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Zadejte nebo vložte textObecní zpravodaj č .42 
Prackovice - Litochovice nad Labem

24.3.2018 se turistický oddíl Veverčata TJ Litochovice zúčastnila 
tradičního branného závodu Medvědí stezka v Litoměřicích. A 
protože jsou naši závodníci vždy výtečně připraveni díky neúnavné 
a úctyhodné práci paní Jany Legierski Bernáškové a Lenky Poláko-
vé, opět si i  letos odnesli krásná ocenění:  dvě  1.místa a jedno 
2.místo! Za obec všem zúčastněným gratulujeme!
Veverčata jsou velmi významnou a činorodou zájmovou skupinou 
působící v naší obci. Podnikají po celý rok spousty výprav a výletů - 
následující fotografie níže jsou pak z výletů do Pohádkového lesa 
(Vaňov - Dolní Zálezly) a do Mělníka. V Mělníku děti navštívily 
městské sklepení a Muzeum hraček. Při procházce v mělnickém 
parku pak objevily na jezírku hejno asi 200 kachen a skupinku 20 
nutrií, které se staly pro děti velikou atrakcí. Dále Veverčata plánují 
v nejbližší době výlety např. do ZOO Děčín, do Psího útulku v Ústí 
nad Labem, na zříceninu Ronov u České Lípy, Kamenné slunce 
atd. Nejvíce se však všichni těší na oblíbený letní tábor, letos poje-
dou na týden do krásného prostředí Kryštofova údolí na Liberec-
ku. A proč? Protože budou prázdniny! Hurá! Činnost Veverčat a 
příspěvek na letní tábor jsou financovány formou dotace z rozpo-
čtu Obce, TJ Litochovice a sponzorů z řad rodičů dětí i místních 
firem. Děkujeme Veverčatům za skělou reprezentaci naší obce!

Informace od Veverčat 
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Úvodní slovo 
Vážení občané,
dostává se vám do ruky další vydání zpra-
vodaje naší Obce. Jelikož jsme vám chtěli 
připravit  pěkné  čtení  na  prázdniny  se 
spoustou  fotografií  z  našich  obecních 
akcí, a jelikož pro vás máme velké množ-
ství  informací  o  proběhlých  akcích  a  
projektech,  které  letos  budeme realizo-
vat, zvolili jsme trochu větší formát, kte-
rý bude pohodlnější pro čtení a vejde se 

do něj i mnohem více pěkných fotografií. 
Jak sami uvidíte, činnost našich složek, spolků i obce samot-
né je velmi intenzívní, a patří za to velký dík všem aktivním 
lidičkám, kteří pomáhají, každý  po svém způsobu, technic-
kou radou, nápady a aktivní realizací  jednotlivých akcí, které 
se pokaždé snažíme pro naše občany všech kategorií a zájmů 
vylepšit a zpetřit novinkami. Přečtěte si proto, co nového se 
v obci odehrálo, a co se pro vás v nejbližších měsících chystá. 
Součástí Zpravodaje je i pozvánka na další zasedání zastupi-
telstva,  kde  máme  k  projednání  a  schválení  opět  velkém 
množství bodů, které ovlivní naši činnost v dalších měsících. 
Pozvánku a komentář  k jednotlivým bodům naleznete dále 
ve zpravodaji.
A protože se blíží léto, a s ním i prázdniny, připravili jsme na 
přivítání léta pro děti  dlouho očekávanou akci branný  a 
sportovní den se stezkou odvahy a stanováním venku, sou-
částí bude pro dospělé turnaj v pétanqué a pro fotbalovou 
mládež  zase sportovní utkání.  Udělejte si  proto poznámku 
do  kalendáře  na  sobotu  30.června  2018,  kdy  se  všichni 
sejdeme na hřišti v Litochovicích a přivítáme dlouho očeká-
vané LETNÍ PRÁZDNINY! Dětem přeji, aby pak pro ně 
byly  nadcházející  dny  volna  dobrodružné,  dospělým přeji, 
aby byly alespoň trochu odpočinkové a hlavně se sluníčkem a 
koupáním a cestami do přírody i k moři! 
Dávejte  na  sebe pozor,  zbytečně  neriskujte,  ať  se  zase  po 
prázdninách všichni ve zdraví sejdeme - třeba na našem již 
tradičním  zářijovém  Posvícení  sv.Matouše  na  návsi  v 
Prackovicích (letos již po osmé!), které jsme letos napláno-
vali na sobotu 15.9.2018.  
Osobně se těším na každou příležitost k setkávání a pláno-
vání dalších akcí do budoucna. Přeji vám všem krásné léto! 

S úctou a láskou vaše starostka
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  Exkurze do zahradnictví Gejzír 14.5. 2018 

Pravidelná školská inspekce v MŠ a úprava školní zahrádky 
V měsíci květnu proběhla velká pravidelná inspekce v mateřské škole Brouček. Poslední taková kontrola proběhla v MŠ Brou-
ček v roce 2011. Kontrolorky z České školní inspekce se zaměřovaly úplně na všechny oblasti, které musí naše školské zařízení 
plnit - vzdělávací program, náplň jednotlivých hodin, bezpečnost dětí, hygienické podmínky, stravování, ekonomická stránka 
vedení školky, spolupráce s obcí atd. atd. Paní ředitelka by mohla o této třídenní návštěvě vyprávět hodiny. Při každé kontrole 
je samozřejmě veliká nervozita, která však z nás všech opadla při závěrečném hodnocení. Tímto bych chtěla za Obec Pracko-
vice nad Labem srdečně poděkovat všem zaměstnancům naší příspěvkové organizace MŠ Brouček, a zejména paní ředitelce za 
velmi pečlivé vedení všech agend a plnění veškerých povinností. Hodnocení tím bylo zcela perfektní. Poděkování pak patří i 
zaměstnancům OÚ a firmě Lupínek za při realizaci úpravy školní zahrádky.

Cvičení na školní zahradě 

Naši školní zahradu využíváme 
po celý  rok. Velká travnatá 
plocha slouží jako hřiště, kde 
hrajeme míčové hry, soutěžíme, 
na pískovišti tvoříme hrady a 
různé stavby, v altánku maluje-
me, zpíváme a hrajeme na flét-
nu. Dřevěné herní prvky slouží 
k zdokonalení dětské motoriky. 
Máme dostatek kvalitních po-
můcek, které hojně využíváme.
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Informace z Mateřské školy Brouček:

Děti z MŠ Brouček navštívily zahradnictví v Prackovicích nad Labem. Paní Bar-
tošová děti provedla skleníky, ukázala jim záhonky se zeleninou a vysvětlila jim, 
jak co nejlépe pečovat o květiny. Jako dárek nám předala sazenice papriky, cuke-
ty, okurky, rajčata a dýně. Tyto rostliny jsme si zasadili na školní zahradě, kde o 
ně budeme až do sklizně pečlivě pečovat. Na závěr děti dostaly květinový dárek 
pro maminku.
Chtěla bych tímto poděkovat manželům Bartošovým ze zahradnictví za jejich 
ochotu věnovat svůj čas našim dětem z MŠ. Každý rok tam chodíme na exkurzi, 
a vždy nás podarují nějakou tou rostlinkou, o kterou potom ve školce pečujeme.

Pokračování informací z Mateřské 
školy Brouček na další straně 
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Karetní odpoledne 
Zima je vždy pro seniory dlouhá, takže každá příležitost, 
jak si ukrátit dlouhou chvíli je příjemná. Děvčata si pro 
nás připravila herní odpoledne, kde jsme se naučili novou 
karetní  hru  "Zloděj". Sešlo se nás celkem 15, kdo chtěl, 
přinesl nějakou dobrotu, popíjelo se lehké červené víno a 
vítěz dostal jako vždy krásnou odměnu. Už se těšíme na 
další podzimní setkání a bylo nám prozrazeno, že se na-
učíme novou deskovou hru. Název hry je zatím utajen. 

Divadlo pro seniory 
V měsíci dubnu jsme parta seniorů, společně pod patronací 
Ivany a Jany, navštívili ústecké divadlo, kde jsme se podívali na 
hudební představení Šeherezáda. Byl to velmi příjemný zážitek 
a krásně prožité sobotní odpoledne. Další návštěvu divadla 
plánujeme na 30.9. na balet Labutí jezero.

Sepsala: Jana Bartošová

Informace ze setkávání seniorů: 

Zahradní slavnost 11.6. 2018 
Každý rok se musíme rozloučit s kamarády, kteří odchází 
do do školy a my se snažíme vymyslet zajímavou rozlučku, 
aby bylo na co vzpomínat. Letos jsme zvolili bubnování a 
musím říct, že to bylo opravdu netradiční a hodně bezpro-
střední.  Děti  navíc ukázaly,  že jim tato činnost není ne-
známá a  rytmus  mají  v  krvi.  Bubnovali  jsme společně  s 
rodiči,  atmosféra  byla  úžasná.  Děkujeme všem za  to,  že 
jste  přišli,  donesli  spoustu  dobrot,  aktivně  se  zapojili  a 
společně se tak vesele rozloučili s našimi předškoláky.

Výlet na včelí farmu 23.5. 2018 
Ve středu jsme se vypravili na včelí farmu do Dubičné. Už jízda au-
tobusem a samotná cesta byla pro děti velkým zážitkem. Na farmě 
nás přivítaly dvě  milé pracovnice, které pro nás měly připravené 
různé úkoly se včelí tématikou -  puzzle, omalovánky, knížky. Vy-
slechli jsme si povídání o životě včel a po skupinách jsme se vydali do 
včelína, prohlédli si úly, plástve a nejodvážnější  si  pochovali včelí 
trubce. Všechny děti si na památku vyrobily svíčky ze včelího vosku.

Sepsala a z Mateřské školy zdraví  
Jana Bartošová, ředitelka

Informace z Mateřské školy Brouček (pokračování):

Informace z keramiky: 
Již patnáct let máme v naší obci keramický kroužek pro děti a 
dospěláky. Kroužek navštěvují i děti z naší MŠ Brouček. Pravi-
delně  připravujeme naše výrobky na posvícení,  které se koná 
každým rokem v září.  Naše obec se  rozrůstá  o  nové občany, 
které tímto srdečně zveme na prohlídku naší dílny. Je možnost 
přihlásit  děti  do  kroužku,  který  začne  pracovat   po  letních 
prázdninách opět v září. Zájemci se mohou obrátit na p. Buři-
čovou v místní knihovně každé úterý od 16.00 hod. 

Srdečně zve A.Buřičová
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Zadejte nebo vložte text

Polepský X-boj  5.5.2018  
(citace z webu polepských hasičů)

V sobotu 5.5.2018 se v Polepech a jeho okolí pořádal II. ročník 
Polepského  XBOJE.  Smyslem této  akce  je  prověřit  jednotky 
sborů  dobrovolných hasičů  při  řešení  různých situacích,  které 
mohou ve své kariéře dobrovolného hasiče potkat.  Celkem se 
této soutěže / cvičení zůčastnilo 8 jednotek: Prackovice nad La-
bem,  Benešov  nad  Ploučnicí,  Kravaře,  Roudnice  nad  Labem, 
Chotiměř, Dušníky, Libochovice a Čížkovice. Na tyto jednotky 
čekalo 8 "malých" stanovišť která simulovala tyto události: fyzic-
ká disciplína,  zavalený  dřevorubec, uvězněné osoby v podzem-
ních prostorách, polygon ve tmě, požár domu, autonehoda, unik 
nebezpečné látky  a  záchrana tonoucího.  Po absolvování  všech 
těchto stanovišť,  jsme si  na závěr pro jedotky připravili  jednu 
součinnostní  událost.  Jednalo  se  o  požár  diskotéky  s  velkým 
počtem zraněných, kde spolupracovaly 4. jednotky dohromady. A 
velitel  jedné  z  nich  si  zkusil  být  velitelem celkového  zásahu. 
Nejlépe se s úkoly popasovala jednotka z Prackovic, druhé 
místo patří jednotkce z Dušník a třetí místo Chotiměř. Dále pak 
Roudnice nad Labem, Čížkovice, Kravaře, Libochovice, Benešov 
nad Ploučnicí - gratulujeme všem!!! Chtěl bych znovu poděkovat 
všem jednotkám za jejich účast a přístup k této akci. A hlavně 
bych chtěl poděkovat Všem členů JSDH a SDH Polepy za jejich 
čas, energii a přípravu této akce. Více zde: 

https://www.sdh-polepy.cz/news/polepsky-xboj/ 
I my se za Obec Prackovice-Litochovice připojujeme ke 
gratulacím  a  děkujeme  účastníkům  naší  jednotky  za 
skvělou reprezentaci naší obce! 

Další aktivity naší jednotky SDH 
Jednotka se také cvičí na práci ve výškách a nad volnou hloub-
kou, kde v průběhu roku absolvuje 4 etapy kurzu, kde po do-
končení dostanou průkaz pro práci ve výškách a mohou v nich 
bezpečně pracovat. V lednu absolvovali také školení první po-
moci od červeného kříže.

Informace od hasičů (JSDH Prackovice - Litochovice)

Převzetí daru od HZS Ltm - Tatra 815 
Jednotka dobrovolných hasičů Prackovice-Litochovice zastoupená 
velitelem Michalem Lupínkem a členy Davidem Hauserem a Lu-
kášem Melničenkem převzala dne 11.6.2018 za přítomnosti sta-
rostky obce od profesionálních hasičů HZS Litoměřice automobil 
Tatra 815, CAS 25. Vozidlo obec získala darem díky neúnavnému 
úsilí velitele jednotky a jeho snahy vybavit naši jednotku potřeb-
nou technikou s minimálními náklady pro obec. 19 let staré vozid-
lo bylo již z výjezdu HZS Litoměřice vyřazeno a nahrazeno nový-
mi vozidly, dál ale bude sloužit našim dobrovolným hasičům. Klí-
če od vozidla předal starostce obce ředitel Územního odboru HZS 
Litoměřice Boleslav Lang. Podle velitele prackovických hasičů 
Michala Lupínka je to pro naše hasiče velký přínos, protože stará 
technika už dosluhuje a dojezdový čas i spolehlivost starého „erťá-
ka“ je na hranici životnosti. Naši hasiči jsou  zařazeni do výjezdo-
vého plánu JPO 3 a mají na starosti jak naši obec, tak i okolní 
obce, s nimiž máme uzavřenou smlouvu o poskytování požární 
ochrany (Dolní Zálezly, Lhotka nad Labem, Malé Žernoseky) a 
jednotka vyjíždí i na dálnici D8. Bez spolehlivé techniky jsou pak 
zásahy mnohem složitější, jak říká náš spokojený velitel. 

Foto: Deník / Karel Pech a starostka
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Zásahy JSDH v roce 2017 
V roce 2017 se naši  hasiči  podíleli na 8 zásazích (jejich soupis 
tvoří i součást textové části Závěrečného účtu): 

Datum  Typ zásahu  Počet členů Pořadí 
19.6.2017 Požár RD, Žernoseky, Lovošská ulice        5 2 
20.7.2017 Auto na střeše, za obcí od Ústí n.L.        4 2 
20.9.2017 Dálnice Řehlovice, dopravní nehoda        8 3 
27.9.2017 Cvičení v lomu Dobkovičky – zával         3 3 
30.9.2017 Požár Žernosecká rychta, M.Žernoseky      6 2 
5.10.2017 Strom přes silnici mimo obec         6 1 
17.12.2017 Zahoření komínu RD, Prackovice čp.30      8 1 
20.12.2017 Požár RD, Opárenské údolí         8 2

Akce naší jednotky SDH pro veřejnost naší obce a 
okolí 
Kromě zásahů se naši hasiči účastní akcí a požární prevence v dalších 
obcích, s nimiž máme uzavřenou smlouvu o sdružených prostředcích a 
požární ochraně, ale i jinde - v Dolních Zálezlech, Vrbičanech, u nás 
na Pálení čarodějnic, Dětském dnu, vypouštění lampionů. Starají se o 
požární bezpečnost na veřejných akcích. Pravidelně provádějí údržbu 
zásahové techniky, účastní se kurzů, školení a zdokonalování svých 
schopností. Naši hasiči letos již pátým rokem stavěli 30.4.2018 na 
návsi v Prackovicích májku, kterou pak hlídali po celý měsíc. Sami 
letos uloupili 3 májky v okolních obcích. Jejich pověst nočních ná-
jezdníků se rozšířila po celém Ústeckém kraji, takže okolní obce již 
zesílili své stráže. 26.5.2018 se pak na návsi pořádalo losování těchto 
májek včetně naší prackovické, kterou hasiči vlastnoručně sekyrkami 
pokáceli. Večer pak od 20:00 uspořádali Májovou hasičskou zábavu, 
která se stejně jako v předešlých letech velmi vydařila. K poslechu a 
tanci hrál kapela Marka Ženkla. 

Informace od hasičů (JSDH Prackovice - Litochovice) - pokračování

Výstavba hasičské zbrojnice
I přes menší zdržení z důvodu dvou nevydařených výběro-
vých řízení se snad konečně dočkáme schválení smlouvy o 
dílo s firmou, která bude vybrána 26.6.2018, a která se již 
pustí do dlouho očekávané výstavby nové hasičské zbrojnice. 
Termín dokončení díla byl stanoven na květen 2019 a v plánu 
je do konce tohoto roku zvládnout hrubou stavbu, přes zimu 
instalace a na jaře 2019 dokončovací práce a úprava okolního 
prostranství. Hasiči se na nové prostory již velice těší, v ha-
sičské zbrojnici v Litochovicích totiž již pro jednotku o 16 
mužích není dost místa. Také náš zásahový vozový park se 
rozrostl a pomalu se tak realizuje celková vize našeho velitele 
Michala Lupínka o fungování a technickém vybavení a záze-
mí naší jednotky. Nová hasičárna by měla stát celkem 7,2 
milionů Kč (= 6 milionů Kč bez DPH), na polovinu této část-
ky jsme získali dotaci od GŘ HZS, tedy 3,6 milionu Kč, dal-
ších 500 tisíc Kč jsme získali od Ústeckého kraje a dalších 
200 tisíc Kč máme přislíbeno od Nadace Agrofert pro JSDH. 
Zbývajících 3,1 milionu Kč bude kofinancovat obec. Máme 
již našetřeny 2 miliony z minulých let, zbytek bychom mohli 
být schopni vyšetřit z rozpočtu roku 2019, popřípadě z před-
jednaného úvěru.
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Dětský maškarní bál 
17.2.2018 
Letošní rok zahájila Kulturní komise obcí Prackovice a 
Litochovice nad Labem Dětským maškarním bálem, 
který již dlouhou dobu v programu akcí chyběl. To se 
potvrdilo i vysokou účastí a nadšením ze strany dětí i 
rodičů. Akce se konala 17. února v Pohostinství Koru-
na v Prackovicích nad Labem od 16 hodin. Již brzy 
začali přicházet rodiče a s nimi děti v rolích princezen, 
pirátů a pirátek, víl, různých příšer, policistů i zvířátek. 
Velmi rádi jsme tento zážitek umožnili i dětem z litomě-
řického Klokánku (Klokánek je projekt Fondu ohrože-
ných dětí, jehož cílem je nabídnout dětem namísto 
ústavní výchovy přechodnou rodinnou péči na dobu, 
dokud se nemohou vrátit zpět do své rodiny, nebo do-
kud pro ně není nalezena trvalá náhradní rodinná péče 
(osvojení, pěstounská péče, svěření do výchovy třetí 
osoby), které dorazily v doprovodu „tety“ Líby Kozáko-
vé. O hudební doprovod i zábavu se postaral moderá-
tor a DJ Jiří Havrla. Pro děti byl připraven bohatý pro-
gram v podobě soutěží o drobné ceny s konečným 
vyhlášením tří nejlepších masek. Vybírání tří nejlepších 
nebylo vůbec lehké, a nakonec se komise rozhodla 
letošní výběr rozhodnout na základě tématického poje-
tí. V kategorii „Nejoriginálnějsí maska“ byl vybrán úža-
sný Kubíček Žáček v roli šnečka, „Nejlepším taneční-
kem“ se stal Jiřík Dbalý v masce kovboje, a „Nejkrás-
nější princeznou“ byla Nikolka Lupínková. Celá akce 
se moc vydařila a doufáme, že se stane v příštích le-
tech tradicí.

Kulturní a sportovní akce konané v první polovině roku 2018:
Velikonoční tvoření 
24.3.2018
Koncem března jsme pořádali ve spolupráci s TJ Sokol 
Prackovice nad Labem druhý ročník dvou spojených akcí - 
Velikonoční tvoření a Nábor mladých fotbalistů. Velikonoční 
tvoření letos vzhledem k nepříznivému počasí proběhlo v bu-
dově bývalé základní školy v Prackovicích. Nábor mladých 
fotbalistů se tradičně konal na fotbalovém hřišti. Bohužel nám 
na poslední chvíli odpadl pletač pomlázek, ale i tak si děti i 
jejich rodiče tuto pěknou akci užily. Všichni si mohli vyrobit a 
odnést plno krásných výrobků – malovaná nebo pískovaná 
vajíčka (tímto děkujeme za částečnou materiální podporu od 
Papírnictví Martina Hanzalová), velikonoční přáníčka, ozdobe-
né kelímky s trávou, a úžasné zápichy v podobě vajíček, kuřá-
tek nebo oveček.

Zapsala Bc.Andrea Honová

strana 6.           Zpravodaj č.42, únor - červen 2018 



     OBECNÍ ZPRAVODAJ PRACKOVICE NAD LADEM, MÍSTNÍ ČÁST LITOCHOVICE NAD LABEM  -  (ÚNOR - ČERVEN  2018)

MDŽ - Zájezd do divadla 28.3.2018
V souvislosti s oslavou Mezinárodního dne žen se i 
tento rok uskutečnil Zájezd do divadla v Teplicích. Dru-
hým rokem měly naše ženy jako dárek k MDŽ vstup i 
dopravu do divadla zdarma. Letos jsme vyrazili na 
komedii „Pension pro svobodné pány“, která byla v 
roce 1967 zfilmována Jiřím Krejčíkem (v hlavních ro-
lích J. Abrhám, I. Janžurová, V. Ferbasová, J. Hrzán), 
a v Teplicích tuto hru uvedlo pražské Divadlo Palace. V 
hlavních rolích excelovali P. Děrgel, L. Příkazký, A. 
Fialová, a K. Pindejová. Komedie plná bláznivých 
scén, výborných hereckých i akrobatických výkonů 
zaručila dobrou náladu od začátku až do konce.
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Čarodějnický rej      30.4.2018 
Tradiční Čarodějnický rej na prackovickém fotbalovém hřišti začal v 
17 hodin, kdy ve velmi hojném počtu (celkem asi 150 osob) dorazili 
dospěláci, a větší i menší čarodějnice a čarodějové. Na ty pak če-
kala čarodějnická škola – absolvování různých soutěží zakončené 
předáním čarodějnického diplomu, leteckého průkazu na koště, 
šerpy a malé sladké odměny. Jako vždy dostaly děti buřtíky, které 
si po symbolickém upálení čarodějnice na připraveném ohništi, 
mohly opéct. Počasí  nám letos přálo, k tanci a poslechu zahrál DJ 
Jiří Havrla, a my děkujeme našim hasičům za přípravu ohniště a 
fotbalistům za celkovou pomoc při přípravě této akce.

Zapsala Bc.Andrea Honová

Kulturní a sportovní akce konané v první polovině roku 2018: (pokračování)
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Kulturní a sportovní akce konané v první polovině roku 2018: (pokračování)
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Ukliďme Česko 7.4.2018  
Organizátoři akce: Mgr.Andrea Svobodová Křešová, kulturní 
komise (A.Honová, K.Dbalá, O.Šmrha, M.Procházková), TJ So-
kol Prackovice (J.Bílek, J.Hamšík + další členové), TJ Litochovi-
ce-Veverčata (J.Legierski Bernášková, L.Poláková) a za JSDH 
B.Dbalý 

Akce “Ukliďme Česko” se u nás koná od samotného začátku její 
existence, ještě před vznikem jsme pořádali běžnou "jarní úklido-
vou brigádu”, kterou jsem organizovala ve spolupráci s paní Ber-
náškovou s Veverčaty a panem Blažejem za rybáře. Letos se nám 
sešlo 48 lidí. Akce probíhala v obou našich obcích současně 
Prackovicích i Litochovicích. Podle fotografií dobře poznáte, v 
které obci jsou občané aktivnější :-)) Brigádníci se rozdělili na 
mnoho skupin, každá skupina již dopředu věděla, kterou část chce 
uklízet. Pokryli jsme tak všechna hlavní ložiska nepořádku - ze-
jména kolem řeky Labe a podél hlavní silnice mezi Ústím a Lo-
vosicemi, kdy původci odpadu nejsou místní, ale projíždějící 
turisté a zejména pak řidiči kamionů. O chování této profesní 
skupiny musím napsat samostatný článek a rozeslat jej na profes-
ní sdružení řidičů kamionů a dálkové přepravy, protože to, co 
jsme museli po těchto lidech uklízet, se nedá zde ani popisovat. 
Část sesbíraného odpadu se dala vytřídit - sklo a plasty. Máme 
dobrý pocit z uklizených veřejných ploch. Budeme hlídat, jak 
dlouho tato místa vydrží čistá. Místní obyvatelé odpad v přírodě 
tvoří jen zcela výjimečně. Většinou se jedná o cizí lidi, kteří vy-
hazují kdeco do lesů a kolem potoků, kolem řeky Labe. 60% 
odpadů vytvořili řidiči v okolí silnic a na zastávkách, odstavných 
plochách. Všichni jsme se shodli ale na tom, že ve srovnání s 
minulostí bylo odpadu o poznání méně! Nejvíce zanesená místa 
jsme označili cedulkami s prosbou udržování čistoty. Na závěr 
brigády dostali všichni účastníci diplomy, opekli jsme si buřty a 
děti dostaly dobroty. Nesmírně si vážíme každého dobrovolníka, 
který se na akci podílel. Děkujeme organizátorům za materiální 
pomoc - zejména dětské rukavičky!!! Těšíme se na další úklid v 
příštím roce!  

Andrea Svobodová Křešová,  
starostka obcí Prackovice - Litochovice nad Labem 
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Noc kostelů  25.5.2018 
Tato celorepubliková akce  je příležitostí pozvat co nejširší 
veřejnost do kostelů a ve večerní a noční atmosféře zde na-
bídnout možnost setkat se s křesťanstvím prostřednictvím 
hudby, umění nebo zážitku. Letošní ročník byl v pořadí již 
desátý, v našem kostele svatého Matouše v Prackovicích 
jsme akci pořádali druhým rokem. Program začínal pěvec-
kým vystoupení dětí z naší Mateřské školy Brouček, pokra-
čoval různými tvořivými dílničkami – výrobou betléma, 
růženců a desátků, ochutnávkou mešních vín, přednáškou 
Martina Brůži o nejznámnějších Mariánských poutních mís-
tech v Evropě, posvěcením vyrobených růženců otcem Ro-
manem Depou a závěrečným vystoupením Dobrovolného 
pěveckého sboru (Karolína Hauserová a Hana Chládková) 
pod vedením Moniky Salačové.  

Zapsala Bc.Andrea Honová

Kulturní a sportovní akce konané v první polovině roku 2018: (pokračování)
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Z historie kostela sv.Matouše v Prackovicích 
Zasvěcení sv. Matoušovi evangelistovi, patronovi celníků a vý-
běrčích ukazuje také na souvislost s přechodem řeky a toto za-
svěcení se zde přímo nabízí. V Prackovicích, byl důležitý brod, 
od kterého vedla cesta z Chlumce a z Teplic do Litoměřic. Přívoz 
v Prackovicích včetně domku přívozníka byl majetkem kostela až 
do roku 1922. Ves Prackovice se poprvé v písemných pramenech 
uvádí v roce 1352.  
Po roce 1945, když došlo k vysídlení původního německy mluví-
cího obyvatelstva, kostel zchátral a byl těžce zdevastován. Vli-
vem vlhkosti byla narušena také jeho statika. Novodobé práce na 
opravě zdevastovaného objektu probíhaly ve dvou etapách. Bě-
hem první etapy, přibližně kolem roku 2005, byla opravena stře-
cha kostela včetně krovu. Během druhé etapy opravy kostela, 
která probíhala v roce 2010, byla dokončena oprava fasády, byla 
restaurována okna a dveře.  Okna byla osazena vitrážemi a 
ochrannými sítěmi. Opravy objektu dosud stály zhruba 4,5 milio-
nu korun. Na obnovu interiéru a mobiliáře kostel ještě čeká.  
Hlavní oltář je rokokový z druhé poloviny 18 století, na kterém 
měly být vedle titulárního obrazu také vzácné reliéfy Poslední 
večeře a Seslání many a byly na něm sošky sv. Jana a sv. Pavla. 
Program restaurování movitých kulturních památek - přehled 
příspěvků v r. 2007 Prackovice nad Labem, kostel sv. Matouše, 
hlavní oltář  200.000,-Kč (opraven 2008). V kostele byl boční 
baldachýnový oltář s reliéfem sv. Jana Nepomuckého z 30 let 18 
století. Zvon je v pořadí třetí, me malý s reliéfem Ukřižování a 
českým nápisem Zvon byl  odlit  roku 1631 mistrem Tomášem 
Fričem z Roudnice nad Labem a z prackovického kostela sv. 
Matouše  byl přenesen do lovosického kostela.  Po roce 1945, 
který přinesl nucenou obměnu obyvatel obce, kostel zchátral. 
Významně bylo poškozeno i barokní vnitřní zařízení. Spodní 
průměr zvonu činí 61,5 cm. Síla na ráně je 44 mm. Koruna je 
šestiramenná s ornamentem, srdce je obuškové starší zavěše-
no na oku. Zvon  je zavěšen na dřevě.Hřídel hlavy je usazen v 
ocelových čepech v ložiscích.

Výňatek z historické přednášky pana Martina Brůži (viz na 
obrázku pod článkem), kterou obohatil  stejně jako vloni pro-

gram naší akce Noc kostelů
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TJ Sokol Prackovice o své současné činnosti: 
Není to tak dávno, co fotbal v Prackovicích balancoval na 
hraně existence. Po úspěšných letech zkrátka přišla řada 
zklamání v podobě několika sestupů. Hráči odcházeli a 
Sokol si v tomto ohledu sáhl na dno. Svým způsobem za-
čal od nuly. O pár roků později se dá říct i dokázat, že šlo o 
odraz povedený. Prackovický fotbal – to už totiž zdaleka 
neznamená jen jedno mužstvo.  
Vše začalo založením staré gardy, která v hubeném sezna-
mu prackovických týmů doplnila hlavní mančaft. Starší 
hráči si už mohou jen tak pro zábavu zakopat za barvy, ve 
kterých kdysi bojovali o body v A-týmu. Ostřílené veterá-
ny navíc často s otevřenou náručí vítá i hlavní mužstvo, 
které je složeno z mladších hráčů a kterým zkušení fotba-
listé často pomohou. 
K A-týmu i staré gardě se později přidala další kategorie. 
Ta nejdůležitější – přípravka. Nejmenší fotbalisté i fotba-
listky z Prackovic, Litochovic, Dolních Zálezel i Ústí tvoří 
organizovaný tým pod licencovanými trenéry, který pravi-
delně bojuje v okresních soutěžích pod záštitou Fotbalové 
asociace České republiky.  
Díky pravidelným náborům a všemožným akcím se navíc 
daří dostávat do klubu další děti. Díky nim se celá členská 
základna Sokola zvětšuje, čímž se převyšuje mnoho klubů 
na Litoměřicku. Je nespočet oddílů, které nemají ani mlá-
dež a ani gardu, bojují jen s áčkem. I my v tomto stavu 
ještě nedávno byli. Ale nezasekli jsme se. Naopak. Díky 
obětavé práci několika lidí se už teď můžeme opřít o 
sedmdesátku hráčů, mezi kterými jsou i pětileté děti. Navíc 
nám nejde o to, abychom pomáhali vychovávat jen fotbali-
sty. V prvé řadě chceme mít z našich nejmenších slušné 
lidi. 
Poslední kategorií současného Sokola je výše zmiňovaný 
A-tým. Ten letos znovu bojoval ve IV. třídě a i v něm lze 
nalézt mnoho pozitivního. Tím nejhlavnějším faktorem je 
zlepšení výsledků oproti předchozí sezoně. Mužstvu se 
povedlo po uspokojivém podzimu proniknout do bojů o 
postup, kam se dostalo jen šest mužstev. Sváděli jsme tvr-
dé boje i s týmy z Roudnicka. Přestože se Prackovice na-
konec postupu nedočkaly, nabral hlavní mančaft cenné 
zkušenosti, které může zužitkovat v ročníku dalším.  
Závěrem nám dovolte poděkovat všem fanouškům, kteří si 
za námi v sezoně 2017/2018 našli cestu. Těšíme se na vás 
v dalším ročníku!  	
S pozdravem ze TJ Sokol Prackovice  

sepsal: Jan Pechánek

Rekonstrukce fotbalových kabin 
Rekonstrukce a přístavba fotbalových kabin je po výstav-
bě hasičské zbrojnice druhou letošní velikou investiční 
akcí. Kabiny jsou ve své současné podobě nejen nevyho-
vující, ale zejména z hlediska zastaralých instalací i ne-
provozovatelné. Představu o rekonstrukci kabin jsme měli 
již před lety, měli jsme již zpracovanou i studii, která ob-
sahovala všechny budoucí vize. S nástupem nového vede-
ní TJ Sokol jsme v loňském roce začali ve spolupráci s 
Janem Hamšíkem a Jaroslavem Bílkem tedy pracovat na 
projektové dokumentaci a stavebním povolení. Prvně 
však bylo nutno kabiny nechat zaměřit a zanést do katast-
ru, protože úředně od doby svého vzniku neexistovaly, 
protože tehdy nebyla jejich stavba dotažena až do potřeb-
ného administrativní zapsání do katastru. Chlapci z TJ 
Sokol se velmi aktivně a energicky chopili iniciativy, ka-
biny se do katatru nechaly zapsat, byl vyhotoven projekt a 
získáno stavební povolení, vše za finančního zajištění 
obcí. Poté podali členové TJ Sokol žádost o dotaci na 
rekonstrukci a rozšíření kabin do programu vypsaného 
MŠMT na podporu malých sportovních klubů. TJ Sokol 
se dotaci k jejich obrovské radosti získat podařilo!  
Dotace na kabiny činí  3,114 milionu Kč, obec bude kofi-
nancovat částku ve výši 2,387 milionu Kč. Celkové ná-
klady na stavbu by tedy měly činit 5,5 milionů Kč. Toto 
kofinancování obec musí řešit úvěrem, který ale bude mít 
veliký přínos pro naše občany - na hřišti vznikne kvalitní 
zázemí nejen pro sportovní, ale i společenské a kulturní 
akce, kromě kabin se totiž budova rozšíří o ještě jednou 
tak velký díl, ve kterém bude místnost pro klub, výčep, 
před budovou pak vznikne zastřešené venkovní sezení. 
Kromě nových instalací dojde i k úpravě okolního terénu 
a cesty. Soutěž na dodavatele vyhrála společnost Maveza 
z Ústí n.L., se stavbou začnou již na počátku července. 
Kabiny musí být totiž hotové do konce tohoto roku, takže 
času moc nezbývá. Všichni se na nové zázemí těšíme. V 
obou obcích se nám tak pomalu daří vybudovat kvalitní 
zařízení pro akce jako jsou sportovní utkání, soutěže, ča-
rodějnice, dny dětí apod. Rekonstruované kabiny na hřišti 
v Prackovicích, stejně jako hřiště a přístupová cesta, jsou 
v majetku obce Prackovice a zůstanou i nadále. TJ Sokol 
je pouze prostředníkem dotačního zdroje a i nadále bude v 
kabinách nájemcem a jejich správcem.  

Informace od TJ Sokol Prackovice:
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Vizualizace projektu Rekonstrukce a rozšíření kabin zpracovaná projektantem     Ing.Arch.Václavem Maňáskem 
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Fotbalový turnaj     
16.6.2018 od 10:00 
Dobrý den, 
chtěli bychom moc poděkovat všem rodičům a dětem za 
pomoc a účast na této akci a doufáme, že jste si to pořádně 
užili. Myslíme, že až na pár zádrhelů to byla povedená 
akce :-) :-) :-) 
Děkujeme Kulturní komisi za úžasně připravené soutěže 
pro děti (i když jsme bohužel museli odjet na zápas, dle 
ohlasů to bylo vážně perfektní) a hasičům za bezva sklu-
zavku a pěnu. Samozřejmě starostce za podporu, pomoc a 
fajn fotky :-) :-) :-) 
Bohužel Andrea nestihla vyhlašování, tak jsme jí později 
předali diplom, pohár a ceny za Nejvěšího bojovníka (resp. 
nejlepšího bojovníka) a věřte mi, nebylo to z žádných zjišt-
ných či  podlejzavých důvodů (takoví my nejsme), ale proto, 
že za poslední rok a půl spolupráce, vidíme, kolik práce a 
úsilí věnuje pro blaho obce a i my dnes už víme, že to 
opravdu není žádná sranda nebo pohodička. Ještě jednou 
díky všem a za rok si to zopáknem :-) :-)   

Za TJ Sokol Prackovice Jan Hamšík 

Turnaj "2. ročník o pohár TJ Sokol Prackovice" - vem 
hrát mámu a tátu, se uskutečnil v sobotu 16.6.2018 od 10 
hodin ve spojení s dětským dnem Obce Prackovice-Lito-
chovice, a fotbalisti jej pojali opravdu ve velkém stylu. 
Na přípravách se podílela Kulturní komise obce a JSDH 
Prackovice-Litochovice nad Labem. Podporu poskytl 
ČUS - SPORTUJ S NÁMI, kde patronkou akcí jsou ta-
kové osobnosti jako Barbora Špotáková, Ben Cristovao a 
Jakub Kohák - podrobnosti můžete vyhledat na stránkách  
https://www.cus-sportujsnami.cz/…/2-rocnik-turnaje-
mladeze…/ 
Krom dalších aktivit fotbalisti získali i dotaci 41.500,-Kč na 
provoz a fungování dětského týmu, takže letos chystají sou-
středění. Zároveň na dalších stranách si přečtete pozvánku 
na další společnou akci TJ Sokol Prackovice a Obce 
Prackovice, která se uskuteční tentokrát pod pergolou a na 
hřišti v Litochovicích. 😀 😀  PALEC NAHORU! 😀 😀

Dětský den    
16.6.2018 od 13 hodin
Od 13 hodin pak fotbalový turnaj volně přešel do Dětského 
dne, na který si Kulturní komise obce ve spolupráci s dobro-
volníky připravila spoustu her a soutěží, za každou splněnou 
soutěž dostávaly děti na kartičku razítko a za kartičku plnou 
razítek si pak mohly vyzvednout hodnotné ceny a zmrzlinu 
zadarmo! (velké poděkování paní Průšové). Dospělí si po-
chutnávali pod stříškami stanů na lahodném občerstvení a k 
tomu všemu nám po celou dobu vyhrával DJ Jiří Havrla. 
Děkujeme za výborně fungující stánek s občerstvením a po-
skytnutí přístřeší lidem Míše Reichlové a Fandovi Nytlovi. 
Fotbalisti pro děti zajistili i skákací hrady a lukostřelbu, tro-
chu selhávaly jističe našich pravěkých elektrorozvodů v ka-
binách i ve škole, takže kompresory nemohly dělat svou práci 
a čas od času se hrady nečekaně vyfoukly 😀😀 . Na závěr 
všeho toho radování přijeli naši hasiči a vzadu na svážku za 
bránami vytvořili dětem vodní skluzavku. Pro děti to byla 
obrovská úlevy a osvěžení, protože počasí se vydařilo natolik, 
že jsme si chvílemi připadali jak v Chorvatsku. Na závěr ještě 
zasypali děti požární pěnou, pak je osprchovali a to byl závěr 
nádherného dne, který tak krásně proběhl díky obrovskému 
úsilí a nadšení všech lidiček, co se na něm podíleli - TJ So-
kol, Kulturní komise, dobrovolníci z řad přátel, partnerů, 
manželů a potomků, a všichni ostatní, kteří dorazili s dobrou 
náladou a den si pěkně se svými dětmi užili!!! A to byl účel - 
pobýt spolu a věnovat svůj čas jeden druhému, zejména na-
šim dětem, na kterých nám záleží nejvíce. Celková účast se 
odhaduje na 150 lidiček, z toho minimálně 60 soutěžících dětí 
+ přihlížející miminka. 😀😀  VŠEM MOC DĚKUJEME!!! 

Kulturní a sportovní akce konané v první polovině roku 2018: (pokračování)
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Rybářské závody u Labe v Litochovicích

Letos již počtvrté se, díky nezlomnému temperamentu a úsilí pana 
Zdeňka Blažeje, uskutečnil již čtvrtý ročník rybářských závodů nazva-
ných Memoriál Václava Jakubíčka, a to 23.6.2018 od 6 hodin ráno 
na nábřeží řeky Labe v Litochovicích. Ačkoliv letošní počasí bylo pod-
statně chladnější a větrnější, než bývá o tyto závody zvykem, sešlo se 
kupodivu opět velké množství závodníků - 13 dětí a 19 dospělých. Chy-
talo se od 7 ráno do 12:00, každý závodník si odnesl pěkné ceny. V 
letošním roce v kategorii dětí zvítězila Štěrbová Kateřina (1.místo), 
Schiller Jan (2.místo) a Vojtíšek Jindra (3.místo). V kategorii dospě-
lých první dvě místa obsadili bratři Miroslav a Petr Dlouhých (169 a 
122 cm) a třetí místo získal zaslouženě Vladimír Šulevka se 101 cm. 
Všem vítězům i zúčastněným srdečně gratulujeme, děkujeme za účast a 
těšíme se za rok na shledanou! Obrovský dík patří panu Zdeňku Blaže-
jovi, jeho skvělé manželce i Jouzíčkovi za zorganizování akce, zajištění 
zázemí a občerstvení. Děkujeme i obecním zaměstnancům a dobrovol-
níkům, Českému rybářskému svazu a sponzorům. Finančně byla akce 
zajištěna z rozpočtu obce pod záštitou Rybářského kroužku.  

Zapsala Andrea Svobodová Křešová, foto Vladimír Svoboda

Kulturní a sportovní akce konané v první polovině roku 2018: (pokračování)
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Územní plán 
Potěšující zprávy mohu přinést všem, kteří čekají na schválení 
nového územního plánu. Po mnoha urgencích na stavební úřad, 
odbor Územního plánování se nám podařilo posunout celý pro-
ces do fáze, kdy by mělo KONEČNĚ do konce června dojít k 
vypsání veřejného projednání, jako jednoho z posledních kroků, 
a následně jeho předání ke schválení do zastupitelstva. Průtahy 
a peripetie pořizování změny původního územního plánu z roku 
2005, které se táhnou od roku 2011 až do současné doby, ne-
vznikaly naším zaviněním, ale liknavým přístupem některých 
odpovědných úředníků a negativních a zdlouhavým procesem 
vyjednávání (a po hádkách) s CHKO, které se snažilo od počát-
ku celý proces pořizování našeho územního plánu blokovat a 
nepovolit zónu pro novou výstavbu vůbec (pole mezi obcemi). 
Po urgencích na ministerstva a mnoha ústních rozporovacích 
jednáních přímo s ministerstvy životního prostředí a místního 
rozvoje, jsme vydobyli alespoň 13 stavebních parcel na velmi 
malé části obecního pozemku s podmínkou vypracování Územ-
ní studie, všechny ostatní návrhy na stavební parcely byly 
strikně zamítnuty a nesvede s tím v současné době nikdo nic..
… Tímt se celá věc opozdila o mnoho let. Je až neuvěřitelné, 
jaké průtahy a patálie s územním plánem mohou nastat, zejmé-
na pak v souvislosti s povolovacími procesy na CHKO. Stálo 
veliké úsilí, mnoho hádek a bezpočet soupisů argumentací do-
stat celou věc do závěrečné fáze, kdy ke konečnému schvalo-
vání územního plánu by mohlo dojít (pokud se nevyskytnou 
nějaké další průtahy!!!) na podzim tohoto roku. Poté vytvoří 
zastupitelstvo obce plán realizace rozvojové zóny Z5 pro vý-
stavbu nových domů v našich obcích. 

Oprava schodiště v budově obecního úřadu 
V prvním pololetí letošního roku jsme dokončili rekon-
strukci schodiště, které zbývalo jako předposlední část 
rekonstrukce budovy obecního úřadu. Srovnávací foto-
grafie  prozradí  vše.Schodiště  bude  ještě  doplněno  o 
nové osvětlení a výzdobu.

Obec a obecní úřad v první polovině roku 2018: (pokračování)
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Hřiště Litochovice - 3.fáze rekonstrukce 
povrch hřiště pro multifunkční účely
V letošním roce se nám podařilo získat opět (již potřetí) dotaci 
na dětské multifunkční hřiště v Litochovicích. V roce 2016 
jsme z dotace vytvořili pyramidu, sítě, branky a lanovku pro 
děti, v roce 2017 byl dosloužilý dřevěný prolézací hrad pro 
děti nahrazen velkým bytelným hradem s věžičkou a klouzač-
kou plus byly doplněny mostky přes Litochovický potok pro 
lepší přístup k lanovce. Třetí fází kompletní rekonstrukce na-
šeho hřiště, kterou jsme si naplánovali na letošní rok, je úpra-
va povrchu malého “fotbalového” hřiště tak, aby se zde daly 
hrát i další sporty - tenis, házená, basketbal, nohejbal atd. Je 
nutno plochu srovnat, neboť místy vykazuje výškové rozdíly 
přes 1 metr, je nutno zhotovit kvalitní pevnou, ale propustnou 
podkladovou vrstvu, která bude zakončena povrchem z pří-
rodního materiálu podobného antuce. Celkové plánované ná-
klady projektu: 425.135,-Kč, výše dotace od MMR ČR 
297.590,-Kč. V červenci bude probíhat VŘ, realizace akce se 
předpokládá na podzim roku 2018.

Oprava kapličky v Litochovicích

Na začátku léta se započne oprava kapličky na návsi v 
Litochovicích.  Součástí  opravy  bude výměna trámů  a 
krytiny střechy, oprava kopule, zhotovení nového kříže, 
oken  a  dveří,  konzervace  zvonu,  obnova  nástěnných 
maleb, oprava dláždění uvnitř kaple, odvodnění a izola-
ce budovy před vlhkem, srovnání terénu, oprava fasády 
a další práce, díky nimž by měla být tato státem chrá-
něná  památka  zajištěna  před  dalším  chátráním a  její 
stav by se měl  vrátit do původního vzhledu použitím 
původních materiálů a stavebních postupů. Na vše bude 
dohlížet odbor památkové péče. Celkové předpokláda-
né náklady akce jsou 850 tisíc Kč, přičemž dotace od 
SZIF MZe ČR činí  téměř  600 tisíc  a  kofinancování 
obce pak cca 250 tisíc.  V dalších letech by měla  být 
opravena i nika s původním památníkem významnému 
litochovickému rodákovi Franzi Kutscherovi, který byl 
na  počátku  20.století  poslancem říšského  sněmu Ra-
kouska-Uherska, a který žil v domě čp.4, kde nyní bydlí 
rodina  Szajkowských. 
Tento vážený pán býval 
i  starostou  obce  Lito-
chovice.  Z  dochova-
ných  fotografií  bude 
možno pamětní  desku 
zcela věrohodně vytvo-
řit  nově  jako  repliku. 
Náves v  Litochovicích 
tak dostane zcela nový 
rozměr. Zbývá už “jen” 
upravit  parčík  a  opra-
vit komunikaci. :-)
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Úspora obce se ještě navýšila o 698.437,-Kč, a to díky inten-
zívnímu využívání dotací, odstavené ČOV a nerealizování 
některých investičních akcí v roce 2017 a přesun do roku 2018 
(výstavba hasičárny). 

Očekávané příjmy roku 2017:  11.531.600,- Kč 
Skutečné příjmy roku 2017:  46.702.582,-Kč 
Očekávané výdaje roku 2017:  11.743.600,- Kč 
Skutečné výdaje roku 2017: 19.347.266,-Kč 
Plánované použití části rezervy v r.2017:  - 680.500,-Kč 
Skutečné využití rezervy v r.2017:          + 82.366,-Kč 
Dluhová služba (=úvěry) k 31.12.2017: 
1) Úvěr od AVE z r.2007 – UHRAZENO.        zbývá 0,-Kč 
2) Úvěr od KB (dluh kanalizace z r.2011)       2.730.000,-Kč       
3) Úvěr na osvětlení (z r.2013):               739.094,-Kč 
CELKEM:               3.494.352,-Kč 
Dokončené stavební akce v roce 
2017 
Akce dokončené do 31.12.2017: 
Opravy komunikací Prackovice-Litochovice (558.076,-Kč, 
dotace 259 tisíc Kč od POV ÚK), Doplnění herních prvků 
hřiště Litochovice (358.813,-Kč, dotace 251.160,-Kč od 
MMR), PD DÚR na cyklostezku (50 tisíc Kč z POV ÚK), 
Technika na údržbu zeleně – traktůrek s košem (celkem 
81.638,-Kč, 50 tisíc Kč od POV ÚK). V roce 2018 bude obec 
muset přistoupit k novému úvěru, a to z důvodu dvou velkých 
investičních akcí - hasičská zbrojnice a kabiny na hřišti v 
Prackovicích… 
Podrobné informace o závěrečném účtu naleznete na webových 

Závěrečný účet obce za rok 2017 
Jedním z nejzásadnějších dokumentů obce je Závěrečný účet a 
účetní závěrka, které musí být zastupitelstvem obce projednány a 
odsouhlaseny každoročně do 30.6.2018. Je to i chlouba každého 
starosty a obce informovat veřejnost o tom, jak se v předchozím 
roce hospodařilo. Proto bych vám ráda uvedla několik faktů vy-
plývajících z výše uvedených dokumentů: 
Obec měla k 1.1.2017 uspořeno 1.504.942,96 Kč  z minulých let 
(= uspořené finance / rezerva na přilepšenou k předpokládaným 
příjmům roku 2017) a mohla při plánování svého rozpočtu na rok 
2017 (schváleno 15.3.2017, vyvěšeno dne 27.2.2017) s touto část-
kou počítat na kofinancování dalších rozvojových a investičních 
akcí. Přitom výdaje roku 2016 byly oproti příjmům vyšší pouze o 
134 tisíc Kč (původně jsme kvůli rozsáhlým opravám silnic z 
vlastních financí schvalovali pomocí rozpočtových opatření scho-
dek z rezervy z minulých let až do výše 513 tisíc Kč), a dokonce 
ani tento schodek nemusel nastat, kdyby nám Krajský úřad vy-
platil v termínu dotaci na sociální zařízení kulturního domu 
Litochovice ve výši 228 tisíc Kč (byli bychom totiž jinak 94 tisíc 
Kč v plusu, ale dotace namísto v listopadu 2016 dorazila až v úno-
ru 2017). Obec tedy buduje a šetří zároveň. Je to také proto, že 
některé z již realizovaných projektů přináší provozní úspory (LED 
osvětlení cca 200 tisíc Kč ročně, zateplení úřadu cca 70 tisíc ročně, 
přečerpávací stanice cca 100 tisíc Kč ročně atd.).  
Obec přistoupila k záměru využívání úspor pro rok 2017 ve výši 
680 tisíc až 1 milion Kč, a to kvůli velké plánované investiční 
výstavbě - zejména nové hasičské zbrojnice v Prackovicích. 
K 31.12.2017 byl zůstatek na pčtu obce 28.269.045,- (přičemž 
25.565.666,- zbývá z dotace na nápravu škod na kanalizaci, 500 
tisíc na hasičárnu od ÚK).  

Pozvánky na nadcházející obecní a kulturní akce:
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Náprava škod na ČOV 
V roce 2017 obec získala finanční prostředky ve výši 
téměř 34 milionů Kč na nápravu škod na kanalizační 
infrastruktuře - kanalizaci a ČOV. Příprava projektů 
však začala již v roce 2016 a během téměř dvou let jeho 
přípravy, znaleckých posudků a měření, souběžně běže-
la velmi nelehká jednání ohledně získání finančních 
prostředků na tuto zásadní opravu. Celý proces lze sot-
va slovy vypovědět a myslím, že události související se 
sesuvy v našem území a naší infrastrukturou by vydaly 
na poměrně objemný román. V červěnci 2017 proběhlo 
výběrové řízení na dodavatele a po odsouhlasení v   
zastupitelstvu byly v srpnu roku 2017 naplno zahájeny 
práce na opravě ČOV. Díky kvalitní projektové přípra-
vě a připravenosti realizace akce se nám přesně podaři-
lo dodržet předem stanovený harmonogram prací. Vše 
do sebe krásně zapadalo a práce šly vesměs jako po 
másle. Dle požadavku úřadů byl zkušební provoz ČOV 
spuštěn zkušebně od března 2018, oficiálně od května 
2018, a to za účasti dotčených orgánů CHKO a Povodí 
Labe, a vodoprávního úřadu Lovosice. Obec zároveň 
požádala o nové povolení k vypouštění odpadních vod, 
jelikož původní rozhodnutí z roku 2008 během opravy 
pozbylo platnosti. Současně byl aktualizován provozní 
řád ČOV a v přípravě je aktualizace kanalizačního řádu. 
Jeho nové znění bude občanům k dispozici ihned po 
jeho odsouhlasení příslušnými orgány. Do řízení provo-
zu ČOV byl odborně zaškolen Ladislav Svoboda a V8c-
lav Dědina, kteří 24 hodin denně funkci čistírny sledují. 
Nejdůležitější informací pro všechny však je to, že od 
dubna 2018 odtéká do řeky Labe z naší čistírny OV 
dokonale vyčištěná voda splňující stanovené limity!

Náprava škod na kanalizaci 
Druhou fází nápravy škod je oprava kanalizace. S přípravou  
postupu prací jsme započali hned v létě roku 2017, kdy byl 
zahájen monitoring a čištění celé kanalizační sítě. Jelikož byly 
kanálové šachty v hlavní silnici v majetku Ústeckého kraje 
zality asfaltem, museli jsme počkat až do podzimu na jejich 
zpřístupnění, a monitoring mohl být dokončen až na konci 
roku 2017. Hned v úvodu roku jsme získaná data předali pro-
jektantovi, který vytvořil projekt náprav škod a položkový 
rozpočet pro výběrové řízení. Nejvýhodnější nabídku podala 
firma Patok, a.s. Smlouvu o dílo budeme schvalovat na 3:zase-
dání ZO. Zahájení prací by mělo započít co nejdříve, tj.v čer-
venci 2018. Akce musí být hotová do října 2018. A co se bude 
kde opravovat? V Litochovicích to bude několik vadných od-
boček a šachet. Jako nejzásadnější opravy v Prackovicích bu-
dou výměna celého výtlačného řadu z čerpací stanice č.3 u 
bývalého kulturáku v Prackovicích, a to v celé délce až po 
výústní šachtu na odbočce ha fotbalové hřiště, a několik šachet 
od úřadu dolů přes náves. V obou případech bude v celé trase 
zároveň opraven i povrch dotčených vozovek. Dále se budou 
opravovat některá potrubí a šachty v hlavní komunikaci v ma-
jetku Ústeckého kraje. Tam bude záležet na domluvě s SÚS, v 
jakém režimu a jakým způsobem bude oprava uskutečněna. 
Povrch hlavní komunikace je nový, takže vstup do ní bude 
administrativně dosti náročný. ALe nedá se nic jiného dělat. 
Povrch se dělal v době, kdy my jsme neměli ještě ani hotový 
monitoring. Bohužel tyto akce si plánují krajské a jiné organi-
zace podle svých potřeb bez ohledu na to, jaké jsou záměry v 
obci.
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Informace z obce - realizované projekty:

Náprava škod v území po sesuvu 
V rámci  dokončování  D8  má  investor  (ŘSD)  za  povinnost 
dokončit ještě některé stavební objekty - zejména pak Lito-
chovický potok (zde se bude zhotovovat přístupová komu-
nikace k usazovací nádrži na hřišti v Litochovicích), Převe-
dení vod ze sesuvu přes obec (zde se bude zhotovovat pří-
stupová komunikace ke kravínu k budoucí usazovací nádrži) a 
Štěrkové stěny v Prackovicích (zde by se také měla zhoto-
vovat komunikace k vodárně). Zejména litochovické komuni-
kace  bývají  často  předmětem  stížností  občanů.  Ačkoliv  je 
máme již delší dobu zprojektované a měli jsme již připravené 
žádosti o dotace, realizaci jsme odložili, neboť by nám je inve-
stor opětovně rozkopal, a bylo by to škoda investovaných pro-
středků.  Naopak investor po zhotovení potrubí pro vody ze 
opraví  komunikaci  opraví.  Proto  ta  dlouhá  doba  čekání  na 
povrch u této silnice, ale tyto věci jsou v moci jiného subjektu. 
Na druhou stranu se nám podařilo díky nadstandardním vzta-
hům se SÚS Litoměřice nechat opravit  parkoviště  před ob-
chodem  v  Litochovicích  i  v  Prackovicích  za  minimální        
náklady. 
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Společenská kronika

Dne 22.3.2018 nás navždy opustila paní Jindřiška 
Mesteková ve věku nedožitých 83 let. 

Dne 9.4.2018 nás navždy opustila dlouholetá kronikář-
ka  obce paní Jana Pešková ve věku 78 let. 

Dne 1.6.2018 nás navždy opustil pan Karel Dlouhý ve 
věku 74 let. 

Pozůstalým rodinám vyjadřujeme co nejhlubší sou-
strast a účast v jejich zármutku. Věnujme našim dra-
hým zesnulým tichou vzpomínku ….

Rozloučení s panem Karlem Dlouhým 
Se souhlasem a za přispění rodiny, dovolte, abychom se 
na tomto místě jménem obecního úřadu vzpomínkou 
rozloučili s panem Karlem Dlouhým, který nás navždy 
opustil po krátké nemoci 1.června 2018.  
Narodil se v roce 1944 v Dolánkách v okrese Teplice, do 
školy chodil v Prackovicích n.L. a Lovosicích. Vyučil se 
zámečníkem kolejových vozidel v Lounech a pracoval 
pak v lokodepu v Ústí n.L.  Po vojně v Čáslavi na letišti 
pak dlouhá léta pracoval u Severokamene Liberec v lomu 
Prackovice n.L. jako provozní zámečník. Po absolvování 
dálkového maturitního studia pak pracoval v lomu  Dob-
kovičky jako směnový mistr. Už v dorosteneckém věku 
hrál fotbal za muže TJ Sokol Prackovice, ale také ve 
Vrbičanech. Po nějaké době však musel své další spor-
tovní působení ukončit ze zdravotních důvodů. V osmde-
sátých letech byl poslancem na Místním národním výbo-
ru v Prackovicích n.L. a měl na starosti bytovou komisi. 
Byl i kulturně činný, když v Litochovicích v dnešním 
motorestu promítal pro občany v sobotu filmy. Dlouhá 
léta byl chovatelem králíků a zahrádkářem (zahrádku 
s chatou měl v Litochovicích a po výstavbě rodinného 
domu v Prackovicích n.L. se pak staral o zahradu u 
domu). Byl vášnivým houbařem, ale i domácím kutilem, 
který chvíli neposeděl. Každý pátek chodil na pivo a hrál 
rád karty, miloval zabíjačkové pochoutky a zeleninu ze 
zahrádky. Na dovolenou jezdil nejraději na Šumavu na 
houby. Měl 2 syny a 4 vnoučata. S manželkou Věrou se 
oženil v prosinci 1966. Všem nám chybí a bude i nadále 
moc chybět. 

Informace poskytl: Ing. Martin Dlouhý

Informace z obce:

Obnovení provozu Chovatelské stanice 
Prackovice 

O znovuotevření Chovatelské stanice v Prackovicích jsem 
si povídala s panem majorem Bc.Radkem Fuksou, který 
byl jmenován vedoucím tohoto zařízení. Pan Fuksa mi 
sdělil, že 14.6.2018 získalo zařízení stanice kolaudační 
souhlas k provozu. V současné době probíhá v areálu 
úklid a převážení věcí z uzavírané chovatelské stanice v 
Domažlicích. Objekt je však již ve větší míře upraven a 
připraven k návozu chovných psů. Slavnostní zahájení 
provozu se pak plánuje na 16.7.2018. Chovatelská stanice 
by měla odchovávat zhruba 100 až 120 pracovních psů 
pro uspokojení požadavků krajských ředitelství policie 
našeho státu. Aby bylo možno naplnit tyto potřeby, je k 
tomu potřeba zhruba 20 chovných fen. A jaká psí rasa se 
zde chová? Tradičně je to samozřejmě německý ovčák, 
který se historicky využívá jako pracovní plemeno poli-
cie, ale zároveň zde přibude novinka, a to několik chov-
ných fen belgického ovčáka typu malinois. Podle zjiště-
ných informací je Belgický ovčák rychlý, velice pohybli-
vý, temperamentní, ostražitý, inteligentní a dobrý hlídač s 
velkou vytrvalostí. Výborně se hodí na agiliti a pro per-
fektní čich na záchranařinu.  Belgický ovčák má velmi 
citlivou někdy až přecitlivělou a problematickou povahu. 
Na cvičištích (kde jsou vyučující zvyklí na Německé ov-
čáky) bohužel nemají dobrou pověst. Je to prostě jiný pes 
a musí k němu být i jiný přístup. Ostatně i proces výcviku 
a ukázku jednotlivých schopností a dovedností pracovních 
psů bude moci sledovat i veřejnost, a to již v říjnu tohoto 
roku, kdy pan Fuksa plánuje uspořádat svod mladých psů 
právě u nás na hřišti v Prackovicích. Myslím, že to bude 
skvělá příležitost pro nás laiky dozvědět se více o chovu 
pracovních plemen a sledovat je při práci na této velké 
události. Domluvili jsme i další spolupráci s Chovatelskou 
stanicí - jejich přítomnost a ukázku práce na našich obec-
ních akcích a pro děti v mateřské škole. 

Uzavření MŠ a jídelny pro cizí strávníky: 
9.7.2018 - 18.8.2018

Německý ovčák                         Belgický ovčák typu Malinois

✞

Přesunutí kontejneru na tříděné sklo v 
Litochovicích: 
kontejner na sklo byl přesunut z poar-
koviště  u horního obchodu v Litocho-
vicích  na  parkoviště  před  kulturním 
domem u hřiště v Litochovicích
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