
č.26Obecní zpravodaj
duben, květen,červen 2014

Prackovice - Litochovice nad Labem

Úvodní slovo starostky

Vážení občané,

Konečně nastává ta chvíle, kdy se nám podařilo dát 
dohromady všechny projektové dokumentace, 
veškerá zaměření, revize, i výběrová řízení, takže 
vám s radostí mohu oznámit, že na začátku 
července až do téměř konce srpna budou v obcích 
Prackovice a Litochovice probíhat následující 
opravy po povodni. Nejdražší a nejvýznamější je               
1) oprava šesti přečerpávacích stanic, z nichž 
některé jsou nyní zcela mimo provoz a některé 
jedou na provizorní chod. Oprava se bude sestávat 
z kompletní výměny jak stavební, tak strojové        
i elektroinstalační části těchto zařízení. Přesný 
harmonogram prací bude znám až po uzavření SoD 
na základě výběrového řízení, které probíhá nyní    
a vítězná nabídka bude známa již na zasedání dne 
27.6.2014. Oprava bude v hodnotě šesti milionů       
a pevně věřím, že nám vyřeší mnoho mnoho 
dosavadních starostí. 
Druhá akce, která bude probíhat téměř současně, je 
2) oprava propustků a okolí studánky                     
v Prackovicích. Toto výběrové řízení také právě 
probíhá, projekt byl zhotoven velmi podrobně         
s přesným geodetickým zaměřením a tato akce by 
měla zase zajistit bezproblémový odvod 
povrchových a dešťových vod příkopem od křížku 
do Labe. V rámci této opravy by mělo dojít zároveň 
k vyčištění rybníka a opravě stavidla odtoku          

z rybníka. Zvětšení jeho kapacity nám pomůže i lépe 
zachytávat a regulovat případné přívalové vody.       
U studánky v Prackovicích bude vytvořeno kvalitní 
odvodnění a bude provedena oprava a vyčištění 
vpustí v jejím okolí. Hodnota této akce celkem je cca 
1,4 milionu Kč.
Co se týče již proběhlých oprav komunikací               
a podchodu u kostela, došlo k proplacení faktur za 
tyto práce ve výši 2 milionů a byla podána žádost       
o jejich proplacení na Krajský úřad, který přijímá 
žádosti o proplacení z Fondu solidarity EU. Poslední 
termín příjmu žádostí o proplacení je na začátku září 
a do té doby musíme stihnout dvě výše uvedené akce, 
jejichž celková hodnota se blíží 8 milionům Kč. Na 
přefinancování těchto prací nám bude poskytnut úvěr 
od Komerční banky. Pevně věřím, že všechno 
proběhne hladce a bez problémů tak, abychom         
na konci roku mohli všechny popovodňové náklady 
mít proplacené Fondem solidarity a úvěr tím ihned 
splatili.
Kromě toho nás letos čeká ještě výběrové řízení na 
zhotovitele 3) zateplení budovy OU a výměny oken 
(celková hodnota akce 1,6 milionu Kč, dotace 1,1 
milionu Kč), přičemž realizace této akce by proběhla 
podle finanční situace obce po provedení všech 
zásadních oprav. Krom toho bylo rozhodnuto využít 
90% dotaci na 4) pořízení zametacího stroje, který 
prach nerozmetá, ale naopak vlhčí a zároveň vysává. 
Zbavili bychom se problémového zametání štěrku, 
který někdy spadává do dešťové kanalizace              
(a někudy i do splaškové kanalizace, což působí 
obrovské problémy čerpadlům), ale i vysoké 
prašnosti v obci, zejména v horkých letních dnech. 
Podíl obce by byl cca 160 tisíc, přičemž bychom 
získali stroj v hodnotě téměř dvou milionů. To se nám 
zdá jako luxusní nabídka a velká pomoc                  
pro zkvalitnění prostředí v obci.



Jelikož končí jedno volební období, další akce zatím 
rozjiždět nebudeme, ale pokud lidé budou chtít, 
abych v započaté práci pokračovala, na další čtyři 
roky toho mám v plánu opět velmi mnoho: je nutno 
vyspravit zbylé silnice v obou obcích; tam, kde to 
půjde, by bylo vhodné vytvořit chodníčky nebo 
dlážděné odstavné pruhy, které se budou jednak 
dobře udržovat, a jednak budou pro chůzi mnohem 
příjemnější. Podařilo se nám zanést do vládního 
usnesení, že bude odvod vody z dálnice řešen 
komplexně až dolů k Labi, tj. obě obce by měly být 
tímto způsobem vyřešeny (ale kdy?. Je zapotřebí 
dokončit opravy KD Litochovice - provést 
rekonstrukci horního patra, včetně sociálních 
zařízení, provést rekonstrukci a rozšíření dětského 
hřiště v Litochovicích, provést rekonstrukci               
a rozšíření fotbalových kabin (dodnes nejsou 
zaneseny do katastru ani zkolaudovány, pro uvedení 
situace do souladu je nutno objekt připravit ke 
kolaudaci a provést jeho zápis do katastru).               
V Litochovicích pak rozvinout zázemí veřejného 
tábořiště, případně vybudovat u Labe jednoduchou 
plovárnu. Velkými úkoly je zajistit vybudování mola 
pro malé a výletní lodě, zahájit přípravu projektu 
napojení našich obcí na cyklostezku podél Labe do 
Malých Žernosek. Dále je v plánu i s tím související 
naučná stezka, která by měla ozvláštnit a zatraktivnit 
naše obce, včetně uměleckých děl v přírodě. 
Nesmíme zapomínat na skutečnost, že stále největší 
starostí u nás v obcích jsou infrastruktury. Velké 
sousto bude rekonstrukce čistírny odpadních vod 
tak, abychom po roce 2018 byli schopni splňovat 
limity vypouštěných vod, což by v současné situaci 
možné nebylo. Další problém je elektroinstalace 
veřejného osvětlení, čili zavést vedení pod zem.       
Po dořešení “interních” záležitostí se pak obec může 
s větší lehkostí a klidem zaobírat svou prezentací 
navenek, rozvinout pomoc místním podnikatelům, 
pomoci s vybudováním kvalitních stravovacích         
a ubytovacích prostor, rozvojem turistického ruchu, 
pořádat vzdělávací akce a sympozia,  vstoupit         
do projektů mezinárodní spolupráce. Nápadů           
je spoustu, ale zatím nám křídla našeho rozmachu 
svazují praktické a každodenní resty na stávajících 
zanedbaných infrastrukturách, jejichž opravy jsou 
finančně náročné a projekty na jejich realizaci 
postupují pomalu.

V této souvislosti je potřeba provést i některé 
reorganizace v naší práci na úřadě tak, aby běžné 
provozní záležitosti nebyly závislé na činnosti 

zastupitelstva, tzn. aby případný výpadek             
či nástup nových zastupitelů neohrozil běžný chod 
obce - úklid a čištění v obcích, činnost bytového 
hospodářství, řešení oprav a havárií, provoz 
kanalizace a čištění odpadních vod, pravidelné 
údržby a revize veškerých zařízení a čerpadel a tak 
dále. Vnitřní směrnicí tak do budoucna stanovíme 
veškeré postupy a úkony, které bude obec 
provádět pravidelně a nebude na to potřeba 
neustálá pohotovost starosty. Veškeré tyto aktivity 
nemohou být v kompetenci jednoho člověka - 
starosty, neboť pak už zase nezbývá čas na nic 
jiného. Naše obec je specifická tím, že má            
na starosti úplně všechno, co si jen dovedete 
představit a ještě něco navíc. Jsou obce, co nemají 
byty ani čističku, co mají hotové chodníky              
i lampy, nemají za humny sesunutou dálnici, 
rozlehlé lesy, CHKO atd. Tam se pak řeší jen 
běžné každodenní provoz, dotazy a žádosti. Tady 
je nedořešené skoro všechno a navíc ty obce máme 
dvě, čili vynásobte si všechno dvakrát. Tak perné 
čtyři roky života jsem doposud nezažila jako čtyři 
roky ve funkci starosty. Jsou chvíle, kdy jsem 
velmi unavená a chce se mi umřít. :-) Ve své práci 
jsem od roku 2010 splnila, co jsem lidem slíbila     
a ještě kousek navíc (výstava fotografií čtyř let 
naší práce se chystá na září, na posvícení). 
Největší radost mi ale činí naše spolky (hasiči, 
fotbalisti, Veverčata, knihovny, keramiky, 
rybáři...) a mateřská škola, která se stala centrem 
dění a aktivit v obci., protože obec vždy musí být 
hlavně o lidech. Lidem se u nás musí žít dobře. 
Zásluhou paní ředitelky jsme se úrovní 
předškolního vzdělávání dostali i nad standard 
městských mateřských škol. Její nezlomná 
energie a neutuchající nápady, které spolu              
s oddaným kolektivem zaměstnankyň školky 
neustále vymýšlejí, je pro nás opravdovým 
pokladem. Hovoří o tom i pochvalné dopisy, které 
dostáváme. Tady je jeden z nich:

 Paní starostko! Chtěla bych touto cestou 
poděkovat personálu MŠ pod vedením ředitelky 
paní Bartošové. Jsou skvěle sehrané, na děti byly 
hodné, hodně se naučily. Děti je mají rády            
a se slzičkami odcházejí ze školky, i my dospělí 
uronili slzu. Já za sebe mohu říct, že mezi námi 
nebyl nikdy žádný problém. Do školky naše děti 
chodily jako domů. Školce přejeme hodně štěstí    
a úspěchu, žádné nespokojené rodiče a hodné 
děti. Ještě jedno velké díky všem! Szajkowská



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 2.veřejné zasedání 

zastupitelstva obce Prackovice nad Labem konané v roce 2014 dne 

27.6.2014 od 19 hodin
 v Restauraci Koruna v Prackovicích n.L.

Pozvánka vyvěšena dne: 18.6.2014
Zapisovatelka: Alena Šímová
Ověřovatelé zápisu: Vágner Martin, Dolejš Jiří

Návrh programu zasedání:

1. Zpráva o činnosti od 28.3.-27.6.2014 
2. Závěrečný účet obce za rok 2013, účetní závěrka 2013
3. Výroční zpráva, přerozdělení hosp. výsledku přísp.org. MŠ Brouček za rok 2013
4. Revokace části bodu č.7 z usnesení č.1/2014
5. Příkazní smlouva na VŘ (ČS)- Stavební poradna, vyhlášení, členové výběrové 

komise, pověření starostky uzavřením SoD dle doporučení výběr.komise 
6. Příkazní smlouva na VŘ (propustky) - Alex Vrbová, vyhlášení, členové výběrové 

komise, pověření starostky uzavřením SoD dle doporučení výběr.komise
7. Příkazní smlouva na podání žádosti - ČechiaGroup, s.r.o., p.Šácha - zameták
8. Příkazní smlouvana VŘ (zateplení OU) - Europoint, s.r.o., p.Limberský
9. Úvěr KB, a.s. - 8 mil. Kč na přefinancování oprav po povodni (ČS + propustky)
10.  Vstup do Svazu měst a obcí
11.  Schválení zařazení správního území obce do působnosti MAS České středohoří
12. Smlouva OSA - autorské poplatky za reprodukci hudebních děl
13. Smlouva EKOKOM - o umístění nádob na tříděný odpad
14. Smlouva Okresní knihovna K.H.Máchy v Ltm o každoročním příspěvku
15. Oprava střechy MŠ Brouček, čp.8 Prackovice
16.  Byty - zpráva bytové komise
17.  Nájemní smlouva SPÚ pč.903, k.ú.Prackovice (stavební řízení komunikace Nad 

rybníčkem) 
18.  Žádost o vyhrazení trvalého parkovacího místa pč.1497/2, k.ú.Prackovice n.L.
19. Různé
20. Diskuse

    V Prackovicích nad Labem dne 17.6.2014 
Mgr. Andrea Svobodová Křešová

starostka



Hasičský bál

Obrovský počin se letos poprvé podařil i našim 
hasičům. Nejenže proslavili naši obec počtem 
ukradených májek z okolních obcí (nemýlím-li se, 
bylo jich 11), ale také nádherným završením 
veškerých májových oslav, a to Májovou veselicí. 
Májová zábava se velmi vydařila, návštěvníci měli 
možnost vyhrát opravdu luxusní ceny, naši hasiči se 
představili ve svých nových společenských 
uniformách a to, že je na ně spoleh, dokázali i 
perfektní organizací a zajištěním nejen bálu, ale i 
dalších společenských obecních akcí. Jsem na své 
“rytíře” velmi pyšná a věřím, že budou trvalou 
oporou našich obyvatel nejen ve chvílích nesnází. 
Velké poděkování tedy jmenovitě patří: Michalovi 
Lupínkovi, Pavlu Lupínkovi, Bohuslavu Dbalému, 
Davidu Hauserovi, Kubovi Kamarytovi, Lukáši 
Melničenkovi, Petru Žáčkovi, Patriku Kopeckému, 
Jiřímu Dlouhému ml., Michalovi Řehánkovi, Mírovi 
Hujovi. Zároveň děkujeme všem lidem, kteří 
přiložili ruku k dílu a těm, kteří sehnali pro hasiče 
sponzorské dary.

Završení fotbalové sezóny

Dovolte mi, abych opět napsal několik slov, 
spojených s fotbalem v naší vesnici. Před několika 
dny skončila další fotbalová sezóna a momentálně 
si všichni užíváme zasloužené dovolené. Podařilo 
se nám totiž to, s čím jsme do sezóny 2013/2014 šli. 
Zachránili jsme se a ve III.třídě budeme působit i 
nadále. Chtěl bych touto cestou opět poděkovat 
všem, kteří nám fandí, i vy máte nemalou zásluhu 
na tom, že nás fotbal stále baví. Během celé sezóny 
jsme střídali dobré výkony se slabšími, ale v 
závěrečné části soutěže jsme vyhráli třikrát v řadě a 
v pravý čas jsme se odtrhli z posledního místa, které 
nakonec obsadily Podsedice. Jsem také rád, že jsme 
se společně s hasiči zapojili do pořádání Dětského 
dne v Prackovicích. Na druhou stranu opadá zájem 
o tréninky mládeže, což mě trochu mrzí, protože 
mladé fotbalisty do budoucna nutně potřebujeme! 
Pokud vše dopadne podle plánu, prackovický fotbal 
by měl obnovit tradiční turnaj "O pohár obce" a v 
nadcházejících měsících bychom rádi založili 
starou gardu, která tu fungovala léta. To by bylo z 
fotbalu v letošní sezóně zřejmě vše. Ta další začíná 
přibližně za dva měsíce, informace o prvním zápasu 
se dozvíte s dostatečným předstihem. 

Jan Pechánek mladší

Fotbalovou kariéru se rozhodl 
ukončit jeden z nejlepších fotbalistů, 
který kdy oblékal prackovický dres, 
Lukáš Doleček. S klubem TJ Sokol 
Prackovice spojil úctyhodných 23 
sezón a po většinu času nastupoval 
na postu středního záložníka. Do 
poslední minuty na hřišti byl oporou 
a vynikajícím fotbalistou. 
 !!!LUKÁŠI DĚKUJEME!!! 
D ě t e m  v  P r a c k o v i c í c h  i  
Litochovicích přeji pohodové prožití 
prázdnin.

S hlubokým zármutkem v srdci oznamujeme všech přátelům a známým, že nás v červnu opustily paní 
Marie Malá ve věku 63 let a Marie Peterková ve věku 74 let z Litochovic. Obě byly dlouholeté 
členky volební komise a po celý svůj život se aktivně účastnily a zajímaly o dění v obci. Obě Marušky 
nám budou velmi chybět a navždy zůstanou v našich srdcích. Čest jejich památce. V březnu 2014 
zemřela  ve věku 70 let paní Jana Řehánková z Prackovic.

Jan Pechánek mladší
foto: Vladimír Svoboda

TJ SOKOL PRACKOVICE NAD LABEM
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