
Úvodní slovo starostky

Vážení občané,

je mi velkým potěšením, že vás mohu opět 
pozdravit - poprvé v roce 2015 - na stránkách 
našeho obecního zpravodaje a popřát vám zejména 
zdraví a pohodu v průběhu celého tohoto roku.       
Z důvodu úspor se snažím koncentrovat informace 
do našeho malého zpravodaje na celé období mezi 
jednotlivými zasedáními. Pozvánku na první 
zasedání zastupitelstva v roce 2015 naleznete 
vloženou do zpravodaje. Asi nejdůležitějším 
bodem zasedání je schvalování rozpočtu obce na 
rok 2015.
 Návrh rozpočtu obce byl vyvěšen na obecním 
webu a na skleněných úředních deskách od 
10.2.2015. Vyjádřit se k němu mohou všichni 
občané - buď přímo anebo prostřednictvím svých 
zastupitelů. 

Předpokládané příjmy a výdaje 

Příjmy celkem:                                 
Výdaje celkem:    

Daňové příjmy:   6.858.000,-
Příjmy z dotací:                     15.608.000,-
Příjmy ostatní:    2.610.000,-

25.076.000,- 

Výdaje provozní:     7.617.000,-
Výdaje investiční:   9.044.000,-

24.526.000,-

Financování (úvěry):  7.865.000,-

Plusová rezerva:          550.000,-

Nejvýznamnější záležitostí začátku tohoto roku je 
kontrola z Krajského úřadu ohledně všech dokladů    
k vyplacení účelové dotace na opravy škod po 
povodni v červnu 2013 (dle žádosti o platbu č.1 na 
částku 1.880..273,-Kč a žádosti o platbu č.2 na částku 
6.394.792,-Kč) Kontrola proběhla v pořádku, nebyly 
shledány závady a nedostatky, a bude tudíž 
doporučeno krajskému zastupitelstvu (které 
zasedá 16.2.2015) schválit vyplacení celkové částky 
8.275.065,-Kč. 
Naše obec se tak stala největším příjemcem pomoci 
z Fondu solidarity Evropské unie v celém 
Ústeckém kraji a díky této pomoci se nám podařilo 
opravit havarijní stav našich přečerpávacích stanic     
a místních komunikací poškozených povodní v 
červnu 2013, a získali jsme i úhradu podílu obce pro 
financování projektů z dotace od Ministerstva 
dopravy (propustky). 
Tato obrovská pomoc se promítne i v možnostech 
obce pokračovat v opravách obecního majetku           
z vlastních zdrojů. Obec tudíž bude moci uhradit 
plnou částku úvěru od KB ve výši 7.271.075,- Kč, 
který byl použit na předfinancování jednotlivých 
povodňových oprav, jejichž finanční náročnost byla 
nad rámec možností obce. Obec do těchto oprav 
vložila své rezervní prostředky ve výši cca 
1.500.000,- Kč, přičemž 1.000.000,- bude možno 
dále použít v letošním roce na kofinancování 
projektů a pokračování v postupných opravách         
v obci.
 Administrace výše uvedených akcí byla velmi 
náročná, náročnější než sama realizace, avšak vše se 
nám podařilo dotáhnout do zdárného konce. Během 
roku 2014 byly realizovány i další projekty, které       
s povodněmi nesouvisely. Jelikož lidská paměť je 
velmi krátká a na dobré si zvyká velmi rychle             
a zapomíná, jaký byl stav před krátkou dobou, 
připravila jsem pro vás drobnou tabulku. 
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NOVÝ SYSTÉM
 SVOZU A LIKVIDACE

 ODPADŮ 

V souvislosti s bilancemi loňského roku se opět ukázala finanční náročnost systému sběru a odvozu odpadů. 
Pro zajímavost uvádím statistiky minulých let, přičemž k velkému skoku došlo mezi roky 2012 a 2013 
dramatickým nárůstem cen pohonných hmot, které se samozřejmě promítly do cen odvozu komunálního a 
tříděného odpadu. Posuďte sami:

BILANCE - ODPADY ROK 2012 ROK 2013 ROK 2014 

PŘÍJMY poplatky+vratka 326.995+22.047 261.684+26.524 36.015+267.213 

PŘÍJMY celkem 349.042 288.208 303.228 

VÝDAJE nebezp.+KO 5.909+553.401 16.731+661.050 14.872+669.459 

VÝDAJE celkem 559.310 677.781 684.331 

ROZDÍL (obec doplácí) 
210.268,-Kč 389.573,-  Kč 381.103,-  Kč 

 

NÁKLADY NA SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU

Jelikož se rozdíl mezi příjmem z poplatků a výdaj 
obce na odvoz a likvidaci odpadu blíží téměř čtyřem 
stům tisícům, rozhodli jsme se radikálně změnit 
systém sběru a svozu odpadů a trochu efektivněji 
využívat tříděný odpad. Velmi nám k tomu pomohla 
i změna zákona o odpadech. V minulých letech jsme 
již zahájili zefektivnění novým systémem sběru 
plastových obalů (PET), které nenecháváme vyvážet            
v kontejnerech, ale shromažďujeme ve vacích na 
dvoře, přičemž odvoz vaků a prodej vytříděného 
plastu zcela pokryje náklady na jejich odvoz a ještě 
něco málo navíc zbývá. 
Vývoz jednotlivých kontejnerů na tříděný odpad je 
velmi drahou záležitostí. 
Proto jsme se rozhodli zcela zastavit vývozy 
kontejnerů na plasty a na papír a shromažďovat 
tyto suroviny na našem sběrném dvoře, který nyní 
budujeme na ČOV v Prackovicích, a zde vytříděné 
suroviny dotřiďovat a vyvážet je s menší frekvencí 
levnější dopravou. 
Pokud se občané k této myšlence připojí, 
nebudeme muset zvyšovat poplatky za 
komunální odpad. 
Pokud se nám nezadaří přimět všechny třídit a snížit 
tak objemy směsného komunálního odpadu, má 
obec možnost zvýšit poplatek za komunální odpad 
až na 1000,-Kč, a to bychom nikdo nechtěli. 
Žádáme proto tímto občany o důslednou 
spolupráci. Plasty a papír lze nechávat před domy 
vždy v pátek, kdy bude probíhat svoz. Plast i papír 
odkládejte do pytlů.  Pytle budou k dostání na 
Obecním úřadě anebo při svozu výměnou za 
odevzdané.

Lze však použít jakékoliv pytle odpovídající 
velikosti obsahu - běžné pytle do odpadkových 
košů, pokud to bude pro někoho pohodlnější. 
Objemné plasty lze ponechat každý pátek volně 
před domem, odkud budou svezeny do našeho 
sběrného dvora. Totéž platí o kovech a dalších 
odpadech, které lze třídit. Tímto opatřením by měla 
obec ušetřit na svozech cca 100 tisíc korun ročně. 
Nově zavádíme možnost uložení i odpadu z 
údržby zahrad (trávu, listí, větve), které mohou 
občané odvážet do Prackovic na komunitní 
kompostárnu, která se nachází za fotbalovým 
hřištěm před areálem ČOV. Komunitní  
kompostárna bude mít otevřeno každou sobotu od 
8:00 do 11:00 hodin. Jedná se pouze o biologický 
odpad rostlinného původu ze zahrady.
Jakmile budeme pečlivě třídit, nebude ani tolik 
komunálního odpadu. Proto jsme se rozhodli 
ponechat letní režim svozu popelnic celoročně - 
t.j. jednou za 14 dní. Pokud se někomu stane, že 
bude potřebovat odvézt více odpadu, můpže si na 
OÚ vyzvednou náhradní pytle v objemu jedné 
popelnice s potiskem svozové firmy. Tímto 
opatřením by obec mohla ušetřit dalších sto padesát 
až sto osmedesát tisíc korun. Celkem bychom mohli 
úsporu stáhnout až o tři sta tisíc korun ročně. 
Jsou to peníze, které můžeme výhledově použít na 
další opravy komunikací a obecního majetku. 
Úplné znění vyhlášky bude zveřejněno na úředních 
deskách, na webu a k dispozici bude na obecním 
úřadě po jejím schválení zastupitelstvem. Účinnost 
vyhlášky bude od 1.4.2015, nicméně už nyní 
budeme postupně na něj přecházet, abychom 
vychytali případné nedostatky včas. Věřím, že i 
vám tento “pytlový” systém usnadní život, 
nebudete muset odpady nikam nosit. Složitější bude 
asi manipulace s papírem velkých rozměrů. Takové 
odpady ponechávejte v místě, kde stojí nebo stávaly 
kontejnery. Odpad musí být složen na viditelném 
místě, nejlépe u silnice. 

            
             DĚKUJEME ZA SPOLUPRÁCI!



Trnitá cesta od nápadu k realizaci...

Jelikož často slýchám stížnost, proč není hotovo 

tohle a támhleto, proč už s něčím jiným “nic 

neudělalo”, vypisuji zde proces pro zajištění každé, 

byť velmi drobné akce, které každoročně provádíme. 

Uvádím celý postup na příkladu komunikace od 

hlavní silnice ke kravínu (směrem k novým RD)        

v Litochovicích. 

KOMUNIKACE LITOCHOVICE KE KRAVÍNU 

se skládá z cca 10 parcelních čísel, přičemž mnohé z 

nich byly v majetku státu. V takovém případě 

bychom komunikaci realizovat nemohli vůbec. Bylo 

proto potřeba zařídit bezúplatný převod z majetku 

pozemkového úřadu do majetku obce v 11/2014 

(akce převodu trvala 1 rok, zapotřebí bylo 2 schválení 

zastupitelstva obce a doložení asi 7 dokladů včetně 

bezdlužností a pod.). 

Pokud chceme realizovat záměr opravy povrchu 

této komunikace, musí se provést následují kroky: 

Zaměření komunikace (10.000,-)  1 měsíc

Zajištění projektové dokumentace (cca 60 - 

70.000,-)  3 měsíce

Zajištění vyjádření správců sítí a majitelů 

d o t č e n ý c h  n e m o v i t o s t í  a  d o p r a v n í h o  

inspektorátu, 

Žádost o vydání územního rozhodnutí  2 měsíce

Žádost o vydání stavebního povolení  1 měsíc

Sestavení žádosti o dotaci včetně příloh:

 výpisy z registrů RES

 založení bankovních účtů

Podklady pro ekonomické hodnocení projektu

studie proveditelnosti

Doklady o právní subjektivitě žadatele

doklad o přidělení IČ

Podklady pro posouzení finančního zdraví žadatele, 

Doklad o prokázání vlastnických vztahů: výpis a 

snímek nesmějí být starší 30 dnů ke dni podání 

žádosti (ke všem dotčeným pozemkům všechny 

dokumenty), výpis z katastru nemovitosti, snímkem 

katastrální map, přehled všech dotčených pozemků - 

tabulka (p. č., č. LV, název vlastníka), nájemní 

smlouvy, či jiné smlouvy - pokud žadatel není 

vlastníkem dotčených pozemků

Doklad o prohlášení objektu za nemovitou kulturní 

památku (Odbor památkové péče)

potvrzení krajského úřadu - soulad se strategickým 

rozvojem Kraje

Projektová dokumentace včetně AKTUÁLNÍHO 

položkového rozpočtu a výkazu výměr:

PD doložit ke všem akcím v žádosti; a zároveň výkaz 

výměr a položkový rozpočet na CD (1 ks CD = akce) - 

formát excel, dle struktury ÚRS, RTS

Doklad o posouzení vlivu projektu na životní 

prostředí, Vyjádření, zda projekt podléhá/nepodléhá 

posouzení vlivů na životní prostředí (EIA)

Stanovisko z hlediska vlivu projektu na území 

soustavy Natura 2000

Doklad o zajištění finančního krytí projektu, 

Usnesení zastupitelstva/rady 

Schválení podání žádosti o dotaci do ROP SZ (název 

projektu, výše celkových nákladů) 

Schválení zajištění financování projektu (uvést výši 

spolufinancování obce v procentech i v korunách, 

zajištění předfinancování projektu ve výši celkových 

nákladů v procentech i v korunách), 

Číslo usnesení, datum schůze zastupitelstva, razítko 

a podpis, 

Stanovisko zdravotní pojišťovny - Dokládá se jím 

stanovisko k úhradám z veřejného zdravotního 

pojštění. 

PO PODÁNÍ ŽÁDOSTI SE ČEKÁ cca 6 měsíců 

na výsledek (zpracování a administrace žádosti 40 - 

70.000,-Kč dle ceny projektu a výše dotace). 

Mezitím se musí připravit: 

Dokumentace k zadávacímu řízení - projektová 

příprava (PD, žádost), sdělení o proběhlém 

zadávacím řízení, výpočet finanční mezery, Čestné 

prohlášení k podpoře malého rozsahu (de minimis), 

PO PŘIDĚLENÍ PODPORY Z DOTAČNÍHO 

TITULU NÁSLEDUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ  - nechá 

se vyhotovit zadávací dokumentace (14 dní), 

zastupitelstvo schválí zadávací dokumentaci (svolat 

veřejné zasedání, vyhotovení usnesení, vyvěšení na 

úřední desce ), probíhá příjem nabídek, hodnocení, 

(1 měsíc), zadavatel rozešle Rozhodnutí o výběru 

nejvhodnější nabídky, vyvěsit na úřední desku + 

svolat zastupitelstvo (odsouhlasit výběr zhotovitele a 

Smlouvu o dílo s vybraným zhotovitelem, vyhotovení 

usnesení, vyvěšení na úřední desce (3 týdny). 



Pak následuje samotná realizace:

REALIZACE - cca 1 měsíc až 6 týdnů. 

Souhrn:

Celková doba na přípravu: 1 rok a 3 měsíce, 

Náklady přípravy do bodu realizace: 100.000,-Kč 

Kofinancování: od 15% - 30% (u akce tohoto typu za cca 1,5 mil.) = 500 tisíc Kč

Vím, že to není záživné čtení, ale ke každému realizovanému projektu se připravují podklady 
tohoto charakteru, někde se vyžaduje i komunitní práce - tj.obrázky dětí a vyplnění dotazníků, 
statistiky, kolik je v obci dětí různých věkových kategorií, jaké kulturní akce obec pořádá, jaké 
kroužky a spolky v obci fungují tak, jako tomu bylo u podání žádost o revitalizaci hřiště v 
Litochovicích. 
Tam musíme poděkovat aktivnímu zapojení Veverčat pod vedením paní Bernáškové a Polákové. 
Už kvůli nim si budeme moc přát, aby byla naše žádost o dotaci přijata a bylo jí vyhověno.
Pro vás ostatní jsem tím chtěla říct, že bohužel veškerá příprava oprav, které jsou v obcích potřeba, 
je tak zdlouhavá a tak moc není vidět, že to vypadá, že se tu “nic neděje” a že se flákáme. Opak je 
pravdou, a proto vás všechny prosíme o trpělivost, protože to nikdo z nás uspíšit neumí, 
bohužel….. 
Pro osvěžení paměti uvádím ještě rekapitulaci projektů, které se v obou obcích za poslední 4 roky 
realizovaly a výši dotací, které jsme postupně získali:

REKAPITULACE INVESTIC V OBCI PRACKOVICE 
NAD LABEM 

 v období 2011 - 2014 pro osvěžení paměti 

REKAPITULACE INVESTIC V OBCI LITOCHOVICE 
NAD LABEM 

 v období 2011 - 2014 pro osvěžení paměti  

- OSVĚTLENÍ (výměna za LED + 
rozšíření o 6 lamp - 2/3 celkové 
investice) 1.000.000,- 

- OSVĚTLENÍ (výměna za úsporné LED 
+ rozšíření o 12 lamp - 1/3 celkové 
investice) 500.000,- 

- DIGITÁLNÍ ROZHLASY (2/3 
celkové investice)   700.000,- 

- DIGITÁLNÍ ROZHLASY (1/3 celkové 
investice) 350.000,- 

-   OPRAVA KOMUNIKACE POD 
KOVÁRNOU    800.000,- -   NOVÁ KOMUNIKACE U HŘBITOVA  700.000,- 

-  HŘIŠTĚ NA NÁVSI   360.000,- -  REKONSTRUKCE KLUBÁČKU   70.000,- 

- PŘÍSTAVBA MŠ - NOVÁ HYGIENA   400.000,- 
- OPRAVY SILNIC (u hřbitova, ke 
kravínu, u kapličky)    91.000,- 

- NOVÝ KOTEL, HŘIŠTĚ, ŠATNY, 
DROBNÉ ÚPRAVY   600.000,- 

- REKONSTRUKCE KD LITO (1.fáze - 
okna, topení, sociálky)   800.000,- 

- OPRAVY BYTŮ   500.000,- - OPRAVA SILNICE ZA MOTORESTEM 1.000.000,- 

- HASIČI - OPRAVA AUTA 1.400.000,- - 4 PŘEČERPÁVACÍ STANICE 3.500.000,- 

- OPRAVA ČOV po povodni    600.000,- 
- ZAMETACÍ STROJ (1/3 celkové 
investice)    733.000,- 

- PRODLOUŽENÍ KANALIZACE, 
VODOVODU 1.000.000,- 

- BOUDA OTUŽILCŮ (investor TJ 
Litochovice)    500.000,- 

- 2 PŘEČERPÁVACÍ STANICE 2.500.000,-   

- ZAMETACÍ STROJ (2/3 celkové 
investice) 1.466.000,- CELKEM ZA 4 ROKY: 8.244.000,- 

- PROPUSTKY, RYBNÍK, 
STUDÁNKA, POD KOSTELEM 2.000.000,- 

      21.570.000,- Kč CELKEM ZA 4 ROKY: 13.326.000,- 

 



Vážení a milí přátelé,

ráda bych zde na pár řádcích shrnula naše dosavadní promítání, která pořádáme ve spolupráci s paní 
starostkou a přiblížila Vám další akce, které s mou kolegyní promítačkou Evou Henniche Křížovou 
plánujeme.

Naše první promítání se uskutečnilo v září loňského roku. Promítaným filmem byl dokument Zločinci podle 
zákona, který pojednával o rozvoji organizovaného zločinu v Rusku. Promítání se zúčastnilo přibližně 30 lidí, 
hostem byl běloruský malíř Adas Kaluta, a proběhlo v budově bývalé základní školy v Prackovicích nad 
Labem.

Poslední říjnový večer následovalo promítání dokumentu Dál nic, o výstavbě dálnice D8 s hostem 
Miroslavem Patrikem. Vzhledem k naléhavosti tohoto tématu jsme předpokládali větší účast, a proto jsme 
jako místo konání zvolily Motorest v Litochovicích nad Labem. Naše očekávání se naplnila a film přišlo 
shlédnout a následně diskutovat asi 70 lidí. Diskuse s panem Patrikem byla velkým přínosem a domníváme 
se, že objasnila i některé věci, o  kterých jsme dosud nevěděli.

Protože se snažíme, aby byli návštěvníci našich promítání co nejvíce spokojeni, zvolili jsme i pro další a 
budoucí akce tohoto typu Motorest v Litochovicích, a to z důvodu přání našich návštěvníků o občerstvení. 
Zatím poslední promítání proběhlo 7. února 2015, tématem byla organizace revoluce v Sýrii. Film se 
jmenoval #chicagoGirl a pozvání přijal redaktor České televize Pavel Novotný. Jako bývalý novinář se 
účastnil mnoha válečných konfliktů nejen v Sýrii, a procestoval spoustu zemí především Blízkého východu, 
ale i Asie. Vzhledem k napjaté situaci právě ohledně zemí Blízkého východu a islámské otázky obecně se i 
téma naší diskuse ubíralo tímto směrem. Výklad pana Novotného  byl zajímavý, poučný, přehledný a vtipný. 
Obdržely jsme na něj spoustu chvály a v neposlední řadě i dotazy, zda bude ještě k nějakému promítání v 
budoucnu přizván.

V současné době máme rozjednána dvě promítání. První by se mělo uskutečnit v druhé polovině března – 
bude se jednat o film Putinovy hry, který sleduje megalomanské přípravy zimní olympiády v Soči, hostem 
bude pan Štěpán Černoušek, který se problematice Ruska věnuje. Druhé promítání plánujeme během května 
– o filmu Zemřít ukamenováním přijede diskutovat pan Břetislav Tureček, český novinář a vysokoškolský 
učitel, bývalý zpravodaj Českého rozhlasu na Blízkém východě. O všech plánovaných akcích Vás budeme 
opět včas informovat.

Chtěly bychom touto formou také poděkovat za podporu paní starostky. Je to především zapůjčování 
projektoru, a propagace těchto akcí. Za rozšíření informací mezi Vás děkujeme paní Radce Vágnerové a 
Lence Polákové.  Obrovské díky patří obecnímu úřadu za odsouhlasení finančního příspěvku pro naše 
aktivity v hodnotě 5.000 Kč na tento rok. Tento příspěvek bude sloužit k proplacení cestovních výdajů nebo 
občerstvení pro naše hosty. Nebude-li vyčerpán, chtěly bychom ho použít k nákupu projekčního plátna.

Ráda bych Vás upozornila na pár odkazů, kde naleznete informace. Jsou to především webové stránky 
www.promitejity.cz – zde je k dispozici nabídka všech filmů. Najdete zde vyprávění o jednotlivých filmech, 
krátké ukázky těchto filmů, ale i odpovědi na otázky, které by Vás ohledně jednotlivých témat mohly zajímat. 
Pravidelně také o těchto akcích informujeme na Facebooku ve skupině Promítání – Prackovice nad Labem 
(www.facebook.com/groups/1505993676324007/).

Uvítáme i osobně Vaše dotazy a připomínky, děkujeme za Vaši přízeň a těšíme se na naše další shledání.

                   Srdečně zdravíme
Andrea Honová a Bc. Eva Henniche Křížová

Promítání



JSDH PRACKOVICE – LITOCHOVICE NAD LABEM

POŘÁDÁ
 

NÁBOR NOVÝCH ČLENŮ
 Z ŘAD DĚTÍ A MLÁDEŽE

Nábor proběhne 1. března 2015 od 14 hodin
 v hasičárně v Litochovicích nad Labem. 

Jednotka sboru dobrovolných hasičů zve všechny zájemce na nábor nových členů, který bude 
zaměřený na děti a mládež (od 7 do 15 let), s cílem vychování nové generace hasičů. Pro nové 
členy plánujeme každou neděli společné setkávání, které bude obsahovat základní teoretickou a 
praktickou průpravu. 

Teoretická část bude probíhat v hasičárně pod vedením Moniky Salačové a obsahovat 
bude mimo jiné například základní témata: kdo je hasič - co dělá a proč, znalost důležitých 
telefonních čísel, značek a signálů, chování v nebezpečných situacích, první pomoc s 
proškoleným hasičem, atd. 

Praktickou průpravu povede velitel naší jednotky Michal Lupínek společně s členy sboru 
a věnovat se jí budeme v příznivém počasí v terénu.  Noví zájemci budou mít možnost probrané 
teoretické poznatky vyzkoušet v učebně na modelových situacích, ale především se budou moci 
seznámit s technickým vybavením, s hasičským autem, se základní údržbou techniky a nácvikem 
praktických dovedností.    Přihlášky a podrobné informace obdržíte při náboru.

Některé z plánovaných kulturních akcí na rok 2015

Novoroční setkání seniorů

Začátek roku jsme zahájili již 4. ročníkem "Setkání seniorů” (10.1.2015). V Prackovicích je tato 
akce již skoro tradicí, V Litochovicích  jsme tuto akci uspořádali na požádání paní starostky. O 
pomoc s organizací jsme oslovili paní Szajkovskou a ta se velmi ochotně tohoto úkolu zhostila. 
Osobně roznesla pozvánky, zajistila výzdobu Klubáčku a připravila drobné pohoštění. Patří jí naše 
velké poděkování. Obě setkání byla velmi příjemná, přátelská a věříme, že se  příští rok zase 
sejdeme.

Výlet na Erbenovu vyhlídku

Další akcí bude výlet 28.2. 2015 na Erbenovu vyhlídku a zpět přes Bertino údolí. Odjezd z 
Prackovic do ústí bude v 10,39 hodin. Tento výlet bude opravdu nenáročný a co do počtu kilometrů 
i nejkratší v historii pořádaných výletů. Pěšky se půjde cca 4km. 



MDŽ 7.3. 2018

Následovat bude 7.3.2015 další ročník MDŽ  v hospůdce ve statku v Prackovicích. Od 18,00 je 
pro seniory připraveno malé občerstvení, pro ženy bez rozdílu věku malý dárek a květina. Od 
19,00 pro všechny občany našich obcí zahrají Harmonikáři z České Lípy. Všichni jste srdečně 
zváni.

Další plánované akce jsou: 

  30.4.2015 Čarodějnický rej
  23.5.2015 Výlet do muzea Českého granátu v Třebenicích
    6.6.2015 Den dětí
    9.9.2015 Posvícení sv.Matouše na návsi
  3.10.2015 Ledové jámy u Kamýku - výlet
30.10.2015 Lampionový průvod a vypouštění lampionů u Labe
28.11.2015 Zahájení adventu - rozsvícení vánočního stromku

MOŽNOST VZDĚLÁVÁNÍ ZDARMA
              (KURZY V PĚTI RŮZNÝCH OKRUZÍCH)

Na obec přišla nabídka na organizování vzdělávacích kurzů. Každé školení trvá 4 hodiny a je 
potřeba, aby probíhalo za přítomnosti 10 ekonomicky aktivních občanů (což pro účely 
projektu znamená):

Nestudenti do 64let včetně, ale nebráníme se tomu, aby na kurzy přišli a danou problematiku 
si vyslechli i ostatní). Pro účastníky bude připraveno občerstvení a materiály ke školení, 
samozřejmě zdarma. 
Ideální je organizování 2 kurzů v jeden den, přičemž nezáleží na tom, zda se bude 2x školit 
jedna skupina účastníků 2 odlišné kurzy nebo 2 skupiny stejný kurz, ale samozřejmě to není 
podmínkou.

 Okruhy školení jsou následující:

1. Základní počítačové dovednosti - základy práce na PC, počítač a internet, základy práce 
s textovým editorem, základy práce s tabulkovým procesorem, využití moderních 
digitálních technologií.

2. Finanční gramotnost - správné financování bydlení, pojišťování s rozumem, důchodové 
plánování, finanční plánování, bezpečné investování, jak vyzrát na dluhy.

3. Právní vzdělávání - obecná část Občanského zákoníku, rodinné právo, absolutní 
majetková práva, dědické právo, relativní majetková práva, pracovněprávní vztahy



POZOR ZMĚNA TERMÍNU !!!!

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 1.veřejné zasedání zastupitelstva 

obce Prackovice nad Labem konané v roce 2015 dne 

27.2.2015 od 18 hodin 
 v restauraci Koruna v Prackovicích n.L.

Pozvánka vyvěšena dne:10.2.2015
Zapisovatelka: Kateřina Šebová
Ověřovatelé zápisu: Michal Lupínek, Antonín Holeyšovský

Návrh programu zasedání:

1. Zpráva o činnosti od 13.12.2014-20.2.2015 (viz samostatná příloha+Zpravodaj)
2. Rozpočtové opatření č.3/2014
3. Inventury obecního majetku za rok 2014
4. Hospodaření MŠ za rok 2014 a návrh rozpočtu na rok 2015
5. Rozpočet obce na rok 2015 s komentářem (plán akcí, investic, oprav, činnosti)
6. Vnitřní směrnice č.1/2015 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
7. Vnitřní směrnice č.2/2015 spisový skartační a archivační řád
8. Vnitřní směrnice č.3/2015 o přidělování nájemních bytů
9. Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Ústeckého kraje (FSEU) na částku 

1.880.273,-Kč a 6.394.792,17 Kč
10. Plná úhrada úvěru od KB ve výši 7.271.075,-Kč (předfinancování povodňových oprav)
11. Záměr prodeje pozemku p.č. st.84 (TJ Litochovice) v k.ú.Litochovice n/L
12. Záměr prodeje pozemku p.č. 1421/6 v k.ú.Prackovice n/L
13. Záměr prodeje movitého majetku obce - dvoukolový výsuvný žebřík
14.  Uzavření sml. o zřízení VB (ČEZ Distribuce a.s.) na p.č.334/1 v k.ú.Prackovice n/L
15. Užití obecního znaku na etiketách lokálních produktů 
16. Žádost o dotaci z PRV MMR (dětské hřiště Litochovice), vyčlenění prostředků na kof.
17.  Žádost o dotaci z iROP SZ (náves Prackovice-Olivius, Hradil), zajištění prostředků na 

předfinancování a kofinancování projektu.
18.  OZV o systému shromažďování a odstraňování komunálních odpadů 1/2015
19. Různé a) kulturní komise, b) smlouva o uložení vodovodního řadu p.č.1166 

k.ú.Litochovice n/L, c) další
20. Diskuse

    V Prackovicích nad Labem dne 16.2.2015           Mgr. Andrea Svobodová Křešová
starostka



ZPRÁVA OD VEVERČAT - OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2014

V tomto roce jsme měli naplánováno spoustu zajímavých výletů, při kterých jsme ušli celkem 112 km 
(Lovoš, Radobýl, Čertovy hlavy, Opičí skály, Doubravská hora, Radejčínská rozhledna, Kohout…. atd.).
Zúčastnili jsme se branného závodu Medvědí stezka a Finská stezka, kde jsme obsadili čelní místa a 
získali pěkné ceny. 
Byli jsme uklízet pod Milešovkou a navštívili jsme pejsky v útulku v Řepnici, byli jsme na zámku a v 
botanické zahradě v Teplicích, ve sklepení a v muzeu v Litoměřicích, chodili jsme plavat do bazénu v 
Lovosicích. 

O prázdninách jsme si užívali tábor v Josefově Dole, kde jsme se koupali, měli branný závod a 
olympiádu, zpívali v soutěži DO-RE-MI a u táboráku, a navštívili jsme spoustu zajímavých míst této 
oblasti (vodopády Jedlová, rozhledna Černá studnice, Tanvaldský Špičák, Protřžená přehrada, skalní mísy 
ve Smržovce, Buková hora).
Konec roku jsme zakončili nočním pochodem Opárnem a oslavou Vánoc v klubovně, kde jsme za 
odměnu za úspěšný rok 2014 i spali přes noc.

Už se těšíme na další rok, kdy určitě zažijeme spoustu zábavy a uvidíme plno zajímavých věcí!
Vaše Veverčata

ZPRÁVA OD RYBÁŘŮ O ČINNOSTI RYBÁŘSKÉHO KROUŽKU

V uplynulém roce 2014 oslavil Rybářský kroužek v Litochovicích 10.výročí svého založení. 
Od ledna jsme se scházeli v naší klubovně, kde probíhala pravidelná výuka rybářského řádu doplněná 
vždy praktickou částí navazování různých montáží. 

V roce 2014 jsme měli dvě velké události. 
První byla přednáška Jakuba Vágnera, která byla uspořádána pro dětské rybářské kroužkyv Dětském 
domě v Lovosicích. 
Druhá událost byla výlov našeho rybníka v Prackovicích. Většina tuto akci zažila poprvé v životě. Tímto 
bych chtěl poděkovat všem složkám, které se na výlovu rybníka podílely, zejména pak našim 
dobrovolným hasičům. 
Dále jsme se zúčastnili závodů v Úštěku, kam jezdíme pravidelně. 

Rybáři se těší na další členy, kteří se mohou dostavit každou sobotu po obědě do klubovny rybářů v KD 
Litochovice. Přijďte mezi nás!

S pozdravem Zdeněk Blažej, vedoucí Rybářského kroužku 

Návštěva dětí MŠ Brouček v útulku v Ústí nad Labem

Jak jsme již uvedli dříve, MŠ Brouček připravila před vánocemi výrobky dětí s vánoční tématikou, které 
se prodávaly během předvánoční akce. Již tehdy bylo stanoveno, že vybrané finance děti použijí pro 
opuštěné pejsky a kočičky a spojí svůj výlet do útulku se zakoupením dárečků a krmiva pro opuštěná 
zvířátka. 
Vybrán byl útulek v Ústí nad Labem, protože byl z hlediska dostupnosti pro malé děti nejblíže. Paní 
učitelky o této akci říkají:  Protože víme, že zima je dlouhá, rozhodli jsme se , že se na opuštěná a 
nemocná zvířátka pojedeme podívat. 
Nakoupili jsme krmení, maminka Kubíčka poslala pro zvířátka deku a jeli jsme na návštěvu. Paní Ivanka 
z útulku na nás čekala, vysvětlila nám, k čemu útulek slouží, jak a proč se o zvířátka starají, vše nám 
ukázala a na závěr jsme předali dárečky pro čtyřnohé kamarády. Všem za dárky moc děkují ..... 
Za Obec velmi děkujeme za tento záslužný počin, zvířátka si bez naší pomoci sama v ulicích měst 
vyhozená z domu pomoci nemůžou. Jsme rádi, že MŠ vede již od útlého věku děti k zodpovědnosti a 
soucitu se slabými a potřebnými. Děkujeme i my.





Oznamujeme občanům, že se v současné době zahajuje realizace projektu Zateplení budovy OÚ, 
kdy dojde k zateplení budovy, výměně oken, dveří, a zhotovení nové fasády objektu. 
Po dlouhých debatách a po nekonečném projektování barev budovy, jsme se nakonec rozhodli 
pro následující barevné řešení. Přispěl k tomu hlavně úlomek původní fasády, který na nás při 
oklepávání odfouklých částí omítky vypadl - původní barvy byly zelená a pískově béžová. 

Proto jsme z několika velmi pěkných návrhů vybrali následující:

Ú

REALIZACE PROJEKTU

 ZATEPLENÍ BUDOVY OÚ

Provoz úřadu zůstane nepřerušen, operativně se budeme přesouvat z místnosti do místnosti tak, 
abychom mohli plnit veškeré služby a úkony, které jsme povinni lidem poskytovat.

6.2.2015 paní Anna Zrůstová z Prackovic č.p. 8 ve věku nedožotých 92 let.
Paní Zrůstová se zapsala do paměti lidí jako dlouholetá knihovnice a velmi sečtělá paní.
Velice aktivně se účastnila kulturních a dalších akcí v obci. Budeme vzpomínat.

26.12.2014 pan Ladislav Lapáček z Litochovic č.p.55 ve věku nedožitých 75 let.

10.2.2015 pan Antonín Kofr z Litochovic č.p.31 ve věku nedožitých 75 let

Pěší výlet na Erbenovu vyhlídku 28.2. 2015

Odjezd: v 10,39 hodin z Prackovic n.L. (v 10,36 hodin z Litochovic) 
do Ústí nad Labem, trolejbusem dojedeme do Dobětic, pak pěšky na 
Erbenovu vyhlídku. Zpět přes Severní Terasu, Skřivánek a Bertino údolí  
na vlakové nádraží. Trasa cca. 6 km.

Z rozhledny se vám naskytne krásný výhled na město Ústí nad 
Labem, Větruši, hrad Střekov a okolí Českého středohoří. 

SVOZ NADMĚRNÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU

17.4.2015 až 3.5.2015
Odpad nachystejte v úhledných hromádkách před svými domy.

PROBĚHNE V OBCÍCH PRACKOVICE A LITOCHOVICE
ve dnech .! !
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