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Obecní Zpravodaj č .  41  

PF 2018 

5.1.2018 se konalo již tradiční setkání seniorů, které pro 
nás připravily naše patronky Iva Chotětická a Jana Barto-
šová. Setkání se konalo v místní knihovně, připravili  
jsme  si  pohoštění,  patronky nám uvařily  kávu a poví-
dání  mohlo začít.

Novoroční setkání seniorů 

(pokračování na straně 2)

Vážení občané 

Dostali jsme se do sa-
mého závěru roku 2017 
a vstupujeme do roku 
2018. Jménem zastupi-

telstva obce mi dovolte poděkovat 
za dosavadní spolupráci a zpětnou 
vazbu, za vaši aktivní účast na  za-
sedáních zastupitelstva i za každo-
denní kontakt s úřadem, a dovolte 
mi popřát vám vše nejlepší do roku 
2018.  
Přeji vám, aby vás dobrá nálada      
a laskavost ke svým bližním a sou-
sedům neopouštěla, abyste celý 
rok s radostí a pilně budovali přá-
telství s lidmi, zvířaty i okolní pří-
rodou, pracovali dál na své vnitřní 
lidské moudrosti a morální síle.  
Abyste věnovali svou největší    
pozornost těm věcem dobrým         
a pozitivním, které vás naplňují 
štěstím, a negativní záležitosti pak 
buď moudře řešili, anebo velkory-
se odpouštěli.  
Vždyť pouze to, čemu naše mysl 
věnuje pozornost, to pro nás      
existuje. Některé věci změnit ne-
dovedeme, ale je toho hodně, co 
ano, je velmi velmi pracné až bole-
stivé věci napravovat. Ale stojí to 
za to. Věřím, že naše obec vám 
bude dobrým místem k životu, mí-
stem, kde jste doma. 

(pokračování na straně 3)
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Účast byla parádní, sešlo se nás 16. Vesele jsme se bavili, prohlíželi jsme si  fotky z mládí, kde 
jsme se snažili poznat kdo je kdo  a moc se u toho nasmáli. Naše patronky pro nás připravily sou-
těžní hru "Bingo" . První cenu si odnesla Zdena Kodýtková, druhou a třetí cenu nám sebral Jarda 
Lopata. Setkání se nám vydařilo a těš&iacut e;me se na další aktivity , které pro nás naše patron-
ky chystají.                    Anna Buřičová 

"V sobotu 14.10. jsme s klubem důchodců vy-
razili na turistický výlet zdolat kopec Radobýl. 
Na nádraží se nás sešlo 8, počasí nám přálo, 
cesta vlakempříjemně utekla a kopec jsme 
hravě vyšlápli. Na vrcholku kopce byl mlhavý 
opar, ale i tak byl krásný výhled na jezero a 
širé okolí.  Na zpáteční cestě jsme se zastavili 
v hospůdce v Litoměřicích a do svého turistic-
kého deníčkujsme si zapsali 10 km a další zdo-
laný vrch v našem okolí. Snímky zvěčnil náš 
dvorní fotograf Jarda Lopata. Děkujeme člen-
kám kulturní komise Ivě Chotětické a Janě 
Bartošové, které pro nás výlet připravily.   
                            Zapsala Anna Buřičová

Účastníci Lampionového průvodu z Prackovic nad Labem

Výlet na Radobýl

Vánoční posezení seniorů v Litochocích nad Labem
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Bilancování roku 2017     (pokračování ze strany 1)  

Rok 2017 byl přímo nabitý aktivitami. Obec, její organizační složky, 
kulturní komise a spolky v letošním roce opět připravily pro veřejnost 
velkou škálu akcí, z nichž si každý mohl vybrat to své. Dále ve zpra-
vodaji si můžete přečíst zprávy některých z nich, jak jednotlivé složky 
a spolky v roce 2017 pracovaly, a co chystají do dalšího období.  
 Ráda bych tímto poděkovala všem, co se podíleli na chodu obce: 

MŠ Brouček pod vedením paní ředitelky J.Bartošové (s krásnou prezentací školky            
na obecních akcích, například při vítání občánků), naší jednotce dobrovolných hasičů pod 
vedením velitele M. Lupínka (+ nyní 15 aktivních členů), kteří v roce 2017 vyjížděli          
k mnoha zásahům na pěti katastrech (Lhotka n.L., M.Žernoseky, Litochovice, Prackovice, 
D.Zálezly), M.Salačové za vedení hasičského kroužku pro děti Hasičata, oběma knihov-
nám, které podporují vzdělanost a lásku ke knihám v obou našich obcích, keramickému 
kroužku pod vedení paní A.Buřičové a L.Dlouhé, sboru pro občanské záležitosti - paní 
Z.Kodýtkové, V.Haisové, L.Polákové a J.Legiersky Bernáškové, dále kroužku rybářů pod 
vedení Z.Blažeje (jehož zprávu o činnosti kroužku si můžete přečíst dále ve Zpravodaji), 
TJ Sokol Prackovice J.Bílkovi a J.Hamšíkovi za rozvoj činnosti našeho fotbalu a založení 
dětského - juniorského týmu, turistickému oddílu Veverčata pracujícímu pod hlavičkou TJ 
Litochovice a pod vedením paní J.Legiersky Bernáškové a L.Polákové, dobrovolníkům      
z Litochovic, kteří v osobním volnu vystavěli přístřešek u KD Litochovice pro veřejnost 
(J.Kunrt, I.Hauser, Ivánek Hauser mladší, Z.Novák, E.Dlouhý, M.Ježek, J.Ježek a vedoucí 
projektový architekt Vl. Svoboda), zaměstnancům obce, J.Lupínkovi, T.Řehánkovi             
a L.Vyšínovi za prořez lip na návsi, podporu MŠ a kroužku Veverčat, a v neposlední řadě 
naší kulturní komisi, která neúnavně plánuje a realizuje každý měsíc nějakou akci pro ve-
řejnost různého zaměření (pěší výlety, setkání seniorů i velké obecní akce) - předsedkyni 
I.Chotětické, a členkám J.Bartošové, A.Honové a M.Salačové. K Novému roku řady ko-
mise opouští hned tři členky z pracovních a rodinných důvodů, kulturní komise bude letos 
pracovat v obměněné podobě (A.Honová - předsedkyně, členové - O.Šmrha, K.Dbalá, 
M.Procházková, R.Melničenková). Děkuji i všem ostatním, které jsem nezmínila jmenovi-
tě. Nyní máme již tolik skvělých spolupracovníků, že by to vydalo na jeden celý          
zpravodaj. Velmi si vaší práce pro naše obce vážíme!  
Rok 2018 bude zcela výjimečný, co se investičních proměn a oprav v obci týče. Krom 
toho nás na podzim čekají komunální volby. Toto zastupitelstvo proto musí dokončit a při-
pravit vše potřebné pro návaznost v započatém rozvoji našich obcí. Zároveň oslavíme i 
100 výročí od založení našeho státu - Československé republiky v roce 1918. I k to-
muto výročí chystáme pro naše občany mnohá překvapení.  
Obci se po náročných jednáních podařilo získat finanční prostředky na nápravu 
škod na ČOV a kanalizační soustavě ve výši téměř 34 mil. Kč (!!!).  
V současné době máme opravené nádrže ČOV, proběhla již i zkouška vodotěsnosti. Bě-
hem dalších zimních měsíců by mělo dojít k opětovné instalaci technologie pro čištění    
odpadních vod a v březnu-květnu roku 2018 bychom měli spustit zkušební provoz ČOV 
pro stanovení limitů k vypouštění odpadních vod. Zároveň proběhnou opravy i na kanali-
zaci. 

Je to veliká, a pro další vývoj obce významná událost!!!
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Na rok 2018 plánujeme: 

1) dokončit opravy na ČOV a kanalizaci do listopadu 
2018, spustit zkušební provoz a nechat si schválit nové  
limity pro vypouštění odpadních vod , provozní řády; 

2) postavit hasičskou zbrojnici v Prackovicích (dotace 4 
mil.Kč od GŘ HZS Praha + 500 tis.Kč od Ústeckého 
kraje, 200 tis.Kč od Nadace pro JSDH Agrofert). Har-
monogram: VŘ únor 2018, schválení v zastupitelstvu únor, podpis smlouvy + 
zahájení stavby březen, kolaudační řízení - září, říjen 2018, vyúčtování a vyhod-
nocení akce listopad 2018 

3) opravit kapličku Litochovice (dotace 600 tisíc Kč od SZIF MZe), VŘ únor, 
stavba duben-červenec 2018; rozsah - celá kaple vč. Interiéru a okolí 

4) doplnit rozhlasová hnízda v místech, kde dosud nejsou slyšet hlášení (dotace 
181 tisíc Kč od SFŽP) doplnění 4 rozhlasových hnízd; 

5) opravit schody na OÚ (z vlastních zdrojů), leden 2018 - prozatím byl instalo-
ván kovový korpus schodů, až se trochu oteplí - schody budou potaženy odhluč-
něnou krytinou, doplněna zábradlí, chodba se vymaluje a vyzdobí obrazy, vylepší 
se osvětlení schodiště;  

6) podána byla žádost o dotaci na vytvoření povrchu sportovního hřiště v Litocho-
vicích (MMR 15.ledna 2018), realizace v létě, hřiště pak bude kompletní.   

7) TJ Sokol Prackovice získala dotaci na rekonstrukci a dostavbu fotbalových 
kabin (3 mil. a 114 tis.Kč od MŠMT). Vznikne nové zázemí pro fotbalové kluby 
i obecní akce - nové sociální zázemí, šatny, klubovna, venkovní sezení; 

8) chystá se podání žádosti na sociální bydlení (mladé rodiny, samoživitelky, se-
nioři) tři nové bytové jednotky a jedna oprava (budova školy 2bj, přístavba KD 
Litochovice 1bj, čp.2 - oprava 1 bj. - dotace 95% od MMR) 

9) Dokončit projektovou dokumentaci, získat stavební povolení, podat žádost do 
SFDI a zahájit výstavbu cyklostezky Prackovice-Litochovice-přívoz Malé 
Žernoseky (zahájení stavby až v r.2019-2020). Proces zajištění tak náročné 
stavby procházející třemi katastry a přes pozemky jiných vlastníků je zdlouhavý 
a narážíme na problémy zejména u CHKO. Také finanční náročnost projektové 
dokumentace je pro Obec veliká, takže jsme předjednali finanční pomoc od Ús-
teckého kraje na dokončení projektové dokumentace do fáze realizační doku-
mentace. Byla by obrovská škoda tento projekt nedotáhnout do zdárného konce, 
když jsou konstelace tak příznivé. Pro naše občany to bude  

10) podání žádosti do POV ÚK - úprava sálu KD Litochovice (vytápění, podla-
ha), poté svépomocí vybudování výčepu a šatny v předsálí vlastními silami. 

11)  Dále bychom měli velmi brzy konečně schvalovat územní plán - čeká se na 
pokyny k dopracování ÚP od pořizovatele (Město Lovosice).  

12)Dále pak dokončit také strategický plán rozvoje obce, jakožto důležitý nástroj 
pro další směřování a rozvoj v obci, ale i pomůcku dalším zastupitelstvům, kte-
rým oblastem věnovat prioritní pozornost. Ale bude toho ještě mnohem více….
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Jak vidíte, rok 2018 nebude vůbec žádný odpočinek, bude to ještě intenzívněj-
ší kolotoč za zajištění co největšího množství finančních prostředků pro rozvoj 
obce, dokud takové možnosti ještě existují. Po ukončení dotačních možností 
už takové investice a opravy nebudou možné.  
 Věřím, že se budeme moci spolehnout na vaši pomoc a podporu a již 
předem děkuji všem dobrovolníkům, se kterými jsem dosud hovořila, kteří 
plánují pomoci s dokončením některých oprav obecních budov svépomocí - 
zejména pak Kulturního domu v Litochovicích, abychom jej mohli brzy začít 
využívat jako plnohodnotný sál pro sdružování lidí a obecní události a zábavy. 
Rovněž děkuji předem všem, kteří se chystají organizovat či pomáhat v orga-
nizaci obecních akcí pro veřejnost - jak sportovních, tak kulturních, zábavních, 
vzdělávacích, nebo jen odpočinkových - prostě společenských pro všechny. 

Proběhlé akce:  
 (září 2017 - leden 2018) 
16.9.2017 - Posvícení sv.Matouše na návsi - i přes nepřízeň počasí vše nakonec 
dobře dopadlo a lidé se spolu hezky pobavili, zábava končila až po půlnoci, dospělí 
i děti meli hezký zážitek. Už nyní chystáme další ročník našeho Posvícení. 
14.10.2017 - Výlet na Radobýl - foto a zprávu o výletu naleznete ve zpravodaji. 
15.11.2017 - Vítání občánků - přivítali jsme celkem čtyři nové občánky - dvě hol-
čičky (Alici a Kateřinku) a dva chlapce (Damiána a Antonína). Vítejte! 
16.11.2017 - Třeti pokus akce Lampionový průvod a lampiony přátelství po 
dvou odvolaných termínech jsme nakonec lampionový průvod uskutečnili a lam-
piony si k nebi vypustili, lidí bylo méně než v minulých letech, ale i komorní akce 
se velmi podařila.  
2.12.2017 - Rozsvícení vánočního stromku v Prackovicích - děkujeme MŠ za 
pěkné vystoupení, koledy na žesťové nástroje zahrálo Kvarteto pana Beneše. 
9.12.2017 - Setkání seniorů Litochovice a rozsvícení vánočního stromku v Li-
tochovicích - seniorů se sešlo asi 10, p.Bernášková přinesla na prohlédnutí kroniky 
Veverčat od jejich úplné začátku do dnešních dnů, ke stromku přišlo lidí o něco 
více. I přesto jsme si akci hezky užili a jsme vždy rádi, když se spolu můžeme sejít. 
17.12.2017 - Adventní koncert v kostele - vystoupení tří hudebních těles - sboru 
dětí pod vedením učitelek a asistentky z MŠ Brouček, amatérského pěveckého sbo-
ru dětí z obou obcí pod vedením Moniky Salačové, a pěvecké a hudební vystoupení 
konzervatoristek Lenky Fialové a Natálie Navrátilové. Koncert se velice povedl a 
nikdo z návštěvníků nelitoval, že se na koncert vypravil. 
24.12.2017 - svatá mše vánoční, Betlémské světlo 
5.1.2018 - Novoroční setkání seniorů v knihovně v Prackovicích - viz foto a popis 
události sepsaný p.A.Buřičovou. 

Kultura
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  Jubilanti roku 2017 
 V roce 2017 jsme vás informovali o několika jubilan-
tech, kteří dosáhli úctyhodného věku devadesát a více let.  
Jedním z nich je i pan Stanislav Seifert, který se v dubnu 2017 dožil rovněž krásné 
kulaté devadesátky. Jelikož byl pan Seifert člověkem veřejně činným a pro tehdejší 
Národní výbor pracoval pěknou řádku let, požádala jsem ho o několik slov z historie 
a jeho tehdejší práce pro obec. Na mé zvídavé otázky odpovídal velmi ochotně. Pan 
Seifert se narodil v Heřmanově u Rakovníka, kde vychodil i základní školní docház-
ku. Ve 14 letech se mu stal nepříjemný úraz v koleni, jehož následky si pak nesl po 
celý život. Do obce se s manželkou přištěhovali v roce 1959, a hned od roku 1960 
začal pracovat jako účetní pro tehdejšího starostu pana Františka Bartoše. Tuto práci 
vykonával na vedlejší úvazek, neboť své hlavní zaměstnání vykonával v JZD ve Ve-
lemíně. Od roku 1980 se stal uvolněným tajemníkem národního výboru pod vedením 
Vl. Lupače a tuto funkci přebíral po tehdejší tajemnici paní Anně Zrůstové, a vyko-
nával až do devadesátých let. Jak říkal, tehdy obce fungovaly zcela jinak - obec si 
napsala rozpočtový požadavek na okres, a pokud byli pracovníci obce přičinliví, po-
žadované finance na rozvoj dostaly. Rozpočty a činnost obcí tedy řídily okresy. Pan 
Seifert je nyní sice zdráv, ale trápí jej rodinná situace, zejména pak prozatím nevrat-
ný těžký úraz jeho vnučky, paní Pavly Vítové (viz Sbírka pro Pavlu).  

  Sbírka pro Pavlu 
Na počátku roku 2017 po nešťastném pádu zůstala Pavlína (48 let) z 90% ochrnutá 
a závislá na umělé plicní ventilaci. Rodina v současné době zařizuje její převzetí 
do domácí péče, která bude finančně i časově velmi náročná. Obec Prackovice nad 
Labem uspořádala po schválení zastupitelstvem obce a Krajským úřadem ÚK sbír-
ku, jíž bude z vybraných finančních prostředků průběžně rodině přispívat na po-
můcky usnadňující pobyt doma a celodenní péči o paní Pavlu. 
I vy můžete přispět, a to do kasičky umístěné na Obecním úřadě  

anebo na číslo účtu zřízeného pro tyto účely u KB: 

115 – 5548440207   /   0100
Hlavním úkolem Obce je usnadňovat život svým občanům a pomáhat znevýhodně-
ným jednotlivcům překonávat složité životní situace. Paní Vítová se dlouhém pobytu 
v nemocnici dostala konečně ke svým blízkým, domů. Všichni budeme držet palce, 
aby se její zdravotní stav rychle zlepšoval a její život byl co nejpříjemnější.             
Už přítomnost rodiny dělá zázraky. Přejeme vše nejlepší, paní Vítová. 

Kdo jiný než obec, kdo jiný než její občané! 

90



OBECNÍ ZPRAVODAJ PRACKOVICE NAD LADEM, MÍSTNÍ ČÁST LITOCHOVICE NAD LABEM  -  (DUBEN - SRPEN  2017)

ROZPIS KULTURNÍCH AKCÍ V ROCE 2018
DATUM ČAS NÁZEV AKCE MÍSTO KONÁNÍ

02.01.18 17 hodin Posezení dříve narozených Knihovna Prackovice

Únor Výlet

17.02.18 16 hodin Dětský maškarní bál U Koruny Prackovice

24.03.18 15 hodin Velikonoční tvoření Hřiště Prackovice

28.03.18 19 hodin MDŽ - divadlo Divadlo Teplice

07.04.18 9 hodin Ukliďme Česko Pracko-Lito

30.04.18 17 hodin Stavění májky Náves Prackovice

30.04.18 18.00 - 23.00 Čarodějnický rej Hřiště Prackovice

Květen Výlet 

25.05.18 Noc kostelů Kostel Prackovice

26.05.18 15 hodin Kácení májky Náves Prackovice

26.05.18 20 hodin Májová zábava U Koruny Prackovice

02.06.18 14 hodin Dětský den Hřiště Prackovice

Červen Dětský zájezd

Červen Rybářské závody u Labe Litochovice

29.06.18 17 hodin Přivítání prázdnin Hřiště Litochovice

Srpen Vánoce v létě Litochovice

01.09.18 14 hodin Přespolní běh Pracko-Lito

15.09.18 15 hodin Posvícení Náves Prackovice

Říjen Výlet

13.10.18 15 hodin Drakiáda Hřiště Prackovice

Říjen Výlov rybníka Prackovice

27.10.18 16.30 hodin Lampionový průvod Pracko-Lito

01.12.18 16 hodin Rozsvěcení stromku Náves Prackovice

08.12.18 15.30 hodin
Rozsvěcení stromku a posezení 

seniorů Klubáček Litochovice

Adventní koncert Kostel Prackovice

24.12.18 Vánoční mše Kostel Prackovice
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ODPADY 2018 
Na základě častých dotazů našich občanů uvádíme zde shrnutí týkající se         

odpadového hospodářství a našeho systému slev fungujícího od roku 2017: 

1) Evidované období pro slevy na rok 2018: 

V letošním roce 2018, jsou započítány pytle z evidence z období od: 
 1.4.2016 - 31.3.2017 

V příštím roce 2019 se promítnou slevy z evidence z období od: 
 1.4.2017 - 31.3.2018  

= součty pytlů jsou z předcházejícího sledovaného období !!! 

2) Ohlašovací povinnost 

V souvislosti s novelizací zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích poplatní-
kovi vzniká ohlašovací povinnost vůči správci poplatku (tj.Obci) o jakémkoliv 
vzniklém nároku na úlevy či osvobození od poplatku. Slevu je nutno podpisem 
osobně na úřadě potvrdit. Obecně závaznou vyhlášku naleznete na adrese:  

http://www.prackovice-litochovice.cz/index.php/obecni-vyhlaky 

3) Co kam třídíme? 

Stále ještě se poplatníci ptají, jaké suroviny mají kam třídit. Opakujeme tedy: 

ČERNÝ PYTEL = PET LAHVE       ŽLUTÝ PYTEL   = SMĚSNÝ PLAST 
MODRÝ PYTEL = PAPÍR  ČERVENÝ PYTEL = KOVY (plechovky atd.) 

http://www.prackovice-litochovice.cz/index.php/obecni-vyhlaky
http://www.prackovice-litochovice.cz/index.php/obecni-vyhlaky
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4) Nedoplatky: 

Poplatníkům, kteří dosud neuhradili místní poplatek za komunální     
odpad za rok 2017 a rok 2016, budou v roce 2018 při neuhrazení               
do 30 dnů od upozornění navýšeny na dvojnásobek sazby poplatku! 

 Bližší informace poskytne pracovnice Obecního úřadu v Prackovicích n.L. 
p.Kateřina Šebová na el.adrese: ou.prackovice@mybox.cz nebo telefonním 

čísle 416 539 091. 
Platební výměry budou rozesílány v průběhu března 2018.  

Do této doby je možné uhradit nezaplacený poplatek bez navýšení. 

5) Nelze evidovat “půlpytle” !!! 

- evidovány jsou pouze plné pytle, nelze jinak!!! 
- pytle stojí obec peníze, náklady jsou pak vyšší než užitek!!!! 

  Pro větší srozumitelnost: 

- Obec se tím snaží snižovat náklady na likvidaci odpadů, aby nedoto-
vala odpadové hospodářství 

- tím může obci zůstávat více volných financí na investice - opravy sil-
nic, výstavbu, opravy budov, rozvoj, kulturu, sport atd. 

- pokud bude Obec muset odpady dotovat, proto bude mít méně financí 
na zlepšování stavu infrastruktur, investice, nebo bude muset zvýšit 
poplatek za komunální odpad až na 1000,-Kč. Záleží jen na občanech, 
pro jakou variantu se rozhodnou. 

- systém není prvotně cílen na “závody o slevy”, ale na vyšší efektivitu 
odpadového hospodářství s motivací pro občany 

6) Cena za odpad na 2018  

= 500,-Kč/osoba/rok nebo 500,-/nemovitost/rok;  
úleva pro poplatníky ve věku 70+ = 450,-/osoba/rok  

Max.sleva na domácnost: 
do 4 osob = max.250,-Kč/domácnost 

5 a více osob = max.500,-Kč/domácnost
(pokračování na straně 10)

mailto:ou.prackovice@mybox.cz
mailto:ou.prackovice@mybox.cz
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Společenská kronika 
Významná jubilea: 
V lednu 2018 oslavila  krásné výročí 90.narozenin paní Jarmila Zámečníková 
z Prackovic. Milá paní Zámečníková, i když v současné době žijete mimo naši 
obec, stále na vás vzpomínáme a dovolte, abychom vám za všechny přátele         
a známé popřáli mnoho zdraví a mnoho pohodových dní se svou rodinou.  
                 Za obec Prackovice nad Labem Vám vše nejlepší přeje starostka 

Navždy nás opustili: 
V listopadu 2017 nás navždy opustila paní Helena Vaníčková z Prackovic ve 
věku nedožitých 80 let.  
V lednu 2018 nás navždy opustila paní Marie Maříková z Prackovic ve věku 
86 let.       Věnujme zesnulým spoluobčanům tichou vzpomínku. 

Na závěr jako shrnutí:  

Pokud se někdo domnívá, že tento systém je nespravedlivý, odpověď je ANO, 
každý, jakkoliv propracovaný systém může být v ojedinělých případech nesprave-
dlivý, a lidé jej mohou zneužívat, ale účelem tohoto systému není výdělek občanů 
na surovinách, ale efektivita nakládání s odpady. Kontejnery na druhotné suroviny 
jsou drahé, lidé do nich hází kdeco, a návratnost ze sběru takových surovin je       
v porovnání s náklady nulová. Individuální sběr je vysoce účinný, odvoz surovin 
bez zbytečného vzduchu vlastními prostředky je mnohonásobně levnější,              
a odměna za sebraný pytel je jen motivací (poděkováním) pro to, aby suroviny 
nekončily v popelnicích.  

Uvědomte si ale, že:  

1) pytle stojí obec peníze (3 až 5,-Kč),  
2) příprava odpadů k odvozu stojí úsilí našich zaměstnanců,  
3) účelem není PRODUKOVAT odpady, ale eliminovat je v počátku, ale když už 

tedy musí vzniknout, tak s nimi nakládat tak, aby zbytečně finančně neruino-
valy obec!!! 

Obec tak prozatím: 
1) nemusí zvyšovat poplatek za odpad,  
2) nemusí statisíci dotovat odpadové hospodářství, a tyto finance může použít na inves-
tice do silnic a jiných zařízení v obci !!!  

PRO VĚTŠÍ PŘEHLEDNOST EVIDENCE OZNAČUJTE SI SVÉ PYTLE ČÍSLEM     
POPISNÝM A JMÉNEM, ABY NEDOŠLO K ZÁMĚNĚ SE SOUSEDNÍ NEMOVITOSTÍ. 
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Obec Prackovice nad Labem, 411 33 
Okres Litoměřice 

POZVÁNKA 
1.veřejné zasedání zastupitelstva obce Prackovice nad Labem      

v roce 2018 (celkově 19.), a to dne 26.2. 2018 od 17 hodin             
v Klubáčku v Litochovicích n.L. 

Zapisovatelka: Kateřina Šebová 

Návrh programu zasedání: 

1. Zpráva o činnosti od 13.12.2017- 26.2.2018 
2. Rozpočtové opatření 5/2017 
3. Rozpočtové opatření 1/2018 
4. Kulturní komise - ukončení členství, noví členové, plán kulturních 

akcí   
5. Strategický plán rozvoje obce 
6. Výsledek VŘ kaplička, zhotovitel + SoD 
7. Výsledek VŘ požární zbrojnice, schválení zhotovitele + SoD 
8. Vícepráce na projektové dokumentaci sociální bydlení, OYE Ateliér 
9. VŘ MŠ - zasklení vestibulu - výběr zhotovitele, SoD 
10. Pronájem pozemků u Labe od PÚ ČR 
11. Příspěvek Obce do sbírky pro Pavlu  
12. Źádost do POV ÚK - sál KD Litochovice (topení, podlaha) 
13. Cyklostezka inženýrská činnost, Cyklostezka přepracování doku-

mentace 
14. Cyklostezka - žádost do Fondu Ústeckého kraje o fin.pomoc- PD 
15. Dodatek ke smlouvě - AVE 
16. Doplnění protipovodňového varovného systému - SoD 
17.  Diskuse 

V Prackovicích nad Labem dne 14.2.2018 

Mgr. Andrea Svobodová Křešová 
	 	 	 	 	 starostka 
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ZPRÁVA TJ SOKOL PRACKOVICE NAD LABEM  
HODNOCENÍ ROKU 2017 

Pro rok 2017 jsme si nedali malé cíle, od založení a náboru fotbalových přípravek (dětí), spor-
tovních výsledků, pořádání turnajů, spolupořádání dětského dne, zábavy fotbalistů, spolupráci 
s kulturní komisí, až po rekonstrukci a dostavbu kabin. Dovolím si konstatovat, že se nám vše 
podařilo realizovat s většími či menšími úspěchy. 

FOTBALOVÁ PŘÍPRAVKA 
Začnu u dětí, protože ty jsou naše budoucnost a dělají nám velkou radost. 
Dne 9.4.2017 jsme uspořádali 1.nábor dětí od 4 do 10 let, který byl spojen s Velikonočním tvo-
řením, za pomoci obcí Prackovice-Litochovice nad Labem, Dolní Zálezly a p. Doudy z Cho-
timěře. Na náboru se nám sešlo a zapsalo 20 dětí z Prackovic, Litochovic a Dolních Zálezel. 
S dětmi jsme na přelomu dubna a května začali trénovat a od září 2017 jsme je přihlásily do 
soutěže starších přípravek OFS Litoměřice na ročník 2017/2018 do LIGY a POHÁRU. 

!POZOR V BŘEZNU 2018 SE BUDE KONAT 2. NÁBOR DĚTÍ!, 
bude probíhat na hřišti v Prackovicích a na umělém hřišti v Dolních Zálezlech.Více informací 
najdete na přelomu ledna a února 2018 na našich stránkách: 
http://tj-prackovice.webnode.cz/pripravka/  
nebo na https://www.facebook.com/prackovicefotbal 
SPORTOVNÍ VÝSLEDKY 
Starší přípravka – jelikož jsme letos začínali tak jsme moc velké ambice      
neměli, chtěli jsme hlavně, aby se děti fotbalem bavily o což nám půjde pořád. 
LIGA – září 2017 - Na začátek jsme dostali do skupiny velmi těžké soupeře, Lovosice, Pokra-
tice a Libochovany. Všichni soupeři už dlouhodobě a systematicky s dětmi pracují a šlo to na 
zápasech znát. Naše děti dostávaly gólové příděly, ale turnaj od turnaje se lepšily. Nakonec to 
pro nás, co se týká umístění, moc slavně nedopadlo, ale děti se otrkaly, nasály atmosféru a za-
čaly trochu hrát fotbal. Nakonec budeme v dubnu 2018 hrát o 25.-28. místo. 
POHÁR – říjen 2017 – Do poháru jsme opět dostali těžké soupeře Třebenice a Bohušovice, o 
kterých platí to, co o soupeřích v lize, ale i Dubany, soupeře, který letos začal hrát soutěže jako 
my a mohl být pro nás měřítkem. Naše děti dokázaly na turnajích urvat 2 vítězství a 1 remízu, 
ale na posledním turnaji přehrávaly a vedly do poločasu třeba i proti Bohušovicím, i když se to 
nakonec nepovedlo dotáhnout do vítězného konce. Děti jsou skvělé a pořád se zlepšují. V po-
háru budeme hrát v květnu 2018 o 13.-16. místo. 
A-tým – Sezóna 2016/2017 se nám výsledkově nepovedla, ale v ní byl účel dát dohromady 
tým, který bude konkurence schopný, bude mít kvality a sílu prát se v sezóně 2017/2018 o po-
stup. Nyní se trénuje 2x týdně. Změny přinesly své ovoce, a po podzimu jsme s bodovým ná-
skokem na 3. místě, kde jsou pro nás soupeřem pouze Lovosice a Býčkovice. 
Stará Garda – Sezóna 2016/2017 nedopadla pro starou gardu dobře a skončili jsme se 7 body 
na posledním místě. Letos na podzim v sezóně 2017/2018 jsme začali dobře a uhráli pár pěk-
ných výsledků na které můžeme být pyšní. Některé zápasy nám utekly jen o fous, dokázali 
jsme velmi potrápit Milešov či Malé Žernoseky, remízovat s Velkými Žernoseky, Brozany a 
RM Lovosice nebo porazit Sulejovice. Bodový výsledek není zase tak dobrý a stará garda je 
na předposledním místě, ale věříme, že v jarní části zabojujeme a dostaneme se aspoň do stře-
du tabulky. Hlavně, aby chlapy fotbal bavil a chodili si ho dál s chutí zahrát  :-) 
Těšíme se, že i Vy přijdete podpořit na jaře naše týmy, ať se to týká dětí, A-týmu nebo 
staré gardy :-)

http://tj-prackovice.webnode.cz/pripravka/
https://www.facebook.com/prackovicefotbal/
http://tj-prackovice.webnode.cz/pripravka/
https://www.facebook.com/prackovicefotbal/
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REKONSTRUKCE A DOSTAVBA KABIN 
 Ještě bych se chtěl zmínit o plánované rekonstrukci a dostavbě kabin se zázemím. V le-
tošním roce, přesněji 30.6. 2017, jsme po dohodě s obcí Prackovice-Litochovice nad Labem 
(majitelem hřiště i kabin je obec, my jsme pouze v dlouhodobém nájmu) podali žádost na 
MŠMT (ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy) o spolufinancování rekonstrukce a do-
stavby kabin se zázemím. Dne 1.12.2017 jsme se dozvěděli, že se nám podařilo uspět a máme 
příslib z MŠMT na 60% financování. Spolu s námi z celé ČR uspělo pouze dalších 89 žada-
telů, takže to pokládáme za velký úspěch. Pokud vše dopadne dobře, myslíme, že by výstavba 
mohla začít v červenci 2018 do listopadu 2018. Snad se nám vše podaří realizovat a obec 
Prackovice-Litochovice nad Labem bude mít konečně kvalitní a hezké sportovní zázemí pro 
všechny občany obcí. 

PODĚKOVÁNÍ 
 Na závěr mi dovolte, abych poděkoval všem, bez kterých bychom se tento rok 2017 ne-
obešli. Velký dík patří obcím Prackovice-Litochovice nad Labem a Dolním Zálezlům, u nich 
to nebylo jen o finanční podpoře, ale i podpoře informační, poskytnutím bezplatně hracích 
ploch, tělocvičny a jiných záležitostí.  
 Dále patří velký dík lidem a firmám z obcí i mimo ně, kteří sáhli do svých peněženek a 
finančně nebo materiálně nás podpořili p. Holeyšovský, p .Lupínek, p. Heřmanovský, fi. JA-
KUB, fi. EMCO, fi. ELEKTRO-HAK, ale i lidem, kteří nám pomáhali s údržbou hřiště a ko-
lem něj jako Lupínkovci, Pavel Hon, p. Bílek, p. Vyšín, p. Nytl, p. Doleček a další. Nesmím 
zapomenout poděkovat rodičům dětí, kteří jsou skvělí, a v neposlední řadě našim fanoušků p. 
Bílek, p. Buřič, pánové Veselý a další a další. 
Chtěli bychom poděkovat všem, protože všechny jsem zde určitě nezvládl vyjmenovat, kteří 
nám pomáhají, fandí, hrají za nás nebo nás jen mají rádi. 

DĚKUJEME A TĚŠÍME SE NA SPOLEČNÝ ROK 2018  
Za TJ Sokol Prackovice: JAN HAMŠÍK 

POZVÁNKA NA ZÁJEZD  
DO DIVADLA V TEPLICÍCH 

u příležitosti oslavy MDŽ na komediální hru
PENZION PRO SVOBODNÉ PÁNY 

28.března 2018 
Ženy mají vstupné i dopravu zdarma, doprovod hradí 260,-Kč. 

Odjezd autobusů z návsi v obou obcích je v 17:30 
Prosíme zájemce, aby se závazně hlásili nejpozději do 17. února 
2018 na obecním úřadě v Prackovicích, u paní Szajkowské v Li-
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KULTURNÍ KOMISE OBCÍ PRACKOVICE  
A LITOCHOVICE NAD LABEM 

POŘÁDÁ DNE 17.2.2018 OD 16 HODIN 
V POHOSTINSTVÍ U KORUNY V PRACKOVICÍCH 

DĚTSKÝ  
MAŠKARNÍ KARNEVAL 

Srdečně zveme všechny  
děti i jejich kamarády,  

rodiče i široké příbuzenstvo  
na maškarní karneval.  

Pro děti budou připraveny  
různé soutěže  

se závěrečným vyhodnocením  
nejlepších masek. 

VSTUPNÉ ZDARMA 

Hraje a moderuje: DJ BUNNY 
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Dětský sbor a Natálie Navrátilová - koncert v kosteleRozsvícení vánočního stromu v Litochovichích

Rozsvícení vánočního stromu v Litochovichích Zasněžené Litochovice

Dětský sbor MŠ Brouček a M. Salačová koncert v kosteleRozsvícení vánočního stromu v Litochovichích

Vánoční posezení seniorů v Prackovicích LOTTO

Fotogalerie:

Rozsvícení vánočního stromu v Litochovichích
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Povídání z MŠ Brouček 
V září 2017 začal nový školní rok a v naší školce jsme začali pracovat jako vždy s velkým nasa-
zením. Připravili jsme si mnoho akcí a projektů jak pro děti, tak i pro rodiče a veřejnost. Uspořá-
dali jsme již tradiční výrobu dýňových straši-
del, zúčastnili jsme se lampionového průvodu  
a vítání občánků, kde naše děti přivítaly nej-
menší kamarády a 2.12. 2017 jsme zazpívali u 
rozsvícení vánočního stromu v Prackovicích. 
Teď už si užíváme adventní čas, ve školce jsme 
si zahráli na čertíky a andílky, na závěr roku 
2017 si zazpíváme v kostele sv. Matouše vá-
noční    koledy. NA ZÁVĚR dovolte vyjádřit 
poděkování sponzorům, kteří přispěli naší MŠ 
finančním darem na pomůcky a činnost pro 
děti, a to firma Zemní práce Jiří Lupínek, firma 
Kámen Zbras l av, a . s . , a spo lečnos t                
Lovochemie a.s. 
Z MŠ Brouček zdraví děti a zaměstnanci          
a přejeme krásné Vánoce a šťastný rok 2018. 

Kroužek se pravidelně scházel i v tomto roce od ledna do dubna v klubovně v KD Litochovice, 
kde probíhala výuka teorie rybářského řádu, poznávání ryb a vodních živočichů. Na jaře jsme se 
jako rybářský kroužek zúčastnili brigády organizované Obcí “Ukliďme Česko”, kdy jsme uklíze-
li podél břehu řeky Labe, a zároveň nám od jara začala praktická výuka chytání ryb na našem 
rybníku a na řece. V červnu jsme měli dvoje závody - jedny v Úštěku a jedny v Litochovicích. O 
prázdninách bylo volno, a hned v září jsme jeli opět do Úštěka na další závody, které zde pořádá 
starosta obce. V říjnu jsme v rámci Posvícení v Prackovicích uspořádali chytání ryb na rybníce 

pro děti, ale ryb se chytlo málo. Další zá-
vody rybářů byly v říjnu, a to v Lovosi-
cích. Počasí nám sice nepřálo, ale za to se 
nachytalo hodně ryb. Tímto bych chtěl po-
děkovat Obci Prackovice, Rybářskému 
svazu Litoměřice  a všem dospělým za 
spolupráci. S pozdravem Zdeněk Blažej, 
vedoucí rybářského kroužku. 
Členové kroužku v roce 2017: Josef Krej-
čí, Petr Dlouhý, Dominik Průša, Matěj 
Průša, Dominik Liška, Radek Lancoš, To-
máš Rádler, Patrik Oves. 

Poslední dětské rybářské závody sezony 2017 na revíru 441/024 úseku karaš dne 28.10 17, vcelku se na-
chytalo se 150 ryb převážně kapr umístění z 21 účastníků jsme se umístily na prostředních místech. 

Obecní zpravodaj Prackovice n.L. - Vydává obec Prackovice nad Labem, Náklad: 300 ks (do každé domácnosti výtisk zdarma) 
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