
Úvodní slovo starostky

Vážení občané,

přeji vám krásné jaro, i když přináší velké 
množství práce nejen v domácnosti a kolem domu, 
ale hlavně na zahrádkách. 
Květen je nejkrásnější měsíc v roce, alergici jej 
přímo zbožňují (míněno ironicky samozřejmě), ale 
myslím, že pohled na rozkvetlé záhony a sady a 
dlouhé dny plné slunce přinášejí přílivy energie a 
dobré nálady snad každému. Pro nás na Obci však 
jaro znamená to, že nevíme, kam dřív skočit - 
zahájili jsme pytlový svoz tříděného odpadu, který 
naši zaměstnanci zručně třídí, lisují a skladují pro 
odvoz. Následoval i svoz nadměrného a 
nebezpečného odpadu, kterého bylo letos snad 
nejvíc za posledních pět let, co pamatuji. Obrovské 
haldy rozbitých i funkčních věcí jsme vytřídili a 
rozdělili podle způsobu dalšího využití či 
likvidace. Do toho začala růst tráva jak o závod, 
takže bychom potřebovali spíše armádu sekáčů a 
našich pár zaměstnanců odvádí nadlidské výkony. 
Proto bych jim všem tímto ráda poděkovala za to, 
jak trpělivě a houževnatě plní veškeré úkoly, které 
je stojí nemalé úsilí. Mnozí občané si toho také 
považují a všímají si, že odvádějí dobrou práci, což 
mě velmi těší. Také děkujeme lidem, že mají 
nápady, jak některé kouty našich obcí vylepšit. 
Naši zaměstnanci se v těchto ohledech snaží vyjít 
vstříc a být nápomocni co nejvíce. Takže 
všímavým občanům za jejich připomínky 
děkujeme! 
Po dohodě se zastupitelstvem jsme se také pustili i 
do úprav interiéru budovy OÚ, když už budeme 

mít pěknou novou zateplenou fasádu, pěkná okna, 
tak ať k tomu ladí i vnitřek. Dohodli jsme se proto, že 
uspořené finanční prostředky z minulých let 
použijeme na opravu rozvodů elektřiny, sítí, podlah, 
krytiny, vymalování a instalaci úspornějšího topení 
na plyn a schodů, které jsou v současné době hlavně 
pro starší  občany až nebezpečné. Původní projekt na 
změnu vytápění z roku 2005, který nechal zpracovat 
již v dávných dobách pan starosta Kodýtek, jsme 
nechali zaktualizovat podle současných norem a 
úpravy provedeme z velké části podle něho. Navrhli 
jsme i změnu dispozic na úřadě, provedli revizi 
archivu, který po dokončení úprav zpřehledníme a 
zkatalogizujeme. Chceme, aby se zde dobře a 
efektivně pracovalo, aby bylo vše přehledné, a také 
aby byly tyto prostory příjemné pro občany. Veškeré 
tyto úpravy provádíme svépomocí tak, aby práce 
vyšly co nejlevněji. Velkou měrou se na nich podílejí 
všichni naši pracovníci. Tímto bychom se chtěli 
omluvit našim občanům za výpadky v provozu 
úřadu, protože kvůli úpravám jak na fasádě, tak i 
uvnitř byl v některých dnech odpojen proud či 
internet, anebo kvůli stavebním pracem a prachu, 
jsme byli nuceni opustit své pracoviště úplně a 
zpracovávat administrativu ze svých domovů.  Co se 
výběrů poplatků týče, prosíme občany o pochopení a 
žádáme, aby využívali co možná nejvíce pouze 
úřední dny pondělí a středu, kdy jsme v úřadě dlouho 
a budeme se věnovat jen lidem. Další dny bychom 
rádi věnovali úklidu, třídění, katalogizaci a instalaci 
počítačových sítí. Za toto vám děkujeme. Další 
událost, se kterou bych se ráda podělila, je brigáda 
“Ukliďme Česko”, která proběhla 18.dubna 2015 
od 9 hodin v obou obcích. Pro nedostatek 
dobrovolníků, kteří by vedli brigádu v Prackovicích, 
byla organizace v této obci zpočátku trochu 
nepřehledná, ale nakonec se vedení zde ujal tradičně 
pan Vágner, a se šesti dobrovolníky uklidili a 
vysekali problematické části obce, 
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zejména pak u Křížku a kolem nádraží. 
Účast v Litochovicích byla mnohonásobně hojnější, 
a to díky ochotným vedoucím spolků, kteří povolali 
své členy, takže se účastnila Veverčata v počtu 2 
dospělých a 16 dětí, rybáři v počtu 2 dospělých a 7 
dětí a dva velmi ochotní hasiči. Na začátku jsem 
rozdala pracovní pomůcky (rukavice, pytle), 
nezbytné lahve s vodou a děti dostaly ještě jako 
poděkování oplatku. 

Rybáři uklidili břeh Labe v celé délce až k 
Prackovicům, Veverčata se pustila do úklidu hřiště, 
přilehlého lesa a sálu kulturního domu, a my s hasiči 
jsme vyrazili podél potoka vzhůru do serpentýn, do 
svahů a lesů, odkud jsme vytahali obrovské 
množství čerstvých i letitých odpadů, včetně dvou 
obrovských kol od traktoru, dalších pneumatik, 
spousty elektrospotřebičů, PET lahví, sklenic a 
plastů. I rybáři u Labe, kteří se potom přesunuli i k 
nám do serpentýn, našli kuriozní nálezy - např.měch 
z nákladního vozu. Desítky naplněných pytlů pak 
trpělivě a usilovně nakládali a odváželi naši 
pracovníci do svozu na sběrový dvůr. V půl jedné 
odpoledne jsem zjistila, že jsem v lese s haldou 
odpadků již sama, zavelela jsem si ukončení brigády. 
Své úsilí někteří odnesli nachlazením, protože ač 
bylo slunce, bylo velmi chladno, ale pocit z dobře 
vykonané práce hřál všechny zúčastněné. 

TÍMTO VŠEM ÚČASTNÍKŮM VELMI 
UPŘÍMNĚ DĚKUJI a nesmírně si vážím jejich 
ochoty a obětavosti, jejich vůle něco změnit a 
vyčistit místo, kde žijeme. Jsou to přesně ti lidé, kteří 
si většinou nestěžují, ale jdou a bez řečí něco udělají - 
pro sebe, ale i pro druhé. Je to moc hezké a myslím, 
že bychom si všichni měli lidí s podobným 
přístupem považovat. Jdou příkladem a jsou velkou 
oporou při mé snaze o zlepšení stavu věcí, kterého 
bychom bez jejich pomoci a spolupráce nikdy 
nemohli dosáhnout. Takže ještě jednou velké díky!
Jaro je i obdobím plánování oprav a projektů, které 
se budou realizovat během léta - již nyní víme, že v 
první žádosti o dotaci na hřiště v Litochovicích jsme 
neuspěli, ale zkusíme to znovu v další výzvě, která 
probíhá nyní. Kdyby to i přesto nevyšlo, dohodli 
jsme se s místními hasiči a zastupiteli, že za finanční 
částku vyčleněnou pro kofinancování projektu 
bychom svépomocí udělali úpravy a vylepšení hřiště 
v menším rozsahu. Uvidíme, jak to tedy nakonec 
vyjde....
Od Lesů ČR jsme si vyžádali označení akátových 
stromů, které bychom si mohli pokácet a využít pro 
zhotovení lavic a stolů a dalšího vybavení na hřiště, 
neboť akátové dřevo je jedno z nejodolnějších a 
máme ho plné okolní lesy. Hasiči stromy porazili a 
přepravili a uvidíme, jak se podaří toto dřevo 
zpracovat k užitku dětí i dospělých. 

Hasiči také pokračují na úpravách koryta 
potoku od Křížku v Prackovicích do rybníka podle 
plánu, který jsme si stanovili v loňském roce, 
navezli písek na vjezd do rybníka, pomocí našeho 
pracovníka vyzdí i čelo nátoku odkalovací jímky. 
Kromě technické pomoci obci v různých oblastech 
se naši hasiči s nadšením pro ně vlastním pustili i do 
organizování májových oslav. 

Letos již podruhé s pomocí techniky 
vystavěli vysokánskou nazdobenu májku na návsi v 
Prackovicích a v noci ze 30.4. na 1.5. se svobodným 
děvčatům z obou obcí objevily u vrátek malé májky 
s barevnými fáborky na znamení toho, “kam mohou 
svobodní chlapci zavítat na návštěvu”. Je to krásný 
a veselý zvyk, kteří naši chlapci oprášili a dali mu 
nový rozměr. Zejména pak svými úlovky májek 
dovážených z nočních výprav do okolních obcí.  

Na závěr májových oslav pak všichni naši 
hasiči srdečně zvou občany na kácení májky v 
sobotu 30.května odpoledne a potom také na 
Hasičskou májovou zábavu, kterou pro vás s 
velkou pečlivostí připravili včetně bohaté tomboly 
a těší se na hojnou účast příznivců květnových oslav 
a hasičů zvlášť! V sobotu dopoledne budou opět 
procházet oběma obcemi s hudbou a zastaví se před 
vrátky každé svobodné děvčice, kterou vyzvou k 
tanci. Zároveň bude možno zakoupit si lístky do 
tomboly o májku i na večerní zábavu. Přejme si 
hlavně hezké počasí a hodně pěkných zážitků. 

Když jsme u té kultury, ráda bych shrnula 
proběhlé akce z uplynulých dvou měsíců - naše 
kulturní komise sklidila opět velký úspěch oběma 
hlavními akcemi, které v březnu a dubnu 
organizovala. Bylo to především březnové setkání 
žen v rámci MDŽ, jehož spontánní a u srdce hřející 
hodnocení si v děkovném dopise se souhlasem 
autorky dovolujeme zveřejnit na dalších stránkách.
 

Tradiční pálení čarodějnic 30.dubna 
bylo letos výborné již tím základním - výborně 
vyšlo počasí. Účast lidí byla hojná a z mnoha 
různých stran slyším chválu a díky za nové atrakce, 
které v rámci odpoledne naše kultura vymyslela - 
návštěvníci byli svědky výcviku dravců a někteří z 
nich si dokonce mohli zkusit, jaké to je, když vám 
na nataženou paži přistává mnohakilogramový orel 
nebo jiný velký dravec. Takže za všechny 
spokojené občany tímto děkuji členkám kulturní 
komise za bezva nápady! Bohužel, pro nedostatek 
zájemců se nakonec neuskutečnil březnový zájezd 
do Polska, i když původně padala na hlavu členek 
komise výtka, že zatím žádný takový zájezd 
neorganizovaly, a tak to tedy zkusily - ale ač jsme to 
vyhlásili i v okolních obcích, aby se naplnil alespoň 
malý autobus, počet účastníků nebyl dostatečný. 



Něco podobného se nám již také jednou v minulých 
letech stalo - na urgence některých občanů jsme 
zorganizovali posezení s živou muzikou, ale když 
přijela kapela a večer měl začít, dorazil jen jeden 
taneční pár.
V pátek 15.5.2015 jsem se na pozvání pana starosty z 
Malých Žernosek mohla zúčastnit slavnostního 
otevření projektu, který bude zajímat zejména turisty 
a rodiny s dětmi, a je jím nově otevřená Naučná 
stezka skřítka Portáše - společný projekt sdružení 
o b c í ,  m i k r o r e g i o n u  P o r t a  B o h e m i c a  -  
www.portabohemica.cz. Členskými obcemi jsou 
obce Hlinná, Libochovany, Libotenice, Kamýk, 
Lhotka nad Labem, Malé Žernoseky, Malíč, 
Michalovice, Mlékojedy, Píšťany, Velké Žernoseky, 
Žalhostice a nově bychom se měli stát, po 
odsouhlasení zastupitelstvem na nadcházejícím 
zasedání, členy i my. 
V tomto konkrétním projektu se jedná o 16 zastavení 
- 16 naučných tabulí rozmístěných po území výše 
uvedených obcí, cestou vás pomyslně provede 
průvodce nejpovolanější - skřítek Portáš, a u každého 
zastavení mohou děti i dospělí plnit různé úkoly a 
vyplňovat hrací kartu symboly a písmeny skrytými 
po cestě. 
Po vyplnění karty si mohou účastníci na vybraných 
místech vyzvednout jako odměnu suvenýry na 
památku. Naše členství v tomto mikroregionu by 
nám mohlo otevřít cestu k uzší spolupráci se 
sousedními obcemi a realizovat projekty, které 
přesahují rámec našeho katastru - v našem případě by 
to byla naše vysněná cyklostezka propojující 
Prackovice a Litochovice s přívozem v Malých 
Žernosekách, a to schůdnou cestou podél břehu řeky 
Labe tak, aby byla fyzicky nenáročná i pro malé děti 
(přípravná jednání v tomto ohledu jsme již ve 
spolupráci s jachtaři zahájili), dále pak naučná stezka 
(na motivy profesionálně zpracované Virtuální 
naučné stezky, kterou můžete nyní navštívit na 
našich webových stránkách, a kterou systematicky a 
s velkou pečlivostí vypracoval a poskytl na webu 
www.podkubackou.cz p.Zeman). 
Témat spolupráce se sousedními obcemi je však 
mnohem více (odpady, vzdělávání, podpora 
podnikání, sport apod.), a proto pozvání 
mikroregionu Porta Bohemica stát se jeho členem 
vítáme a jsme připraveni vložit do společné práce své 
nápady a potenciál našeho území.

N e j z á v a ž n ě j š í m  b o d e m  n a š e h o  
nadcházejícího zasedání pak bude schvalování 
Závěrečného účtu a Účetní závěrky obce za rok 2014. 
Tyto dokumenty obsahují veškeré informace o 
průběhu roku 2014, a to jak z hlediska činnosti obce, 
spolků a organizačních složek, ale i z hlediska 
účetního. Oba dokumenty jsou tak rozsáhlé, že ve 

skleněné desce můžeme vystavit jen části z nich, 
kompletní dokument se všemi přílohami je vyvěšen 
na webu a v tištěné podobě je k dispozici na úřadě. 
Dnes uveřejňujeme zprávu o činnosti Veverčat za rok 
2014, postupně do našeho Zpravodaje, který je 
prostorově velmi omezen, budeme vkládat další 
činnosti ostatních aktivních skupin, které se 
významným dílem podílejí na fungování našich obcí. 
Děkujeme.

Blíží se léto a s ním i prázdniny. Na nás 
čeká velké množství práce, administrativy i 
konkrétních oprav a rekonstrukcí. Přeji Vám, ať Vás 
létem provázejí jen samé krásné zážitky, dobrá 
nálada, ať si ve zdraví užijete sluníčka, odpočinku a 
hezké chvíle se svými rodinami. Těším se na setkání s 
Vámi na zasedání anebo na některé z obecních akcí, 
na které naleznete pozvánky dále ve Zpravodaji. 

Přeji Vám krásné léto! S láskou Vaše starostka   

    Hodnocení oslav MDŽ

V sobotu 7.3.2015 jsem se s polu s manželem 
zúčastnila oslav MDŽ v hospůdce Na statku v 
Prackovicích. O příchozí se vzorně starala kulturní 
komise, která ženy přivítala kytičkou, malým 
dárkem a občerstvením. K dobré náladě přispělo 
vystoupení členek ochotnického divadla obce 
Vchynice, které předvedlo dvě velmi vtipné a 
bravurně provedené scénky. 
Přítomní je odměnili velkým potleskem. K tanci, 
poslechu a zpěvu zahráli “Harmonikáři z České 
Lípy”, kteří dovedli rozproudit zábavu a 
vyprovokovat ke zpěvu. 
O mladých lidech velmi často my, dříve narození, 
říkáme, že na ně není spolehnutí a chybí jim 
zodpovědnost. Domnívám se, že by změnili názor, 
kdyby viděli, jak svědomitě se o návštěvníky 
hospůdky starala Michaela s Františkem. 
I jim patří za jejich přístup k přítomným občanům mé 
poděkování a obdiv. Prostory hospůdky byly 
zaplněny návštěvníky, kteří v průběhu celého večera 
přicházeli a odcházeli. 
Poslední návštěvníci odcházeli o půlnoci spolu s 
harmonikáři z České Lípy.                 

           8.3.2015,  V. D.



Leden - novoroční výstup na Lovoš, úklid pod Milešovkou, rozvěšování ptačích budek, návštěva obory 
pro daňky a jeleny Únor - psí útulek Řepnice, bazén Lovosice a Ltm, Radobýl Březen - Čertovy hlavy 
Liběchov, bazén Ltm Duben - bazén Lovosice, branný závod Medvědí stezka Ltm (zde jsme byli velmi 
úspěšní, vybojovali jsme jedno první místo (Anežka a Hanička), jedno druhé místo (Kája a Denča),         
a dvakrát třetí místo (Lucka K a Áďa Dl., Cyrda a Domča K.) Květen - Doubravská hora Teplice, Ostré 
- Úštěk (barokní poutní místo), Radejčín - Dubice, výroba a roznášení přáníček ke Dni matek 
Červen - Finská stezka - Štětí (soutěž pro nejmenší - 2.místo - Kačka K. + Kačka L., 3.místo (Vaneska + 
Kačka Šmr., účast Filípek + Eliška M), Botanická zahrada Teplice, Rtyně nad Bílinou - pouť Červenec - 
Koštice nad Ohří, Pátek - zámek Červenec-srpen  26.7.-5.8.2014 LETNÍ TÁBOR JOSEFŮV DŮL - 
18 dětí + 4 dospělí, výlety: Protržená přehrada, Tanvaldský Špičák, Černá studnice (rozhledna), Buková 
hora, vodopády Jedlová, Finkův kámen Smržovka, Peklo, Kořenov…, + soutěže družstev sportovní + 
vědomostní, branný závod, hledání pokladu, olympiáda, DO-RE-MI, RISKUJ, soutěž v malování, noční 
pochod, koupání, maškarní ples, táboráky … (pozn.starostky: neuvěřitelné! to se snad ani nedá stihnout! 
BRAVO!) 
Září - rozhledna Stradoňka (Louny), zámek + zámecká zahrada Teplice Říjen - rozhledna Kohout 
(Benešov nad Ploučnicí), Opičí hlavy (Úštěk) Listopad - vrch Bořeň (Bílina), psí útulek Ústí nad Labem, 
bazén Lovosice Prosinec - sklepení + muzeum Litoměřice, noční pochod Opárnem, oslava vánoc a spaní v 
klubovně, výroba a roznášení přáníček k vánocům.

 PROMÍTÁNÍ DOKUMENTÁRNÍHO FILMU “ZEMŘÍT UKAMENOVÁNÍM”
Sobota 23.5.2015 od 19 hodin - Motorest u Brány Čech

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY 
U LABE 

V LITOCHOVICÍCH

Rybáři Litochovice zvou všechny rybáře, malé i velké 
na Rybářské závody pořádané na břehu Labe                  
v Litochovicích, a to v sobotu 20.6.2015. 
Sraz účastníků je 5:30 ráno u Klubovny TJ Litochovice, 
kde se všichni závodníci zapíšou a dostanou pokyny k 
organizaci závodu. Srdečně zve vedoucí a členové 
rybářského kroužku Litochovice.

Trest smrti ukamenováním mohou v Íránu dostat ženy a někdy i muži, kteří se 
provinili cizoložstvím, prostitucí či zabitím v sebeobraně. Advokátka Šadi Sadrová, 
novinářka Asijeh Aminiová a další aktivistky za práva žen se snaží pomáhat těm, 
které byly odsouzeny k tomuto nehumánnímu, ponižujícímu a velmi bolestivému 
způsobu popravy. Jejich práce je však obtížná - sesbírat důkazy je téměř nemožné, 
neboť íránská vláda se snaží vše ututlat vzhledem ke kritice, kterou ji zahrnují 
mezinárodní organizace zabývající se lidskými právy. 

VSTUP ZDARMA, NENÍ VHODNÉ PRO DĚTI

Činnost turistického kroužku
 Veverčata za rok 2014



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 2015 dne 

27.5.2015 od 19 hodin 
 v Motorestu U brány Čech v Litochovicích n.L.

Pozvánka vyvěšena dne:18.5.2015
Zapisovatelka: Kateřina Šebová
Ověřovatelé zápisu: Procházková Miloslava, Olejník Zdeněk

Návrh programu zasedání:
1. Zpráva o činnosti od 28.2.2015 - 27.5.2015 (viz samostatná 

příloha+Zpravodaj)
2. Závěrečný účet a účetní závěrka za rok 2014 (+ výsledek auditu 

hospodaření ÚSC za 2014)
3. Územní plán obce - další postup
4. Sponzorský dar pro MŠ, plánované akce 
5. Prodej pozemku p.č. 398/1 k.ú.Litochovice (p.Procházková)
6. Prodej pozemku p.č.1421/15 k.ú.Prackovice n/L (zahrádka Radejčín) 
7. Věcné břemeno - sdružení žadatelů (Holeyšovský, Dbalý, Macha)
8. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení VB (Florián)
9. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení VB (Trojanovi - Martia)
10. Změna zástavních práv na budovy obce (doplacení úvěru KB povodně)
11.  Zpracování PD prodloužení výtlaku - náves Prackovice (Envitech)
12. Rámcová dohoda o poskytování právních služeb - AK Císař, Nesvadba
13.TDI budova OÚ - (M.Vágner) + předp. náklady na úpravy interiéru  OÚ
14. Vstup do Mikroregionu Porta Bohemica
15. Smlouva č.14169873 o poskytnutí podpory ze SFŽP (zateplení OÚ)
16. Doplnění
17. Různé
18.Diskuse

    V Prackovicích nad Labem dne 18.5.2015
Mgr. Andrea Svobodová Křešová

starostka



Z nepřeberného množství zajímavých aktivit, výletů a projektů naší MŠ vybíráme jeden tematicky 
laděný projekt, který podporuje naši snahu zdokonalení odpadového hospodářství. Přečtěte si, co 

paní učitelky v naší MŠ vymyslely!!!

Lidičky zlatý, ve školce řádil skřítek Nepořádníček. Po celé zahradě rozházel snad tunu odpadků, ale my 

jsme se toho jako správní šikulkové nezalekli. 

Rozdělili jsme si úkoly a zahráli si na skřítky. Skřítek s modrou čepičkou baští papír a říkáme mu 

, ten se žlutou čepičkou baští plasty a říkáme mu  a ten s červenou čepičkou má rád 

kov a říkáme mu . Skřítek se zelenou čepičkou baští sklo, bydlí na návsi a říká se mu 

.

Každý skřítek Odpadníček ví, kam který odpad patří a správně třídí podle druhu materiálu. My děti z MŠ 

Brouček už to také umíme a ještě si k tomu zpíváme novou písničku: 

My jsme skřítkové, odpad třídíme, dle barev, dle barev. 

řítek ten rád papír, a červený kovy baští, 

PS: Lidičky, skřítek Nepořádníček řádil i v okolí našich vesniček. Tak snad se nám ho podaří společnými 

silami z našeho okolí vyhnat. Chceme, aby i okolí našich domovů bylo krásné jako naše školní zahrada.

Skřítkové ve školce 9.4. 2015

Kovožrout

Papírožrout Plastožrout

Skložrout

Modrý sk žlutý zase plast.

 

 

 

PS: Odpad jako názorný materiál byl čistý a umytý

...sklo jsme odnesli do zeleného kontejneru

...skřítek Nepořádníček řádil na naší zahradě

 

...papír do modré popelnice

...a kam patří plastová lahev???



MICHAL LUPÍNEK VYBOJOVAL PROFESIONÁLNÍ TITUL WAKO PRO

Dne 18.4.2015 se konal dlouho očekávaný galavečer 
kickboxu v KV aréně v Karlových Varech s názvem 
MythologyFight Night. 
V hlavním programu večera byly celkem tři titulové 
zápasy WAKO PRO. 
V jednom z nich se utkal o mezinárodní titul 
profesionálního mistra České republiky WAKO 
PRO náš bojovník Michal Lupínek (22 let). 
V zápase vypsaném na 5 x 3 min dle pravidel kickbox 
lowkick ve váze do 81,4 kg mu byl, soupeřem držitel 
profesionálního titulu mistra Slovenska WAKO PRO 
Lukáš Debnár (22 let). 
Pro mě i pro Michala, rodáka z Prackovic nad Labem, 
který pracuje jako profesionální hasič, byl tento dlouho 
očekávaný zápas vyvrcholením tvrdé dvouměsíční 
přípravy, kterou jsme spolu absolvovali.     

           Vít Masopust - trenér

OBEC PRACKOVICE NAD LABEM SE PŘIPOJUJE
S GRATULACÍ ,  PŘEJE MNOHO DALŠÍCH 
TROFEJÍ A ÚSPĚCHŮ, GRATULUJEME, MICHALE !!!

Kulturní komise zve velké i malé občany našich vesniček na
Společný pěší výlet do Třebenic 23.5. 2015

Odjezd: v 9,13 hodin z Prackovic n.L. do Úpohlav, pěšky dojdeme do Třebenic (cca 5 km). 
              Zde si prohlédneme Muzeum českého granátu a občerstvíme v místní vyhlášené cukrárně.
              Předpokládaný návrat  kolem 17,00 hodiny.

Mezinárodní den dětí  7.6. od 15 hod

Program: začátek v 15,00 hodin - pohádka divadlo Krabice
                             od 15,00 do 18,00 hodin nafukovací hrady a zorbing pro větší děti
                             od 16,00 do 17,00 soutěže od fotbalistů, hasiči požární auto, pěna na závěr...)
                             v 18,00 hodin závěr.       

         změna programu vyhrazena

Všem přátelům a známým oznamujeme smutnou zprávu, že nás dne 21.5.2015 navždy opustila 
paní Jana Liscová z Prackovic nad Labem ve věku 73 let. 
Poslední rozloučení se zesnulou proběhne dne 28.5.2015 v 10:30 v obřadní v Lovosicích.
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