obce - jedná se o pozemky, které historicky obci patřily a 
během doby přešly pod PF ČR; 30.3.2013 Jachtařský bál, do KD se nastěhovala zpět 
Veverčata viz fotografie), vytvořili jsme novou klubovnu pro kroužek rybářů; 25.4.2013 
proběhl v naší MŠ zápis dětí pro rok 2013/2014.

PLÁNOVANÉ AKCE
 ROKU 2013

 ZÍSKANÉ DOTACE

KD Litochovice

Výběrové řízení na realizaci projektu
Protipovodňový varovný systém 
rekonstrukce místních rozhlasů

Dotace z MAS České středohoří 
 na výměnu 14 zbývajících lamp

rekonstrukce vozovky Na kovárně

dokončena byla první fáze rekonstrukce - tj. 
klubovny v přízemí plus výměna oken na sále 
v prvním patře, provedeny byly tyto práce: 
Výměna 16 ks oken za dřevěná EURO okna, 
nový rozvod topení a 16 ks nových radiátorů, 
instalování kotle na plyn, rozvod plynu v 
přízemí, rekonstrukce sociálních zařízení, 
umyvadel, rekonstrukce elektroinstalace. 
Vyúčtování dotace 640 tisíc bude provedeno 
v měsíci červnu až srpnu.

byly projednány návrhy smluv o dílo, 
dohodnuty byly termíny realizace, po 
schválení těchto dokumentů v zastupitelstvu 
a potvrzení vítězné firmy JD ROZHLASY 
s.r.o., Vigantice 196, 75661 Vigantice 
(MORAVA). Celková hodnota projektu 1,2 
milionu, přičemž dotace z MŽP činí 90% 
způsobilých nákladů.

 
(a posílení několika lamp na žádost občanů) 
plus . 
Po schválení přijetí dotace v zastupitelstvu a 
schválení podkladů pro výběrové řízení, 
zahájíme proces výběru zhotovitele, přičemž 
k realizaci by mělo dojít v období prázdnin. 
V rámci rekonstrukce této vozovky dojde i na 
urgentní žádosti občanů k opravě některých 
velmi poničených částí vozovek v obci. Ač se 
může zdát, že všechno velmi dlouho trvá, 
musíme si uvědomit, že proces od myšlenky 
přes zpracování návrhu, získání veškerých 
povolení až po zpracování žádosti, získání 

dotace, administraci dotace, výběrová řízení a odsouhlasování všech 
závažných dokumentů v zastupitelstvu, je časově velmi náročný akrom toho v 
obci běží takových akcí několik zároveň a stohy potvrzení a dokladů 
potřebných k realizaci daného projektu se jen kupí. Samotná realizace pak trvá 
jen sotva 10% celkového času potřebného od nápadu k předání dokončeného 
díla. Takže prosím opravdu trpělivost.

na projekt RozšířeníVO o 12 nových lamp. Dotace je ve výši 250 tisíc, pokrýt by 
měla 70% nákladů na realizaci tohoto projektu. 

Příprava projektu  (+výměna oken a změna vytápění) - 
tento projekt má již včetně energetického auditu a energetických štítků ve 
zpracování firma Europoint, Ing. Limberský. S první žádosti jsme neuspěli, 
takže to budeme zkoušet v tomto roce ještě jednou získat finance z jiného 
dotačního titulu. Hodnota projektu se odhaduje na 1,6 - 2 miliony, přičemž 70 - 
90% způsobilých nákladů bude hrazeno z dotace. Konečně se nám snad 
povede dát naší budově OU, která je nejošklivějším domem na návsi, nový 
kabátek. Při té příležitosti se budeme snažit nějak elegantně vypudit naše milé 
jiřičky, které nám svými hnízdy a trusem intenzívně zdobí fasádu naší zničené 
a energeticky náročné budovy OU. Už jste přemýšleli nad tím, jakou barvou by 
se měla fasáda tohoto domu opatřit? Návrhů jistě budeme mít zpracovaných 
více a posléze, až bude situace aktuální, společně něco vybereme.

 - kolaudace I.fáze rozšíření kanalizace a vodovodu Nad 
rybníčkem, brzká kolaudace její II.fáze, plánované zavedení přípojky NN, 
uzavření nájemní smlouvy s SVS, aby se mohli připojovat spotřebitelé, 
příprava odkupu vodohospodářské struktury do majetku SVS.

Dotace Ústeckého kraje

Zateplení budovy OU

Kanalizace



Dalšími plány a vizemi do dalších let jsou:

 úprava návsi v Prackovicích, úprava komunikace od kapličky k motorestu v Litochovicích, rekontrukce kapličky v Litochovicích 
a drobných sakrálních staveb na našem katastru, rozšíření fotbalových kabin o klubovnu a prostory pro dorost. Příprava 
přistávacího mola pro turistické lodě na Labi, příprava projektu cyklostezky do Malých Žernosek, příprava projektu rozšíření 
dětského hřiště v Litochovicích o lanové centrum a netradiční herní prvky pro děti i dospělé, příprava projektu protažení 
kanalizačního výtlaku z Litochovic do gravitační kanalizace vedoucí přímo na ČOV s cílem odlehčit přečerpávací stanici č.3 v 
Prackovicích pod kostelem, kam jsou svedeny veškeré splašky z celých Litochovic a poloviny Prackovic, a odkud se vše pracně 
a energeticky náročně do kopce na ČOV, příprava projektu na rekosntrukci a způsobu využití obecní stodoly, obecního dvora, 
možný převod “Fišmílu” (KD Prackovice) do majetku obce a příprava projektu na jeho rekonstrukci, neboť stav této budovy je 
velmi velmi žalostný, takže se co nejdříve musíme všichni dohodnout, co s tím ve chvíli, kdy TJ Sokol Prackovice nabídne tento 
objekt k převodu do majetku obce.  Část z těchto věcí toto zastupitelstvo ještě stihne načrtnout, ale realizace těchto náročných 
projektů by mohla proběhnout až po volbách do zastupitelstev obcí, které se budou konat na podzim roku 2014. Pevně věřím, že 
už nyní si občané začnou v hlavách dávat dohromady kandidátky pro nové volby tak, aby v obci vznikla standardní volební 
situace.

I N F O R M A Č N Í   S E R V I S

Fotbal - TJ SOKOL Prackovice

Poslední dva zápasy jarní části sezóny 2012/2013

Konec sezóny se pomalu, ale jistě blíží ke svému konci. Vrcholí tak 
souboj o to, kdo v nadcházející sezóně nahradí Zahořany ve 
III.třídě. Ačkoliv si náš tým doposud vedl co do výher skvěle - devět 
výher v řadě, zápas 20.kola se našim chlapcům jaksi nevyvedl. My, 
fotbaloví fanoušci jsme do výhry nad Podsedicemi vkládali velké 
naděje, protože bychom rádi naše hochy viděli v příští sezóně hrát o 
třídu výš. 
Bohužel ne všichni k tomuto rozhodujícímu duelu sezóny přistoupili 
zcela zodpovědně a zcela připraveni a v dobré kondici odpovídající 
významu tohoto utkání. A jelikož je fotbal kolektivním sportem, pár 
opravdových fotbalistů na hřišti proti nabuzené jedenáctce soupeře 
jen těžko odolával. 
Nastalo několik fatálních situací, kdy náš brankář čelil zcela sám 
nájezdu několika hráčů soupeře, přičemž jej naše obrana nechala 
zcela bez pomoci a góly tudíž zavěsili soupeři jen díky naší 
nedůslednosti. Naopak náš útok selhával ve zcela jasných gólových 
šancích. 
Naši chlapci prohráli v neděli 19.5. v Podsedicích 1:4 a dveře nadějí 
na postup do vyšší soutěže se začaly velmi rychle zavírat. 
Zbývají poslední dva zápasy sezóny - v sobotu 25.5. ve 14 hodin 
přijede na náš trávník tým Lukavce a v sobotu 1.6. odcestuje náš 
tým do obce Černiv, kde sehraje poslední utkání na tamním hřišti od 
14 hodin. 
Jsme rádi, že však na fotbal začíná chodit čím dál více fanoušků i z 
řad ženského publika, že se fotbalová utkání opět stávají 
společenskou událostí, kde se lidé potkávají, hovoří, fandí a užívají 
si dne volna. Na adresu našich fotbalistů musím po slovech kritiky 
říci, že je výborné, jaký směr vývoj fotbalu v Prackovicích, který měl 
dlouhou a úspěšnou tradici, za poslední rok nabral, a že po dobách, 
kdy trenéři sotva sestavili jedenáctku, máme nyní vždy několik 
hráčů připravených ke střídání či jako zálohu v případě zranění, 
únavy a podobně. 
TJ Sokol Prackovice je naší největší organizací v obci co do počtu 
členů a frekvence jejich setkání (1x týdně trénink, 1x týdně zápas v 
počtu dvaceti a více lidí), což je v dnešní podivné době naprosté 
unikum. 
Kromě toho u nás již více jak rok trénuje tým dorostu poskládaný z 
různých věkových kategorií pod vedením kapitána našeho A týmu 
Jaroslava Bílka, který se dětem (ve věkové kategorii od 6 do 16 let) a 
veškeré organizaci kolem kabin a hřiště věnuje se zápalem a 
vytrvalostí. 

První veřejné přátelské utkání dětského týmu budeme 
moci sledovat na oslavě Dne dětí 1.6.2013 od 17 hodin 
na hřišti v Prackovicích, kde se utkají mladí fotbalisté z 
Litochovic proti fotbalistům z Prackovic. 
Kde jsou ty doby, kdy se život vesnice točil kolem 
fotbalu. Trenéři našeho A týmu si však uvědomili, že 
pokud má mít fotbal v Prackovicích delšího trvání, je 
nutno začít připravovat posily našeho A týmu, protože 
bez této přípravy bychom se za několik málo let ocitli 
opět v tíživé situaci, že nedáme dohromady ani 
jedenáctku. 

Tímto bych chtěla všem zaníceným fotbalovým 
“srdcařům”, bez nichž by fotbal v Prackovicích 
neexistoval, upřímně poděkovat za trpělivost s našimi 
chlapci i dětmi, za schopnost jasně myslet i v 
infarktových situacích, které velmi často nastávají a za 
obrovské množství volného času a nadšení, které do 
fotbalu investují. Děkujeme samozřejmě i hráčům, že 
fotbalu v Prackovicích věnují mnohdy veškerý svůj 
volný čas. Jmenovité poděkování zveřejníme na konci 
sezóny a po udělení souhlasu jednotlivých členů. Vy si 
ale už nyní můžete podrobnosti nalézt na webových 
stránkách klubu, kam se dostanete buď přes naše 
obecní stránky  anebo 
přímo 

www.prackovice-litochovice.cz
http://tj-prackovice.webnode.cz/



Hasiči - JSDH Prackovice

Díky aktivitě, které vyvíjejí naši noví členové SDH (Michal a Pavel 
Lupínkovi), se začínají pomalu rýsovat vize a nápady, které ve 
spolupráci s naší jednotkou realizujeme. 
Minulý víkend se nám podařilo získat darem tři dýchací masky pro 
zásahy v zakouřených prostorách od SDH Klapý, která v nedávné 
době přezbrojila na modernější modely.
 Tímto bychom rádi poděkovali veliteli Mgr.Balaštíkovi za pomoc při 
zprostředkování kontaktu, paní starostce obce Klapý p.Albrechtové 
za vstřícnost a ochotu a panu veliteli SDH Klapý p.Voborskému za 
spolupráci při převozu těchto zařízení k nám do Prackovic.
 Toto je jeden z tisíce příkladů toho, jak velmi je důležitá upřímná 
komunikace mezi lidmi, protože každá akce musí mít na začátku 
jasnou myšlenku, a protože více hlav víc ví, je potřeba ji i jasně sdělit 
- a pak hledat řešení. 
Naši hasiči by rádi získali ještě vyřazené vojenské čluny, ale pokud 
to půjde i další vhodná vyřazená vojenská zařízení. 
Rádi by provedli přestavbu našeho hasičského auta tak, aby se do 
nástavby dalo naskládat co nejvíce potřebného zásahového 
materiálu. Dále by rádi získali novou výstroj včetně helem s držáky 
na světla, protože vybavení naší jednotky je v současné době 
nedostatečné. 
Cílem jednotky je pak aktivně se zapojovat do zásahů v okolí, a 
pokud se povede postup do třídy 3 nebo získání kompetencí pro 
zásahy v oblasti nového úseku dálnice D8, tak i mimo katastr naší 
obce. 
Plánům našich hasičů jsme velmi nakloněni a věříme, že 
postupnými kroky se nám povede naši jednotku opět posunout o 
kousíček vpřed. Proběhlé kulturní akce

 

Dne 17.5.2013 od 17 hodin proběhlo v Klubáčku v 
Litochovicích Vítání občánků roku 2013. Stejně jako loni 
jsme měli tu čest přivítat do obce deset nových občánků, 
deset krásných šikovných dětiček. Na úvod mohli 
přítomní rodiče a příbuzní sledovat krátké pásmo 
písniček a básniček přednesených dětmi z pěveckého 
kroužku, který již více jak rok funguje při MŠ Brouček 
Prackovice pod vedením paní učitelky Ivany Lahovské. 
Bylo velmi zajímavé pozorovat, jak sotva narozená 
miminka bedlivě sledují písničky a básničky, jak reagují 
na své sourozence například v řadách zpěváků a jak si 
samy pobrukují, tleskají a pohybují se do rytmu. Poté 
následovalo oficiální přivítání občánků do naší velké 
rodiny obyvatel našich obcí a předání pamětního listu a 
hračky dítěti, kytičky mamince a drobného finančního 
dárku rodičům děťátka. Po každém jmenovitém předání 
dárků následoval slavnostní zápis do naší pamětní 
knihy. Přivítána byla tato miminka: Bičík Roman, Dbalý 
Jiří (nedostavili se),  Křepela Matyáš (nedostavili se), 
Lancoš Miroslav, Lupínek Jiří, Vondrouš David, 
Holeyšovská Nela, Láníková Kristýnka, Láníková Nina, 
Šebová Terezka. 

Vítání občánků 17.5.2013 v 17 hodin 
v Klubáčku v Litochovicích

Veverčata - Den matek 12.5.2013

Jako již každý rok i letos připravila družina turistického kroužku Veverčata pod vedením paní Bernáškové a Polákové přáníčka 
ke Dni matek. Tato přáníčka pak Veverčata roznášela maminkám a babičkám po vsi Litochovice nad Labem. Děkujeme za 
krásně malovaná přáníčka s nápadem.

SDH
PRACKOVICE



Pálení čarodějnic 

30.4.2013 od 18 hodin na hřišti v Prackovicích

Poděkování patří také těm, kteří přiložili ruku při přípravě této akce:

Dne 30.4.2013 proběhlo na hřišti v Prackovicích tradiční pálení 
čarodějnic s doprovodným programem připraveným kulturní komisí 
ve spolupráci s pracovníky OU. Letos se nám velmi nevydařilo 
počasí. 
Účast byla v prvních okamžicích naprosto rekordní, na plácku před 
kabinami se kolem šesté večer sešlo více jak sto lidí, z toho byla 
polovina dětí. 
Kulturní komise si připravila pro děti hezký program, tančilo se, 
zpívalo, hledal se poklad, opékaly se buřty. Nicméně nepříjemný vítr 
a posléze i pichlavý déšť všechny přítomné vyhnal nejprve pod 
přístřešky, ale po skončení dětské části nakonec i domů. 
Nicméně i tu malou chvíli jsme si všichni užili, ačkoliv jsme všichni 
pospolu nečekali na magickou půlnoc, kdy se otevírají tajemství 
Země a kterou jsme se chystali přivítat velkolepým ohňostrojem. 

Zapálili jsme jen menší vatru, kterou neúprosný vítr nebezpečně 
rozfoukával do všech stran. Děti dostaly buřtíky a pitíčko zdarma. 
Naši symbolickou hadrovou čarodějnici jsme letos tedy ušetřili a 
nevrhli ji do nemilosrdných plamenů, protože na to prostě nebyla 
atmosféra. Takže počká na příští rok. Ale i tak zbyl po této akci krásný 
dojem, neboť je vidět, že se naše “rodina” každým dnem, každou akcí 
rozrůstá o další členy. 
I proto bychom jménem OU a kulturní komise tímto chtěli poděkovat 
všem, kteří i přes nepřízeň počasí, na "pálení čarodějnic" přišli a 
podíleli se na krásné atmosféře pospolitosti. 

 
zajištění a příprava dřeva - naši milí hasiči Michal a Pavel Lupínkovi, 
velitel p.Dbalý, postavení táboráku - p.Dědina a p. Ježek, příprava 
posezení -  p.Dědina , p. Ježek a p.Vágnerová, úklid posezení - 
p.Dědina , p.Ježek, p.Bartošová, Chotětická, příprava pokladu pro 
děti - p.Saková, rozmístění pokladu pro děti - místní fotbalisté, 
zapálení a ohlídání ohně - p. Dbalý. Prostě se nám i tak naše 
FILIPOJAKUBSKÁ NOC čili BELTINE opět vydařila. 

Výlet na rozhlednu Radejčín

Dne 18.5.2013 se sukutečnil další společný výlet pro děti rodiče, 
prarodiče a přátele, tentokrát na rozhlednu Radejčín. Akce se 
zúčastnilo ... rodičů a dětí. Počasí se vydařilo, nálada byla výborná a 
náramně jsme si po cestě užili legrace. Přidáte se příště také k nám?

PLÁNOVANÉ AKCE

SOBOTA 1.6.2013 od 14 hodin na hřišti v Prackovicích nad Labem

REKLAMNÍ SDĚLENÍ

DEN DĚTÍ 

Program
14:00 Zahájení - skákací hrady, zábava
14:30 Soutěže pro děti, opékání buřtů
15:45 Divadelní představení Divadlo Krabice Teplice a pohádka Mrkvoman
17:00 Přátelské utkání dětského fotbalového týmu Prackovice vs. Litochovice

Bytový bazar Terezín, Ul.Tyršova, OTEVŘENO   PO-SO   9:00 - 17:00
ZBOŽÍ  byt - dům - zahrada
Kontakt p.Musil: 730 179 179
Pro občany Prackovic a Litochovic do konce měsíce sleva 20% na veškeré zboží 

Hospoda u Martina, Prackovice nad Labem
Oznamuje, že od PO-NE ve dnech 27.5. - 2.6.2013 bude odečtena sleva 10% při placení

Věděli jste, že: pálení čarodějnic je velmi starý lidový 
svátek, tuto noc se lidé od pradávna schází u 
zapálených ohňů a slaví příchod jara. Tento zvyk 
pochází z pohanských dob, kdy životy lidí pulsovaly v 
souladu s cykly a energiemi přírody, křesťanství se 
naopak tyto zvyky snažilo po staletí vykořenit, a pokud 
to nešlo (zimní slunovrat, příchod jara), tak na ně 
napasovali alespoň nějakou křesťanskou tradici, které 
pak vtiskli zcela nový výklad (vánoce, Velikonoce). 
Nicméně se pálení čarodějnic slaví v mnoha 
evropských zemích (Skotsko, Irsko, Wales, Švédsko, 
Finsko, Polsko, Německo, Rakousko). Tradice oslav 
této noci vychází z keltských zvyků a rituálů, jimiž lidé 
žehnali půdě, aby dobře plodila, stromům, aby dávaly 
zdravé plody. Všechno zlé pak od úrody i lidských 
obydlí odháněl symbolický oheň, do něhož se s 
postupem času házela čarodějnice, ztělesnění 
negativity a špatných energií (woodoo panenka? (:-)). 
Ohně plály tuto noc na všech vyvýšených místech a 
ochraňovaly tak lidská obydlí. Je to ale také noc, kdy se 
sbíraly léčivé byliny, zejména pak jitrocel. Říkalo se, že 
tuto noc se Země otevírá a vydává své poklady. Věřím, 
že i vy jste si tuto magickou noc užili po svém a našli své 
vytoužené poklady. Leží na každém kroku, jen se 
bedlivě dívat! Děkujeme.



HLEDÁME DOBROVOLNÍKY, kteří nám pomohou s organizací dětského dne (pomoc na 
stanovištích soutěží pro děti). V důsledku nečekaného přesunu posledního fotbalového 
utkání sezóny našeho týmu TJ SOKOL Prackovice nad Labem jsme přišli o dobrovolníky 
z řad fotbalistů, kteří od 14 hodin sehrají zápas v Černivě s tamním týmem. Děkujeme 
ochotné maminky, tatínky, babičky, dědečky a další za případnou spolupráci. Hlaste se, 
prosím, předsedkyni kulturní komise, paní Chotětické nebo členkám paní Sakové a paní 
Bartošové Janě. DĚKUJEME!!!
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