
Vážení občané, 
rok se sešel s rokem a blížíme se do jeho 
finále. Zastupitelstvo má nyní plné ruce práce 
s plánováním roku nadcházejícího – vybrat 
projekty a aktivity, které bychom rádi v roce 
2016 realizovali nebo se na ně připravili, 

zhodnotit, jaké dotace a v jaké výši jsme schopni zajistit a 
spolufinancovat, propočty a bilance a inventury pomalu se 
zakončujícího roku. Všechno běží stále dál a není chvilka 
odpočinku. I přesto jsme pro nadcházející poslední měsíc 
připravili několik akcí pro potěšení vás  a zejména našich 
dětí

Zahájení bylo v 16:15 prodejem keramických a 
vánočních výrobků, a výstavou dětských prací s vánoční 
tématikou, 16:45 následovalo pásmo písní a koled dětí 
z MŠ Brouček, 17:00 vystoupilo trumpetové kvarteto 
pana Beneše. Občerstvení bylo zajištěno. V dalším týdnu 
pak rozsvítíme vánoční strom i v Litochovicích, aby 
měly i litochovické děti více radosti. 
Asi právě proto, že tento rok byl pro nás, pro 
zastupitelstvo, velmi smutný  nečekaným odchodem 
jednoho z našich členů, chceme, aby pro vás byl tento 
rok ukončen co nejpříjemněji.

Mši bude sloužit náš oblíbený duchovní, Otec Martin 
Davídek, který  u nás v kostele sloužil Svatou mši 
vánoční v roce 2010 při prvním otevření kostela po 
dlouhé době. Jeho vyprávění je vždy  působivé a vždy 
dovede najít rezonanci dávných příběhů se současnou 
dobou. Elektřina v kostele stále není, ale osvětlení 
svíčkami má velké kouzlo a  obzvláště o Vánocích, kdy 
tajemno přímo visí ve vzduchu, připomíná toto prostředí 
dobu dávno minulou, kdy čas plynul mnohem pomaleji a 
lidé spolu více hovořili a méně si ubližovali. Po 

skončení mše proto opět v průjezdu našeho nově 
opraveného úřadu nabídneme účastníkům mše svařené 
víno a drobné občerstvení, budeme si moci v klidu 
popovídat a popřát si vzájemně krásné vánoce. Těším se 
spolu s ostatními zastupiteli a pracovníky  úřadu na 
setkání s Vámi právě při této poklidné příležitosti. Vím, 
že se atmosféra naší první mše vánoční v roce 2010 
opakovat nedá, situace ve světě je stísněná, spousta lidí 
prožívá různé obavy a strach. Přesto se pokusme odhodit 
všední starosti a ponořit se do poselství vánoc. Každý 
z nás má svůj jedinečný  příběh a jedinečný svět. 
Nenechte si svůj svět  kontaminovat něčím, co možná ani 
nestojí za to, pěstujte v něm spoustu lásky  a klidu, 
hýčkejte vzácné chvíle s  rodinou a přáteli jako vzácné 
květiny. Tyto chvíle vám potom již nikdo nikdy nevezme 
– ani daňový úřad, ani exekutor, ani škodolibý  soused. 
Buďte opatrní, obezřetní, ale nenechávejte se vyvést 
z klidu svého vnitřního království.Přeji vám všem krásné 
vánoce!                                       S láskou vaše starostka.

SVATÁ MŠE VÁNOČNÍ 
v kostele svatého Matouše v Prackovicích 
na Štědrý den 24.12.2015 od 21.00 hodin

ZAHÁJENÍ ADVENTU
Slavnostní rozsvícení vánočního stromu 

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

Vás zve na 5.veřejné zasedání zastupitelstva obce Prackovice nad Labem konané v roce 2015 dne 

2.12.2015 od 17 hodin 
 v budově OÚ v kanceláři starostky

Návrh programu zasedání:

1.Smlouva č.15234034 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí 
V Prackovicích nad Labem dne 24.11.2015   

Mgr. Andrea Svobodová Křešová
starostka

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

Vás zve na 5.veřejné zasedání zastupitelstva obce Prackovice nad Labem konané v roce 2015 dne 

11.12.2015 od 18 hodin 
 v budově bývalé ZŠ v Prackovicích n.L.

Návrh programu zasedání:

2.Zpráva o činnosti od 2.10. do 9.12.2015
3.Rozpočtové opatření 3/2015
4.Rozpočtové provizorium 01-03/2016 včetně pravidel
5.Cena stočného od 1.6.2016
6.Záměr prodeje obecní techniky vč.příslušenství (multikáry)
7.Záměr zadání studie na projekt nové hasičské zbrojnice 
8.Záměr zadání studie komplexního řešení ppč. 950/4 a st.122 v k.ú.Prackovice
9.Podáním žádostí o dotace: 

oprava silnic (MMR), sml.o techn. pomoci včetně VŘ 
multifunkční hřiště Litochovice (MMR), sml. o techn.pomoci včetně VŘ) 
prodloužení výtlaku z ČS8 Litochovice (FVH ÚK), sml.o techn.pomoci včetně VŘ), 

zadávací dokumentace, oslovené subjekty 
10.Smlouva s firmou Asekol a Ekobat
11.Smlouvy o sdružení prostředků pro zajištění PO naší JSDH okolním obcím (Dolní 

Zálezly, Malé Žernoseky, Lhotka) 
12.Zpráva bytové komise, přidělení bytů novým nájemníkům, aktualizace nájemních 

smluv dle nového OZ, pronájem částí pozemků u čp.8
13.Žádost o pronájem nebytových prostor
14.Finanční dar pro MŠ 2000,- (dle darovací smlouvy )
15.Žádost o snížení ceny pozemku p.č.1191/2, 51/2 v k.ú.Litochovice n/L (p.Dbalý)
16.Odměna veliteli JSDH za profesionální přístup a mimořádný přínos jednotce
17.Souhlas s umístěním pamětní destičky - studánka
18.Doplnění
19. Různé - diskuse dle potřeb občanů

   V Prackovicích nad Labem dne 26.11.2015   
  Mgr. Andrea Svobodová Křešová

     starostka



SEZNAM	AKCÍ	PROSINEC	2015
12.12.2015	AUTOBUSOVÝ	ZÁJEZD	DO	DRÁŽĎAN

Adventní zájezd do Drážďan; odjezd 8.00 hodin 
rozcestí u lípy v Litochovicích, v 8.15 od obecního 
úřadu v Prackovicích, návrat kolem 15.hodiny, cena 
100 Kč/osoba, přihlášky na obecním úřadě 
v Prackovicích, nebo u paní Szajkowské 
v Litochovicích. Platba ihned při přihlášení. Počet 
míst omezen – nutná rychlá registrace. Zájezd je 
dotován z rozpočtu Obce tak, aby byla cena 
snesitelná i pro seniory.

17.12.2015	SETKÁNÍ	SE	STAROSTKOU	V	KLUBÁČKU	
V	LITOCHOVICÍCH

Setkání seniorů  s promítáním v Klubáčku 
v Litochovicích od 17.00 hodin; občerstvení 
zajištěno. Na toto setkání přijde i starostka obce a 
přinese fotografie k promítání z akcí obce 
uplynulých let i staré historické fotografie obce. 
Starostka i pořadatelky akce p.A.Honová a 
D.Szajkowská srdečně zvou nejen seniory, ale 
všechny, kdo se chtějí v předvánočním čase zastavit 

a popovídat si o všech možných i nemožných 
tématech. Můžete se i pochlubit svým napečeným 
cukrovím. Moc se na vás těšíme!

19.12.2015	ADVENTNÍ	KONCERT	V	KOSTELE

Vystoupení dětí MŠ Brouček a pěveckého sboru 
Řehlovice s varhanním doprovodem v kostele 
svatého Matouše v Prackovicích od 15.00 hodin. 
Osvětlení svíčkami bude dokreslovat příjemnou 
vánoční atmosféru. Nenechte si ujít tuto výjimečnou 
příležitost poslechnout si krásný zpěv a tóny. 

8.1.2016	SETKÁNÍ	SENIORŮ

Tradiční a oblíbené setkání seniorů a jejich přátel 
v bývalé ZŠ v Prackovicích nad Labem od 17.00 
hodin organizované Kulturní komisí Obce. 
Z loňského setkání se nikomu nechtělo domů, 
uvidíme, jak to vyjde v novém roce 2016.

DALŠÍ	INFORMACE	-	ODPADY

PŘES	 VÁNOČNÍ	 SVÁTKY	 OD	 22.12.2015	 DO	 5.1.2016	 BUDE	 AREÁL	 ČOV	
UZAVŘEN!	 	 ELEKTROSPOTŘEBIČE	 A	 ZELENÝ	 ODPAD	 BUDE	 MOŽNO	 VE	
SBĚRNÉM	MÍSTĚ	OPĚT	ODKLÁDAT	 AŽ	V	 LEDNU.	 DĚKUJEME	 ZA	POCHOPENÍ.	
SVOZY	PYTLŮ	S	TŘÍDĚNÝMI	ODPADY	BUDOU	PROBÍHAT	I	V	PONDĚLÍ	21.12.	a	
28.12.2015.

Obec uzavřela smlouvu o zpětném odběru s firmou 
Elektrowin (bílé elektrospotřebiče – lednice, 
sporáky, mrazáky, včetně nářadí do dílny a 
zahrady) a s firmou ASEKOL, která od nás zase 
zpětně bude odebírat televizory, tiskárny, 
počítače a další tzv.černé elektrospotřebiče. Další 
firmou, se kterou spolupracujeme, je ECOBAT – 
v průjezdu obecního úřadu bude umístěn 
kontejner (válec) na použité články baterií. Spolu 
s tímto zpravodajem také každá domácnost obdrží 
papírovou skládací krabičku na odkládání tužkových 
a jiných bateriových článků. Po naplnění baterie 
doneste na výše uvedené místo - shromažďují se 
pouze klasické baterie (tužkové, mikro, buřty) a 
akubaterie z nářadí; autobaterie Ecobat nevybírá!, 

patří do nebezpečného odpadu! Výhledově 
budeme třídit i použité žárovky, svítidla a zářivky. 
Stále hledáme možnosti, jak naše odpadové 
hospodářství zlevnit a zefektivnit – výše uvedené 
firmy provádějí svozy zdarma, nabízejí obcím 
motivační programy, finanční odměny za vybrané 
spotřebiče i další výhody pro občany podle množství 
odevzdaných surovin. Naším mottem je: není 
účelem bezhlavě šetřit, ale vydávat veškeré veřejné 
prostředky efektivně. Proto se snažíme náklady na 
odpady zlevnit, jak to jen jde, a ještě vracet spoustu 
předmětů zpět do oběhu, aniž by tvořily skutečný 
odpad, ale stala se z nich opět surovina. Jsme 
nadšeni z toho, že naši občané těmto snahám fandí a 
bezproblémově spolupracují. Děkujeme.



Kompostování je velmi jednoduchý proces, díky 
němuž jsme schopni předcházet vzniku odpadu již v 
místě jeho vzniku a zároveň si pro svoji potřebu 
můžeme vytvořit velmi kvalitní produkt - kompost.
 Občané si mohou na Obecním úřadě zajistit 
výpůjčku svého vlastního kompostéru, který byl 
Obcí pořízen z dotace „Systém sběru biologicky 
rozložitelného odpadu pro obec Prackovice“, díky 
němuž se pro vás, doufáme,  domácí kompostování 
stane každodenní součástí vašeho života a vy se tak 
zapojíte do procesu, díky němuž předcházíme 
vzniku odpadu, jež by byl jinak uložen na skládky 
(kde při jeho rozkladu dochází k produkci 
skleníkových plynů) nebo spálen ve spalovnách, při 
čemž obě varianty jsou pro obec nákladnou 
záležitostí a pro životní prostředí velkou zátěží.
Ke každému kompostéru dostanete i příručku 
s praktickými radami, která vám pomůže v co 
nejkratší době získat vysoce kvalitní zeminu pro své 
rostliny. 
Kompostér si můžete odvézt domů v krabici 
v dílech anebo získat již sestavený hotový produkt, 
který jen posadíte na vhodné zkypřené místo na vaší 
zahradě tak, aby se do něho mohly co nejdříve 
nastěhovat všechny žížalky z okolí a s přeměnou 
zbytků vám rychle pomoci. 

Udělejte si tedy čas a přijďte si pro svůj kompostér! 
Naši pracovníci vám se vším potřebným poradí.

Zákon o ochraně ovzduší č. 86/2002 Sb. říká, že 
v otevřených ohništích lze spalovat jen dřevo, 
dřevěné uhlí, suché rostlinné materiály, ty ale 
nesmějí být kontaminovány chemickými látkami. 
Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit 
podmínky pro spalování rostlinných materiálů, 
anebo jejich spalování zakázat. Jelikož od letošního 
roku funguje možnost odkládat zelený odpad na 
našem sběrném místě, zvážíme, zda bude nutné 
takovou vyhlášku vydat.
Každý člověk by měl být natolik soudný, aby 
dokázal odhadnout, zda pálením na zahradě 

neobtěžuje okolí a sousedy. Rostlinný odpad by měl 
být suchý a v takovém množství, aby rychle shořel. 
Také doba i místo pálení by měly  být zvoleny tak, aby 
zplodiny vzhledem ke směru větru a poloze obydlí, co 
nejméně ovlivňovaly okolí a nezhoršovaly životní 
prostředí.
Rovněž občanský zákoník hovoří o tom, že každý 
se musí zdržet všeho, čím by nad míru přiměřenou 
poměrům obtěžoval jiného, a to především hlukem, 
prachem, popílkem, kouřem, pachy apod. Pokud 
jsou občané obtěžování jednáním svých 
nezodpovědných sousedů, měli by to oznámit 
policii, která může na místě zasáhnout a stav 
zdokumentovat. 
Porušení se může řešit jako přestupek buď podle 
občanského zákoníku nebo podle zákona o ovzduší, 
kde se hovoří, že „nedodržení povinností fyzickou 
osobou je přestupkem podle zvláštního právního 
předpisu“. 
Obyvatelé obcí Prackovice a Litochovice mají nyní 
možnost využívat k likvidaci rostlinného odpadu 
jako je posečená tráva, listí, rostlinné zbytky, ořezy 
keřů a stromů do průměru 20 cm stabilní sběrné 
místo v areálu ČOV za hřištěm v Prackovicích. 
Podle potřeb můžeme po obcích rozmísťovat i 
mobilní sběrné kontejnery na zelený odpad, kam ale 
není možné odevzdávat ořezy stromů. Výhledově 
můžeme obyvatelům  nabízet i odvoz zeleného 
odpadu přímo ze zahrádek. Malé množství 
rostlinných zbytků pak doporučujeme zužitkovat 
v nových kompostérech, kterých máme stále 
k dispozici dostatečné množství.
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