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Prackovice - Litochovice nad Labem

Úvodní slovo starostky

Vážení a milí občané,

 jsou tomu právě čtyři roky, co se vám 
poprvé dostalo do rukou moje povídání. Tenkrát se 
jednalo o předvolební leták - vize na nové volební 
období s nastíněním toho, co je potřeba v našich 
obcích udělat, a jak toho dosáhnout. Velká část 
mých prvotních vizí se dočkala realizace, od roku 
2010 do dnešního dne se nám povedlo opravdu 
mnoho, i když jsem ani zdaleka netušila, jak trnitá, 
křivolaká a složitá cesta ke každému, byť 
malinkatému projektu vede. Nicméně z mého 
pohledu, kdybych měla porovnat komunitu našich 
obcí z roku 2010 a nyní z roku 2014, tak se 
nacházíme ve zcela jiném světě. 
 Akce a projekty, které jsem na počátku 
real izovala  osamoceně pouze s  hrs tkou 
zaměstnanců či zastupitelů, nyní zařizuje a 
organizuje velká skupina (pro mě téměř rodina) 
přátel a pomocníků. Máme funkční složky: 
keramiku, Veverčata, knihovny, hasiče, fotbalisty, 
rybáře, jachtaře, kulturní komisi, zastupitele, 
zaměstnance i dobrovolníky z řad ostatních 
občanů. 
 Nesmírně si vážím každého i malého 
přispění od každého jednotlivce. Mám z toho 
obrovskou radost a proto namísto jakýchkoliv 
předvolebních proslovů, dovolte mi, abych vám 
všem touto cestou z celého srdce a s hlubokou 
úctou poděkovala. 
 S většinou z vás jsem měla tu čest se 
osobně setkat,  s některými se potkávám 
pravidelně, jiné potkávám jen nahodile anebo 

alespoň na Posvícení, na lampionech nebo na jiné 
obecní akci. Jsou to novodobě založené tradice, které 
se zapsaly do srdcí vás občanů, a které s nadšením 
připravujeme a každý rok vylepšujeme právě pro 
možnost setkávání a poklidné rozpravy o věcech 
budoucích i minulých. 
 Vážím si i kritiky, pokud není bezhlavá či 
nekonstruktivní. Ani v nejdivočejším snu jsem 
nepředpokládala, že se ve své práci dostanu tak 
daleko - do úspěšného završení jednoho volebního 
období a do přípravy dalších řádných komunálních 
voleb. Mandát tohoto zastupitelstva končí 9.října o 
půlnoci a do zajištění ustavujícího zasedání a volby 
nového starosty a místostarosty v obci již funguje 
pouze starostka a místostarosta. Musím říci, že v té 
předchozí volbě občané “kupovali zajíce v pytli”. 
Málokdo mě znal a nezbývalo než důvěřovat, že své 
předkládané vize budu schopna s vaší pomocí 
realizovat. 
 V dnešní době je situace zcela jiná. Většina 
z vás už má zcela přesnou představu o tom, zda jsem 
schopna svým slibům dostát. Často musím zatlačit 
slzu při krásných slovech těch, kteří se třeba po 
dlouhých letech čekání dočkali nějaké změny či 
vylepšení ve svém okolí, vyplnění dlouholetých 
žádostí a oprav. Ráda bych svou práci “dokončila” 
nebo spíš alespoň ještě chvíli vylepšovala, neboť na 
vsi nikdy není hotovo a stále je co dělat. 
 Ráda bych ve spolupráci s vámi a s vaším 
přispěním a radami vedla obec i v dalších čtyřech 
letech. To však závisí na vůli vás, občanů, a následně 
nového zastupitelstva, koho si zvolí do svého čela. 
Váš hlas bude pro mě velkou poctou. Spolu se mnou 
jsou připraveni plnit nelehké úkoly i další kandidáti 
do funkce zastupitele. Proto předem děkujeme za váš 
aktivní a zodpovědný přístup při volbách do 
obecního zastupitelstva ve dnech 10. a 11.října 2014.                 

Děkujeme za vaši podporu



Podle pamětníků k této události došlo naposledy 
ve čtyřicátých letech minulého století - vypuštění 
rybníka a jeho kompletní vyčištění. Mnozí z vás 
si pamatují jeho částečné čištění v osmdesátých 
letech, kdy byl prohlouben z důvodu zajištění 
požární vody pro nově vznikající prodejnu 
smíšeného zboží v Prackovicích. Po tomto 
čištění zbyly v zadní části rybníka muldy nyní již 
zarostlé vytvořené z vyhrabaných nánosů.   
Tentokrát však v rámci oprav po povodni se 
zastupitelstvo po poradě s občany rozhodlo 
přistoupit ke kompletnímu vyčištění nánosů. Po 
schválení příslušnými orgány tudíž došlo ke 
kompletnímu vypuštění rybníka a následným 
výlovem ryb a živočichů v něm žijících.

 

Tuto akci několika větami zhodnotil Radek Šeba:  
                                                     
 V neděli dne 27.7.2014 se od brzkého  
rána konal  výlov obecního rybníka, a to z 
důvodu jeho následného čištění. Bylo zřejmé, 
že tato nevšední záležitost přitáhne spoustu 
diváků i dobrovolníku. 
 Samotného výlovu se zúčastnila jednotka 
dobrovolných hasičů pod vedením Michala 
Lupínka a výlov samotný řídil vedoucí 
rybářského kroužku a rybářský nadšenec  
Zdeněk Blažej. 
 Po vypuštění vody se ryby neslovovaly 
sítěmi, jak je obvyklé, ale dobrovolníci se 
doslova po krk brodili  blátem a do 
podběráků, které si přinesli z domova, chytali 
postupně rybu po rybě. Rybník byl na svou 
velikost a hloubku vody celkem dobře 
zarybněn, a tak kádě připravené na břehu se 
rychle zaplnily. 
 Mezi velkým množstvím  malých plotic se 
vylovilo zhruba 20 kaprů, z nichž dva byli 
trofejní s mírou kolem 70cm. K našemu 
velkému překvapení se v našem rybníčku 
našel i sumec velký, ale do známého 
"holdegrona"mu však scházelo ještě hodně, 
měřil pouhých 50cm. V rybníčku se 
vyskytovaly  i jiné druhy ryb jako karas, cejn, 
okoun a hrouzek. 
 Po ukončení výlovu se kádě plné ryb 
odvezly k Labi, kde se všechny ryby vypustily 
na svobodu.

VÝLOV RYBNÍKA



KOMUNÁLNÍ VOLBY
ve dnech 10. a 11.října 2014

Níže uvádíme kandidátní listinu, která byla za naši obec do komunálních voleb registrována. 

O žádné další kandidátní listině nemáme informace.

Kandidátní listina:

Mgr. Andrea Svobodová Křešová (Litochovice) - současná starostka

Ladislav Svoboda (Prackovice) - součaný místostarosta, předseda bytové komise, zodpovědný za 

odpadové hospodářství; elektromontér

Martin Vágner (Prackovice) - současný zastupitel, předseda kontrolního výboru; živnostník

Michal Lupínek (Prackovice) - nový kandidát; nyní velitel JSDH Prackovice, hasič HZS Lovosice se 

sídlem v Litoměřicích

Antonín Holeyšovský (Litochovice) - nový kandidát; živnostník

Zdeněk Olejník (Litochovice) - nový kandidát; živnostník

Jiří Dolejš (Prackovice) - současný zastupitel, předseda finančního výboru; živnostník

Miloslava Procházková (Prackovice) - nová kandidátka; servírka

 

Vladimír Svoboda (Litochovice) - současný zastupitel, technické zázemí, výroba Zpravodajů;  vedoucí 

prodeje a technik

Vaše volební účast bude signálem toho, že má cenu v započaté práci i nadále pokračovat a pracovat na 

zvelebování obou našich obcí a odstraňování zátěží minulosti, na modernizaci vzhledu i zařízení, 

zvyšování bezpečnosti a vytváření příjemného domova pro nás všechny. Zároveň děkujeme za 

vyjádření vašich preferencí. Doufám, že k volbách všichni dorazíte  :-).

Na posledním zasedání zastupitelstva obce a následně na OÚ si budete moci vyzvednout  a 
vyplnit DOTAZNÍK, který by měl sloužit jako podkladový materiál novému zastupitelstvu, kde  
budete mít možnost vyjádřit své preference a potřeby, na jaké oblasti by bylo vhodné se v 
následujícím období zaměřit nejdříve, a na které až později. Dle mého názoru je toho moc 
moc moc, co je potřeba udělat, zmodernizovat, a vzhledem k tomu, že všechny ty projekty 
zabírají dlouhé časové období příprav, je potřeba začít zase hned, aby nové zastupitelstvo mohlo 
už od podzimu začít zpracovávat dokumentace k vámi vybraným akcím. Děkujeme tudíž za 
spolupráci a za vaši zpětnou vazbu. 



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 3.veřejné zasedání zastupitelstva obce 
Prackovice nad Labem konané v roce 2014 dne 

25.9.2014 od 19 hodin 
 v Motorestu U brány Čech v Litochovicích n.L.

Pozvánka vyvěšena dne: 18.9.2014
Zapisovatelka: Kateřina Šebová
Ověřovatelé zápisu: Vágner Martin, Dolejš Jiří

Návrh programu zasedání:

1. Zpráva o činnosti od 28.6.-25.9.2014 
2. Rozpočtové opatření 1/2014
3. Výběrové řízení na zateplení OU - 2x zrušeno, zadání nového VŘ 
4. Průběh a konečné náklady akce “Oprava po povodni 2013 - ČS”, proplacení z úvěru KB, 

žádost o proplacení z FSEU, příkazní smlouva TDI p. Svoboda 
5. Průběh a konečné náklady akce “Oprava - po povodni 2013 - propustky”, proplacení z 

úvěru KB, vícepráce-méněpráce, Dodatek ke smlouvě, žádost o proplacení z FSEU, 
příkazní smlouva p. Vágner

6. Odsouhlasení harmonogramu projektu “Snížení prašnosti v obci Prackovice n.L.”, zadání 
VŘ na dodavatele zametacího stroje podle projednaných parametrů

7. Odkoupením pozemku Nad Rybníčkem p.č. 917/8 v k.ú. Prackovice (1388m2) a stanovení 
ceny a způsobu projede 

8. Odkoupení pozemku p.č. 904/5 v k.ú. Prackovice (1418m2), porušení kupní smlouvy (AK 
JUDr. Novák) a stanovení ceny a způsobu prodeje 

9. Prodej bytových jednotek, garáže a jednotlivých společných a venkovních prostor v č.p.8 
 v Litochovicích n.L., stanovení ceny, způsobu prodeje, realitní kancelář RENO
10. Odsouhlasení dotace na pracovnici OÚ p. Šímovou z projektu “Práce pro každého v 

Ústeckém kraji”, a to nejpozději od 1.10.2014
11. Souhlas s převodem p.č.41/5 v k.ú. Prackovice nad Labem od PÚ (kanalizace v cestě u 

rybníčka)
12. Stavební poradna - VŘ na projekty kanalizace (by-pass, ČOV, oprava 3 zbývajících ČS), 

VODA CZ - technická pomoc s kanalizací, servis
13. Bytová komise - plánovaná rekonstrukce neobsazeného bytu v čp.8, Prackovice 
14. Poděkování
15. Různé
16. Diskuse

    V Prackovicích nad Labem dne 18.9.2014
Mgr. Andrea Svobodová Křešová

 starostka 



REKAPITULACE
 volebního období 2010-2014

 dokončené akce a získané finance navíc k běžnému rozpočtu:

2011: Celkem plus 843 tisíc Kč

 (Rekonstrukce hygienického zázemí v MŠ, Dětské hřiště Prackovice nad Labem, Nová 
komunikace k rodinným domům v Litochovicích, 2 dotovaná 2 pracovní místa z EU 214.000,-
Kč)+Nové osvětlení u rodinných domů Litochovice nad Labem, Oprava komunikace u rodinných 
domů Prackovice nad Labem – vlastní zdroje, První fáze opravy hřbitovní zdi Prackovice nad 
Labem, Opravy přečerpávacích stanic a čerpadel, Oprava multicary, Oprava zdi u bytového domu 
Litochovice č.p. 8. 

2012: Celkem plus 1 milion Kč

 (Rekonstrukce KD v Litochovice, Rozšíření kanalizace a vodovodu 78 metrů, Rozšíření 
kanalizace a vodovodu pro 6 nových RD o 158 metrů, Rekonstrukce kulturního zařízení Klubáček 
v Litochovicích + Oprava zídky u kapličky v Litochovicích, Výměna oken v č.p.8 v Litochovicích, 
Instalace nových laviček a košů v Litochovicích, Rekonstrukce přečerpávací stanice č.3 v 
Prackovicích n.L. (v hodnotě cca 120.000,, Příprava výměny VO za úsporné LED osvětlení, 
Příprava - žádost o dotaci na realizaci Protipovodňového varovného systému (rozhlasy), 
Modernizace počítačového vybavení OU, Oprava interiéru hasičské zbrojnice) - nová šatní stěna, 
oprava štukování, obklady, doplnění družstva JSDH o nové členy.

2013: Celkem plus 4.500.000,-Kč

 (Protipovodňový varovný systém, Rekonstrukce místní komunikace Pod kovárnou, Rozšíření 
osvětlení v provedení LED o 12 lamp, Rekonstrukce zahrádky u MŠ Brouček, Opravy v bytech  
Dotace na zaměstnance od ÚP + POVODNĚ:  OPRAVA ČOV, VO, Prvotní náklady na likvidaci 
povodně od KÚ, Dary od KÚ, Dary a úhrada prvotních nákladů pro JSDH, Dotace z MMR pro 
vyplavené domácnosti), Drobné opravy po vsi a v obecních domech.

2014: Celkem plus 12.100.000,-Kč

 (Opravy po povodni - propustky, studánka, rybník, Opravy po povodni - přečerpávací stanice v 
záplavových zónách, Opravy po povodni silnice + dešťová kanalizace, Snížení prašnosti v obce 
- ZAMETAČ, Výměna oken - zateplení OÚ - alokace dotace) 

FINANCE ZÍSKANÉ CELKEM ZA VOLEBNÍ OBDOBÍ K BĚŽNÉMU ROZPOČTU:

zaokrouhleno: 18.500.000,- Kč



Zároveň děkujeme, že s námi třídíte PET lahve. Roční úspora z nového systému třídění 
plastů přesahuje částku přesahující 80 tisíc !!! A to již stojí za to !!!

Motivací k další práci je nám Váš zájem o pořádané akce. Proto bych chtěla jménem kulturní komise touto 
cestou poděkovat všem, kteří se  zúčastňují akcí pořádaných kulturní komisí, ale také těm, co při těchto 
akcích pomáhají s organizací. Plánované akce do konce tohoto roku :

Neděle  21.9. 2014  Pěvecký sbor z Polska - v kostele od 14:00

Sobota 18.10. 2014  Výlet

Pátek 31.10.2014  Lampionový průvod od 16,30 - náves, Prackovice - Litochovice. Po cestě na děti bude 
opět čekat víla a u Labe proběhne vypouštění lampionů štěstí. Hasičský sbor připraví ohníček na opékaní 
vuřtů , dále nás čeká občerstvení a na závěr ohňostroj.

Sobota 29.11.2014 Rozsvícení vánočního stromu - začátek od 16,00 hod. program: prodejní stánky, 
občerstvení;  od 17,00 hod. Koncert dětí MŠ Brouček za doprovodu sboru - trubky a na závěr rozsvícení 
stromu.
  Adventní koncert v kostele - sbor z Řehlovic - Termín bude upřesněn.

       Za kulturní komisi : Ivana Chotětická

P.S.  MŠ Brouček pořádá 14.10.14 od 16 hod. nad fotbalovým hřištěm " DRAKIÁDU"  

ZVEME VŠECHNY NA NEVŠEDNÍ ZÁŽITEK - PŘIJEDOU K NÁM ZPĚVÁCI Z POLSKA

V neděli 21. září zazpívá zde u nás v kostele sv. Matouše v Prackovicích n.L. od 14.00 hod. různé písně: jak 
liturgické - polské a latinské, tak lidové i národní „Mužský sbor rolníků“ z jihovýchodního Polska 
(podkarpatský kraj) z obce Wielopole Skrzyńskie. Sbor byl založen v roce 1986. Členové sboru pocházejí z 
farnosti Wielopole Skrzyńskie a nejbližšího okolí. Sbormistrem je Karol Książek. Sbor z Wielopola 
účinkoval již v Čenstochově, Řešově i Krośnie během návštěv Svatého Otce, také v kostele sv. Kříže ve 
Varšavě, na vlnách Polského Rozhlasu, Radia Maryja a na mnoha dalších místech. V roce 2007 navštívil 
„Mužský sbor rolníků“  Litvu.     
                  Pater Roman, farnost Lovosice

Svoz nadměrného a nebezpečného odpadu proběhne 
od  26.9 do 3.10.2014 

Odpad připravujte v úhledných hromádkách před své domy.

S hlubokým zármutkem v srdci oznamujeme všem přátelům a známým, že nás dne 5.září 2014 
v požehnaném věku nedožitých 91 let navždy opustila paní Božena Bubínková. Rozloučení proběhlo
v obřadní síni Nového krematoria v Ústí nad Labem - Střekově dne 11.září ve 13 hodin. OÚ Prackovice 
tímto vyjadřuje hlubokou soustrast  pozůstalým.

DOTOVANÉ MÍSTO
Po mateřské dovolené nastoupila zpět do zaměstnání paní Kateřina Šebová, avšak zatím jen na zkrácený 
úvazek. Z důvodu poklidného předání veškeré agendy a nepřerušeného chodu výběru poplatků a dalších 
činností se proto zastupitelstvo pro zajištění DOTACE pro paní Šímovou tak, aby mohla u nás zůstat 
alespoň do konce roku 2014, na kterou nastoupí nejpozději 1.10.2014, a tudíž nikterak nevzrostou platové 
náklady úřadu, ale naopak se udělá více práce na dokončení již započatých projektů a zajištění dalších 
finančních prostředků na další volební období (administrace a zajišťování potřebných podkladů). Lépe 
tak budeme moci vyhovět požadavkům občanů na další rekonstrukce silnic a dalších objektů.



FOTBALOVÝ TURNAJ
Dne 2.srpna 2014 se na našem fotbalovém hřišti v 

Prackovicích uskutečnil fotbalový turnaj 
„O POHÁR OBCE PRACKOVICE”

konaný pod záštitou starostky, která velmi uvítala iniciativu 
vedení našeho A týmu TJ Sokol Prackovice. Účastníky 
tohoto turnaje byly krom našeho domácího týmu TJ Vaňov, 
TJ Sokol Libochovany a Sportovní klub Sokol Malé 
Žernoseky. Počasí nám přálo a i první zápas, který naše 
mužstvo sehrálo o postup do finále dopadl pro nás výborně. 
Bohužel se nám druhý zápas s týmem M.Žernoseky 
nevydařil, takže chlapci starostce zlatý pohár pro vítěze 
nevybojovali, ale i druhé místo bylo velmi pěkné a hlavně 
užili jsme si všichni společně krásný sportovní den. 

Jak jste již zaregistrovali, od začátku nové fotbalové 
sezóny funguje v naší obci tým “staré gardy”. Zde je 
několik slov o jejím vzniku od trenéra našeho A týmu 
Hynka Čecha:
Jak došlo k založení staré gardy v Prackovicích nad 
Labem?
     Je nutno poznamenat, že stará garda se již v minulosti v 
Prackovicích hrála. Jde o to, že starší hráči, kteří ukončí 
karieru v „A“ týmu, ještě fotbal chtějí hrát. A to umožňuje 
práva soutěž starých gard v Litoměřickém okrese. Zde 
jsou dvě skupiny v soutěži a je možné dokonce postoupit 
do okresní soutěže. Tak velký je zájem. 
Vzhledem k tomu, že  Prackovickým Sokolem prošla již 
také pěkná řádka hráčů, kteří hráli za různé týmy po 
okrese, řekli jsme si (H. Čech, Fr. Nytl ml. a další starší ), 
že gardu znovu založíme. To předpokládá sepsat soupisku 
v dostatečném počtu hráčů ve věku nad 35 let, zaplatit 
kauci, startovné a přihlásit se. Navíc jsme ale chtěli, aby 
zde hráli hráči, kteří Sokolem prošli již v minulosti. A to se 
tak na devadesát procent povedlo. Je nás na soupisce 
celkem 27 hráčů, kteří mají k sokolu vztah. Dokonce jsme 
zaznamenali další zájemce, které lze doplnit až v zimní 
přestávce. Takové je pravidlo. V každém případě nás 
takový zájem těší. O samotný chod se stará, po stránce tzv. 
papírové, H. Čech a Fr. Nytl ml. a po stránce technické      
J. Bílek a L. Doleček.

Nejbližší fotbalový zápas 5.kola okresní soutěže: 

Sobota 20.9.2014 v 16:30 Prackovice - Černiv “B”

POSVÍCENÍ 2014
 Dne 13.září se již po čtvrté konalo oblíbené  Posvícení 
svatého Matouše na návsi v Prackovicích. Tato tradice byla 
zahájena v roce 2011, a to z důvodu “kolaudace” prvních 
projektů, které se shodou náhod realizovaly na návsi v 
Prackovicích - Dětské hřiště a Přístavba hygieny v mateřské 
škole. Proto jsme uspořádali veselici přímo na návsi. Hned 
po prvním úspěchu bylo jasné, že jsme právě zahájili novou 
tradici, která se lidem zalíbila. Nejenže se zde mohou 
prezentovat šikovné ruce našich spolků i jednotlivců 
(keramika, pečené dobroty, pletení, šití, vyšívání a další 
ruční práce), dovednosti dětí MŠ, činnost hasičů, zábava pro 
děti i dospělé a příjemná muzika, ale jedná se zejména o 
výjimečné a příjemné setkávání lidí z celé vesnice (obou 
vesnic), ke kterému v běžném životě a shonu není tolik 
příležitostí. 
 Vesnice je hlavně o lidech a pospolitosti. K čemu by byly 
opravené budovy, kdyby se v nich nikdo nescházel,  k čemu 
by byly opravené silnice, kdyby na ně lidé nevycházeli. 
Naším dosavadním cílem je zahrnout do práce v obci co 
možná největší skupinu aktivních a angažovaných občanů, 
což se nám touto a podobnými akcemi za ta léta myslím 
celkem slušně zadařilo. 
 Děkuji proto všem obětavým lidičkám, se kterými bylo 
možno tuto a podobné akce pro všechny lidi organizovat a 
jsme rádi, že občané vyjadřují svou podporu právě svou 
účastí - v letošním roce se našeho posvícení průběžně (od 14 
h do 2 hodin do rána následujícího dne) zúčastnilo více jak 
250 lidí, což je na velikost našich obcí celkem rekordní 
počet, ačkoliv byl náš program jednoduchý, domácký až 
rodinný. 
 Už nyní se těšíme a plánujeme, jak vylepšit tuto akci pro 
příští rok!

FOTBAL - STARÁ GARDA



K úžasu všech letos již potřetí dne 23.srpna 2014 přijel 
Ježíšek na bílém koni do Litochovic a přinesl s sebou již 
potřetí “VÁNOCE V SRPNU”. 
 Tato akce se v letošním roce obzvláště vydařila, i když 
nám počasí příliš nepřálo a bylo poměrně chladno - ale co 
jiného bychom mohli “o vánocích” čekat. Perfektní 
organizace ze stran JSDH měla za výsledek skvělou 
“sáňkovačku” na návsi u kapličky pro děti, kdy si za 
pokynů členů JSDH děti užily jak radovánky na sněhu, tak i 
následnou sprchu vodou z hasičského auta. 
 Hostinec u Veverků pak pro děti připravil velkolepou 
hostinu v podobě bramborového salátu, řízků a limonády, a 
po dobrém obídku následovala chvíle nejočekávanější - 
DÁREČKY a samozřejmě muzika a taneček. 
 Celá akce byla financována za přispění OÚ, ale 
zejména finanční a materiální sbírky místních občanů a 
velkého přispění organizátorů akce. Perfektní.  

 Již po šestnácté vyjela Veverčata na svůj letní tábor 
ve dnech 26.7. až 5.8.2014. Letos bylo do Josefova Dolu v 
Jizerských horách. Byli jsme tam i v loni, ale protože bylo 
velké teplo, tak jsme hodně času prožili na místním 
koupališti. 
 Proto jsme se tam vypravili znovu, abychom poznali 
krásy těchto hor. Přálo nám počasí, nebylo velké teplo, tak 
jsme mohli absolvovat mnoho celodenních výletů po 
Jizerskýchhorách. Zdolali jsme Bukovou horu, 
Tanvaldský Špičák, rozhlednu Černou Studnici, 
Protřženou přehradu a mnoho dalších krásných míst, 
kterých je v Jizerských horách moc a moc. 
 Také jsme hodně sportovali, závodili, zdolávali 
překážky, budovali bunkr v lese u chaty. Zažili jsme 
hodně legrace, zpívali u táboráku, kde nás na kytaru 
doprovázel Jirka Polák. 
 Veverčata si odvezla domů diplomy, ceny, ale také 
mnoho zážitků a poznání, bylo výborné ubytování, hodný 
pan vedoucí a personál, fantastická strava. Hurá na další, 
již sedmnáctý letní tábor se těší Veverčata a jejich 
ochránci vedoucí !!!

 P.S. Děkujeme paní starostce a obecnímu 
zastupitelstvu za dotace, které nám poskytují, 
abychom i nadále mohli vyjíždět na tento letní tábor.

                      Jana Bernášková a Lenka Poláková

PROMÍTÁNÍ FILMU

Dne 11.září 2014 proběhlo v bývalé ZŠ první promítání 
filmů i s následnou besedou. Promítání pro nás 
zorganizovaly Andrea Honová ve spolupráci s Evou 
Henniche Křížovou. Účast byla přiměřená. Tentokrát bylo 
tématem prostředí ruskojazyčných mafií.

Foto : Petr Jakubíček

Foto : Petr Jakubíček

ZPRÁVA OD VEVERČAT

VÁNOCE V SRPNU
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