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Dětský  den se uskutečnil v neděli 7.6. 2016 od 16 hodin. Počasí 
bylo velmi vrtkavé, tak jsme část programu přesunuli do staré školy 
a jak se později ukázalo, udělali jsme dobře. 
Představení klauna s hadem nemuselo být díky dešti přerušeno         
a děti  si krásně zasoutěžily. To na hřišti byly podmínky trochu 
horší. Prudký déšť a vítr málem odnesl nafukovací hrady i s malými 
caparty a hasiči museli odjet k požáru do Dolních Zálezel. 
Ale jak už to v přírodě chodí, počasí 
se umoudřilo a my jsme se rozhodli 
v akci pokračovat. Nakonec to bylo 
hlavně pro děti zábavné, trošku bláta   
a trošku vody a byla z toho velká 
zábava. 
Na závěr se vrátili hasiči a udělali 
dětem moře z pěny, kde se děti 
vyřádily. 
Všem, kteří pomáhali s organizací 
d ě t s k é h o d n e p a t ř í v e l k é 
poděkování. Byli to tradičně 
fotbalisti pod vedením Járy Bílka, 
místní hasiči pod vedením Míši 
Lupínka a přidali se k nám chlapci   
a děvčata z Litochovic pod vedením 
Lucky Hauserové. Kulturní komise 
pod vedením  Ivy Chotětické všem 
organizátorům a účastníkům  této akce děkuje za vytvoření úžasné 
atmosféry.

Úvodní slovo starostky

Vážení občané,
léto i prázdniny jsou v plném 
proudu. Pro nás začíná období 
r e a l i z a c e n a p l á n o v a ný c h 
projektů. Dovolte mi, prosím, seznámit vás         
s plány, které jsme si na léto připravili.

Realizace dotačních titulů 

Na konci letních prázdnin se rozjedou 
n a p l n o p r á c e n a d ě t s k é m h ř i š t i                    
v L i tochovic ích . Dojde k úpravě 
sportovního hřiště pro větší děti a opravě 
stávajících herních prvků, které jsou            
v s o u č a s n é d o b ě m í r n ě ř e č e n o                      
v “opotřebovaném” stavu. Na přání mnoha 
dětí bude opravena i velmi oblíbená kovová 
“zeměkoule” - kolotoč , dále bude 
vystavěna velká lanová pyramida pro šplh     
a bezpečné vyžití. Škvárové hřiště bude 
vylepšeno pevně zabudovanými bránami, 
obestavěné ochrannými sítěmi tak, aby 
balóny nelítaly dolů pod viadukt  ani          
do sousedních zahrádek. Budou zde 
umístěny odpočinkové sety - lavice se stoly, 
stojany na kola a odpadkové koše.             
Na zeleném pásu u lesa pak vznikne 
dvojlanovka podobná té, jakou mají             
v chomutovském ZOOparku. Je to jeden      
z nejoblíbenějších herních prvků. Celý 
prostor by pak měl doznat  příjemné 
parkové úpravy.

Mezinárodní den dětí 7.6.2016 
na hřišti v Prackovicích

Obecní Zpravodaj č. 37
Prackovice - Litochovice nad Labem
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Obec Prackovice nad Labem, 411 33
Okres Litoměřice

POZVÁNKA
3.veřejné zasedání

 zastupitelstva obce Prackovice nad Labem 
2.8.2016 od 18 hodin  

v motorestu v Litochovicích n.L.

 
Zapisovatelka: Kateřina Šebová

Návrh programu zasedání:

1. Zpráva o činnosti od 27.5.2016 do 2.8.2016
2. Rozpočtové opatření 2/2016
3. Uvolnění místostarosty
4.	 Dar firmy Armatury Jan Vojna pro JSDH
5. Výsledek poptávkového řízení - 1.fáze oprav komunikací, smlouva
6. Kupní smlouva (prodej části vodovodu Nad rybníčkem do maj.SVS)
7. Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti (ŘSD-štěrkové stěny)
8. Zateplení domu čp.137, smlouva se zhotovitelem
9. Výsledek poptávkového řízení zadání územní studie k ÚP, smlouva
10. Výsledek VŘ - rekonstrukce hřiště Litochovice, smlouva, harmonogram
11. Zpráva bytové komise, přidělení volných bytů
12. Nové projektové záměry - farská zahrada, škola atd.
13. Oprava formulace usnesení 3/2015, bod 13.
14. Různé -  doplnění -  a) zadání VŘ na PD ČOV, b) zadání VŘ na PD hasičárna, 

c) pozemek 904/6, d) rámcová dohoda (Malý, Šmrha)
15.	 Diskuse  

V Prackovicích nad Labem dne 24.7.2016

Mgr. Andrea Svobodová Křešová
     starostka
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Současně by se na podzim měly rozjet i práce na kulturním domě v Litochovicích - 
vybudování sociálního zařízení, šaten a úprava vstupu. Od zprovoznění hygienického zázemí 
pak budeme moci začít KD Litochovice používat jako sportovně - kulturní prostor. Určitě dá 
vzniknout i novým sportovním klubům - například aerobik nebo jóga pro ženy, pravidelná 
setkání s hudbou a další a další aktivity. Konečně budeme mít opět svou tělocvičnu a 
kulturák!

Realizace oprav silnic
Během posledních měsíců jsme se intenzívně snažili zajistit 
finance či dotační tituly na opravy a výstavby silnic. Některé 
naše silnice jsou v dezolátním stavu, některé čekají na své 
vybudování. Na poškození silnic se ve velké míře podepisuje 
vliv změněných povětrnostních podmínek - prudké lijáky 
odplavují horní vrstvy už tak chatrných silnic. Dotační tituly 
byly velmi omezené a ani v jednom z nich jsme neuspěli. 
Poptávkou jsme proto hledali vhodného dodavatele, který by 
naše silnice alespoň opravil z havarijního stavu. Byla vybrána nejvýhodnější nabídka.           
V dnešních dnech již máme téměř opravenou náves v Prackovicích, pokračovat se bude návsí 
v Litochovicích, silnicí před KD Litochovice, silnicí na hřbitov v Litochovicích a proběhnou 
i některé další drobné opravy. Na další rok bychom pak připravili vytvoření tohoto povrhu na 
silnici u hospody Na statku a u nových rodinných domů v Litochovicích, případně další 
místa dle došlých žádostí občanů. Myslím, že tak uděláme radost nejednomu občanovi, který 
na takové opravy čeká již řadu let.

Řešení havárie na ČOV
Někteří možná zaznamenali zájem médií o naši obec, a to z důvodu 
obcí vyhlášené “havárie” na ČOV. V roce 2013 došlo k prvnímu 
zjištění netěsností na nádržích naší čistírny odpadních vod. Jelikož 
jsem tenkrát měla opravdu velké starosti s opravou šesti 
přečerpávacích stanic, které byly prioritou (při jejich vyřazení          
z provozu by splašky nebylo možno na čističku odvádět)                  
a nezbytností, nádrže ČOV jsme řešili provizorní opravou,           
tj. zavařením poškozených částí. Již tehdy nás  firma zhotovitele 
upozorňovala na to, že toto řešení není dlouhodobé, a že nádrže bude potřeba jednoho dne 
vyměnit. Po třech letech k tomu skutečně došlo. Již v srpnu 2015 jsem měla velké starosti      
s jednou linkou ČOV, kdy z neznámého důvodu umíraly čistící mikroorganismy a nádrž 
zahnívala, namísto, aby čistila. Jednu linku jsme tedy vyřadili z provozu, museli jsme 
zintenzívnit péči o druhou linku, která musela svou kapacitou zvládnout dvojnásobné 
množství odpadní vody. I to se nám podařilo důslednými postupy a častější kontrolou kalů 
zvládnout, vypouštěné vody splňovaly zadané parametry. Mezitím jsme přivolali na pomoc 
různé odborníky - VŠCHT, hydrogeologa, ale i firmy zabývající se projektováním ČOV.       
Na jaře 2016 jsme zjistili netěsnosti i v druhé linii nádrží, splašky se počaly ztrácet a museli 
jsme vyřadit z provozu celou čistírnu a vyhlásit oficiální “havárii”.  
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Podle prvotních zjištění jsou příčinou sesuvy a posuny v podloží a tlakem spodních vod pak 
došlo popraskání spojů nádrží. Situaci jsem již v roce 2013, 2014 a v lednu 2015 
projednávala s ministerstvy a panem hejtmanem. Tenkrát nám přislíbili, že nám ministerstva 
pomohou. 
V současné době čistíme splašky od hrubých nečistot a zbylé vody vypouštíme do Labe. 
Nicméně veškeré pevné části zůstávají zachycovány v první nádrži a odvážejí se fekálními 
vozy na komerční čistírnu v Ústí nad Labem. 
V současné době probíhají intenzívní jednání o možnostech financování, jelikož obec je toho 
názoru, že příčiny havárie jsou mimo její možnosti ovlivnění, ale i mimo možnosti 
financování. Jsme přesvědčeni, že v tomto případě je na místě pomoc ze strany státu. 
Zároveň jsme danou poruchu nahlásili i jako pojistnou událost. To, odkud financování oprav 
bude čerpáno, bude záviset na odborných posudcích. Jsme však toho názoru, že obec za svou 
kanalizaci již zaplatila velmi mnoho a splácí dodnes, proto je naší snahou zajistit tyto 
prostředky z jiných zdrojů, jelikož obec toto poškození nezpůsobila a jen trpně snáší změnu 
hydrogeologických podmínek způsobených lidskou činností nad námi.

Vodovod Prackovice
Součástí prací vedoucích k dokončení a zprovoznění dálnice D8                 
je odvodnění celého území. Dodnes  si bohužel investor neuvědomuje 
veškeré souvislosti, které v tomto území panují. Stále se nám daří jen málo 
dohnat jej k odpovědnosti v tom, že vody, které se na dálnici kumulují         
a z dálnice k nám přicházejí, nemohou do řeky Labe projít jinak než našimi 
rourami. Jsou to vždy náročná jednání a doslova boje o prosazení bezpečných variant pro 
naše obce. Nicméně se potvrzuje, že činnost na dálnici způsobila změnu veškerých 
hydrogeologických podmínek celého území mezi Litochovicemi a Prackovice, a že jedině 
komplexní řešení může následky lidské činnosti nad námi zmírnit. Bohužel však i tato řešení 
s sebou nesou další následky. Podle hydrogeologů nelze odstraňovat a řešit sesuv bez 
zhotovení štěrkových stěn nad a pod dálnicí. Následkem výsavby a zprovoznění štěrkových 
stěn se však může (a prý s  největší pravděpodobností to tak bude) ztratit voda v našich 
prameništích v Prackovicích. Obávám se, že i současné výpadky v dodávkách vody, jsou již 
nyní způsobeny snížením vydatnosti našeho prameniště v důsledku odvodňovacích opatření 
na dálnici. Proto dostal investor dálnice podmínku zajistit pro Prackovice náhradní zdroj 
vody. Po složitém projednávání trasy vodovodu přes  pozemky soukromých osob bylo 
přistoupeno k variantě, která využívá výhradně státní, krajské nebo obecní pozemky - dojde   
k napojení na potrubí vedoucí u závor přes Labe, dále pak půjde trasa vodovodu krajskou 
silnicí do napojovacího bodu u rybníčka. Toto opatření s  největší pravděpodobností vyřeší 
výpadky v dodávkách pitné vody v obci Prackovice natrvalo. Realizace musí proběhnout 
velice rychle, v době letních prázdnin.
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Povolenky rybářům k řece Labi
Jako každý rok, i letos evidujeme nesčetně žádostí od rybářů na povolení 
vjezdu na břeh řeky Labe. Dnešní rybáři nechodí k řece s bambusovým 
prutem a židličkou, ale mají vybavení o mnoha kilogramové hmotnosti. 
Problematiku povolenek pro táboření a vjezd k řece řešíme nyní              
na úrovni Mikroregionu. Otázkou zůstává, jak se k tomuto tématu 
postavit - pokud povolíme jednomu, budeme muset zdůvodňovat, proč 
nepovolíme někomu jinému. Pokud nepovolíme nikomu, stejně budou 
zákaz porušovat a hledat různá alternativní řešení.
V současné době dochází k jednání s Českým rybářským svazem a Agenturou ochrany 
přírody CHKO České středohoří tak, abychom nalezli kompromis a jednotná pravidla         
pro všechny, která by uspokojila jak rybáře, tak i ochránila naši přírodu a nábřeží řeky Labem 
v Litochovicích a Prackovicích. Věc bude snad dořešena v nejbližší době.

Digitalizace obecních kronik + kroužek mladých kronikářů, kroužek mladých včelařů

Poté, co jsem na různých setkáních s občany zjistila živý zájem našich 
občanů o historické materiály a doslova poklady z naší obce, které 
sbírám již více jak patnáct let, a o kroniky, které jsem získala či převzala 
od svých předchůdců, rozhodla jsem se zajistit všem občanům i dálkový 
přístup k těmto historickým materiálům. Elektronické verze těchto listin 
budu zveřejňovat postupně, jak to bude umožňovat časový odstup          
od data vzniku (zveřejňované texty musí být podle zákona starší 10 let) a zároveň postupná 
digitalizace všech materiálů. Nyní pro začátek mám pro vás jako ochutnávku čtyři kroniky, 
které vznikly v době nedávné v našich obcích. Jedná se o Pamětní knihu (kroniku) obce 
Litochovice nad Labem od roku 1992 - 2006 vedenou paní Lenkou Polákovou, dále Pamětní 
knihu obce Prackovice nad Labem vedenou paní Janou Peškovou vedenou od roku 1979        
do roku 2007, a třetím digitalizovaným dokumentem je školní kronika české prackovické 
školy vedená od roku 1945 řídícím učitelem Jaroslavem Novotným, kterou zapisovala podle 
jeho diktátu a návrhu učitelka katolického náboženství paní Marie Kubovcová. Poslední 
zápisy     v této knize jsou z roku 1992 pořizované ředitelem školy Karlem Mikšovským. 
Posledním souborem v této první fázi digitalizace pak je novodobá kronika prackovické 
obecné školy vedená ředitelem Mikšovským od r.1993 do roku definitivního uzavření místní 

školy v roce 2010. 
Tento dokument bude zpřístupněn v nejbližších dnech. Postupně 
budeme digitalizovat i obrazový materiál a pokud se nám podaří, tak         
i starobylejší německé kroniky, které jsou uloženy v archivu                   
v Lovosicích. Nejdůležitější a nejzajímavější kronikářská díla však 
zůstávají i nadále ztracena a někde zapomenuta - válečné a poválečné 
historické zápisy v českém jazyce. 
Nedovedl by někdo poradit, kde tyto knihy hledat? 
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Na nedávném školení kronikářů mi pak lektor vnuknul zajímavou myšlenku - zapojit do 
sběru historických podkladů také děti. Lektor nám vyprávěl, jak v dávných dobách vedl 
kronikářský kroužek, a že se na něm s dětmi jednak učili vést jejich vlastní kroniku a zároveň 
byli pro něho dobrými pomocníky v dohledávání historických pramenů od svých rodičů a 
prarodičů. Myslím si, že nápad je to skoro geniální, a protože za pokus nic nedám, rozhodla 
jsem se v průběhu nového školního roku zavést také takový kroužek s dětmi, které mají rády 
historii a rády by se dozvěděly něco víc o své obci a přispět k sestavování jejích prožitých 
dějin.
Nevím proč, ale vždy s kronikařením pro mne osobně souvisí i včelaření. Možná proto, že se 
jedná o dávnou moudrost, která se předává po generace. Možná také proto, že včely jsou pro 
přežití lidstva na této planetě klíčovými tvory. Jsou pracovité, vytrvalé, jsou to bojovnice a 
mají mimořádné schopnosti. Produkty, které člověku dávají, mají blahodárnou moc. Včely 
jsou pomocnicemi lidstva a bez nich by nebylo na světě dostatek kvalitních potravin, ovoce v 
našich sadech a další plodiny. Proto jsem začala pátrat po dobrovolnících, kteří by vedli 
kroužek včelaření. Mám představu takovou, že by jeden týden byli kronikáři a další týden 
včelaři.
Kroužky bychom mohli vést v postupně se proměňujícím KD Litochovice - v klubovnách 
rybářů a v knihovně, neboť knihy s kronikami úzce souvisí. Zároveň by si mohly děti, které 
ještě do knihovny nikdy nechodily, začít vypůjčovat i knihy. Zkuste o tomto záměru svým 
dětem říci a dejte mi vědět, co si o tom myslíte. Děkuji za vaše názory.

Vzdělávací středisko či opětovné otevření 
základní školy

Projekt vzdělávacího střediska či opětovné otevření základní školy     
je další sen, který bych velmi ráda realizovala. Z mého pohledu je pro 
rozvoj národa nejdůležitější vzdělání, citlivý přístup ke krajině i místě, 
kde člověk žije a pracuje, rozvoj tvůrčích schopností a všestranně 
spokojená a zdravá osobnost. Někdy se mi zdá, že státní školy           
už spadly do jakéhosi mechanického stereotypu a nevědí jak z něho 
ven.  V nedávné době jsem si přečetla v knize Anastasia - Zvonící cedry Ruska                  
od Vladimíra Megre (doporučuji…) informaci o škole Michaila Sčetinina. Poslechněte si, 
co o ní naši mladí učitelé, které se jeli do Ruska na Kavkaz podívat na stáž napsali:

Klenot Kavkazu - Ruská rodová škola

Ruská rodová škola se nachází v Krasnodarské oblasti ve vesnici Tekos. Je zajímavé, že tato 
vesnice byla kdysi založena Čechy a původně se jmenovala Čekos a Česko je také první 
země, pro jejíž učitele byla v minulém roce připravena dvouměsíční stáž v této škole. A škola 
je nakloněna i další spolupráci. Vyčlenila také několik studijních míst pro české a slovenské 
děti. Je to pro naši zemi svým způsobem pocta, když uvážíme, jaký je zde obrovský zájem 
ruských dětí o studium. Letos v září tam odjeli studovat tři Češi.
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Tato škola byla v Rusku založena jako experiment a má velký úspěch. Existuje již 10 let          
a na jedno místo ve škole se hlásí 2-3000 žáků, minulý rok se hlásilo dokonce 4000 žáků  na 
jedno místo. Někteří absolventi pracují nyní jako poradci ruského prezidenta Putina. Jedním 
z cílů této školy je podat učivo komplexně, tedy propojit jednotlivé předměty, aby si děti 
odnesly vědomosti jako jeden obraz, a ne jako útržky informací bez souvislostí, jak se to nyní 
v normálních školách stává. Oni navazují na antické školy, kdy studium jako jeden předmět    
v sobě zahrnovalo vše - od matematiky, astronomie přes biologii až k  filosofii - duchovní 
nauce o podstatě světa. Taková škola naplňovala myšlenku „kalokagháthie“, aby škola 
rozvíjela u člověka krásu těla duše i ducha.
V čele školy stojí generální ředitel akademik  Michail Petrovič Ščetinin, který se již dlouho 
pedagogickou problematikou zabývá. V Rusku je na poli školství známou osobností a získal 
též ocenění pedagog roku. Jak jsem již v úvodu zmínila tato škola byla založena jako 
experiment a to proto, že se zcela vymyká z běžných způsobů vzdělávání. O některých cílech 
jsem již hovořila, dalším cílem školy je najít takový způsob učení, který by žákům umožnil 
pojmout velký objem výuky ve velice krátkém čase. Momentálním výsledkem jejich práce       
je deseti denní kurz, ve kterém se dítě naučí celou středoškolskou matematiku.
Normální výuka probíhá systémem „laboratorií a pogruženij“. V období zvané laboratoria 
děti pod vedením učitele připravují skriptíčka, podle kterých budou vyučovat předmět svého 
zaměření, např. astronomie - fyzika - chemie. Během příprav jim dospělý učitel dělá 
přednášky, a zároveň je zkouší a píšou testy. Kdo v závěrečném testu dostane jedničku, stává 
se učitelem v čase pogruženij, kdo napíše na dvojku, stává se jeho asistentem. Pogruženie 
z n a m e n á p o h ro u ž e n í s e d o u č i v a j e d n o h o t é m a t i c k é h o c e l k u ( n a p ř . 
biologie-chemie-geografie) na deset dní. Výuka je rozdělena do devíti bloků (v našem 
příkladě představoval každý blok  krátké pohovoření o atomu a na to děti hned navázaly         
v bloku „Trávicí soustava“, jakým způsobem probíhá zpracování látek z okolí u buňky,           
u láčkovců, kroužkovců, měkkýšů, ryb až savců, člověka a Země. V tomto roce vládlo 
nadtéma „Od atomu ke hvězdě“. Další bloky, například „Vylučovací, Pohybová, Nervová... 
soustava, probíhaly podobně. Výklad jednoho bloku trval od 2 do 3 hodin. Byl ukončen 
společným opakováním a děti se ho ihned společně učily, protože za jednu až dvě hodiny        
z něho dělaly ústní zkoušku u dítěte-učitele. Musely udělat za jedna, jinak nemohly postoupit 
do dalšího bloku. V závěru desetidenního pogruženia děti prošly dvouhodinovým písemným 
testem, který je analogií našich pololetních písemných prací. Tentokrát už mohly dostat horší 
známku než jedničku.
Jak je možné, že děti byly schopné přijmout do sebe takový objem informací za pouhých deset 
dní?
Odpověď na tuto otázku v sobě nese celý ideový systém školy. 
(pokračování příště)

Tento článek  lze v plném znění najít na webových strákách Nová česká škola v záložce 
Články. Autorkou je přednášející: Ing. Lada Fialová a RNDr. Věra Vachalcová

No není to škola, kterou bychom si pro své děti všichni přáli? A co otevřít něco 
podobného u nás, nejen pro místní, ale i pro děti z okolí, které by rády navštěvovali 
trochu jinou školu, než jak ji po dlouhou dobu známe? Zkusíme o tom trochu 
popřemýšlet….
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Územní plán 
Mnoho z vás zajímá aktuální situace kolem našeho územního plánu. 
Jeho historii jsem vám již nastiňovala mnohokrát, jedná se v podstatě   
o průtahy spojené s nesouhlasem CHKO s naší novou rozvojovou 
zónou Z5, což je pole mezi Litochovicemi a Prackovicemi. Pro naši 
obec je ale územní plán bez rozvojové zóny na pozemku ve vlastnictví 
obce k ničemu. Proto jsme vyvovali rozporovací jednání                      
na ministerstvu pro místní rozvoj, jehož výsledkem bylo přerušení 
projednávání našeho územního plánu a požadavek na vypracování územní studie na tuto 
plochu. Územní studie by měla být poměrně přesným projektově-architektonickým řešením 
oblasti, včetně plánovaného umístění sítí, komunikací, veřejné zeleně a jednotlivých 
stavebních parcel. Při bližším prozkoumání této situace jsem ale došla k názoru, je tento stav 
je výhodný i pro nás - tento dokument bude hned od počátku určovat umírněný                       
a konzervativní charakter řešení tohoto území tak, aby se do budoucna nemohlo stát, že 
nějaké jiné vedení obce prodá pozemky například developerům nebo i jednotlivcům, kteří na 
nich zbudují něco nevkusného a pro charakter naší krajiny nepřípustného. V současné době 
jsme vybrali zhotovitele této územní studie, která se bude souběžně v rámci svého vzniku 
projednávat ve všech fázích s CHKO tak, aby co nejhladčeji prošla schvalovacím procesem. 
Zpracování této studie bude trvat cca 6 měsíců a v příštím roce by se již měl nově 
definovaný územní plán projednávat s dotčenými orgány a veřejností. 

Záměr revitalizace farské zahrady
Na nadcházejícím zasedání bych ráda představila i další   
z mnoha nápadů  či vizí, které nosím již nějakou dobu     
v hlavě . Jedná se o využ i t í farské zahrady                         
v Prackovicích. 
Jedná se nádherný členitý prostor se staletými stromy. 
Představovala bych si tam takový meditační park, 
zahradu klidu a harmonie, s pískovými cestičkami            
a altánky, s potůčkem a jezírkem s rybičkami,                   
s bylinkovými záhonky a informačními tabulemi             
o léčivých účincích té či oné bylinky. K projednání 
tohoto projektu jsem přizvala i našeho souseda, bylinkáře 
Waldemara Grešíka, známého děčínského podnikatele      
a bylinkáře. 
Pan Grešík v minulých letech opravil na své náklady odborně s restaurátory z Prahy naši 
kapličku v Litochovicích. Věřím, že jakmile dáme projekt na papír k realizaci nebude daleko 
a místní lidé i turisté budou mít zase další důvod, proč k nám zavítat.
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Propagační film o Prackovicích
Přímo v den konání Dětského dne v Prackovicích se u nás natáčela i první 
část propagačního videospotu o Prackovicích a Litochovicích.Druhá část    
se dotočí až po provedené rekonstrukce dětského hřiště v Litochovicích. 
Prezentovány budou naše kroužky a spolky, kulturní akce, historie               
a zajjímavosti obou obcí. Filmeček trvá jen pár minut, tak je vše řečeno       
a ukázáno pouze ve zkratce, ale věřím, že turisté i lidé z blízkého                
či dalekého okolí jej uvítají jako zajímavou pozvánku k návštěvě. Věřím, že každým rokem 
toho bude víc a více, co budeme moci návštěvníkům našich obcí ukázat a nabídnout.

Vyhlášení památný strom - Zbyškův strom
Po dohodě s panem Zbyškem Polanským a CHKO se nám podařilo 
zanést náš významný strom - dub u Fišmíle v Prackovicích na seznam 
památných stromů České republiky. Tento status má i výhodu v tom,     
že strom může být pravidelně z veřejných zdrojů odborně ošetřován. 
Děkujeme panu Polanskému za spolupráci. Strom byl pojmenován        
po současném majiteli pozemku: “Zbyškův strom”.

Jak vidíte, novinek a informací je neustále nepřeberné množství. Bohužel se mi do jednoho 
zpravodaje všechny ani nevejdou. Vizí a plánů je tolik, že nejdou všechny realizovat 
najednou, ale postupně to jednoho dne dohromady společně dáme. Proto děkuji všem lidem, 
kteří se mnou o různých tématech diskutují a pomáhají mi nalézt ta nejlepší řešení. Děkuji     
i těm, kteří jdou a rovnou něco i dělají. Pokud  starosta má podporu obyvatelstva a kolem 
spousty šikovných rukou, dějí se zázraky. Dále ve zpravodaji naleznete pozvánky na různé 
obecní akce a na nadcházejí zasedání zastupitelstva, kam vás opět srdečně zveme. Přeji 
krásnou druhou polovinu léta a opatrujte se! 

S láskou vaše starostka
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Rybářské závody 25.6.2016

Dne 25.6.2016 proběhl již druhý  ročník 
Memoriálu Václava Jakubíčka - Dětské 
rybářské závody u Labe. Účast byla 
ještě větší než v roce předchozím. 
Hosty  na našem břehu Labe byly  děti     
z rybářských kroužků z Doksan             
a z Úštěka. Závodníci se disciplinovaně 
sešli v 5:30 u vody, kdy si rozlosovali 
svá stanoviště a v 6:00 byl zahájen 
samotný  závod. Přítomno bylo 19 dětí     
a 14 dospělých. Den byl velice parný, 
rybkám se na háček moc nechtělo. 
Vítězné děti pocházely z jiných obcí 
(Úštěk a Doksany), naše děti obsadily 

čtvrté a další místa. Vítězem v kategorii dospělých 
se stal pan Jiří Bubínek z Prackovic       
s 53cm, na druhém místě skončil Josef 
Sedláček mladší z Litochovic s 52 cm   
a  třetí místo vybojoval Karel Petrik 
také z Litochovic. Krásné ceny však 
obdrželi všichni účastníci. Poděkování 
patří zejména organizátorovi akce panu 
Zdeňku Čendovi Blažejovi a dalším 
dobrovolníkům, obsluze občerstvení, 
Obci Prackovice za financování akce,   
a sponzorům za krásné ceny pro naše 
malé i velké rybáře. Už nyní se těšíme 
na třetí ročník! Děkujeme a těšíme       
se na další setkání u řeky Labe. 
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