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do Zlínského kraje organizovaného Ústeckým kra-
jem. Cesta byla velmi poučná a inspirativní. Viděly jsme, 
jak fungují vesnice na Moravě, a ačkoliv máme ještě co do-
hánět, je v našich obcích vidět obrovský posun v přístupu 
lidí ke svému okolí a snaze pomoci rozvoji našich obcí. 
Jako první vlaštovka změn v lidských srdcích, která mi 
vlévá novou mízu do žil, je následující úspěšná akce: 

Zde bych se ráda na moment zastavila a podotkla ně-
kolik slov o výstavbě samotné pergoly. 

 ASI SE STAL ZÁZRAK, ale po sedmi letech mé 
práce ve funkci starostky konečně dochází k tomu, co 
jsem si přála od počátku - komunitní práce občanů pro     
občany a veřejnost. Hlavním důvodem mé radosti je dokon-
čená výstavba této PERGOLY U KD LITOCHOVICE,       
na které se ve volném čase podíleli dobrovolníci z obou 
obcí, zejména ale z Litochovic.

Úvodní slovo  
Vážení občané 

zdravím vás po delší době  
u druhého letošního Zpra-
vodaje. Předem přijměte, 

prosím, omluvu za dlouhou odmlku ve 
vydání zpravodaje, na který jste si zvyk-
li.  
V letošním roce jsme rozjeli velké 
množství aktivit tak, abychom do konce 
programového dotačního období v roce 
2018 stihli co nejvíce. Jak to po tomto 
období bude s dotacemi dál, to se zatím 
neví.  
S největší pravděpodobností už dotace 
pro nás nebudou v takové míře dostup  
né. Musíme proto opravit a zainvestovat 
co možná nejvíce oblastí. To je také    
důvod, proč jsem nestíhala pro vás při  
pravit zpravodaj po tak dlouhou dobu. 
Celkem je to administrace osmi nových 
dotací a příprava nových projektů         
na příští rok. 
Celkově se nám letos podařilo získat 
téměř 39 milionů Kč na opravy a roz-
voj obce. Je to obrovská suma a zároveň 
také nepředstavitelné množství práce 
s přípravou podkladů, souhlasů, žádostí, 
administrací, výběrovými řízeními, 
schvalovacími procesy, vyúčtováním. 
Krom toho - Obec prošla bezchybně po-
loletním auditem Krajského úřadu, který 
se uskutečnil 15.8.2017.V březnu jsme 
se s kolegyněmi    z úřadu zúčastnily 
„motivačního zájezdu“

PERGOLA LITOCHOVICE 

Obecní Zpravodaj č .  40 
Prackovice - Litochovice nad Labem

...pokračování na straně 2
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Pod vedením Vladimíra Svobody, zde odpracovali desítky hodin Zbyněk Novák, Jaroslav      
Salač, Miloš Ježek, Ivan Hauser st., Ivánek Hauser ml., Eduard Dlouhý, Jan Kunrt, Jan Ježek, 
pan Miroslav Hon, Jindřich Kosina, místostarosta a další plus krásnější polovičky některých 

z nich – manželky Nataša Hauserová, Jitka    
Nováková a Monika Salačová, které vždy       
navařily, napekly a staraly se o servis a úklid. 
Celkem bylo odpracováno více jak 400 hodin     
dobrovolnické práce v hodnotě více jak 100 tisíc 
Kč. Náklady na výstavbu přístřešku se tak snížily 
o dvě třetiny. Pořízen byl pouze materiál, a to     
částečně z dotace. Tímto chci veřejně poděkovat 
a vyjádřit úctu před Vámi, co jste věnovali svůj 
volný čas v nesnesitelném horku, někdy naopak 
v dešti, a dokončili, co si předsevzali. Všichni 
jsme proto měli radost, že se lidem první akce pod 
pergolou líbila a byli zde spokojení.  

Vaše dílo má smysl! Díky. 

Poděkování za podporu projektu výstavby multifunkčního zázemí (pergoly) patří Ústecké komunitní 
nadaci z prostředků společnosti Jotun Powder Coatings (CZ) a.s. (30 tisíc Kč).  
Rekonstrukce sociálního zařízení pro sál KD Litochovice pak byla realizována s pomocí prostředků 
Ústeckého kraje. Hřiště Litochovice bylo, a ještě bude, doplněno herními prvky za přispění              
Ministerstva pro místní rozvoj ČR.          VŠEM DONÁTORŮM DĚKUJEME! 

První zahajovací akcí, která se pod pergolou konala: 
Vánoce v srpnu aneb Rozloučení s prázdninami 26.8.2017  

V sobotu 26.8.2017 se v Litochovicích u kulturáku 
konal 7.ročník oblíbené recesní akce nazvané     
Vánoce v srpnu. Ve spolupráci s našimi hasiči, 
kulturní komisí a panem Jakubíčkem byly letos 
připraveny soutěže pro děti, štědrovečerní večeře – 
bramborový salát a řízky, dárečky pod vánočním 
stromečkem, občerstvení, muzika a spousta zába-
vy. Akce se v průběhu celého dne zúčastnilo zhru-
ba 150 lidí. Děti byly nadšené. Veřejnosti byla 
prvně představena nově postavená pergola určená 
právě pro kulturní a sportovní akce. Zároveň jsme 
prvně pokřtili i nově zrekonstruované WC na sále 
kulturního domu. Děti si opět zařádily ve sněhu, 
dospělí se smáli. I letos byli ústředními postavami této akce pan Jakubíček v roli bodrého Santy-Ježíška 
a pan Dbalý v úloze vrchního sněhovače. Upřímně děkujeme všem, kteří se na akci podíleli. Velké díky 
patří i sponzorům akce (občané z Litochovic a Obec Prackovice). 
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V sobotu ráno 8.dubna 2017 se uskutečnila opět již 
POČTVRTÉ brigáda na úklid našich obcí    
Ukliďme Česko. Celkově se akce účastnilo 58     
brigádníků, 38 v obci Litochovice a 14 v obci 
Prackovice, z toho 6 fotbalistů. Akce v Litochovi-
cích se účastnily i celé rodiny.  

 V L i t o c h o v i c í c h 
Veverčata pod vedením 
paní Jany Bernáškové    
a L e n k y P o l á k o v é    
uklízela sál kulturáku, 
rybáři prošli nábřeží 
řeky, další brigádníci 
procházeli podél komu-
nikace směrem ven    
Litochovic, kolem hřbi-
tova a serpentýny na 
Dobkovičky. Celkem 
s e s e b r a l a t é m ě ř           
1 t u n a o d p a d u .         
Rukavice a část pytlů 
byly poskytnuty od ce-
lostátní organizace akce 
ze sponzorských darů 
různých firem, odpad 
odváželi a třídili naši 

pracovníci. Závěr akce 
byl pak v Litochovicích 
na hřišti, kde proběhlo 
v y h o d n o c e n í , b y l y     
rozdány diplomy a od-
měny dětem. Nejmlad-
ším brigádníkem byl 
Tomášek Dbalý a nej-
starší brigádnicí paní 
Eva Voženílková, oba       
z Litochovic. Nejveselej-
ším sběračem odpadu 
pak byl vyhodnocen Ota 
Šmrha. Všem aktivním 
spoluobčanům děkuji za 
jejich účast.
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 Popis průběhu prackovické brigády nám sepsal Jan Hamšík za fotbalisty:  

6 fotbalistů se rozdělilo na 2 party po 3 lidech.1.parta prošla - ulice okolo 
p. Peška směr Litochovice, v zatáčce k Litochovicím dolů, po silnici         
k úřadu s odbočkou k Nytlům k železnici, okolo bývalého krámu k Vel-
truským, zpět okolo bývalé vodárny do obce, okolo rybníka a rybník.    
Potom směr závory a u lomské cesty doprava dolu ke hřišti (tam je něja-
ké staré koryto a chata. 2. parta prošla - od obecního úřadu, okolo         
dětského hřiště ke hřbitovu, okolo kulturního domu k nádraží, nádraží     
a směr ke hřišti a okolo hřiště. Společně jsme pak ještě uklízeli okolo 
hřiště. Nevím přesně kolik jsme toho nasbírali, ale asi zhruba - 14 čer-
ných a oranžových pytlů s různým odpadem, 2 žluté pytle s PET lahvemi 
a 2 bílé pytle se sklem, pak asi 2 pneumatiky, 2 televizory a nějaké větší 
plasty co se nevešli do pytle. 

Skončili jsme asi okolo 11 hodiny a hned jsme se vrhli na přípravu hřiště, což nám zabralo další 
cca 2 hodiny (první domácí zápas po zimě). Brigáda byla super, jsme rádi, že jsme mohli něco 
udělat pro přírodu a pro obec, škoda, že nás minuly ty buřtíky, snad příště :-) Jan Hamšík 

Nábor mladých fotbalistů a Velikonoční tvoření 9.4.2017  

Ve spolupráci s místními občany proběhl nábor malých fotbalistů a akce nazva-
ná Velikonočního tvoření. Pořadatelé a dobrovolníci se o děti i dospělé vý-
borně starali a tvořili s nimi velikonoční předměty, zejména pak děti vyhle-
dávaly Pavla Hona, který neúnavně pletl desítky pomlázek a učil děti, jak 
na to. Akce se zúčastnilo cca 80 lidí a pan Hon v žertu řekl, že tolik po-
mlázek v životě už asi neuplete. Den se velice vydařil, bylo to moc pří-
jemné. 

Na nábor fotbalistů si přišlo zatrénovat 20 dětí. Všem dětem se to 
moc líbilo, původně byl naplánovaný 30-minutový ukázkový trénink, ale na-
konec se vše protáhlo na 1hodinový trénink a děti neměly stále dost, takže pak 
ještě spolu kopaly a různě běhaly po hřišti. 

Bohužel všechny děti neměly sebou rodiče, s čímž jsme nepočítali, tak senám podařilo zapsat 16 
dětí. 1.oficiální trénink se konal ve středu 19.4. od 16:30 hod.). Chceme samozřejmě poděkovat Obci, 
jež se na prezentaci a přípravě podílela, bez Vás by se nám tolik dětí nesešlo. Chceme také Obci moc 
poděkovat za půjčení stolů, lavic a stanu. Ještě jednou moc děkujeme za finanční podporu. Opravdu si 
toho moc vážíme. 
Taky jsme rádi, že nám spolupráce klape. 

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

Poznámka: v srpnu TJ Sokol Prackovice podali žádost o dotaci na rekonstrukci kabin          
a rozšíření zázemí pro fotbal i další sporty a akce. Uvidíme, jak budou úspěšní. Obec se      
na rekonstrukci kabin v případě úspěšného získání finančních prostředků bude podílet 
40% kofinancováním. 
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Další akce pro veřejnost za uplynulé období  
od dubna do srpna 2017 

Kulturní komise Obce Prackovice nad Labem se letos poprvé připojila k celostátní akci,       
na kterou jsme pozvali všechny občany a kolemjdoucí: 

NOC KOSTELŮ V KOSTELE SV.MATOUŠE V PÁTEK 9.6.2017 OD 16 DO 21 HODIN. 

Kostel byl otevřen od 16.00 hodin a na příchozí čekal opravdu bohatý program: 

16.05 - 16.25 PĚVECKÉ VYSTOUPENÍ 
DĚTÍ Z MATEŘSKÉ ŠKOLY BROUČEK 

16.30 – 17.15 „LITTLE PERCUSSION DUO 
A LENKA FIALOVÁ“, pěvecké vystoupení za 
doprovodu bicích nástrojů, na které zahrály 
studentky teplické konzervatoře NATÁLIE 
NAVRÁTILOVÁ a KATEŘINA CHRUDIM-
SKÁ,  

8.00 – 18.30 KOMENTOVANÁ PROHLÍD-
KA KOSTELA (pan M. Brůža),  

18.45 – 19.15 PĚVECKÉ VYSTOUPENÍ 
AMATÉRSKÉHO DĚTSKÉHO SBORU OBCE PRACKOVICE NAD LABEM 
  
19.30 – 20.00 hod „NAMO“- HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ NATÁLIE NAVRÁTILOVÉ a MO-
NIKY SALAČOVÉ (ukázky nejen vážné hudby na akordeon a marimbu),  

20.15 MODLITBA (pan R. Depa) 
21.00 UKONČENÍ AKCE A UZAVŘENÍ KOSTELA 

DOPROVODNÝ PROGRAM: výstava dobových a současných fotografií kostela a našich ve-
sniček i okolí, výstava výtvarných prací dětí z Mateřské školy Brouček, opis Bible Evangelia 
Matoušova, výstava mešních rouch. Na akci byl také zapůjčen drahocenný dubový reliéf Jana 
Nepomuckého. 
DĚTSKÝ KOUTEK – VÝROBA NOEMOVY ARCHY, děti vybarvovaly obraz archy, který 
namalovala paní starostka. 

JSDH Prackovice-Litochovice pořádalo v neděli 30.dubna od 15 hodin stavění májky na 
návsi v Prackovicích. Následovala pak akce: 

Kulturní komise Obce Prackovice, která pořádala v neděli 30.dubna 2017 od 16:00 Pálení 
čarodějnic v Prackovicích na hřišti. K poslechu a tanci hrála skupina Retro. Děti jezdily        
na koni, hrály hry a soutěže, opékaly si buřty. Zábavný byl hlavně rej našich krásných čaroděj-
nic pod vedením Moniky Salačové.
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JSDH Prackovice-Litochovice pořádalo v sobotu 27.května od 15   ho-
din kácení májky na návsi v Prackovicích včetně losování o uloupené 
májky v okolních obcích i naši obrovskou nádhernou májku. Večer od 
20hodin pak následovala tradiční HASIČSKÁ ZÁBAVA v pohostinství 
Koruna v Prackovicích. 

Český rybářský svaz pořádal ve dnech 
9.6.-11.6. na nábřeží Labe v Litochovicích 3.kolo mezinárodních ry-
bářských závodů 1.ligy Feeder 2017. V pátek bylo od 14-20 hodin 
zahájeno povoleným tréninkem. Závod probíhal v sobotu 10.června 
od 8 hodin srazem reprezentace a ukončen byl v neděli 11.června       
v 16 hodin vyhlášením výsledků. 

Mateřská škola Brouček pořádala 13.6.2017 od 16 hodin Slavnostní rozloučení s našimi předško-
láčky. Akci pojali stylově jako svatební obřad. Všem předškoláčkům (Terezka Vorlíčková, Šimon      
Dragoun, Lenička Poslední, Matěj Kubín) přejeme šťastný a radostný vstup do opravdového školního 
života! 

Rybářský kroužek Litochovice pod vedením pana Z.Blažeje pořádal 24.6.2017 na nábřeží Labe      
v Litochovicích 3.ročník Memoriálu Václava Jakubíčka. Závod byl zahájen v 6:00 losováním     
pořadí závodníků.  Vyhlášení výsledků proběhlo ve 13 hodin. Účastnilo se cca 50 závodníků plus 
fanoušci. 

Kulturní komise Obce Prackovice pořádala v neděli 11.června 2017 od 14:30 
Dětský den v Prackovicích na hřišti. Ve 13 hodin se představili naši nejmlad-
ší fotbalisti, kteří sehráli svůj premiérový fotbalový zápas, stejně jako mužstvo 
rodičů a trenérů. Od 14:30 pak byly pro děti přichystány soutěže, skákací     
hrady, soutěže pro všechny věkové kategorie, radovánky v pěně, kterou přichy-
stali hasiči včetně sáňkování ze svahu. Veselý hudební doprovod zajistil pan 
Svoboda. Velmi děkujeme kulturní komisi a mnoha dobrovolníkům, kteří se 

starali o jednotlivá stanoviště. Dětem jsme připravili opravdu bohaté vyžití.     
Počasí přálo, byl krásný slunný horký den a všichni jsme si to velmi užili. Děti po tolika rozmanitých 
aktivitách odcházely řádně unavené a vysportované.  

Kulturní komise Obce Prackovice a Litochovice pořádala v sobotu 17.června 2017 dětský zájezd    
do DUHOVÉHO PARKU V TŘEBOVLI U PRAHY. Odjezd autobusu byl v 8:00 hodin. I odsud při-
jeli všichni spokojení, znavení mnoha aktivitami, které park nabízel. Počasí opět pěkně vyšlo, nebylo ani 
horko, ani zima. Dopravu autobusem hradila obec, zájemci pak uhradili na místě vstupné v hodnotě 170 
Kč. 

TJ Sokol Prackovice a JSDH Prackovice-Litochovice pořádaly společně v pátek 30.června 2017 
PŘIVÍTÁNÍ LÉTA. Jednalo se o akci pro děti s menším fotbalovým vyžitím, kdy děti mohly i přespat 
ve stanu nebo pod širákem na hřišti. Na akci sice nedorazil velký počet zájemců, ale o to 
více si to ti, kteří si ji nenechali ujít, užili. 
TJ Sokol Prackovice pořádala sportovní zábavu fotbalistů 12.8.2017 od 20:00  
v Hospodě Na statku s živou hudbou. Zábavě předcházelo od 16:00 přátelské utkání 
mezi A-týmem Prackovice a Starou Gardou Prackovice. 
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Plánované akce na následující měsíce: 
Posvícení sv.Matouše na návsi 16.9.2017 od 16 hodin – jako tradičně živá kapela, posezení a tanec, 
zábavný program pro děti a občerstvení. Objednejte hezké počasí a vezměte s sebou dobrou náladu. 

TJ Litochovice – turistický oddíl Veverčata – v sobotu 16.9.2017 pořádá oddíl Veverčat první spo-
lečný výlet tělovýchovných jednot z okresu Litoměřice. Půjdou na společný výlet na Dubický kostelík 
a Moravanské vodopády. Zakončení akce bude v klubovně Veverčat v KD Litochovice, kde bude         
na všechny účastníky čekat malé občerstvení, rozdání pamětních listů a pohárů. 

Takže, když to vezmu kolem a kolem, situace se neustále vylepšuje a naše komunita ak-
čních lidí se neustále rozrůstá. Každý ze spolků a zájmových skupin ochotně organizuje skvělé 
akce pro své příznivce a širokou veřejnost. Je proto dobré škarohlídy z našich životů vymazat. 
Bořit je snadné, mnohem těžší je budovat něco nového. Proto si velice vážím všech, kteří svůj po-
stoj během let přehodnotili, začali používat srdce a selský rozum. I já jsem mnohé názory na lidi 
kolem sebe přehodnotila. Například to, že jsem jednomu člověku v procesu přerodu vesnice ne-
vědomky moc ublížila, a přesto je po celou dobu po mém boku a z pozadí mi pomáhá, jak jen to 
jde. Velmi si toho vážím a trpělivě čekám na chvíli, kdy si všechno vysvětlíme. A děkuji za pomoc 
i všem ostatním.   

Obrovské množství letos odvedené práce potvrzují i schvalované body 
z předchozích dvou zasedání konaných 16.6.2017 v Litochovicích        
a 24.7.2017 v Prackovicích, které se týkaly především přijetí získaných 
finančních prostředků a výběrových řízení na zhotovitele jednotlivých 
projektů.  

ZO postupně projednalo a schválilo: - rozpočtové opatření 1/2017, 
2/2017, Účetní závěrku 2016, Závěrečný účet obce za rok 2016 bez        
výhrad, 

- výroční zprávu příspěvkové organizace MŠ Brouček za rok 2015/2016 + část šk.roku 2016/2017     
do 31.12.2016, účetní závěrku MŠ Brouček bez výhrad,  

- přijetí dotace (1) pro MŠ Brouček ve výši 256.352,- Kč, přidělení nových bytů, žádosti o finanční 
prostředky od ÚK na projekt Náprava škod na ČOV a kanalizaci,  

- přijetí dotace (2) ve výši 33,9 mil.Kč na Nápravu škod na ČOV, harmonogram a vyhlášení VŘ 
na zhotovitele ČOV,  

- přijetí dotace (3) POV ÚK 2017 “Údržba zeleně” (nákup traktůrku s košem) ve výši 50 tisíc Kč,  
- přijetí dotace (4) POV ÚK na dokumentaci Cyklostezka Litochovice ve výši 50 tisíc Kč,  
- uzavření SoD na projednání studie s dotčenými orgány a inženýrskou činnost k územnímu rozhod-

nutí/ stavebnímu povolení v hodnotě 60.500,-Kč vč. DPH Kč (Ing.Jiří Zapletal),  
- přijetí dotace (5) POV ÚK 2017 “Oprava místních komunikací” (projekt Komunikace Prackovi-

ce-Litochovice - oprava výtluků a poškozených povrchů včetně odvodnění) ve výši 259 tisíc Kč,  
- přijetí dotace (6) PORV MMR 2017 “Doplnění dětského hřiště v Litochovicích nad Labem”     

ve výši 275.840 Kč, 
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- vypracování projektu sociální bydlení (1) cca 7 bytových jednotek 
(škola 3-4 bj, čp.2 1bj, čp.8 1 bj, přístavek KD Litochovice 1 bezbariérová 
bj v přízemí),  
-  zahájení projekční činnosti (2) na rekonstrukci zázemí na hřišti       
v Prackovicích - fotbalové kabiny (Ing.Maňásek), 
-  přípravu /dokončení projekční činnosti (3) na III.fázi rekonstrukce 
KD Litochovice – sál+šatny pro podání žádosti o dotaci do vhodného        
dotačního titulu v roce 2017-2018, 
-  projekt Doplnění lokálního výstražného a varovného systému, 

digitálního povodňového plánu pro obec Prackovice nad Labem (4) (doplnění o 5 rozhlasových hnízd 
- Litochovice 2x, Prackovice 3x)  

-  podání žádosti o dotaci, uzavření SoD na zpracování pasportizace místních komunikací             
a obecních cest (5) s firmou GRV Engineering s.r.o., Milan Krejný, za nabídkovou cenu 35 tisíc + 
DPH ,  

-  přijetí dotace z Programu 2017 na podporu nové techniky, výstavby požárních zbrojnic pro 
jednotky SDH” ve výši 500 tisíc Kč   

- ZO přijalo dar TJ Sokol Prackovice - ping-pongový stůl do majetku obce 
pro veřejné využití, dar pro JSDH Prackovice - vůz Nisan Patrol od HZS 
Ústeckého kraje v pořizovací hodnotě 1.902.889,-Kč, finanční dar ve výši 
3.000,-Kč od fa.Vojna Armatury na financování potřeb JSDH,  finanční dar 
od Antonína Holeyšovského ve výši 2.000,-Kč na financování potřeb JSDH. 
ZO neschválilo odpuštění dluhu na stočném TJ Sokol Prackovice, ZO schvá-
lilo udělení daru ZO ČSV (včelaři) určený na činnost svazu ve výši 2000,- 
Kč.  

Dále byla přijata usnesení týkající se „Nápravy škod na vodohospodářské infrastruktuře“ (ČOV        
a kanalizace). 
- Jako ekonomicky nejvýhodnější nabídka byla vyhodnocena nabídka účastníka: "REVIS - SYNER 

VHS VYSOČINA - ČOV Prackovice nad Labem"; vedoucí společník společnosti: REVIS - Praha, 
spol. s r.o., IČ 41190114, společník: SYNER VHS Vysočina, a.s., IČ 25183052 

 nabídková cena 19 688 668,79 Kč bez DPH. 

(CELKEM BYLY PRO LETOŠNÍ ROK DOPOSUD ZAJIŠTĚNY DOTACE VE VÝŠI 
CCA  39 MILIONŮ KČ). 

Z diskuse s přítomnými občany na zasedáních pak vyplynula různá téma-
ta, která zde zodpovím jedno po druhém: 

Souhlas se zasíláním informací 

 Jelikož jste si již za ta léta zvykli, že Zpravodaj obce k vám dorazí před 
zasedáním s výčtem schvalovaných a projednávaných bodů, poslední dobou to 
skutečně bohužel nebylo možné stihnout vydat zpravodaj, a to v důsledku ob-
rovského množství úkolů a aktivit, které musím v souvislosti s výše uvedeným 

splnit. Pozvánky vyvěšujeme dle požadavku zákona nejméně 7 dní předem na 
úředních deskách a webu. Ale ne všichni sledujete pravidelně úřední desku. 
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 Pokud tedy chcete být informováni o konání zasedání zastupitelstva osobně napří-
klad formou sms nebo emailu, napište  svůj souhlas se zasílám těchto informací 
(včetně například textových verzí hlášení rozhlasu) a připojte váš kontakt, na který 
mám informace posílat - napište mi tuto informaci třeba hned na telefon 725 552 137 
anebo na obecní email: ou.prackovice@mybox.cz s nadpisem „Zasílání obecních in-
formací“. Budete tak mít vše podstatné a potřebné ve svém mobilu/ na mailu. Pokud 
zadáte jako kontakt email, mohu připojit i pozvánku s jednotlivými body na zasedá-
ní jako přílohu. 

Budova bývalé školy - Prackovice 
  
 Dále z diskuse přítomných 10 občanů dále vyplynulo, že 
panuje obava o osud budovy školy, kterou jsme se rozhodli připra-
vit do dotace na rekonstrukci s cílem vybudování a) 3-4 bytových 
jednotek v prvním patře a podkroví (je zde i nádherná půda), a b) 
vybavení komunitního centra pro přízemí (sdružovací sál či učebna 
s vybavením stoly, židlemi, projektorem + hygienické zázemí). Část zastupitelstva se kloní k názoru,     
že škola by se měla přebudovat na byty celá. Bytová část by se však prozatím vybudovala v prvním     
patře a v podkroví se samostatným vchodem, a dole by se z jiného programu vybudoval víceúčelový 
přednáškový, promítací, shromažďovací sál. Výhledově by se pozemek školy svou dispozicí propojil se 
sportovištěm nad ní (viz projekt rekonstrukce fotbalového a víceúčelového zázemí na prackovickém 
hřišti), mohla by zde mezi školou a hřištěm do budoucna vzniknout malá tělocvična, venkovní zázemí 
pro budoucí akce či vyučování v přírodě (přístřešek, skleníky atd.).  
 Ačkoliv je mým tajným přáním tuto budovu opět otevřít jako školu, je to možné pouze v případě 
dlouhodobě příznivého demografického vývoje (= dostatečného počtu dětí, které by tuto případně nově 
zřizovanou školu navštěvovaly). Vzniknout by pak mohlo atraktivní vzdělávací zařízení třeba            
specializovaného typu se zaměřením na nové moderní metody vzdělávání nejmenších žáčků - práce      
na projektech, hodně aktivit venku, praktické vzdělávání, pěstování, propojování jednotlivých předmětů 
tak, aby se rodiče spíše předháněli o místo v takové škole, než abychom museli přemlouvat a shánět 
žáky.  
 Musím však zdůraznit, že na začátku před otevřením jakékoliv školy musí být zařízení, které 
splňuje velké množství podmínek a norem od hygieny po bezpečnost, revize a instalace, což je        
v současném stavu z vlastních zdrojů nemožné, proto hledáme alternativní možnosti, jak na to. Kromě 
toho, jak bylo řečeno, je potřeba nechat pro schvalovací orgány zpracovat demografickou studii s proká-
záním životaschopnosti takového zařízení, abychom neotevírali školu na dva školní roky pro deset dětí, 
a pak ji zase slavnostně nezavírali pro nedostatek žactva. Také bychom z důvodu získání financí na pro-
voz školy možná museli zdražit odpady a stočné, a kolik občanů je ochotno platit dvojnásobné stočné      
a poplatek za odpad pro několik místních dětí ve škole? Vše se proto musí řádně propočítat a promyslet! 
Je nutno mít na paměti, že veškerý provoz školy a částečně i platy učitelů, nákup pomůcek a údržba, 
jdou na vrub obce, a takový luxus jako zařízení za milion ročně pro šest žáků si nemůže obec naší veli-
kosti dovolit. Smysl to mělo v minulosti, kdy bylo v obci velké množství dětí, lidé většinou neměli auta 
a obce žily svým životem odděleně na městě. Školy byly v minulosti také notně dotovány státem.      
V dnešní době je situace jiná. I požadavky rodičů na vzdělávání jsou vysoké - děti ve městě chodí          
do specializovaných kroužků, na sporty, mají zde celé množství aktivit (konkrétně v Lovosicích ve čty-
řech velkých školách), čemuž malá obec nemůže konkurovat. Někde začít musíme, a to je opravou           
BUDOVY za co nejmenší náklady pro obec. 

mailto:ou.prackovice@mybox.cz
mailto:ou.prackovice@mybox.cz
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Náprava škod na ČOV a kanalizaci 
 Předání staveniště ČOV 16.8.2017 se stalo historickým okamžikem - nastala doba zahájení ná-
pravy škod na naší ČOV a kanalizační infrastruktuře. Z výběrového řízení konaného v červnu vyšel 
zhotovitel (sdružení "REVIS - SYNER VHS VYSOČINA - ČOV Prackovice nad Labem"), mezitím 
nám Ústecký kraj schválil a zaslal na účet finanční prostředky na plánované opravy dle schválené roz-
počtu nákladů na opravu (34 milionů Kč). V srpnu byly zahájeny bourací práce pro opravu ČOV, 
dále proběhne monitoring celé délky kanalizace. Opravená čistírna by měla být spuštěna ke zkušeb-
nímu provozu na jaře 2018. Harmonogram oprav kanalizace bude stanoven v nejbližších dnech po 
provedeném průzkumu celé délky páteřní sítě firmou PATOK a.s. 
S odbornou pomocí Ing.Pošvářové pak budou stanoveny další kroky pro nápravu škod na soukromém 
majetku našich občanů.  

Stížnosti na pitnou vodu 
  
V důsledku stabilizačních prací na pohybující se Prackovické estaká-
dě došlo různými aktivitami a zhotovením 16metrů hlubokých štěr-
kových stěn k narušení pramenů vody, které byly využívány pro na-
pájení vodojemu a sítě pitné vody. Pramen v Litochovicích zanikl a 

byl odpojen v listopadu 2016. Obec byla v srpnu 2016 napojena na havarijní vodovod z přivadě-
če přes Labe. Od té doby se začaly objevovat stížnosti občanů na chuťové vlastnosti nově dodá-
vané vody. Lidé u nás byli zvyklí na živou vodu z našich pramenů z hor. Po mnoha provedených 
odběrech vody nezávislou zkušebnou však byla potvrzena naprostá nezávadnost této vody. 
Dle zjištěných parametrů tato voda VE VŠECH PŘÍPADECH splňuje požadavky legislativy    
České republiky. Debaty místních občanů na Facebooku přilákaly pozornost médií, takže k nám 
opět zavítalo několik televizních společností, kterým jsme museli vysvětlovat skutečný stav věcí. 
Lidé by si měli uvědomit, že šíření poplašné zprávy a bezdůvodným očerněním dodavatele pitné 
vody se dostávají do střetu s trestním zákoníkem. 

Opravy komunikací v našich obcích 

 V měsíci srpnu proběhly v obou obcích opravy místních komunikací. 
Z důvodu plánovaných oprav kanalizace jsme museli vyloučit silnici pod 
hospodou Na statku v Prackovicích. Namísto toho se udělaly místní opravy 
na jiných prackovických komunikací ve stejném rozsahu. V Litochovicích 
byl zhotoven kompaktní povrch na komunikaci od hřbitova ke kravínu a další lokální opravy. 
Celkové náklady na opravu 1390m2 povrchů činily 558 tisíc Kč, z toho 259 tisíc je dotace        
Ústeckého kraje. Ulice k vodárně v Prackovicích se bude řešit v rámci 2.fáze havarijního          
vodovodu (náves a tato ulice budou rozkopány, bude umístěn nový vodovod až k vodárně           
a povrch bude opraven následně v souvislosti s touto opravou). Další opravy plánujeme zase       
za rok. Dvě komunikace v Litochovicích by měly být opraveny v rámci stavebních objektů      
dálnice D8 (úprava Litochovického potoka a odvodnění sesuvu), ale zde nemáme tušení, kdy 
k těmto aktivitám       ze strany investora D8 dojde.
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ÚZEMNÍ PLÁN  

Na konci srpna 2017 jsme se konečně posunuli k projednání územní 
studie k našemu nekonečnému Územnímu plánu. Nyní nás ještě čeká 
zapracování změn dle požadavků dotčených orgánů a projednání      
návrhu ÚP s veřejností (někdy v říjnu), a poté snad již schvalovací 
proces v zastupitelstvu obce. Předmětem sporu s CHKO byla rozvo-
jová zóna Z5 (pole mezi obcemi), které navrhujeme k výstavbě       
nových rodinných domů. Díky naší nezlomnosti v záměru a násled-
ném úspěchu v rozporovacím řízení na ministerstvu pro místní rozvoj, 

a díky kvalitně vytvořené územní studii, kterou jsme zadali ke zpracování, získali jsme souhlas k umís-
tění 13 parcel pro nové rodinné domy. O způsobu prodeje a cenách těchto pozemků zastupitelstvo roz-
hodne po schválení celého územního plánu. Podrobné informace budou postupně veřejnosti sdělovány 
prostřednictvím úředních desek a dalších informačních prostředků. Parcely by mohly být k dispozici 
v roce 2018. 

Realizace dalších letošních projektů 

1) Doplnění herních prvků na hřišti v Litochovicích získala nejlepší nabídka firmy DT 
Hnilica, s.r.o., Maxičky - Děčín, 

kdy na hřišti v Litochovicích bude doplněn chybějící herní prvek 
- velká multifunkční průlezková sestava se skluzavkou (dvojvěž 
s lávkou a různým lezením) plus dvě viklavé lávky přes Litocho-
vický potok k již fungujícím oblíbeným lanovkám, a to                   
za celkovou cenu 359.000,-Kč. Dotace od MMR činí max. 
251.160,-Kč. Dětem se bude moc líbit! Realizace proběhne 
v září 2017. 

2) Výstavba hasičárny 

 stále čekáme na stavební povolení. Získali jsme dotaci 4 miliony od GŘ HZS Praha, dále 500 
tisíc od Ústeckého kraje, požádali jsme o příspěvek Nadaci pro hasiče Agrofert a Kámen Zbra-
slav. Realizace proběhne na přelomu roku 2017/2018. 

3) Kaplička Litochovice 

 další nová radostná zpráva – podařilo se nám získat 600 tisíc dotace na 
opravu kapličky na návsi v Litochovicích. Realizace bude probíhat na 
jaře roku 2018. Kromě opravy střechy a částí budovy proběhne i úprava 
okolí, srovnání terénu, případně obnova památníku Franzi Kutcherovi, 
někdejšímu starostovi Litochovic z počátku 20.století a členu poslanec-
kého sněmu Rakousko-uherské říše.  Realizace proběhne na jaře 2018.
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Informace z knihoven 

V letošním roce dovršila paní Jana Legierski Bernášková 25 let knihovnické činnosti.  
Její aktivity se netýkaly rozhodně pouze knih - pravidelně pro děti z obce pořádá výtvarné činno-
sti, každé dva týdny výlety a letní tábor. Činnost paní Bernáškové vysoce ocenila za Knihovnu 
K.H.Máchy v Litoměřicích při konzultačním dnu konaném 19.6.2017 paní Zuzana Kulicho-
vá. Za Obec přišla popřát a poděkovat v rámci konzultační návštěvy paní Kulichové starostka 
obce a ocenila přínosnou a vytrvalou práci paní Bernáškové darem a květinou. Připomíná-
me proto při této příležitosti některé skutečnosti: 

Děti z obce se v knihovně v Litochovicích schází každý pátek, 
knihovnice s nimi hraje hry, připravuje výtvarné tvoření. Již po 
mnoho let vede turistický oddíl Veverčat. Společně pak vyrábějí 
přání ke Dni matek, vánoční přání a dekorace. Knihovnice si vy-
bírá knižní soubory do knihovny osobně. V loňském roce přibylo 
do knihovny 422 svazků. V loňském roce došlo k poklesu výpůj-
ček, starší čtenáři mají zdravotní problémy a čtou méně. Zájem    
o připojení k internetu je v knihovně nulový. Čtenáři mají inter-
net doma. Veškeré knihovnické služby jsou poskytovány zdarma.  

Podobné služby nabízí i knihovna v Prackovicích, jejíž knihovnicí je po dlouhá léta paní Anna 
Buřičová. V roce 2016 zde bylo zaregistrováno 27 čtenářů, z toho 5 dětí. Paní Buřičová vede 
keramickou dílnu pro děti a dospělé. Výrobky paní Buřičová prezentuje na výstavách, např. 
Na Hradě v Litoměřicích, v knihovně v Roudnici, v muzeu v Ústí nad Labem. Výpůjčky v kni-
hovně jsou stabilní. Webové stránky knihovny si paní Buřičová aktualizuje sama, jsou pěkné       
a dobře prezentují činnost knihovny, dílny a další společenské aktivity. Odkaz na obě knihovny 
se nachází na webových stránkách obce. 

Keramika 
KERAMIKA PRACKOVICE oznamuje všem tvořivým 
dětem i dospělým, že provoz keramického kroužku zahajuje 
opět od pondělí 4.září od 17 hodin (děti) a v úterý 
od 17 hodin (dospělí). 

Životní jubilea 
V dubnu oslavila své krásné 95.narozeniny paní Horová z Prackovic. 
V dubnu oslavil své 90.narozeniny pan Nechuta z Litochovic. 
V červenci oslavila své 90.narozeniny paní Lupínková z Prackovic. 
V srpnu oslaví své 91.narozeniny paní Blažejova z Prackovic.  

Všem oslavencům přejeme za Obec Prackovice nad Labem k jejich významnému životnímu 
jubileu pevné zdraví a veselou mysl, příjemné chvíle v rodinném kruhu.  
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Jednání s ministrem životního prostředí  
Dne 22.6.2017 jsem využila možnosti jednat s ministrem životního prostře-
dí Richardem Brabcem v Lovosicích. Jedním z hlavních témat Ministerstva 
životního prostředí ČR je nyní boj se suchem - Česká republika vysychá a lid-
ská činnost na tom má velký podíl. Příkladem toho je i zničené vodní bohat-
ství naší krajiny nad Litochovicemi a Prackovicemi. Poškozením rovnováhy a 

proudění pramenů, umělého odvádění vody podzemními rourami do Labe znemožňuje krajině vodu 
uchovávat čerpat z ní v období sucha. S Dr.Pošvářovou pracujeme na vypracování komplexní ideje sys-
tému jezírek a tůní doprovázené vhodnou výsadbou ovocných stromů, které nejenže zadržují vodu          
v krajině, svými kořeny podrží sesuvné tendence v území, ale budou svými plody i užitečné pro lidi        
i zvěř. Čeká nás dlouhá jednání, ale vize je jasná - napravit zde v krajině to, co nerozumný člověk a poli-
tické lobby způsobilo v minulosti. Věřím, že vytrvalou přípravou jednotlivých dílčích projektů se        
dobereme krásné a funkční krajiny, která si dovede poradit i s rozmary počasí. Stále chybí vstřícné kro-
ky a vůle ze strany investora D8, ale věřím, že i tato arogantní pozice se brzy změní v ochotu spolupráce 
a pomoci.  

Dalším tématem jednání, které mě velmi zajímalo byly odpady 

 Ač jsme se v naší obci naučili velmi efektivně třídit a odpady zpra-
covávat, problém nastává ve momentě, kdy odpadářské společnosti 
nejsou nijak nuceny tyto suroviny dále využívat a dělají vše proto, 
aby z celého odpadového systému měly pouze zisky. Jejich zájem o životní prostředí existuje pouze tam, 
kde z něho kapou firmě peníze. Vidím to jako systémovou chybu státu. Pak se totiž ukazuje, že je jen 
velmi těžké vytříděný směsný plast kdekoliv uplatnit, protože se firmám “nevyplácí” jej dále separovat   
a posílat ke znovuzpracování. Podmínky se oproti loňsku přitvrdily. Museli jsme změnit i odběratelskou 
firmu, protože podmínky AVE se pro nás staly nevýhodné.  

Abychom však mohli zachovat současný systém odměn za sebrané pytle vytříděných surovin, musím 
na vás všechny, co třídíte apelovat:  

Do žlutých pytlů rozhodně nepatří znečištěné plasty nebo dokonce odpad z domácností. Pokud budeme 
odvážet z naší obce pytle s takovým obsahem, který bude spíše vypadat jako komunální odpad, odběr 
nám i nová firma zarazí. Pak nebudou občané moci využívat plnou částku 5,-Kč/ za pytel vyseparované 
suroviny. Dávejte si na to pozor, prosím, a předem vám za vaši uvědomělost děkuji!  

DO ŽLUTÝCH PYTLŮ DÁVEJTE POUZE ČISTÉ OBALY!!!  
( čisté igelity, nádoby od pracích prostředků, šamponů, aviváže, kra-
bičky a obaly od 

potravin atd. pou-
ze bez znečiště-

ní!)  
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Jubilant p. Nechuta z Litochovic - 90 let

Slávek Dbalý připravuje svah na sáňkování

NOC KOSTELŮ 2017

Monika Salačová a Natálie Navrátilová - koncert

Děti trpělivě čekají na sníh…

Fotogalerie:
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Letní tábor 
Veverčat  

Boží Dar - chata Adélka 
Letošní 19.tábor na Božím Daru ve dnech 
6.-13.8.2017 byl moc vydařený a všichni jsme si 
to moc užili. Děti byly hodné, ubytování a strava 
perfektní, počasí slušné a plno pěkných výletů        
a zábavy. Navštívili jsme lázeňská města Jáchy-
mov a Karlovy Vary, kde jsme ochutnali léčivé 

prameny a prošli kolonádou. Lanovkou jsme vyje-
li na nejvyšší vrchol Krušných hor Klínovec. 
V Horní Blatné jsme prolezli Vlčí jámy, prošli Je-
žíškovu cestu, kde jsme plnili různé vědomostní 
soutěže. Navštívili jsme lanové centrum a zkusili 
jízdu na tříkolkách a užili jsme si plno dalších vý-
letů a soutěží (kreslení, branný závod, procházka 
po rašeliništi a výlet do Německa….). Nikdo se 
nezranil ani neonemocněl, všichni jsme měli dob-
rou náladu a už se zase těšíme na příští tábor. Do-
pravu na tábor a část ubytování jsme měli hrazené 
z dotace získané od naší Obce.  

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. 

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

NA ZÁVĚR TOHOTO ZPRAVODAJE PŘEJI VŠEM DĚTEM I RODIČŮM ÚSPĚŠNÝ START  
A PEVNÉ NERVY DO NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU 2017/ 2018 A VELMI SE TĚŠÍM NA SETKÁNÍ 

S VÁMI SE VŠEMI NA DALŠÍCH SPOLEČENSKÝCH A SPORTOVNÍCH AKCÍCH, KTERÉ  
PRO VÁS DO DALŠÍCH MĚSÍCŮ CHYSTÁME!!!  

KÁCENÍ MÁJKY 2017 HASIČSKÁ ZÁBAVA - LOSOVÁNÍ TOMBOLY
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