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Ji! po "esté se letos konalo Posvícení sv.Matou"e na návsi   
v Prackovicích. Podle na"eho dojmu se toto posvícení 
mimo#ádn$ povedlo zejména proto, !e nám po%así opravdu 
p#álo. Ka!d& rok je p#ípravn& t&m %ítající u! více jak dv$ 
desítky lidí, "ikovn$j"í, ka!d& rok je akce p#ipravená lépe.
 Krom$ v&stavy ru%ních prací (keramika + na"e zru%né 
!eny), patchworku, v&stavy Karel IV s  v&robky na"ich 
nejmen"ích (M' Brou%ek) a královsk&mi klenoty 
(p.Bu#i%ová), si d$ti mohly zabubnovat ("amanské bubny), 
vyrobit si krásné vo(avé m&dlo (p.Jedli%ková), vylosovat 
obálku "t$stí (keramika), nechat si pomalovat obli%ej (dv$ 
"ikovné sle%ny), zaryba#it si (rybá#sk& krou!ek), povozit    
se hasi%sk&m vozem (JSDH) a zejména si pak zatan%it         
a zplna hrdla zazpívat, n$co dobrého pojíst a pohovo#it       
se sousedy a p#áteli.
Ú%ast byla velmi hojná, odhadem v pr)b$hu ve%era se na 

návsi se"lo cca 200 lidí. V"em po#adatel)m, v&"e 
uveden&m i dal"ím (nap#. p#íprava stan) a lavic - JSDH        
a TJ Sokol) velmi d$kujeme a ji! nyní se t$"íme na dal"í 
ro%ník. Moc díky v"em.         

Starostka a t!m

Úvodní slovo 
Vá"ení ob#ané,

Zastupitelstvo obce se 
4.11.2016 se"lo ke svému 
!tvrtému zasedání v roce 2016.
 Krom$ b$!n&ch a provozních 
zále!itostí jako jsou nájmy, prodeje       
a sm$ny pozemk), p#ijetí leto"ních 
dotací, které jsme letos získali z r)zn&ch 
dota%ních program) , související 
v&b$rová #ízení a smlouvy o dílo,          
se na zasedání projednával i po"adavek 
Obce na pomoc p#i nápravách $kod 
zp%soben&ch zv&$en&m pr%tokem vod 
p#es obec, které dle na"eho názoru         
a názoru n$kter&ch odborník) byly 
aktivizovány v&stavbou dálnice D8 nad 
obcí a následn&m pozm$n$ním vodního 
re!imu v krajin$. Cílem usnesení          
j e s tanovení rozsah po!adavk)                
a pov$#ení, které zastupitelstvo starostce 
pro vyjednávání s ministerstvem 
dopravy a dal"ími orgány ud$luje. Podle 
posledních informací je ministerstvo 
dopravy o t$chto zále!itostech s Obcí 
vyjednávat. K první sch)zce do"lo          
v pond$lí 7.11.2016, p#i%em! jsem pro 
tyto ú%ely zpracovala schéma, které 
rozd$luje jednotlivé oblasti pot#eb obce 
ji! na konkrétní projekty (schéma            
je uvedeno na ú#edních deskách). Na"e 
po!adavky jsou myslím z hlediska 
obrovského rozsahu a f inan%ní 
náro%nosti sana%ních prací na dálnici 
velmi skromné. 

Posvícení sv. Matou$e na návsi 
v Prackovicích 10.9.2016

Obecní Zpravodaj # .  38
Prackovice - Litochovice nad Labem

...pokra!ování na stran" 3
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Po lét$, které zase ufrnklo jako voda, jsme se          
v Litochovicích ji! po "esté v #ad$ se"li                 
k netradi%ní oslav$ nazvané Vánoce v srpnu, 
jako!to rozlou%ení s létem a prázdninami, jako!to 
oslavou pro na"e nejmen"í. Ze sbírek mezi 
p#íznivci se v!dy nava#í bramborov& salát, 
#íze%ky, posbírají se drobné i v$t"í dárky, hra%ky   
a p#edm$ty pro d$ti pod strome%ek, zajistí             
se ob%erstvení, hudba i fotografové, zcela 
p#irozen$ ka!d& %loví%ek, kter& chce pro své d$ti 
n$co ud$lat, p#esn$ ví, kdy a co má d$lat.             
Ji! podruhé v #ad$ p#ispívá finan%n$ i materiáln$     

i Obec Prackovice, nicmén$ litochovická akce ji! po "esté v"em zcela jasn$ ukázala, jak má 
správ(ácká komunita v obci fungovat - rodi%e, babi%ky, d$dové i p#átelé se prost$ rozhodnou n$co 
zorganizovat pro své ratolesti i pro svou vlastní zábavu a nemusí k tomu zastávat !ádné funkce, 
nemusí b&t %leny !ádn&ch soubor), nepot#ebují k tomu kdovíjaké prost#edky, aby se dob#e pobavili - 
vym&"líme to sami a pro sebe, dob#e se u toho bavíme a máme radost, !e sejdeme se sv&mi sousedy ve 
zcela netradi%ních situacích - t#eba na sánkova%ce v parném lét$. Jako v!dy se o proudy p$ny postarali 
na"i spolehliví a chrab#í dobrovolní hasi%i a p#edev"ím Slávek Dbal& s up#ímnou klukovskou radosti    
a nad"ením. V"ak nezapomn$l ani vykoulet v p$n$ na"e dámské osazenstvo zastupitelstva obce. Tímto 
d$kujeme v"em, kte#í p#isp$li k úsp$"nému konání této akce - jak pomocí, nápady, ale i svou 
p#ítomností, milou my"lenkou a úsm$vem, p#íjemn&m hovorem se sousedy. Leto"ní "est& ro%ník         
se prvn$ konal na d$tském h#i"ti u kulturáku v Litochovicích a nov$ poopravená silnice poskytovala 
dostate%n& se"up pro na"e #ád$ní “na sjezdovce”. Ú%ast cca 70 lidí. Moc díky v"em.                                              

Starostka a t!m

Vánoce v srpnu anebo rozlou!ení s prázdninami pro d'ti - 27.8.2016

Leto"ní rok jsme uspo#ádali ji! 7.ro%ník 
lampionov& pr)vod s vypou"t$ním 
lampion) p#átelství u Labe. Setkání 

ú%astník) - d$tí, rodi%)  i prarodi%) s rozsvícen&mi lampionky byl 27.10.2016 v 17:15 na návsi              
v Prackovicích. Tradi%n$ se "lo horní polní cestou k horní kapli%ce v Litochovicích, kde na d$ti %ekala 
D&(ová víla s drobn&mi odm$nami pro state%né d$ti. Dále se pokra%ovalo kolem motorestu                   
v Litochovicích podchodem k Labi a podle sv$tel lou%í a! na na"i oblíbenou louku. Tady d$ti dostali 
balí%ek s bu#tíky a chlebíkem, hasi%i m$li mezitím p#ipraven& krásn& ohe( a v"ichni se s chutí najedli    
a ob%erstvili. 
Rodi%e zatím zajistili létací lampiony - letos jsme 
jich m$li op$t 150 ks.  A to u! se nám setm$lo 
natolik, !e bylo mo!no pomalu zapálit lampionky 
na nechat je voln$ vystoupat vysoko do nebe.       
Za zvuku hudby byl pak na záv$r v 19 hodin 
odpálen slavnostní oh(ostroj. Akce byla 
organizována ve spolupráci Obce, kulturní komise, 
hasi%) a M' Brou%ek. Ú%ast cca 150 lidí. 

Moc díky v"em. 
Starostka a t!m

L a m p i o n o v &  p r % v o d 
s vypou$t'ním lampion% p#átelství 27.10.2016
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Krom$ ekologické újmy str!en&ch na"ich vlastních pramen) (zdroj) pitné vody) nás trápí 
zejména díl%í poruchy na kanalizaci a po"kození nádr!í *OV, po"kozené povrchy silnic, 
ne%ekané pr)toky vod r)zné intenzity p#es obecní i soukromé pozemky, splavování 
"t$rku a kamení, lokální sesuvy a podmá%ení p)dy. Tyto a mnoho dal"ích zále!itostí na 
jednání se zástupci ministerstva a +SD budu neustále opakovat. Po "estiletém úsilí, které 
ji! p#edtím zahájil i m)j p#edch)dce, se jedná o v&razn& posun v p#ístupu vládních %initel) k na"í obci. 
Nicmén$ stále jsme nedosáhli konkrétních v&sledk). Sou%ástí bude i p#ipomínka ke kvalit$ (chutnosti) 
nov$ dodávané pitné vody havarijním vodovodem na podn$t ob%an).
Na"e po!adavky se t&kají také nutnosti podrobn$j"ího pr)zkumu a monitoringu oblasti pod dálnicí 
zasahující do na"í obce – zaji"t$ní ve"ker&ch vodote%í, monitoring pr)tok) vody, monitoring studní       
a poklesu jejich hladin v d)sledku "t$rkov&ch st$n a urychlené dokon%ení ji! projektovan&ch úprav 
koryt – Litochovického potoka a strouhy od kravína v Litochovicích atd. Je to b$h na dlouhou tra,, ale 
máme i podporu v Poslanecké sn$movn$, kdy se o na"í obci ji! hovo#í i tam v interpelacích poslanc) 
k ministru dopravy a v$#ím, !e se nám poda#í vysv$tlit pot#eba zaji"t$ní celého zaktivizovaného území 
od dálnice dol) a! k #ece. Pokra%uji i v intenzívních jednáních s ministerstvy, Ústeck&m krajem 
(hejtmanem a odpov$dn&mi odbory) a hledáme konkrétní #e"ení.

!!! D!LE"ITÉ POZOR !!!
"ádost o vypln#ní dotazníku, kter$ je vlo%en ve zpravodaji uprost&ed (!!!)

 Prázdné dotazníky jsou pak k dispozici na ú!ad"

Jedná se podklad pro vypracování strategického plánu rozvoje obce. Bez takového 
dokumentu by Obec v budoucnu nemohla #erpat $ádné dotace na opravy a v%stavbu         
pro trvalé zlep&ování $ivota na&ich obyvatel. Vypln"né dotazníky, prosím, vhazujte               
co nejd&íve do schránky obecního ú!adu (hn"dá schránka p!ed budovou OÚ) nebo 
odevzdejte p!imo na ú!ad", na po&t" nebo obecním zam"stnanc'm #i panu Pe&kovi. ((
                 ( (       (P!edem vám tímto d"kuji za spolupráci!
 
     Poslední informace se t&ká poplatk% za komunální odpad na rok 2017 

 Jak jsme ji! avizovali, v období od 1.4.2015 do 31.3.2016 jsme sbírali údaje               
(12 m$síc)), ze kter&ch se úlevy pro ob%any, kte#í t#ídí a sni!ují po%et vyvezen&ch 
popelnic, budou vypo%ítávat na rok 2017. Tento nov& zp)sob v&po%tu poplatku za KO 
nyní zapracováváme do nové obecn$ závazné vyhlá"ky, kterou budeme projednávat        
a schvalovat na posledním zasedání v roce 2016, p#edb$!n$ 16.12.2016. V té dob$        
u! bude nastaven v po%íta%i vzorec, kter&m se spo%ítá %ástka, kterou budou poplatníci    
od 1.1.2017 hradit. Informace o v&"i úlevy a kone%né %ástky za KO budeme sd$lovat 
jednotliv&m poplatník)m individuáln$.

V&let na Kam&k a Ledové jámy 8.10. 2016

Na v&let se se"lo 9 lidi%ek, nálada panovala velmi dobrá a na cestu nás  doprovázelo 
sluní%ko. Cestou jsme si natrhali krásná jablí%ka v ovocném sadu, nechyb$lo tradi%ní 
zastavení v hosp)dce na tepl& %aj a zp$t nás  p#ívoz málem neodvezl, proto!e                
se porouchal. Nakonec byla oprava zdárn$ dokon%ena a my jsme se ",astn$ dostali 
dom). Okolí kolem na"ich vesni%ek  je krásné a mnohdy nepoznané a na"e v&lety 
jsou velmi p#íjemné. Dal"í v&let plánujeme na únor. 

                Ivana Chot$tická a Jana Barto%ová, kulturní komise

 pitné vody) nás trápí 
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Stru!né zprávy o probíhajících aktivitách:

V pr)b$hu listopadu bude probíhat rekonstrukce sociálního za#ízení KD Litochovice z dotace 
POV Ústeckého kraje. Sou%asn$ s tím bude obec provád$t sana%ní práce na odvodn$ní budovy. 
Celá akce    by m$la b&t ukon%ena 30.listopadu 2016. P#edstava je taková, !e poté by m$lo b&t 
mo!no op$tovn$ sál v Litochovicích op$t u!ívat. Chyb$t bude u! jen instalace vytáp$ní sálu      
a do#e"ení p#ístavby.

Nové h#i$t' Litochovice

V pr)b$hu m$síce zá#í a #íjna prob$hly v&razné úpravy           
na h#i"ti v Litochovicích. P#ibyla lanová pyramida, pojízdná 
dvojlanovka, opraven bude i koloto%-zem$koule. Podoba 
h#i"t$ je nyní zcela jiná a v dal"ích fázích bude dopl(ováno     
o dal"í zajímavé herní prvky. Nejvíce radosti ud$lala d$tem 
dvojlanovka, která se po celé dny nezastaví. Dále byly 
instalovány ochranné sít$, branky se sít$mi, lavi%ky a ko"e. 
Cel& prostor spolu s kulturákem bude tvo#i propojen& 
multifunk%ní celek vhodn& pro sportovn$ kulturní akce. 
Plánuje se i v&stavba pergoly pro venkovní sezení p#ed   
budovou.

                                          Nová hasi!árna 2017

V pr)b$hu posledního #íjnového t&dne nám bylo oznámeno,   
!e získáváme dotaci na v&stavbu nové hasi%ské zbrojnice       
na návsi v Prackovicích dle podané !ádosti. V polovin$ m$síce 
listopadu dostaneme na osobní konzultaci na ministerstvu 
vnitra podrobné pokyny k %erpání a podmínkám administrace   
a realizace této investice. Na"i hasi%i se ji! t$"í na své nové 
prostory. 

Podrobné informace zájemc&m poskytne starostka nebo 
velitel JSDH.

Vítání ob!ánk%  
23.11.2016 od 16:15

Obec Prackovice nad Labem oznamuje, !e dne 23.11.2016     
od 16:15 p#ivítá své nové ob%ánky narozené od posledního 
vítání z roku 2015. Velmi se t$"íme na hojnou ú%ast nejen 
r o d i%) a p # í b u z n&c h .                  
        
         Obec, kulturní komise a M' Brou#ek
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Přespolní běh 24.9.2016 Prackovice - Litochovice

V sobotu 24. 9. se konal 1. ročník Týmového přespolního běhu 
Prackovice – Litochovice. Počasí nám přálo a možná i díky tomu        
se počet dvoučlenných týmů rozrostl z původně jedenácti přihlášených 
na patnáct. Týmy startovaly na fotbalovém hřišti v Prackovicích           
a pokračovaly dále přes dětské hřiště v Prackovicích, kolem obchodu, 
polní cestou ke kapličce v Litochovicích. Cílová páska čekala na týmy 
na hřišti v Litochovicích. 

Během trasy plnili soutěžící disciplíny, které prověřovaly jejich 
rychlost, přesnost, zručnost, vědomosti i paměť.                           

Týmy musely splnit úkoly jako koulení pneumatiky, rozluštění morseovky, běh s míčkem na 
lžíci, pamatování předmětů, skákání v pytli, poznávání přírody, zatloukání hřebíků, házení 
míčků do kbelíku a pití limonády na čas.

Všechny týmy se úkolů zhostily s nadšením, bojovností a odhodláním vyhrát. Ačkoliv by si 
všichni účastníci zasloužili za své skvělé výkony vyhrát, po sečtení bodů jsme vyhlásili              
3 nejlepší týmy. Na prvním místě se umístily Hanička Chládková s Klárkou Šeflovou, druzí 
byli Radek Lancoš s Ivánkem Hauserem a na třetím místě se umístila Štěpánka Stevensová 
s dcerou Valentýnkou. Vítězové byli odměněni dárkovými balíčky. Ani ostatní účastníci 
neodešli s prázdnou. Každý dostal na památku diplom, medaili a cenu útěchy. V cíli byl 
připraven doprovodný program v podobě turnaje v pétanque, kterého se zúčastnili jak dospělí 
tak i děti. Tímto děkujeme všech běžcům za účast a samozřejmě nesmíme zapomenout 
poděkovat i našemu „realizačnímu týmu“, který obsadil jednotlivá stanoviště, jmenovitě paní 
Chotětické, paní Bartošové, Elišce Dlouhé, Honzovi Kofroňovi, Evě Malecké, Sašce Malecké, 
Davidu Žáčkovi, Petře Jakubíčkové, Lence Hanzalové, Lukášovi          a Michalovi Řehánkovi, 
Jitce Novákové. Díky všem těmto lidem se celá akce proměnila v krásný zážitek, který (jak 
doufáme) bude základem pro další ročníky. 

                          Monika Salačová a členky kulturní komise

Pokračováním přespolního běhu byl TURNAJ v PETANQUE 24.9.2016
Na nově opraveném hřišti v Litochovicích se hrála od 12 hodin pro nás dosud neznámá hra - 
pétanque. Později se k prvním soutěžícím připojili i běžci přespolního běhu. 
Akce se velice, ale skutečně velice, vydařila. Nejenže jsme si krásně zaběhali, plnili jsme různé 
úkoly na celkem 9 stanovištích, ale na závěr jsme si i krásně zahráli - malí, velcí, všichni jedna 
rodina házeli kovovými koulemi na čtyřech vyměřených hřištích jak o život pod dohledem 
rozhodčího E.Dlouhého. Počasí nám přálo, díky stavební svítilně jsme mohli hrát až do 
pozdních nočních hodin.

...pokračování na straně 7
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A opět jsme zjistili, jak prima se nám spolu žije, jak skvělé máme 
sousedy! Děkujeme všem, co akci připravili (a že jich bylo!) i všem,      
co přispěli k dobré zábavě sportovním duchem a radostí ze hry,
 ze života. Účast cca 70 lidí.                     
             Moc díky všem. Starostka a tým

Nově vznikající spolek pod vedením Vl.Svobody a I.Hausera, plus dobrovolníci 
z obou obcí, zorganizovali pro naše děti na jejich přání branný den                     
se závěrečnou bitvou o Litochovice. 
  Děti během Posvícení oslovily starostku, aby jim pomohla dát dohromady 
zájemce i organizátory. Na Posvícení jsme je během chvíle všechny našli. 
Tatínkové dali hlavy dohromady a nápad na branný den i se strategickou bitvou 
v lese byl na světě. 
 Za dva týdny od prvotního nápadu se v neděli 25.9.2016 ráno sešlo více jak 40 dětí            
a dospělých na hřišti v Litochovicích. Dopoledne probíhala příprava týmů - střelba                   
ze vzduchovky, hod granátem, hledání min minohledačkou, jízda vojenským džípem. 
Odpoledne se nabyté zkušenosti uplatnily v ostrém boji o vysilač v lese nad Litochovicemi. 
Účast cca 25 dětí a 20 dospělých plus jeden vojenský džíp. Fotografie z akce jsou k dispozici 
na facebooku.

 

VÁNOČNÍ SETKÁNÍ SENIORŮ - POSEZENÍ                        
S PŘEKVAPENÍM PROBĚHNE DNE 16.12.2016 OD 17:00 

V KLUBÁČKU V LITOCHOVICÍCH

25.9.2016 Bitva o Litochovice aneb branný den pro děti 

Rozsvícení vánočního stromu dne 26. 11. od 16:45
na návsi v Prackovicích n. L. 

prodej keramiky a výstava dětských prací v knihovně 

pěvecké vystoupení dětí z MŠ Brouček

trumpetové kvarteto pana Beneše - občerstvení zajištěno 

Přijďte si s dětmi zazpívat koledy

a u nazdobeného stromečku nasát první vánoční atmosféru

Rozsvícení vánočního stromu v Litochovicích u Klubáčku
 proběhne dne 3.12.2016 od 16:30
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P$espolní b%h 24.9.2016 Prackovice - Litochovice + turnaj PETANQUE

25.9.2016 Bitva o Litochovice aneb brann& den pro d%ti 

Dne 22.10.2016 oslavili man"elé Chroustovi 50 let 
spole!ného "ivota Zlatou svatbou. Za Obec Prackovice byly 
man!el)m pogratulovat starostka s Lenkou Polákovou. 
Je"t$ jednou gratulujeme!

V srpnu 2016 oslavila paní 
Anna Bla"ejová z Prackovic              
své 90.narozeniny. Za Obec 

Prackovice p#i"ly pogratulovat také starostka a zastupitelka Miloslava 
Procházková, které p#inesly jako dárek knihu, krásn& dort a orchidej. 
Je"t$ jednou velká gratulace k v&znamnému !ivotnímu jubileu! 

Smute#ní oznámení

S hlubok&m zármutkem oznamujeme v"em p#átel)m a znám&m, !e nás dne 17.11.2016 nav!dy opustil 
ná" ob%an pan Ji#í Bla"ej z Prackovic ve v$ku 89 let.                            V!nujme mu tichou vzpomínku.

Spole!enská kronika
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Zprávi!ky z M( Brou!ek
Z a h r a d n í  s l a v n o s t   4.10. 2016

Za%al #íjen a z na"í "kolní zahrady jsme sklidili 
velkou úrodu d&ní. Bylo jich opravdu hodn$,      
tak jsme se rozhodli uva#it rodi%)m d&(ovou 
polévku. Byla v&borná. Ale tím na"e krásné 
odpoledne neskon%ilo. Spolu s rodi%i jsme           
se podíleli na v&zdob$ na"í M' Brou%ek tím,      
!e jsme vyrobili krásná d&(ová stra"idla, která 
nám ka!dé ráno svítí na cestu do "kolky. +íkáte 
si, no, to je toho, to d$láme doma také, ale my 
jsme si k tomu nechali zahrát od opravdového 
muzikanta p$kné písni%ky k tanci. Ale to po#ád 
není v"e. Paní kucha#ka Maru"ka vyrobila 
pomazánky ze zdrav&ch potravin (%ervená #epa, 
"penát, lu"t$niny, tvaroh....) a spole%n$ s tetou 
Nata"ou a paní u%itelkou Ivankou p#ipravily      
pro v"echny v&borné jednohubky z tmavého 
pe%iva. Nechyb$la %erstvá zelenina, v"em moc 
chutnalo     a maminky si #íkaly o recepty na tyto 
dobroty.V"em d$kujeme za p$kné odpoledne      
p#i Zahradní slavnosti ve "kolce. 

          Jana Barto"ová, M# Brou$ek

Obecní zpravodaj Prackovice n.L. - Vydává obec Prackovice nad Labem, Náklad: 300 ks (do ka"dé domácnosti v!tisk zdarma)
Tento zpravodaj byl zapsán Ministerstvem kultury jako periodická tiskovina a bylo mu p%id!leno eviden$ní $íslo:MK &R E 22325.
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Ú$t'k a Muzeum !ert% 21.9. 2016
Ráno jsme p#i"li do "kolky, p$kn$ jsme         
se naba"tili, oblékli jsme se a nasedli            
do autobusu, kter& na nás %ekal p#ed "kolkou. 
Cestou jsme si povídali a pozorovali na"i 
krásnou krajinu. Na nám$stí v Ú"t$ku jsme 
vystoupili a pomalou ch)zí jsme do"li          
do muzea. Pán, kter& na nás %ekal vypadal 
jako p#erostl& %ert, ale toho jsme se nebáli. 
Vypráv$l nám o pohádkov&ch %ertech             
a 'imonek byl state%n&, pohladil %erta 
nejd#íve na noze, a pak ho zatahal za ocásek. 

Ani Vám nemusíme #íkat, 
co se ozvalo, ale v"ichni 
jsme se moc smáli. Smích 
nás p#e"el v pekelném 
sklepení. To u! jsme n$kte#í 
moc plakali, ale na"e paní 
u%itelky, teta Nata"a a paní 
Bu#i%ová nás ut$"ovaly. 
Rychle jsme se "li rad"i 
nasva%it a prohlédnout        
s i % e r t o v s k& b e t l é m . 
Vy#ezávaní %erti se krásn$ 
h & b a l i a u k a z o v a l i ,            
co v"echno dovedou. 

Paní u%itelka Jani%ka vyrobila so"ku %erta z keramiky a  p#edali jsme jí spole%n$ jako dar 
muzeu. Z  v&letu jsme si  p#ivezli %ertí chloupek a knoflík. V&let se vyda#il, dostali jsme 
velikánskou pochvalu, !e jsme byli hodní.                

Jana Barto"ová, M# Brou$ek
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