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Úvodní slovo starostky
Vážení občané,
dostáváte do ruky další zpravodaj a s ním i spoustu nových informací a pozvánku       
na druhé zasedání zastupitelstva obce. 

Máme pro vás opět spousty novinek, tak tady jsou: první informace je radostná zpráva          
o části letošních dotací, které jsme k dnešnímu dni získali (hurá!!!). V letošním roce se výraznější 
investice dotknou (konečně) Litochovic a jako zázrakem nám vyšly dvě na sebe navazující akce – 
rekonstrukce dětského hřiště (dotace ve výši 400 tisíc z PRV MMR) 

Obecní Zpravodaj č .  36
Prackovice - Litochovice nad Labem

...pokračování na straně 3

TRADIČNÍ KÁCENÍ MÁJKY A MÁJOVÁ ZÁBAVA
Sobota 28. května 2016

Jednotka sboru dobrovolných hasičů srdečně zve všechny 
občany na tradiční kácení máje, které proběhne 

od 15 hodin na návsi v Prackovicích.

Od 20 hodin jsou všichni zváni na Májovou hasičskou zábavu       
do Pohostinství U Koruny. Vstupné 150,- Kč. K tanci                

a poslechu zahraje skupina No Headache.

Úprava před budovou OÚ 

 Na počátku května 2016 jsme dokončili 
venkovní úpravy záhonků, dvora a zídky před 
opravenou budovou OÚ. 
 Děkujeme za vaše pochvaly, i nám se teď 
chodí do úřadu radostněji. Návštěvníci z ostatních 
obcí jsou neméně překvapeni. Radujeme se            
z kvetoucího jara….
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Kulturní komise obce Prackovice nad Labem pořádá 
v sobotu 5. června od 16 hodin 

na fotbalovém hřišti v Prackovicích tradiční

 „ D ě t s k ý   d e n “

Děti se mohou těšit na spoustu atrakcí a soutěží - kouzelník, 
zorbing, skákací hrad, 

v případě pěkného počasí udělají hasiči pěnu.

Kočárkový den aneb Hrajeme si na rodinu - 11.5. 2016 

Tento den probíhalo v MŠ Brouček  projektovém učení „Hrajeme si na rodinu“. 

Děti se naučily opatrně přecházet silnici s kočárkem a pečovat o miminka.
V rolích tatínků a maminek obstály.
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a zároveň dotace na rekonstrukci sociálního zařízení v KD Litochovice (dotace ve výši 228 
tisíc z POV ÚK). Obě akce bychom měli realizovat v době prázdnin, a pokud vše stihneme dle 
našich představ, plánujeme pro děti jako rozloučení s prázdninami uskutečnit „mega kolaudační 
párty“ v Litochovicích. Hřiště i navazující sociální zařízení v KD Litochovice je další fází 
rekonstrukce celého volnočasového komplexu v Litochovicích, vznikne nám tím i možnost zřídit 
zde vlastní obecní zasedací místnost na sále kulturního domu. Kulturní dům díky sociálnímu 
zařízení a zavedením dalších sítí bude možnost využívat i ke sportovně kulturním akcím. Třetí 
žádost o obnovu povrchu komunikace před touto budovou nám nevyšla, takže se úprava 
prostranství před kulturákem (silnice, výsadba, úprava zeleně, parkovací plocha) přesouvá             
do dalších let spolu s vybudování ordinace pro lékařskou péči. 

Dále zamýšlíme realizaci prodloužení výtlaku z Litochovic na ČOV, nápravu havarijního 
stavu na ČOV (probíhají intenzívní jednání s panem ministrem ŽP a panem hejtmanem ÚK), 
plánujeme pustit se i do rekonstrukce schodiště vedoucího do patra v budově obecního úřadu, které 
je v současné době ve velmi žalostném stavu. Dále pracujeme a jednáme o možnostech financování 
oprav místních komunikací (zejména pak návsí v obou obcích, cesty ke hřbitovu v Litochovicích    
a o dalších cestách), jejichž stav nás všechny velmi trápí a je potřeba je co nejrychleji opravit. 
Dotační možnosti jsou však v současné době velmi omezené (či spíše žádné...), a proto neustále 
čekáme na vhodnou příležitost a zvažujeme a vyjednáváme i alternativní možnosti. 

 Co se chodu úřadu týče, prošli jsme zcela bez problémů dalšími audity a kontrolami –          
ze Státního oblastního archivu se zaměřením na archivaci a spisovou službu, i pravidelný přezkum 
hospodaření za rok 2015 ze strany Krajského úřadu. Audity z Kraje jsou velmi podrobné                 
a probíhají na naši žádost dvakrát ročně, kdy  kontroloři přezkoumávají úplně všechny dokumenty 
(ekonomické i právní) vzniklé za daný rok po pololetích a zkoumají jejich správnost a zákonnost. 
Konečné hodnocení je pak součástí Závěrečného účtu za daný rok, který je nejzásadnějším 
dokumentem obce a shrnuje úplně všechny ekonomické i právní dokumenty a aspekty hospodaření. 
Tento Závěrečný účet a Účetní závěrka byly vyvěšeny v zákonné lhůtě a visely minimálně 14 dní 
před jejich následným schvalování. Jelikož se jedná o velký balík listin, souhrnně je k dispozici          
na OÚ i na webu obce.

 Nejzásadnějšími informace, které z rekapitulace minulého roku vyplývají, je,                        
že k 31.12.2015 měla obec na svém účtu uspořeno 1.639.803,-Kč, celková výše prostředků 
přijatých na účet obce z dotací mimo běžný rozpočet činila 11.140.056,-Kč, které byly získány       
na pokrytí akcí souvisejících s nápravou škod po povodni realizovaných v roce 2014, na zateplení 
OÚ, na investiční akci související se změnou systému odpadového hospodářství (BRKO),             
na pracovníky VPP a na akceschopnost JSDH. Z vlastních prostředků pak Obec v roce 2015 
zafinancovala rekonstrukci interiéru a změnu vytápění OÚ, výstavbu sběrného místa na ČOV, 
rekonstrukce v bytech a v domě čp.8.  

...pokračování na straně 4
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Svými projekty Obec současně zefektivňuje svůj provoz a šetří náklady, např. na provoz 
veřejného osvětlení (z 250 tisíc v letech do r.2012 na 57 tisíc od r.2013 – instalací LED osvětlení, 
tj. úspora téměř 200 tisíc ročně), 57 tisíc instalací nových čerpadel v přečerpávacích stanicích, 
snížení nákladů na sběr a likvidaci odpadů o 370 tisíc zavedením nového efektivního způsobu 
sběru a využití odpadu.

 Díky zodpovědnosti našich občanů nyní víme, že prozatím nebudeme zvyšovat cenu           
za odpady, ale naopak do konce roku zastupitelstvo schválí systém bonifikace poplatníků 
zapojených do třídění druhotných surovin, kterým budou zlevňovány poplatky za odpad pro tyto 
občany. Tento systém, zdá se, je natolik zajímavý a unikátní, že k nám začali jezdit na exkurze 
starostové obcí z blízkého i vzdálenějšího okolí – starostové členských obcí mikroregionu Porta 
Bohemica, ale i starostové až z Podřipska a dalších obcí, aby se inspirovali, jak mohou ve svých 
obcích přispět změnou systému ke snížení nákladů na odpady, a jaké dotační programy jim k tomu 
dopomohou. Z legrace to přirovnáváme k „zázračné Pláničkově metodě v Hošticích“, kdy            
ale podstatou je disciplinovanost našich občanů, kteří pochopili podstatu celého systému – 
zabránění vzniku odpadů a přesun surovin z popelnic na komunální odpad do složky využitelných 
surovin. Za to bych chtěla vám všem velmi poděkovat!!!

 A nejen za to. Co v současné době slýchám od starostů z okolních obcí, z neznámých důvodů 
se zvyšuje tlak na tyto nejvyšší představitele obcí, a i oni v současné době čelí různým útokům        
a kontrolám, které jsou vyvolány různými podněty jejich občanů. Snad je to stresujícími zprávami 
z médií, které výrazně manipulují veřejným míněním a za každým rohem vidí čerta v podobě 
machinací a trestné činnosti. Většina starostů to však bere pozitivně a kontroly naopak vítá, protože 
výsledkem je potvrzení od kontrolních orgánů, že na jejich úřadech probíhá vše v souladu              
se zákonem, či metodickou pomocí mohou „dopilovat“ oblasti, kde se vyskytly chybky                   
a nedostatky.

 I u nás na základě přezkumu hospodaření proběhla náprava dvou chyb, které se v tom 
obrovském balíku kontrolovaných dokumentů vyskytly – 1) v jedné z účetních sestav jsme neměli 
v ocenění lesních ploch uvedené rozlohy našich lesů v hektarech (což vzniklo přechodem na nový 
účetní systém, kdy paní účetní nevěděla, jak z účetnictví tuto sestavu vytisknout) – nápravu jsme 
učinili hned druhý den, kdy přijet technik softwarové firmy našeho účetního programu a paní 
účetní tuto operaci ukázal. 2) na konci loňského roku jsme reklamovali na SFŽP výši dotace          
na zateplení OÚ a Fond nám ještě koncem prosince doplatil několik desítek tisíc dotace, které nám 
dle výpočtů náležely. Paní účetní však ve shonu panujícím na konci roku zapomněla těmto došlým 
financím přiřadit účelový znak (identifikační kód platby). Nápravou tohoto pochybení                    
je systémové opatření, že obec bude napříště dbát na označování dotačních plateb účelovým 
znakem přiřazeným od poskytovatele dotace.

...pokračování na straně 5
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 Obě nápravy jsme provedli ihned a máme radost, že v tom obrovském množství 
kontrolovaných dokladů, na které si tentokrát úředníci vyhradili v dubnu hned dva dny za sebou, 
nebylo nalezeno nic, co by jakkoliv poškozovalo kvalitu naší práce. Jsme jenom lidé a chybu může 
udělat každý. Jsme proto vděčni za každou pomoc při jejich dohledání a nápravě, snažíme se 
opravdu, jak nejlépe dovedeme. Kontrola z oblastního archivu pak byla nadšená z kvality naší 
spisové služby, která je na úrovni měst typu Lovosice a není tedy pro obce našeho typu na této 
úrovni povinná.

Ještě je potřeba zmínit se o problematice dodávek pitné vody v Prackovicích, která 
v posledních dnech trápila zejména občany Prackovic. Nejprve vše ukazovalo                      na 
nedostatečnost pramene, pak se zase pracovníkům SčVK zdálo, že je někde v zemi poškozená 
rozvodná síť. Ať je tak či onak, vždy okamžitě urgujeme zajištění dodávek pitné vody pro naše 
občany, ačkoliv do provozu vodovodní sítě nemáme možnost zasahovat. Navštívila jsem i stavební 
úřad a informovala se o stavu realizace pomocného vodovodu    pro Prackovice budovaného 
investorem dálnice D8 ŘSD. Vše je stále ve fázi rozpracovanosti projektu, jelikož nastaly 
komplikace v zajišťování majetkoprávních vztahů a neochoty některých soukromých osob nechat 
vodovod procházet svým pozemkem. Vše     je tedy stále ještě ve fázi řešení PD.

Na úplný závěr bych ráda ještě pohovořila o návštěvě z Německa, která po nějaké době opět 
naší obcí projížděla, a která mě přiměla k historickému zamyšlení. Jednalo se o dva německé 
nadšence, kteří dohledávali osudy některých svých příbuzných, kteří v naší obci žili. Jedním z nich 
i pan farář Hoffmeister, který se ve vypjatých válečných dobách netajil svým protifašistickým 
smýšlení, a po jedné ze svých mší, na níž své myšlenky proti násilí zcela veřejně formuloval, byl 
jeho postoj nahlášen „nadřízeným orgánům“. 

Bylo to někdy okolo roku 1943, kdy bylo místní občanstvo zřejmě také notně 
zmanipulováno medializací a propagandou, a tento pán byl zatčen gestapem a vězněn a mučen 
v Terezíně v Malé pevnosti, kde také na následky zacházení zesláblý zemřel. Tahle zvláštní 
vlastnost a touha poškozovat a ubližovat druhým se táhne historií lidstva jako červená nit. Obávám 
se však, že takoví jedinci, kteří se dopouštějí tak podlého jednání na druhých, svou misi tady         
na Zemi tímto nesplnili a nepodařilo se jim překonat svůj fanatismus a přebujelé ego. Myslím,       
že důležité je hledat pravdu, protože manipulace a pomluvy jsou velmi snadné a svůdné, a je to 
osidlo, které ubližuje velmi i samotnému pachateli. Jsem ráda, že v obci je většina těch, kteří se 
raději přijdou osobně zeptat přímo ke zdroji a nechají si vše ukázat a podrobně vysvětlit, než těch, 
kteří konstruují fantasmagorie a vydávají se za proroky. 

Přeji vám krásné nadcházející léto a děkuji vám za to, že jste. 

S láskou vaše starostka.
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Obec Prackovice nad Labem, 411 33
Okres Litoměřice

POZVÁNKA
2.veřejné zasedání zastupitelstva obce Prackovice nad Labem 

26.5.2016 od 18 hodin  
v bývalé ZŠ v Prackovicích

 
Zapisovatelka: Kateřina Šebová

Návrh programu zasedání:

1. Zpráva o činnosti od 27.2.2016 do 27.5.2016
2. Rozpočtové opatření 1/2016 
3. Závěrečný účet obce za rok 2015, účetní závěrka za rok 2015, výsledek přezkumu 

hospodaření ÚSC z KÚ 
4. Doplnění akcí MŠ Brouček na rok 2016
5. Přijetí dotace hřiště Litochovice, vyhlášení VŘ a postup realizace
6. Přijetí dotace Sociální zařízení pro KD Litochovice, vyhlášení VŘ, podpis smlouvy    

a postup realizace
7. Podání žádosti na IZS Litoměřice -  Výstavba nové hasičské zbrojnice Prackovice 

(realizace 2017)
8. Dodatek ke smlouvě Zateplení OÚ - Horejsek (vícepráce)
9. Postup realizace Prodloužení výtlaku, podání žádosti do FVH ÚK
10. Postup při opravě ČOV, havarijní stav, zadání hydrogeol.průzkumu
11. Zadání geodetických prací - územní studie (KM studio)
12. Smlouva o věcném břemeni (dopravní zrcadlo Prackovice)
13. Žádost o koupi pozemků formou splátek (p.Seidlová, p.č.137/6 k.ú.Litochovice)
14. Žádost o koupi pozemků formou splátek (p.Lišková, p.č.137/7 k.ú.Litochovice)
15. Žádost o směnu pozemku (přečerpávací stanice-p.Hauserová E.)
16. Poplatek za internetové stránky Virtuální naučná stezka
17. Smlouva o pronájmu hasičů pro ŘSD (pálení na dálnici D8)
18. Zadání PD Elektroštika - VO
19. Žádost o odpuštění penále za nedoplatek nájemného
20. OZV odpady - aktualizace dle novely zákona
21. Zateplení domu čp.137
22.	 Stanovy Mikroregionu Porta Bohemica
23. Doplnění ……………………………………………..
24. Diskuse
25.

V Prackovicích nad Labem dne 18.5.2015
Mgr. Andrea Svobodová Křešová

     starostka
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“Ukliďme Česko – Ukliďme Prackovice-Litochovice”
 16.4.2016

 Dne 16.4.2016 proběhla již třetí dobrovolná brigáda, podruhé pod záštitou 
celorepublikové akce “Ukliďme Česko”. Letošní počet účastníků nás zcela zaskočil tak,   
že ani nestačily zdarma dodané pracovní ochranné prostředky (rukavice pro děti I dospělé). 
Celkem se akce v obou obcích zúčastnilo 43 osob a sebrali jsme téměř jednu tunu odpadu, 
z čehož jsme polovinu vytřídili do druhotných surovin. 
 
 Akce započala v 9 hodin ráno srazem účastníků v Litochovicích u kapličky                  
a v Prackovicích před úřadem. Rozdali jsme si rukavice pytle, rozdělili jsme si úseky          
a s nadšením jsme vyrazili do terénu. Kolem dvanácté hodiny jsme měli sraz                       
v Litochovicích u Labe u ohniště, kde jsme my, dospěláci, opekli dětem i dospělým 
buřtíky, rozdali diplomy nejlepším sběračům (všem zúčastněným dětem) včetně sladké 
odměny a hezky si popovídali o svých “úlovcích” a kuriozních nálezech. 
 
 Opět se těšíme na další ročník, protože naše krásná příroda neustále skrývá velké 
množství letitých skládek a zapadaných odpadů. Podívejte se několik fotografií z akce.
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RYBÁŘSKÉ ZÁVODY 
V sobotu 25.6.2016 proběhne již 2. ročník 

MEMORIÁLU VÁCLAVA JAKUBÍČKA.

Celodenní rybářské závody budou probíhat u Labe 
v Litochovicích,bářské závody budou probíhat  u Labe     
v Litochovicích, od 6. hodin a účastnit se mohou děti      
i dospělí. Bližší informace poskytne vedoucí našeho 
rybářského kroužku Zdeněk Blažej.

V sobotu 18. června pořádá kulturní komise 
obce Prackovice autobusový zájezd           

do rodinného parku Mirákulum.

PROMÍTÁNÍ DOKUMENTU 
„ÚŽASNÝ ÁZERBÁJDŽÁN“

27. KVĚTNA 2016 od 19.00h 
v Motorestu Litochovicích

Hostem promítání bude novinář, cestovatel a 
redaktor PAVEL NOVOTNÝ

Film je příběhem země dvou tváří. Pod nablýskanou 
fasádou se podle mezinárodních pozorovatelů skrývá 
represivní a zkorumpovaný  režim, který  tvrdě potlačuje 
svobodu slova. S odpůrci nemá stát slitování. 
Nepohodlné novináře zatýká na základě smyšlených 
obvinění, nebo je rovnou nechává likvidovat a jakékoliv 
projevy nesouhlasu potlačuje násilím.

Cena za dopravu je 100,- Kč na osobu. 
Vstupné do parku v hodnotě 130,- Kč         

na osobu si na místě každý uhradí sám.

Prosíme vážné zájemce, aby se závazně
nejpozději do konce května hlásili u paní 

Dany Szajkowské v Litochovicích,
nebo na obecním úřadě v Prackovicích,

kde jim budou poskytnuty i bližší informace            
o zájezdu.

ZÁJEZD DO RODINNÉHO PARKU 
MIRÁKULUM

Obecní zpravodaj Prackovice n.L. - Vydává obec Prackovice nad Labem, Náklad: 300 ks (do každé domácnosti výtisk zdarma)
Tento zpravodaj byl zapsán Ministerstvem kultury jako periodická tiskovina a bylo mu přiděleno evidenční číslo: MK ČR E 22325
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