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"Dobr! den, paní starostko.  
Se"el se rok s rokem a v b!valé prackovické "kole se na T#i 
krále op$t z iniciativy %lenek kulturní komise se"li senio#i, 
aby stejn$ jako loni strávili spole%n$ p#íjemn! ve%er. A akce 
se povedla. Tak jako loni ka&d! ú%astník se"losti p#inesl 
n$co dobrého na zub i lecjakou tekutinu na polaskání 
chu'ov!ch pohárk( . Posezení za%alo hudebním 
vystoupením litochovické mláde&e. Mladí se doprovázeli 
hrou na akordeon a klávesy a zahráli a zazpívali n$kolik 
váno%ních koled, které m$ly preméru na podobném setkání 
senior( v litochovickém klubá%ku. Také letos se mluvilo, 
povídalo, vypráv$lo, klábosilo a vzpomínalo nad 
donesen!mi letit!mi fotografiemi. Tentokrát p#eva&ovaly 
svatební fotky (dobr! nápad organizátorek). Oproti 
minulému setkání byla mírn$ men"í ú%ast, proto&e n$kte#í 
se pro nemoc omluvili, co& ale nikterak neubralo na dobré 
pohod$. Organizátorkám je t#eba pod$kovat a pochválit 
v"echny, ktet#í „p#i"li pobejt“.”

Zdravím Vás 
    Jarmila Zemanová

Úvodní slovo  
Vá!ení ob"ané a zejména vá!ené dámy,
Dovolte, abych úvodem 
prvního zpravodaje v roce 
2017 pop#ála v"em &enám, 
dívkám a d$v%átk(m v"e 
nejlep"í k Mezinárodnímu 
dni &en. Bez ohledu na to, 
jak! podtext v nás tento svátek 
vzbuzuje, myslím, &e mi dá v$t"ina 
mu&( za pravdu, &e &eny si zasluhují 
pozornost kter!koliv den v roce, o to 
víc , je- l i takov! svátek s laven 
m e z i n á r o d n $ . V $ d $ l i j s t e , & e 
Mezinárodní den &en vznikl díky stávce 
"vadlen roku 1908? )vadleny z New 
Yorku stávkovaly za zlep"ení &ivotních 
podmínek. Cílem tohoto boje bylo 
získání volebního práva pro &eny, 
následoval boj za rovnoprávnost a 
spravedlnost, boj za zákaz d$tské práce 
a samoz#ejm$ mír ve sv$t$. V pr(b$hu 
d$jin se oslavy m$nily, v &ivé pam$ti 
máme nap#íklad nezapomenutelné 
karafiáty apod. V mnoha rodinách v *R 
se MD+ slaví do dne"ní doby, p#esto&e 
od roku 1990 není MD+ oficiálním 
svátkem. Ale proto&e máme my v"echny 
moc rády kv$tiny, klidn$ si sv(j svátek 
oslavíme i v b#eznu, i v kv$tnu. V$#ím, 
&e jste v"echny dostaly od svého milého 
%i blízkého alespo, malou kv$tinku. Ani 
na"e obec nezapomíná na &eny a k jejich 
svátku jsme p# ipravili na úter!
28.b#ezna (mimochodem na svátek 
u%itel() zájezd na divadelní p#edstavení 
do Teplic.

OHLÉDNUTÍ ZA SETKÁNÍM SENIOR!
2017 PRACKOVICE NAD LABEM

Obecní  Zpravoda j  ! .  39
Prackovice - Litochovice nad Labem

...pokra!ování na stran" 4
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 V sobotu 4.b#ezna 2017 bylo opravdu nádherné po%así. Slune%no, modrá obloha. Po%así jako 
stvo#ené pro polodenní poznávací v!let. P#íznivci  akcí po#ádan!ch pod zá"titou kulturní komise OÚ se 
dopoledním vlakem dopravili z Prackovic do Litom$#ic. Cílem v!letu byla jedna z dominant Litom$#ic, 
v$& ve tvaru kalicha na litom$#ickém Mírovém nám$stí. Ta je p#ístupná ve#ejnosti a umo&,uje nádhern!
v!hled na „královské m$sto“, hrad Hazmburk, horu -íp a dal"í p$kná místa v okolí. Nachází se p#ímo na 
budov$ litom$#ické radnice. Tenhle d(m „U kalicha“ s p(vodním názvem Mrázovsk! d(m – pat#il  v 16. 

století bohaté rodin$ Mráz( z Mile"ovky. Mrázové cht$li 
jeho p#estavbou do podoby domu s v$&í vyjád#it lásku 
ke zdej"í vinorodé krajin$.   
Informa%ní centrum na Mírovém nám$st í v 
Litom$#icích je vstupní branou pro náv"t$vu vyhlídkové 
v$&e Kalich. Mlad! pracovník informa%ního centra pan 
Ond#ej P#ececht$l  byl po zdolání 153 schod( nahoru na 
v$&  skv$l!m pr(vodcem. Odprezentoval poutav!
v!klad o historii m$sta a v!znamn!ch osobnostech, 
které v Litom$#icích p(sobily, o v!znamn!ch 
litom$#ick!ch stavbách a dal"ích zajímavostech. Na 
vlastní o%i se ú%astníci zájezdu z v!"ky p#esv$d%ili, pro%
jsou Litom$#ice a jejich okolí naz!vány „perlou 
*eského st#edoho#í“. 
 Po ob$d$ následovala prohlídka Litom$#ického 
hradu. B!val! gotick! hrad se nachází jen n$kolik 
desítek metr( od Mírového nám$stí. Pochází ze 14. 
s to le t í a nedávno by l zásadním zp(sobem 
zrekonstruován. Srdcem hradu je moderní vina#ská 
expozice, která je turistickou atrakcí nejen pro 
milovníky dobrého vína. V!klad o p$stování a 
zpracování vinné révy v *echách  podala paní Veronika 
Nováková. 

 Hned potom následovala náv"t$va v!stavy obraz( z 
papíroviny v!tvarníka Pavla Groha. Autor obrazy z papíroviny  vyrábí z druhotného materiálu, kter!
zb!vá po ru%ní v!rob$ papíru zp(sobem nalévání na síto a následn$ je dobarvuje. 
   Posledním bodem programu byla prohlídka (bohu&el pouze zvenku) vyhlídkového avilonu - 
"Lusthaus", neboli Jezuitské hv$zdárny z roku 1705, co& je nejzachovalej"í %ást m$stského opevn$ní s 
cimbu#ím. Okolní parkánová ze. byla zbo#ena p#i v!stavb$ Domu kultury a následn$ vyzd$na bez  
respektování historického stavu. V hranolové v$&ici je Svá'ovo muzeum marionet. Jenom "koda, &e bylo 
zav#eno. Co #íci na záv$r? Byl to p$kn!, poveden! v!let! 

Ing.Zden!k Zeman, Prackovice nad Labem 

Byli jsme na v"let# v Litom#$icích (4.3.2017) 
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Dobr! den, 
Dovolte mi, abych za místní fotbalov! klub napsal n$kolik v$t. 

 Z pohledu prackovické kopané byl rok 2016 úsp$"n! zhruba z 
poloviny. Klubu se loni poda#ilo ud$lat spousta práce, zárove, je ale 
dost práce p#ed námi. P#edev"ím jsme rádi za uspo#ádaní 1. ro%níku 
turnaje mlad"ích p#ípravek ''O pohár Sokol Prackovice,'' za podpory 
Ústeckého kraje se v %ervnu povedl uspo#ádat kvalitní turnaj pro d$ti, 

kter! m$l dobr! ohlas po celém litom$#ickém okrese. Prackovi%tí kluci v n$m navíc obsadili parádní 
druhé místo. 
 Úsp$chy nejmen"ích fotbalist( by m$ly b!t %asem je"t$ lep"í, vedení klubu se toti& rozhodlo ud$-
lat nábor mlad"ích p#ípravek, kter! zanedlouho odstartuje nejen v Prackovicích a Litochovicích, ale také 
v Dolních Zálezlech a Chotim$#i. Znamená to tedy, &e by se po dlouhé dob$ mohla obnovit mláde&nická 
sout$& a pro A-t!m by to za jistou dobu znamenalo dopln$ní hlavního kádru vlastními odchovanci, p#es-
n$ tak, jak se to d$je ve fotbalov!ch organizacích v"ude jinde, kde je mláde& aktivní. Pro d$ti je to per-
fektní sportovní vy&ití blízko domova po náro%ném "kolním dni, fotbal je jedním z nejtradi%n$j"ích spor-
t( ve v"ech koutech sv$ta. Podrobn$j"í informace o náboru naleznete na klubov!ch webov!ch stránkách, 
brzy i na plakátech ve v"ech vesnicích, se kter!mi se poda#ila navázat spolupráce. 
 Dal"ím kladem je ta&ení sout$&í staré gardy, kde hraje mnoho místních fotbalist(, kte#í se stále ve 
svém v$ku necht$jí rozlou%it s fotbalem a rádi se prob$hnou na %erstvém vzduchu a ud$lají si &íze,. 
Klub také minul! rok oslavil "edesát let existence, v rámci celodenní akce sehrály zápasy jak stará gar-
da, tak hlavní t!m. Krom$ toho bylo ocen$no pam$tní plaketou za oddanost, v$rnost a dlouhodobou %in-
nost v klubu dev$t legend, v %ele s pány Josefem Vernerem, Jaroslavem Bu#i%em a Josefem Bílkem.  
 Cel! program zakon%ila ve%erní zábava v hospod$ Na Statku, v$t"ina ú%astník( si navíc odnesla    
i p#edm$ty z tomboly. Dovolte nám je"t$ jednou pod$kovat v"em sponzor(m a lidem, kte#í se na akci 
podíleli, díky vám se poda#ila uspo#ádat perfektní oslava. Dále byly opraveny kabiny, zázemí klubu,        
i d$tské h#i"t$. 
 Co je v sou%asné dob$ bráno za neúsp$ch, to jsou v!sledky hlavního t!mu, kter! sestoupil do 
nejni&"í okresní sout$&e. Po podzimní %ásti Sokol dr&í osmé místo, v deseti utkáních získal jedenáct 
bod(. V$#íme, &e v!sledky budou v jarní %ásti sezony mnohem lep"í, t!m má n$kolik nov!ch posil,         
a v"ichni odevzdáváme na h#i"ti maximum. Tento rok chceme hlavn$ ustálit sestavu, co& se nám za%íná 
da#it, a p#í"tí rok bychom cht$li bojovat   o postup do vy""í sout$&e. 

Za cel! oddíl d$kuji v"em, kte#í podporují 
místní fotbal. 

S pozdravem, 
za TJ Sokol Prackovice nad Labem, z.s. 
           Jan Pechánek

NÁBOR P%ÍPRAVKY 
NED&LE 9.4.2017 OD 14:00  

H%I'T& PRACKOVICE 

INFORMACE  
TJ SOKOL PRACKOVICE
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V tomto zpravodaji naleznete spoustu zajímavých informací. Uprostřed časopisu vkládáme plán 
kulturních, sportovních a společenských akcí na rok 2017, včetně rozpisu zápasů našeho fotbalového     
A-týmu a Staré gardy - k připevnění třeba na lednici, ať ho máte celý rok pěkně na očích. Níže naleznete 
i soupis plánovaných projektů na rok 2017 a pozvánku na 1.zasedání zastupitelstva v tomto roce. Jak si 
jistě všimnete, na tvorbě tohoto zpravodaje se podílelo mnoho lidí, všichni vás srdečně zdravíme a 
těšíme se na průběžné setkávání s vámi na akcích, které pro vás s velkou pečlivostí připravujeme. 

 Ráda bych rovněž informovala o průběhu jednání s ministerstvem dopravy a ŘSD ohledně náprav 
škod v naší obci. Ve spolupráci s Ing.Miloslavou Pošvářovou, Ph.D. jsme začaly postupně mapovat 
všechny poruchy, které mohou souviset se změnou vodního režimu v naší oblasti v důsledku výstavby 
D8, a to i ty, které jste hlásili v minulosti a třeba již pominuly. Ke každé události vytváříme 
inventarizační kartu včetně fotodokumentace a hodnocení příčin. Máme příslib od pana ministra, že 
všechny prokazatelné problémy se budou postupně řešit. To platí i o opravě a opětovném zprovoznění 
naší ČOV - v současné době dojednáváme s ministerstvem dopravy již konkrétní náležitosti financování 
nápravy škod. I na posledním setkání s panem ministrem, vedením ŘSD a panem hejtmanem ve 
Velemíně 9.3.2017 bylo opětovně veřejně řečeno, že Prackovicím se bude věnovat zvláštní pozornost při 
odstraňování následků změn a aktivace území, ke kterému u nás porůznu dochází. Paní doktorka 
Pošvářová nám pomůže vše potřebné dotáhnout z technického hlediska do zdárného konce.  

 Vyzývám proto všechny z vás, kteří jste zaznamenali jakékoliv změny vašich 
nemovitostí, které mohou souviset s aktivací našeho území - vývěry vody, podmáčení, 
voda ve sklepě, popraskané zdi, vyvalené zídky , lokální sesuvy půdy atd., ozvěte se 
telefonicky (tel.725 552 137) nebo písemně či osobně na obecní úřad.  

 S paní Pošvářovou vás navštívíme a vše zadokumentujeme. Změny mohou probíhat v průběhu 
dešťů, ale mají i setrvačnost několik dní po deštích. Mapování ztracených pramenů budeme též 
provádět. 
  Dále bych vás ráda informovala o změně tlaku vody, který jste někteří (já též) zaznamenali 
díky nějaké havárii v domě spojené s dramatickým únikem vody. Pracovníci SčVk tvrdí, že tlak byl v 
normě, ale i přesto jej ještě trochu snížili. Pokud by problémy přetrvávaly, kontaktujte havarijní službu 
SčVK, která vám poradí - buď vám doporučí instalaci redukčního ventilu nebo tlak na vaší nemovitosti, 
pokud to půjde, upraví.    
  
 Letošní rok je krom jiného také rokem hektického stavění a opravování. Čeká nás hned několik 
velkých projektů - výstavba hasičské zbrojnice, oprava kapličky Litochovice, doplnění herních prvků na 
hřišti v Litochovicích, výstavba přístřešku u KD v Litochovicích, opravy místních komunikací, oprava 
ČOV, výstavba havarijního vodovodu (ŘSD+SčVK), prodloužení výtlaku a možná i některé další 
drobnější projekty. Z velké části využijeme dotační programy a částečně budeme kofinancovat z našeho 
rozpočtu a z rezervy naspořené v minulých letech. V současné době máme uspořeno 1,5 milionu Kč. Z 
dotací bychom mohli získat až 20 milionů Kč, ale v průběhu roku se uvidí, které tituly vyjdou, a které 
budeme muset odložit. Každopádně se budeme snažit udělat co nejvíce tak, abychom se zase posunuli 
vpřed při vylepšování naší vesnice a životního prostředí. Nyní jsme již začali odstraněním staré stodoly 
ve dvoře OÚ a vyčištěním prostranství pro novou výstavbu. 
 Přeji vám krásné předjaří, zase nám začíná práce na zahradě, začíná růst tráva, kvetou první 
kytičky. Určitě se všichni po tuhé zimě těšíme na teplé dny plné slunce a čerstvého vzduchu. 

         S láskou vaše starostka 
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BRIGÁDA - UKLIĎME LITOCHOVICE-PRACKOVICE 
UKLIĎME ČESKO 

Tradiční jarní úklid se v obou obcích uskuteční 8.dubna 2017.  

Sraz účastníků v 8:00 na návsi v Litochovicích a před budovou OÚ       
v Prackovicích. Vedoucí brigády rozdají pracovní pomůcky, rukavice, 
pytle na odpad a rozdělí účastníky podle potřeby do jednotlivých částí 
obce. 

Ukončení brigády bude ve 12 hodin společnou fotografií                        
v Litochovicích u Labe, kde si opečeme buřtíky a rozdáme pamětní 
diplomy účastníkům. Na již čtvrtý ročník úklidu se těší starostka           
a nedočkaví pracanti. 

JARNÍ SVOZ NADMĚRNÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU 
Zahájení svozu v pátek 21.4.2017 
Ukončení svozu v pátek 5.5.2017 
Odpad připravujte v úhledných hromádkách před své domy, 
kde je budou přebírat naši pracovníci. 

PROVOZ SBĚRNÉHO MÍSTA 
ZELENÉHO ODPADU 

Od 1.3.2017 opět otevíráme sběrné místo zeleného 
odpadu v areálu ČOV v Prackovicích. 

Otevírací doba: 
středa 15:00 - 17:00 
sobota 08:00 - 11:00 
Jaký zelený odpad lze zde uložit? Zahradní odpad - posekaná tráva, listí, spadané ovoce, větve, křoví, 
plevel atd. Odpad od vás bude v danou dobu přebírat odpovědný pracovník p.Dědina. 

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDU 
 DO DIVADLA V TEPLICÍCH  

Dáváme tímto na vědomí všem účastníkům zájezdu do divadla 
v Teplicích, 
který se uskuteční dne 28. března 2017, že autobus bude 
odjíždět v 18.00 hodin z rozcestí u lípy v Litochovicích 
směrem na Prackovice, kde vyzvedne ostatní zájemce v 
18.10 hodin u obecního úřadu. Představení začíná v 19 hodin 
a bude trvat 130 minut.  Bližší informace o návratu podá v 
autobuse paní Szajkowská. 
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A-tým  

Ne 02.04. 2017 16:30 Pokratice : Prackovice 
So 08.04. 2017 13:30 Prackovice : Liběšice B 
So 15.04. 2017 14:00 Podsedice : Prackovice
Ne 30.04. 2017 17:00 Křešice B : Prackovice 
So 06.05. 2017 14:00 Prackovice : Zahořany 
Ne 14.05. 2017 13:30 Býčkovice : Prackovice 
So 20.05. 2017 14:00 Prackovice : Medvědice 
So 27.05. 2017 14:00 Prackovice : Úpohlavy 
So 03.06. 2017 14:00 Blíževedly : Prackovice 
So 10.06. 2017 14:00 Prackovice : Terezín 

Stará garda

Čt 13.04. 2017 17:30 Prackovice : Lovosice 
Pá 21.04. 2017 17:30 Sulejovice : Prackovice 
Pá 28.04. 2017 ? Prackovice : RM Lovosice 
Pá 05.05. 2017 ? Velké Žernoseky : Prackovice
Pá 12.05. 2017 ? Prackovice : Čížkovice
Pá 19.05. 2017 ? Brozany : Prackovice
Pá 26.05. 2017 ? Prackovice : Třebívlice
Pá 02.06. 2017 ? Prackovice : Milešov
Pá 09.06. 2017 ? Lovečkovice : Prackovice

TJ SOKOL PRACKOVICE 
 ROZPIS ZÁPASŮ V KOPANÉ

JARO 2017 
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ROZPIS KULTURNĚ  
SPOLEČENSKÝCH AKCÍ NA ROK 

 2017 
Datum Čas Název akce Místo konání

6. nebo 7.1. 17 hodin Posezení dříve narozených ZŠ Prackovice

Únor Výlet

28.03.17 18 hodin MDŽ Zájezd do divadla Teplice

Litochovice

Prackovice

09.04.17 Velikonoční  kopaná - nábor dětí Fotbalové hřiště Prackovice

30.04.17 Stavění májky Náves Prackovice

30.04.17 17.00 - 23.00 Čarodějnický rej Fotbalové hřiště Prackovice

Květen Výlet

27.05.17 Májová zábava Pohostinství U koruny

04.06.17 Dětský den Fotbalové hřiště Prackovice

09.06.17 Noc kostelů Koncert Kostel sv. Matouše

17.06.17 Dětský zájezd Duhový park Třebovle 

24.06.17 Rybářské závody Povodí Labe Litochovice

30.06.17 Noční dobrodružství pro děti TJ+Hasiči

Srpen Vánoce v létě Litochovice

Červenec   
Srpen

Setkávání mládežníků Promítání a 
hudba Klubáček Litochovice

16.09.17 15 hodin Posvícení Náves Prackovice

23.9.2017 ? 14 hodin Přespolní běh Prackovice Litochovice

Říjen Výlet

27.10.17 Lampionový průvod u Labe Litochovice

25.11.17 16 hodin Rozsvěcení vánočního stromku Náves Prackovice

02.12.17 15,3 Rozsvěcení vánočního stromku          Klubáček Litochovice

14.12.17 17 hodin Předvánoční posezení seniorů Klubáček Litochovice

16.12.17 15 hodin Adventní koncert Kostel sv. Matouše 

24.12.17 Vánoční mše Kostel sv. Matouše 

BRIGÁDA – UKLIĎME ČESKO8:0008.04.17



OBECNÍ ZPR AVODAJ PR ACKOVICE NAD LADEM -   LEDEN -   ÚNOR -  BŘEZEN  2017

Obec Prackovice nad Labem, 411 33 
Okres Litoměřice 

POZVÁNKA 
1.veřejné zasedání zastupitelstva obce Prackovice nad Labem v roce 2017 (celkově 

14.), a to dne 15.3.2017 od 18 hodin  v hospodě Na statku v Prackovicích n.L. 
  

Zapisovatelka: Kateřina Šebová 

Návrh programu zasedání: 

1. Zpráva o činnosti od 19.12.2016 do 15.3.2017, Výroč.zpráva 106/1999 Sb. 
2. Rozpočet obce na rok 2017 

a) Plánované projekty na rok 2017 
b) Organizační složky a spolky 
c) Návrh rozpočtu MŠ Brouček na rok 2017 

3. Podané žádosti o dotace na rok 2017  
4. Inventarizace majetku obce za 2016 
5. Cyklostezka Prackovice-M.Žernoseky(přívoz) — geodet.zaměření + studie 
6. Pasportizace poruch v obci v souvislosti se změnou hg situace území 
7. Řešení a financování oprav na ČOV 
8. Ceník pro ukládání sítí do obecních pozemků 
9. Směna částí pozemků 68/2 a 1191/1 v k.ú.Litochovice- nový GP 
10. Termín zápisu do MŠ pro šk.rok 2017/2018 
11. Servisní smlouva VODA CZ Service - čerpadla 
12.Žádost o koupi částí ppč. 1421/24 a 1422/1 v k.ú.Prackovice nad Labem 
13. Vícepráce KD Litochovice - S-Bau - dodatek ke smlouvě 
14. Petice za umístění dodatkové tabulky - p.Pešek 
15. Různé - doplnění  
16. Diskuse   

V Prackovicích nad Labem dne 7.3.2016 

Mgr. Andrea Svobodová Křešová 
starostka 
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PŘEHLED PLÁNOVANÝCH PROJEKTŮ 2017 
k projednání v zastupitelstvu 

Pergola Litochovice  
- místo výstavby - hřiště Litochovice u stěny kulturního domu pro zajištění zázemí pro venkovní 
kulturní a sportovní akce. Obec získala dotaci Komunitní nadace 30 tisíc, celkové náklady jsou 
odhadovány na 60 tisíc včetně vybavení lavicemi a podkladového betonku.  

Termín výstavby: 04-06/2017 

Doplnění herních prvků na hřišti v Litochovicích   
- podána žádost na MMR o dotaci na doplnění herních prvků - věže se skluzavkou a lanových mostků 
přes potok. Celkové náklady akce cca 360 tisíc, dotace 250 tisíc, kofinancování obce 110 tisíc Kč. 

Termín realizace: 08-10/2017 

Kaplička Litochovice 
- podána žádost o dotaci na SZIF, oprava kapličky cílená na zachování historické stavby - památky 
chráněné státem - a zvelebení okolního prostranství této krásné dominanty návsi a restaurování 
interiéru i nástěnných fresek. Celkové náklady akce 900 tisíc, v letošním roce 650 tisíc, dotace 500 
tisíc, kofinancování obce 150 tisíc. 

Termín realizace: 08-10/2017 

Oprava místních komunikací v obou obcích 
- druhá fáze slibovaných oprav místních komunikací, byla podána žádost do POV ÚK, počítá se s 
opravou komunikace u hospody Na statku a komunikace kolem hřbitova v Litochovicích. Celkové 
náklady akce cca 575 tisíc, dotace 350 tisíc, kofinancování obce 225 tisíc. 

Termín realizace: 08-10/2017 

Projekt cyklostezka Prackovice-Litochovice-Malé Žernoseky (přívoz) 
- obec získala možnost vybudování cyklostezky a stezky pro pěší z programu zvýšení bezpečnosti 

cyklistů pro cesty do zaměstnání (děti do škol), zahájili jsme práce na vypracování studie a projektu 
na zhotovení cyklostezky, která by propojila naši obec až do Lovosic. Náklady na dokumentaci v 
prvním stupni: 193 tisíc, dotace 50 tisíc, kofinancování obce: 143 tisíc.  

- Termín realizace: právě probíhá 

Projekt Výstavba požární zbrojnice Prackovice n.L.  
- celkové náklady projektu cca 6 milionů, dotace dosud získaná 4 miliony, spoluúčast obce pro letošní 
rok 800 tisíc. V rámci této akce dojde k likvidaci budovy stodoly ve dvoře vedle obecního úřadu a 
výstavby nové požární zbrojnice dle projektové dokumentace.  

Termín realizace: 08/17 - 08/18 
Oprava a zprovoznění ČOV 
- oprava porušených nádrží ČOV a zajištění opětovného provozu, celkové náklady cca 15 milionů - 
pomoc přislíbena ministrem dopravy. Součástí této akce musí být monitoring celé kanalizační soustavy 
a odstranění defektů a porušení těsnosti páteřní kanalizace (průnik štěrku, bahna a balastních vod do 
systému). 

Termín realizace 06/17 - 03/18
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INFORMACE Z M' BROU,EK
 V na"í "kolce Brou%ek se po#ád n$co zajímavého d$je. Jako 
ka&d! rok jsme m$li karneval, p#i kterém nechyb$ly sout$&e a krás-
né odm$ny. Zimní období nás také bavilo, vy#ádili jsme se po#ádn$
na sn$hu a uskute%nili jsme dlouho plánovan! projekt  "Sn$huláko-
v! den".  
V b#eznu jsme si ud$lali v!let do Lovosic, kde jsme si prohlédli 
m$stskou knihovnu. Te. u& se t$"íme na jaro a na dal"í krásné akce, 
které pro nás paní u%itelky pravideln$ p#ipravují.   

Jana Barto"ová

NABÍDKA PRÁCE (KUCHA%KA) 
Prominent - kr*tí sv#t , kr*tí a ku$ecí maso, uzeniny, Prodejna Ústí nad Labem,Pa$í-ská 538/19 
Hledáme "ikovnou paní do kuchyn$ na pln! nebo zkrácen! úvazek D(chodce, MD, jen ranní sm$ny od 06:00 do 14:00 
nebo dle dohody. so,ne volné.Va#íme jednoduchá jídla, která zvládne ka&d!. 
KONTAKTNÍ OSOBA - VEDOUCÍ PRODEJNY : BOHUMILA SYSLOVÁ, LITOCHOVICE 12 tel: 733 523 630
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KROU/EK MLAD.CH HASI,! V LITOCHOVICÍCH 

U& dva roky probíhá pravideln$ ka&dou ned$li krou&ek mlad!ch hasi%at. V sou%asné dob$ má 
krou&ek 7 %len( a scházíme se v 17:00 v hasi%ské zbrojnici v Litochovicích. B$hem hodiny se d$ti, 
krom$ úpln!ch základ(, jako jsou nap#. tís,ová volání, u%í hasi%ské zna%ky, poznávají hasi%kou 
techniku, promítáme si krátká videa o r(zn!ch p#í%inách vzniku po&ár(, vyprávíme si o hasebních 
látkách, hrajeme hry, p#i kter!ch si opakujeme a procvi%ujeme získané poznatky. Krom$ pot#ebn!ch 
hasi%sk!ch v$domostí se d$ti dozvídají, jak poskytnout první pomoc, a osvojují si základy zdravov$dy. 
Na spole%n!ch hodinách s na"imi dobrovoln!mi hasi%i se hasi%ata u%í uzlovat, rozvinovat a motat 
hadice, poznávají hasi%ské vybavení.  

V lo,ském roce jsme nav"tívili „Den záchraná#(“ v Lounech, kde jsme se seznámili se v"emi 
slo&kami záchranného systému. B$hem programu bylo p#ipraveno n$kolik ukázek, p#i kter!ch jsme 
vid$li hasi%e zasahující u po&áru auta, vypro"t$ní para"utisty uvízlého na strom$ nebo práci potáp$%(. 
Dále jsme si prohlédli techniku pou&ívanou nap#. p#i povodních.  

Pokud bude mít n$kdo z kluk( nebo holek zájem se p#idat do na"ich #ad, rádi ho mezi sebou 
p#ivítáme. Nebo se p#ij.te jen podívat, jak krou&ek hasi%at probíhá. T$"íme se na vás.  

         Ing.Monika Sala#ová 

POD&KOVÁNÍ  

Ráda bych zde, v pár $ádcích, ve$ejn# vyjád$ila své pod#kování paní HANCE P&,OVÉ, za její 
dlouholeté p*sobení v keramickém krou-ku.
Milá Hanko, díky za v"echno! P#edev"ím pak za Tv(j %as, pé%i, trp$livost a laskav! p#ístup. Moc m$
mrzí, &e u& nadále nejsi sou%ástí tradi%ních pond$lních setkání s d$tmi. Do budoucna Ti já i Tvá 
jmenovkyn$ p#ejeme v"e dobré.

Andrea Honová 
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DOPIS OD VEVER,AT 

Vá-ená paní starostko, vá-ené zastupitelstvo obce, 

D$kujeme za vybudování krásného d$tského h#i"t$ v Litochovicích, které nás moc pot$"ilo. 
V$#íme, &e bude na"im d$tem slou&it a nebude v brzké dob$ zni%eno n$kter!mi d$tmi, které se 
chovají neukázn$n$. 

Velice si vá&íme toho, &e kone%n$ v Litochovicích máme n$co vybudováno k prosp$chu obce. Je 
pot#eba víc takov!ch nápad(, které by obec Litochovice pozvedlo. 

D$kujeme - vedoucí Jana Legierski Berná"ková, Lenka Poláková + Tom, )t$pánka, Fanda, Eli"-
ka, Klárka, Kája H. Nina, Ka%ka, Ondra, Cyril, Má'a, Vaneska, Ane&ka, Pr("a Mat$j, Tomá", 
Marianka, Den%a, Val%a, Davídek = T$lov!chovná jednota LITOCHOVICE N.L., 411 33 Turis-
tick! a p#írodov$deck! oddíl VEVER*ATA 

Informace pro ob"any: 
PROBÍHÁ DRUHÁ V#ZVA NA V#M$NU ZDROJ% TEPLA V DOMECH TEPELNÁ &ERPADLA                
A V#M$NY KOTL% - bli!'í informace o mo!nosti zpracování !ádostí a vy(ízení dotace podá pan Ji(í Dlouh), 
tel.: 777 205 786

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. 

kontakt: ou.prackovice@mybox.cz  www.prackovice -litochovice.cz 
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