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Milí moji občané,  
v nadcházejících dnech oslavíme 100. vý-
ročí vzniku Československé republiky. 
Může se to zdát jako dlouhá doba, ale naše 
republika je vskutku velmi mladým útva-
rem. Zralost jejích příslušníků se pozná 
podle toho, jak se chovají jeden ke druhé-
mu, k místu, kde žijí, a jaké jsou jejich 
zájmy. Zda upřednostňují svůj osobní zá-
jem nad zájmem obecným anebo zda jsou 

schopni odevzdat své ego ve prospěch prosperity celku. 
Přemýšlela jsem o tom, jakým způsobem bychom my v na-
šich obcích mohli výročí republiky oslavit. V ostatních ob-
cích se sází “stromy svobody”, pořádají se oslavy, výstavy. 
Také bych ráda nějakou podobnou akci uspořádala, ale za-
tím mne nenapadá nic, s čím by mě naši občané neposlali 
do háje. Budu ráda, když mi dáte svůj tip a společně vymy-
slíme akci, která by mohla výročí vzniku našeho státu dů-
stojně připomenout. Vzpomínám si, že v době, kdy jsme se 
do obce jako rodina přistěhovali, kdy jsem měla o něco více 
času než nyní, studovali jsme s manželem různé historické 
materiály z archivů. Vybavuji si, že jsme narazili na zápis v 
kronice obce Litochovic nebo Chotiměře, ve kterém se psa-
lo, že místní německé obyvatelstvo se při 5-letém výročí 
vzniku našeho státu v roce 1923 předhánělo a soupeřilo s 
okolními obcemi v tom, čí oslava vzniku Československé 
republiky bude poutavější a lepší. Je velmi zvláštní, že oby-
vatelé, kteří tu v té době žili, považovali Československo za 
svůj domov a za svůj domovský stát, ačkoliv byli národnos-
ti i jazyka německého. Na druhou stranu ale výstava, kterou 
uspořádala Univerzita J.E. Purkyně popisuje, že problémy v 
česko-německých vztazích zde trvaly již před tím dlouhou 
dobu. Nebylo tak překvapením, že vyhlášení republiky vy-
volalo nesouhlas a odpor německých obyvatel. České vlaj-
ky byly strhávány a zakročit musela armáda, po jejímž zá-
sahu v listopadu a prosinci 1918 bylo Československo vy-
hlašováno postupně i v jednotlivých příhraničních obla-
stech. Určitě by bylo zajímavé takovou výstavu dostat i k 
nám do obce, tato je totiž putovní.   
 Zároveň se v měsíci říjnu uzavírá zastupitelstvu obce 
jeho volební období. V obci zůstávají fungovat jen uvolnění 
zastupitelé, tj.starostka a místostarosta, a to do ustavující 
schůze nového zastupitelstva, které vzejde z komunálních 
voleb ve dnech 5. a 6.října 2018. Na poslední straně toho-
to zpravodaje naleznete veškeré potřebné informace ke ko-
nání voleb a pokyny, jak se má při označování volebních 
lístků postupovat. V letošním roce možná v celé historii 
obce budou voličům k dispozici dvě kandidátní listiny. Vo-
liči tak budou mít mnohem větší možnosti při výběru vhod-
ných kandidátů, kteří pro vás budou další 4 roky pracovat.  

             S láskou vaše starostka 

 Dne 22.8.2018 proběhlo veřejné projednání územ-
ního plánu obce Prackovice. Tohoto zasedání se zúčastnili 
zástupci Agentury ochrany přírody a krajiny CHKO, ar-
chitektka územního plánu Ing.Štádlerová s odbornou spo-
lupracovnicí Ing.Morávkovou, zástupce Městského úřadu 
Lovosice, odboru územního plánování a veřejnost. Na 
úvod paní architektka shrnula celou historii vzniku našeho 
ÚP a jeho hlavní zásady a záměry. Poté došlo na dotazy 
veřejnosti a veřejná diskuse týkající se některých námitek 
občanů k projednávané verzi ÚP. Došlo také na diskusi s 
CHKO týkající se jejich negativních stanovisek k někte-
rým záměrům, zejména pak k navrhované cyklostezce 
podél Labem. Od data veřejného projednání pak začala 
běžet sedmidenní lhůta pro podání písemných námitek. 
Námitky dorazily nejen z řad občanů, ale samozřejmě i od 
AOPK CHKO. V nejbližších dnech se bude konat schůzka 
s Ing.Štádlerovou a p.Jarošem, kde se domluvíme, jak 
dále postupovat. Naše nové stavební  parcely mezi obcemi 
snad brzy vzniknou, ale ve dvou etapách, kdy musí být 
nejprve obsazeny parcely blíže k silnici. Poté se bude 
moci přistoupit k obsazování té vzdálenější řady. O dalším 
postupu vás budeme průběžně informovat.
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TJ Sokol Prackovice a kulturní komise:

Dne 30.6.2018 od 15:00 až do neděle 1.7.2018 proběhla na 
hřišti v Litochovicích naprosto luxusní akce nazvaná “Do-
kopná malých fotbalistů aneb přivítání léta pro děti” se stez-
kou odvahy, ohňostrojem, kouzelníkem a také krom jiného se 
spaním na hřišti ve stanu!!! Odpoledne nabité aktivitami - 
fotbálek, pétanque, opékání, grilování, stolní tenis, nanuky, 
meloun a dobroty zadarmo, ale hlavně s pohodou, hrami s 

dětmi a jenom pro DĚTI!!  Zajímavé zpestření 

přinesl hned na úvod pan kouzelník Čapík se svými čáry 
máry, ze kterých byly děti naprosto unešené! Naopak ukon-
čení dne nabitého zábavou bylo strašidelné - stezka odvahy i 
strašení holek v noci ve stanu mělo obrovské nezapomenu-
telné kouzlo. Velké díky klukům z TJ Sokol Prackovice (Jan 
Hamšík, Jarda Bílek, Jarda Podaný atd.), kulturní komisi a 
velké spoustě dobrovolníků, rodičů, a zejména pak těch, kteří 
vymýšleli strašidelné kostýmy pro půlnoční stezku odvahy na 
břehu řeky Labe! Tam se v odlehlých strašidelných zákoutích 
skrývaly kostry, umrlci, divoženky, oběšenci, lapkové i po-
hádkové postavy. No sami si prohlédněte album fotek!  
     (více fotografií naleznete na obecním facebooku) 

Dne 24.8.2018 se naši mladí fotbalisté pod vedením 
svých oblíbených trenérů rozjeli na letní soustředění do 
obce Chanovice na Klatovsku, konkrétně do části obce, 
která se jmenuje Defurovy Lažany. Celý týden se kro-
mě fotbalových technik, taktik a tréninku různých si-
tuací, vydováděli také při hledání pokladu, lezení po 
skalách, táborových hrách a užili si tam spoustu legra-
ce.          (více foto facebooku TJ Sokol Prackovice) 

Přivítání léta aneb nocování na hřišti v Litochovicích Soustředění malých fotbalistů 
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Jedním z pilířů úspěšného chovu jakéhokoliv zvířete je kvalita 

jeho výživy. Na chovatelské stanici určovali konkrétní skladbu 

krmné dávky pracovníci veterinární služby na základě nejnověj-
ších poznatků v dané době. Až přibližně do roku 2000 jsme krmi-

li tzv. klasikou. To znamená, že psům se vařilo. Ráno dostávali 

tzv. míchanici, která se skládala z vařeného hovězího, nebo tele-

cího masa doplněného těstovinami, rýží, ovesnými vločkami, 

triticale apod. Dále se přidávala zelenina a různé vitamínové do-

plňky. V poledne dostávala štěňata a březí a kojící feny tzv. 
mléčnou svačinu (mléko, tvaroh, vejce, cukr) a večer dostala 

mládež a matky opět míchanici a ostatní tzv. kusovku (kusy va-

řeného masa, případně celá kuřata apod.). Tento způsob krmení 

byl náročný na množství lidské práce a proto jsme po roce 2000 

přešli na krmení granulemi. 

Jedním z problémů při výběru vhodných zvířat pro službu je je-
jich včasný výběr, aby výcviku nebyli zbytečně podrobováni 

jedinci, kteří k úspěšnému zařazení do služby nemají základní 

předpoklady. Protože mne tato problematika vždy velmi zajímala 

sestavil jsem zhruba v letech 1985/86 baterii deseti jednoduchých 

testů, které nám měly při tomto výběru pomoci. Kolem roku 

2000 jsem měl takto otestováno již přes 3500 štěňat. V té době za 
mnou jeden pražský kolega přivedl Ing. Svobodovou z Vysoké 

zemědělské školy ze Suchdola, která řešila téma své doktorand-

ské práce. Díky nasbíraným datům, které jsem I. Svobodové pře-

dal tuto práci v roce 2003 úspěšně obhájila. Zároveň se rozjela 

hlubší spolupráce mezi Odborem služební kynologie a hipologie 

a VŠ Suchdol. V průběhu let se vyvíjeli i profese používaných 

služebních psů. Je zajímavé, že do současné doby dochází spíše 
k rozšiřování oborů, ve kterých se psi u policie mohou uplatnit.  

Původně to byli především psi pátrací, obranní a strážní. Na za-

čátku osmdesátých let přibily feny na metodu pachové identifika-

ce a tzv. „mrtvolkáři“. Potom v rychlém sledu „bombaři“, „dro-

gaři“ a psi na vyhledávání zbraní. Jako zatím poslední začala 

policie používat psy záchranářské a tzv. „popelky“ – feny na ob-
jasňování příčin vzniku požáru. Tak tedy šlo prvních téměř 60 let 

existence Chovatelské stanice služebních psů v Prackovicích nad 

Labem a 16. 7. 2018 byla zahájena „nová éra“.        

              Sepsal: Pavel Vápeník 
(toto je zkrácená verze textu, plnou verzi naleznete na webu obce) 

16.června 2018 byla oficiálně znovu otevřena Chovatelská stani-

ce služebních psů v naší obci. Při této příležitosti mne paní sta-

rostka požádala abych zavzpomínal na dřívější existenci tohoto 
zařízení v naší obci. Takže jak šel čas? 

Vznik chovatelské stanice je datován do roku 1953. V archivu 

jsem našel „Prohlášení“ ze dne 18. listopadu 1953, kde se MNV 

v Prackovicích zastoupené tajemníkem L. Čurdou vyjadřuje 

kladně k záměru Ministerstva vnitra o zřízení celostátní chovatel-

ské stanice služebních psů v budově č. p. 113 a na přilehlých 
parcelách o celkové výměře 1 ha, 47 arů a 44 m2. Prohlášení je 

spolupodepsáno předsedou zdejšího JZD panem Rohlíčkem.  

Jednou ze skutečností, která rozhodla o zřízení stanice zrovna 

v Prackovicích byla údajně tehdejší existence kamenolomu 

v obci, kde časté odstřely za účelem těžby kamene byly spatřo-

vány jako výhoda pro budoucí služební psy. 
Prvním velitelem „chovky“ byl strážmistr. Miloslav Svášek, ten 

byl v té době i jejím jediným zaměstnancem. Pamětníci si vzpo-

menou, že v osmdesátých letech bydlel v drážním domku u že-

lezničního přejezdu směrem na Zálezly. Od počátku existence 

chovatelské stanice zde bylo chováno plemeno Německý ovčák a 

chov byl započat na jedné služební a jedné soukromé feně. Po 
pár měsících přibil k M. Sváškovi, stržm. Josef Citlbart (ten mi 

dělal v roce 1975 instruktora ve Výcvikovém středisku v Býcho-

rech, okr. Kolín). Kromě produkce štěňat bylo hlavní náplní prá-

ce zaměstnanců CHS budování vlastního zařízení. Nejprve bylo 

potřeba provést oplocení celého areálu. Následně byly budovány 

první výběhy pro psy. Byla vystavěna budova porodnice, od-
chovny a karantény. Výběhy byly postupně modernizovány a 

zejména nahrazení pletiva v jejich spodní části trubkovými rámy, 

v osmdesátých a na počátku devadesátých let, mělo příznivý vliv 

na omezení zranění ustájených zvířat. Před tímto opatřením se 

občas stávalo, že se feny k sobě „prokousaly“ a docházelo mezi 

nimi ke krvavým rvačkám. Do dnešní podoby se výběhy dostaly 
až po roce 2000 a Chovatelská stanice má nyní i určitou rezervu 

pro případnou další výstavbu výběhů. Teprve v devadesátých 

letech a zejména po roce 2000 je většina prací týkajících se údrž-
by a modernizace CHS řešena dodavatelsky. Protože českoslo-

venští pracovní psi mají ve světě výborný zvuk a jsou i zajíma-

vým vývozním artiklem neunikla ani naše CHS pozornosti za-

hraničních kolegů. Za léta existence CHS zde byly delegace dá 
se říci z celého světa. Zajímavý v tomto směru byl záměr zhruba 

z roku 2000, kdy se uvažovalo o tom, že by Česká republika pro-

váděla odchov štěňat pro státy EU. Vzhledem k tomu, že v té 

době existovaly tři chovatelská zařízení (Prackovice, Domažlice 

a Libějovice) nebylo to tak úplně nereálné. I tehdy však zůstalo 

jen u úvahy. Velký mezinárodní ohlas měla i mezinárodní kyno-
logická konference, která v Prackovicích proběhla v rámci oslav 

30 výročí založení chovatelské stanice. V tomto roce také obdržel 

kolektiv pracovníků chovatelské stanice od tehdejšího ministra 

vnitra medaili SNB jako ocenění za dlouhodobou práci v oblasti 

chovu služebních zvířat. 

K ceně psů ještě malou odbočku. Vývozní cena kvalitního psa se 
pohybuje v řádu stovek tisíců korun a třeba dotace státu na vý-
cvik vodícího psa pro slepce je zhruba 180 000,-Kč. Nevím, jak 

je to dnes, ale v mé době vedla policie dospělé psy v účetní hod-

notě 8000,-Kč.   

Informace z OBCE: 
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Pošta Partner 

Naši  občané  již  obdrželi  do 

schránek informaci o tom, že 

naše  pošta  v  Prackovicích 

bude  od  října  přecházet  na 

Poštu Partner. To znamená, že bude pošta provo-

zována obcí, avšak za spolupráce a finanční účasti 

České  pošty.  Harmonogram  přechodu:  dne 

13.9.2018 bude pošta otevřena naposledy pod hla-

vičkou České pošty, a to pouze dopoledne, odpo-

ledne se začne se stěhováním věcí z prostor pošty a 

začne velice rychlá rekonstrukce těchto prostor - 

je  nutno  udělat  novou  podlahu  včetně  opatření 

proti  vlhkosti,  elektroinstalaci  a  topení.  To  vše 

musí proběhnout velmi rychle,  a to tak, aby se v 

týdnu kolem 3.října 2018 mohly otevírat nově zre-

konstruované  prostory  již  pod  hlavičkou  Pošta 

partner.  Otevírací  doba  pošty  zůstane  prozatím 

nezměněna,  uvidíme  do  budoucna,  jak  budeme 

moci zkvalitnit služby pro naše občany.

 Toto jsou informace, které by veřejnost vědět měla. 
Nicméně  zvolené koncepční řešení vyšší pokles ceny 
hasičárny neumožňuje. Původní postoj některých členů 
zastupitelstva způsobil, že jsme se dostali do časového 
presu, zejména pro vykázání krajské dotace, takže je 
nutno již podruhé požádat o prodloužení termínu profi-
nancování výše uvedených 500 tisíc. Naštěstí Kraj nám 
vychází maximálně vstříc a je velmi ochoten vzniklou 
situaci s námi řešit. Je potřeba, aby se opoziční část 
zastupitelstva začala chovat zodpovědně vzhledem k 
přísným pravidlům dotací a začala si plně uvědomovat 
následky svých postojů a rozhodnutí. Jedině tak bue 
reálná šance, že se stavbu podaří realizovat v souladu 
se všemi ustanoveními bez následků. Při opačném po-
stoji těchto zastupitelů nelze než konstatovat, že nes-
tandardní a nerozvážné užití dotačních prostředků je 
pro finanční budoucnost obce velmi nebezpečné, a jako 
starosta se musím od těchto aktivit a postojů distanco-
vat bez ohledu na dopady, jaké mají tyto postoje na 
mou osobu, zejména s tím související nesmyslné útoky. 
Nikdo nejsme neomylný, chyba se stát může každému, 
ale je nutno ji přiznat a následně racionálně řešit, bez 
útoků a poškozování druhých osob. Věřím proto, že 
vzniklé obtíže byly způsobeny důsledkem nezkušenos-
ti, souhry náhod a neúmyslným opomenutím některých 
podstatných zásad.

Hasičárna Prackovice, drama s dobrým koncem 

Na žádost občanů se pokusím popsat historii projektu a vý-
běrových řízení na hasičárnu Prackovice tak, abychom uved-
li na pravou míru polopravdy, které mezi lidmi kolují. 
Po několika neúspěšných výběrových řízeních, která pro-
běhla v režii jiných členů zastupitelstva mimo zásahů sta-
rostky do obsahu a způsobu průběhu, se ukázalo, že důvodů 
jejich neúspěchu bylo hned několik. První byl samý základ 
poptávky, a to z důvodu ne zcela šťastně vypracovaného pro-
jektu a jeho položkového rozpočtu, který postrádal někde i 
logiku a přesné výkazy výměr. Krom toho zde byly navrženy 
některé velmi nadstandardní, cenově nepřiměřeně drahé ma-
teriály, které stavbu neúměrně prodražovaly. Projekt samotný 
je dle zkušených projektantů řešen místy těžkopádně s nepo-
chopitelně atypickými prvky. Tím se samozřejmě položky 
projektu nezdravě “nafoukly” a cenové ohodnocení se tak 
dostávalo do závratné výše, pro obec finančně nereailzova-
telné a mimo dosavadní filosofii  konzervativního nakládání 
s obecními prostředky. Naopak finanční limit pro výběrové 
řízení byl z nějakých důvodů v prvních třech VŘ silně pod-
hodnocen, takže firmy, které by se výběrového řízení i chtěly 
účastnit, to hned v úvodu vzdaly, protože se při takovém po-
ložkovém složení do  uměle podhodnocené sumy vůbec ne-
vešly. 
     Z toho důvodu jsem jako starostka převzala iniciativu 
řešení situace tak, abychom vůbec byli schopni dostát termí-
nům stanovených dotací, a zároveň i podmínkám pro úspěš-
nou realizaci a ufinancování celého projektu. Hlavní myš-
lenkou tohoto zásahu bylo zjednodušení položek rozpočtu 
stavby tak, aby se cena dostala na hladinu únosnou pro obec, 
ale zároveň neutrpěla funkčnost a schválený charakter stav-
by, a také aby existovaly subjekty, které by projekt byly 
schopny v dané cenové hladině realizovat. Vzhledem k 
tomu, že jsme se neúspěšnými pokusy o výběrová řízení při-
pravili o velmi dlouhý čas a dostali se tak do velkého časo-
vého presu, byl konečně vysoutěžený zhotovitel osloven s 
žádostí, zda je ochoten vyjít cenově obci vstříc a položky 
nesmyslné z hlediska funkčnosti z projektu vynechat. Po 
zdlouhavých jednáních s odborníky a budoucím případným 
zhotovitelem, kdy bylo nutno nejprve od nezávislých hodno-
titelů projektu zjistit, kde je vlastně “zakopaný pes”, jsme 
dospěli s vítězem posledního výběrového řízení firmou 
Chládek&Tintěra ke konsenzu, a celkové náklady na stavbu 
požární zbrojnice byly výhledově poníženy o téměř dva mi-
liony, a neměly by v konečné ceně přesáhnout 8,4 milionů 
Kč. Takto bylo dodatkem ke smlouvě schváleno i zastupitel-
stvem. Původní vysoutěžená cena totiž dosahovala bez pár 
korun 10 milionů Kč. I tak je to závratná suma, kdy dotace 
činí pouze 50% (max.4 miliony), dále máme k dispozici 500 
tisíc dotace od Ústeckého kraje a příslib dotace 200 tisíc od 
Nadace Agrofertu pro hasiče. Zbytek musí obec dofinanco-
vat úvěrem, který obec zatíží na dalších minimálně 10 let 
(úvěr by měl pokrýt cca 3,6 milionu Kč na hasičárnu a 1,5 
milionů Kč kofinancování fotbalových kabin, které jsou prá-
vě ve výstavbě).
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Zásahy JSDH v červenci a srpnu 2018 

 Na počátku července jsme si zažili dramatické 
chvíle při likvidaci požáru podél kolejové trati z Ústí 
nad Labem do Lovosic. Podle dostupných informací 
požár vznikl od jisker zablokované brzdy nákladního 
vlaku. Následovalo hotové peklo. Podél trati byly po 
dlouhém suchu zažehnuto mnoho ložisek požárů a co 
čert nechtěl - nejméně dostupné a nejvice nebezpečné 
se stalo ložisko ve skalách v Litochovicích.  
 Také na Lhotce si lidé při požáru obilného 
pole zažili minuty hrůzy, protože přímo s polem sou-
sedí výstavba nových rodinných domů. V několika 
případech byly poničeny i tuje živých plotů. Lidem 
ani lidským obydlím se zaplť bůh nic nestalo. Podle 
statistik se na likvidaci požáru účastnilo 29 požárních 
jednotek z celého kraje.  
 Povolána byla i letadla - vrtulník, co nabíral 
vodu v řece a poměrně účinně hasil ložiska v nepří-
stupném skalnatém terénu, pak “andula”, která ale 
tankovat létala až do Jičína, a pak vrtulní s termovizí, 
který hledal v lese potenciální zdroje dalšího zažehnu-
tí. Požár se šířil v kořenovém systému v lese, takže 
když se jeden den zdálo, že je po všem, další den se 
zase objevily plameny o kousek dál.  
 Velké poděkování patří našim hasičům, kteří 
trpělivě a usilovně znovu a znovu vyjížděli osm dní v 
kuse, a to i několikrát za den. První a druhý den  lik-
vidace požáru byly dlouhé, museli jsme hasiče záso-
bovat vodou, kávou i jídlem. Poděkování patří nejen 
hasičům, ale i dobrovolníkům - většinou rodinám ha-
sičů, kteří za nimi jezdili na stanoviště s jídlem a pi-
tím. 
Více o požáru ve fotogalerii na facebooku obce…. 

Informace od hasičů (JSDH Prackovice - Litochovice) - činnost jednotky
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(fotodokumentaci požárů poskytli -  Vladimír Svoboda a Kateřina Dbalá)
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2011   

         realizovány a dokončeny následující stavební akce: 
1. Rekonstrukce hygienického zázemí v MŠ -přístavba 

sociálního zařízení v 1.patře (nástavba na stávající 
kotelnu) dotace KÚ Ústí n.L. ve výši 212.000,-Kč     
vlastní zdroje:   158,783,- Kč celkové náklady:    
370.783,-Kč vč.DPH 

2. Dětské hřiště Prackovice nad Labem – dotace 
MMRv rámci projektu “Chceme si hrát” dotace MMR 
ČR: 231.000,- Kč   vlastní zdroje  108.579,- Kč celko-
vé náklady: 339.579,-Kč 

3. Dotovaná 2 pracovní místa z EU 214.000,-Kč 
4. Nová komunikace k rodinným domům v Litochovi-

cích – dotace MMR - Celkové náklady akce 664.157,-
Kč (vícepráce), Dotace MMR  200.000,- Kč, vlastní 
zdroje: 464.157,-Kč 

5. Nové osvětlení u rodinných domů Litochovice nad 
Labem – vlastní zdroje 

6. Další “drobnější” akce z vlastních zdrojů: 

• Oprava komunikace u rodinných domů Prackovice   
nad Labem – vlastní zdroje 

• První fáze opravy hřbitovní zdi Prackovice nad 
Labem - vlastní zdroje 

• Opravy přečerpávacích stanic a čerpadel 
• Oprava multicary 
• Oprava zdi u bytového domu Litochovice č.p. 8  
• Technická pomoc při zpracování územního plánu 

     2011: Získané zdroje celkem:       843.000,-Kč

Ohlédnutí a vzpomínky na proměny obce 2010-2018:

strana 6.         Zpravodaj č.43, červenec - září  2018 

Jakoby to už ani nebyla pravda, že jsme za osm let prošli tolika proměnami a zvládli takové množství 
projektů a akcí pro lidi. Pojďte se mnou (možná s trochou toho sentimentu) zavzpomínat na všechny 
ty proměny naší obce za posledních osm let…..
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Ohlédnutí a vzpomínky na proměny obce 2010-2018 (pokračování):

2012   
realizovány a dokončeny následující stavební akce: 
1. Rekonstrukce KD v Litochovice - 1.FÁZE - KLUBOVNY 
- dotace MAS České středohoří ve výši 639.837,-Kč (70%), vlastní 

zdroje:   30% + obnova elektroinstalace z vlastních zdrojů obce ve výši 

cca 100.000,- Kč.   
2. Rozšíření kanalizace a vodovodu 78 metrů v chatové oblasti Nad 

rybníčkem I.fáze 
Náklady celkem: 291.652,-Kč (tato část vodovodu bude odkoupena za 
poměrnou částku 62.400,-Kč, spoluúčast formou daru ve výši 60.000,-
Kč, tj. o 120.400,-Kč se částka, která jde z rozpočtu obce, poníží na 
konečnou výši 169.252,-Kč.. 
3. Rozšíření kanalizace a vodovodu pro 6 nových RD o 158 metrů 

Nad rybníčkem 
4. Rekonstrukce kulturního zařízení Klubáček v Litochovicích (po-

jišťovnou proplacena plná částka nákladů 72.000,-Kč 
5. Další “drobnější” opravy v obci: 
• Oprava zídky u kapličky v Litochovicích 
• Výměna oken v č.p.8 v Litochovicích (ve výši 40.000,-Kč) 
• Instalace nových laviček a košů v Litochovicích 
• Rekonstrukce přečerpávací stanice č.3 v Prackovicích n.L. (v hod-

notě cca 120.000,-Kč) 
• Příprava výměny VO za úsporné LED osvětlení (úvěr ve výši 

1,5 milionu KB Litoměřice s čerpáním do 30.6.2013) 
• Příprava - žádost o dotaci na realizaci Protipovodňového varov-

ného systému (rekosntrukce rozhlasů v obou obcích), projekt v 
hodnotě 1,2 milionu Kč. 

• Modernizace počítačového vybavení OU z důvodu povinného 
vybavení moderními programy vedení účetnictví a občanské 
agendy 

• Oprava interiéru hasičské zbrojnice - nová šatní stěna, oprava 
štukování, obklady, doplnění družstva JSDH o nové členy  

    2012: na investice získáno cca     1.000.000,- Kč 
Rozšíření vodovodu + kanalizace nad rybníčkem

Oprava Klubáčku Litochovice

Návštěva prezidenta Klause v Prackovicích

Oprava kluboven a sálu KD Litochovice



     OBECNÍ ZPRAVODAJ PRACKOVICE NAD LADEM, MÍSTNÍ ČÁST LITOCHOVICE NAD LABEM  -  (ČERVENEC- ZÁŘÍ  2018)

strana 8         Zpravodaj č.43, červenec - září 2018  

Ohlédnutí a vzpomínky na proměny obce 2010-2018 (pokračování):
2013   

realizovány a dokončeny následující stavební akce: 

1. Protipovodňový varovný systém - digitální 
rozhlasy, investice v hodnotě 1 mil.Kč, spoluúčast obce 
10%, součástí je digitální povodňový plán  dotace z 
OPŽP 872.883,- Kč 

2. Rekonstrukce místní komunikace Pod kovárnou, 
Prackovice nad Labem + doplnění 14ks LED svítidel 
v obou obcích, Celková hodnota akce cca 700.000,-Kč,  
spoluúčast obce 30%, dotace SZIF (MAS České 
středohoří) 544.000,- Kč 

3. Rozšíření osvětlení v provedení LED o 12 lamp - 
(Litochovice hřiště (2), u Labe (1), ke hřbitovu (3) + 
Prackovice nad obchodem (2), podél R30 (4)), celková 
hodnota akce 430 tisíc Kčdotace POV KÚ  250.000,-Kč 

4. Rekonstrukce zahrádky u MŠ Brouček - nové herní 
prvky, nové uspořádání; celková hodnota akce 189 tisíc 
Kč,  dotace MMR 119.000,- Kč,  
6. Opravy v bytech   

- instalace vody a kanalizace, rekonstrukce koupelen v 
č.p.8, Prackovice (cca 100 tisíc Kč, vlastní zdroje) 

- opravy nesprávně zhotovených kanalizačních 
systémů v obecních dome č.p. 2, 1, 137  

- výměny kotlů, revize (cca 75 tisíc Kč, vlastní zdroje) 
7. Dotace na zaměstnance od ÚP - 205.000,- Kč 

8.POVODNĚ:   
• OPRAVA ČOV - oprava po přívalových deštích 

(likvidace pojistné události)    354.975,-Kč 
• VO - oprava a revize stavu veřejného osvětlení v 

záplavové zóně po povodni   167.465,-Kč 
• Získané finance na likvidaci povodně od KÚ     

989.693,-Kč 
• Dar od KÚ - pro postižené domácnosti  40.000,-Kč 
• Získané finance pro JSDH (uniformy, vybavení, 

oprava hasičského vozu, čerpadel, nový spotřební 
krizový materiál a nářadí) ve výši 696.000,-Kč 

• Dotace z MMR, kterou pro vyplavené domácnosti 
na opravy zajistila  Obec ve výši  80.000,-Kč (pro 
celkem 6 domácností) 

• Dar z obce Ropice - pro postižené domácnosti -  2 0 
tisíc Kč 

9. Drobné opravy po vsi a v obecních domech - zídky, 
propustky, atd.  

2013: získáno celkem cca   4,5 milionu Kč  

Oprava komunikace Na kovárně, Prackovice

LED lampy + rozšíření o 14 nových (celkem  146ks) 

Povodně, sesuv - premiér  Nečas v Prackovicích
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Ohlédnutí a vzpomínky na proměny obce 2010-2018 (pokračování):

2014   
realizovány a dokončeny následující stavební akce: 

1. Opravy po povodni - propustky, studánka, rybník atd. 
Hodnota akce 1,5 mil.Kč, spoluúčast obce cca 200 tisíc Kč, 
dotace Ministerstva dopravy a KÚ  1.500.000,- Kč 

2. Opravy po povodni - přečerpávací stanice v 
záplavových zónách 
Hodnota akce 6.000.000,-Kč, spoluúčast obce 70 tisíc Kč 
(finanční pomoc z FSEU, proplaceno ve 2015:  
6.395.000,- Kč - 100% krytí uznatelných nákladů) 

3. Opravy po povodni silnice + dešťová kanalizace  
Hodnota akce 2.100.000,-Kč , finanční pomoc FSEU 
1.880.000,-Kč - 100% krytí uznatelných nákladů 
(komunikace za motorestem Litochovice, komunikace do 
Myší díry Prackovice) + zbyte hradil ÚK, celkem 
2.100.000,-Kč 

4. Snížení prašnosti v obce - ZAMETAČ -  
Hodnota akce 1.887.000,- Kč, spoluúčast obce 180.000,- 
Kč, dotace SFŽP MŽP 1.687.000,- Kč,  

Komunikace za motorestem Litochovice - před a po opravě

Výměna 5 přečerpávacích stanic

Oprava cesty pod kostelem k hlavní silnici - před a po opravě

Propustky, čištění rybníka, výstavba 
hráze, oprava studánky atd.

Zahrádka MŠ
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Ohlédnutí a vzpomínky na proměny obce 2010-2018 (pokračování):

2015   
realizovány a dokončeny následující stavební akce: 
1. FSEU - opravy po povodni v červnu 2013 reali-

zované ve 2014: zbývající část dotace z předcho-
zího roku vyplacena v roce 2015: 56.000,-Kč 

2. Zateplení obecního úřadu - výměna oken, fasáda 
(1,7 milionů),celkové náklady: 861.331,39 Kč,  
výše dotace: 732.131,35 Kč 

3. Kompletní rekonstrukce interiéru OÚ - podla-
hy, výměna topení, rekonstrukce sociálky, kuchyň, 
přebourání vchodu (800 tisíc Kč z vlastních zdrojů 
a svépomocí),  

4. SFŽP - název akce: Systém sběru biologicky 
rozložitelného komunálního odpadu pro obec 
Prackovice nad Labem, název programu: OP 
životní prostředí (Systém nakládání s odpady, 
Gazela, přístřešky na ČOV), celkové náklady: 
1.835.872,- Kč, výše dotace: 1.560.491,- Kč 

5. Projekt “Práce pro každého v Ústeckém kraji”, 
Úřad práce České repulibky, vyše dotace celkem: 
98.000,-Kč, 1 dotované pracovní místo. 

2015: získáno celkem 3,3 milionu Kč 

Popisky k obrázkům: 
Oprava čp.8, Prackovice
Odpadové hospodářství - lis na PETky, 
barevné pytle na třídění, garáž na elekt-
roodpad
Nákladní  automobil  GAZ  Gazelle  na 
svoz odpadu
Oprava spíže v MŠ Brouček
Proměny návsi v Prackovicích - bytový 
dům čp.8 a budova OÚ v novém kabát-
ku (před a po rekonstrukci)
Zateplení  a  výměna  oken  v  budově 
obecního úřadu
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Ohlédnutí a vzpomínky na proměny obce 2010-2018 (pokračování):

2016   
realizovány a dokončeny následující stavební akce: 

1. Sociální zařízení KD Litochovice - náklady celkem 
649.000,-Kč, dotace POV ÚK 228.000,-Kč 

2. Hřiště LITOCHOVICE 1.fáze (sítě, brány, pyramida, 
lanovky), náklady celkem: 566.000,-Kč, dotace MMR 
395.000,-Kč 

3. Oprava komunikací 1.fázou v obou obcích - celkové 
náklady….., dotace POV ÚK 250.000,-Kč  

4. Příprava projektové dokumentace Náprava škod na 
ČOV a kanalizaciAndrea+Ťok  

5. Dotace na zaměstnance od Úřadu práce (4 dotovaná 
místa) - cca 676.000,-Kč 

2016: získáno celkem  1,8 milionu Kč

Sociální zařízení KD Litochovice

Otázky Václava Moravce, návštěva ministra dopra-
vy Dana Ťoka v Prackovicích a pořady o problémech 
s vodou v naší obci ….
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Ohlédnutí a vzpomínky na proměny obce 2010-2018 (pokračování):

2017   
realizovány a dokončeny následující stavební akce: 
1. Traktůrek - 50.000,-Kč, dotace z POV ÚK, náklady 

na nákup traktůrku 85.000,-Kč 
2. Silnice opravy 2.fáze, 250.000,-Kč, celkové náklady 

556.000,-Kč, dotace z POV ÚK 
3. Požární zbrojnice - příprava - investice na přípravu 

360.000,-Kč + dotace ÚK 500.000,-Kč 
4. Náprava škod na ČOV a kanalizaci - získáno 34 mi-

lionů Kč od ÚK 
5. Cyklostezka příprava - 50.000,-Kč dotace z POV 

ÚK, celkové náklady na přípravu 560.000,-Kč  
6. Územní plán - územní studie - náklady na zpracování 

150.000,-Kč 
7. Hřiště LITOCHOVICE - 2.fáze (velký hrad, mostky 

před potok) - náklady celkem 359.000,-Kč, dotace od 
MMR ve výši: 252.000,-Kč 

8. Prodloužení výtlaku z Litochovic na ČOV - namísto 
nákladů 1,7 milionů Kč obec realizovala celou záleži-
tost vlastními silami za částku do 100 tisíc Kč  

2017: získáno celkem   35 milionů Kč 

Popis k obrázkům:

- plocha před obchodem (Lito) 
- strop sálu KD Litochovice
- pergola Litochovice
- hřiště 2.fáze Litochovice
- ČOV Prackovice
- prodloužení výtlaku Prackovice
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Ohlédnutí a vzpomínky na proměny obce 2010-2018 (pokračování):

2018 
 realizovány a dokončeny následující stavební akce: 

1. Oprava kapličky sv.Jana Nepomického v LItochovicích, 
dotace od SZIF - náklady celkem 900 tisíc Kč, dotace 
od SZIF cca 600 tisíc Kč 

2. Hřiště LITOCHOVICE - 3.fáze (povrch multifunkčního 
hřiště) - náklady celkem: 400.000,-Kč, dotace celkem 
300 tisíc Kč 

3. Rozšíření počtu rozhlasových hnízd o 6 v obou obcích  
(nyní 26 hnízd celkem), náklady cekem 260 tisíc Kč, 
dotace 182 tisíc Kč 

4. Hasičárna Prackovice n.L. - náklady celkem 8,4 miliony 
Kč, dotace 4,7 milionu Kč  

5. Náprava škod na kanalizaci - zbývající část financí na 
opravu ČOV a kanalizace převedená z roku 2017 (25 
milionů), nevyužité finance obec vyúčtuje a vrátí Ústec-
kému kraji, nyní se dokončuje oprava kanalizace 

6. Fotbalové kabiny + zázemí na hřišti Prackovice  - ná-
klady celkem 5,5 milionu Kč, dotace 3,2 milionu Kč  

2018: proběhnout projekty za  9,1 milionů Kč  
+25 milionů Kč zbývající část kanalizace 

Ad.1) Oprava kaple sv.Jana Nepomuckého 

sepsal Robert Paťcha, Odbor památkové péče
Městského úřadu Lovosice

Tak, jako má vlastní obec Prackovice nad Labem svůj pa-
mátkově chráněný kostel, stejně tak má i její místní část 
Litochovice nad Labem svou památkově chráněnou kapli. 
Jedná se o barokní objekt dle datace na fasádě z roku 17 
92, tvořící dominantu v centrální části obce. Vzhledem k 
tomu, že tento krajinotvorný prvek, dokládající mimo jiné i 
řemeslnný um naších předků se nacházel již ve vážném 
stavebně technickém stavu, dala si obec za cíl vyhledat 
vhodný dotační titul a zajistit její celkovou rekonstrukci. 
        Po zdárném zajištění finanční prostředků a provede-
ném výběrovém řízení mohla konečně nastoupit stavební 
firma k zahájení prací na první etapě, mající za úkol zajistit 
opravu hlavního objektu kaple. V další etapě má pak obec 
v plánu stejným způsobem zajistit i opravu navazující zíd-
ky s nikou a schodištěm, přilehlého chodníku a  konečných 
terénních úprav. 
      Vzhledem k tomu, že se jedná o kulturní památku, byly 
ze strany státní památkové péče pro provádění plánova-
ných prací stanoveny i adekvátní podmínky, stanovující 
užití vhodných materiálů a tradičních technologických po-
stupů, aby byla v maximální míře zachována  památková 
podstata objektu a ta se jako odkaz dochovala i pro genera-
ce následující. 
Plánované práce spočívají zejména v odvlhčení základové-
ho zdiva kaple, opravě střechy včetně zvonice, opravě celé 
fasády i s její architektonickou výzdobou, opravě interiéru 
kaple včetně výplní otvorů a se zakončením  vícebarevným 
fasádním nátěrem. 
Jak už to u těchto starých objektů bývá, i zde se po sejmutí 
plechové krytiny zvoničky a taškové krytiny střechy zjistil 
větší rozsah poškozených částí konstrukce než se předpo-

kládal, Pod sejmutou plechovou krytinou bylo zjištěno již pouze torzo 
trouchnivého bednění, tvarových žeber a masivních dřevěných profi-
lovaných říms, které bylo nutné přesně dle dochovaných tvarů vyztužit 
nebo nahradit  jejich přesnou replikou.Po sejmutí střešní krytiny a ote-
vření půdního prostoru byla zase zjištěna vážná porucha nosného trá-
mového roštu zvoničky, která rázem objasnila vychýlení zvoničky z 
osy kaple a současně i zjištěné trhliny klenby stropů a záklenků  v inte-
riéru kaple. Hlavním důvodem bylo uhnití obezděného zhlaví jednoho 
z prvků nosného trámového roštu zvoničky a jeho poklesem o cca 15 
cm. Narovnání vychýlené konstrukce věžičky by bylo velice náročné, 
vyžadující rozebrání celého krovu, který by již zřejmě vzhledem k jeho 
stavu a stáří nešel z převážné části složit zpět a bylo by nutné k tomuto 
předem zajistit nové povolení včetně statického posudku. Toto by si 
vyžádalo min. tři měsíce, přičemž akce musí být dokončena a vyúčto-
vána již v měsíci následujícím. Bylo proto rozhodnuto, že  pokleslý 
prvek nosného roštu bude za pomoci nového trámu vyvěšen na obvo-
dové zdivo a stabilizován tak, aby byl jeho další možný pokles již za-
staven. 
      Jako zajímavost je pak odhalení původní barevnosti zdobných prv-
ků fasády po šetrném sejmutí posledních vrstev nátěrů a stejně tak i 
odhalení původního barevného řešení v interiéru kaple, která byla pou-
ze vybílena. Bylo proto společně se zástupcem obce Prackovice  a pa-
mátkové péče Lovosice dohodnuto, že se původní barevné řešení v 
odhaleném rozsahu vrátí jak na fasádu, tak i do interiéru kaple. 
      Současně bylo také dohodnuto, že i přes to, že se v makovičce pod 
křížem nenašlo žádné pouzdro s informacemi, jak bývá obvyklé, bude 
využito postaveného lešení a v rámci rekonstrukce bude pod nový ko-
vaný kříž do makovičky uloženo  nové plechové pouzdro s písemnými 
informacemi o obci, jejich obyvatelích, či další informace, které by 
mohli zajímat naše potomky, 
až třeba také jednou při opravě kapličky pouzdro naleznou. 
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Malé ohlédnutí aneb jak jsem se stala starostkou …

Když jsem 22.srpna roku 2010 odlétala jako tlumočnice se skupinou starostů z Karlovarska a Teplicka do oblasti Kankanpää ve Finsku, 
ani ve snu by mě nenapadlo, že mi těchto pět dní obrátí život vzhůru nohama. Se starosty úspěšných obcí jsme tehdy navštěvovali ne-
méně úspěšné finské projekty zaměřené zejména na komunitní život a sdružování lidí. Když jsem po pěti dnech přilétala domů, věděla 
jsem, že musím s naší obcí něco udělat, aby to tu také bylo tak krásné a příjemné pro život. Osud mi byl nakloněn a 10.11.2010 jsem se 
stala starostkou obce. Ve Finsku je ale všechno jinak, a já netušila, že práce s lidmi je v našich končinách tak složitá a zdlouhavá a ne-
bezpečná. Nikdo moc nevěřil, že něco zmůžu, ale začala jsem statečně bojovat s nánosy prastarých nevyřešených záležitostí,  mé naivní 
nadšení a vůle překonat všechny překážky mě hnaly vpřed. Postup však šel velmi pomalu. Trvalo mnoho měsíců, než jsem na sebe navá-
zala šikovné lidi a vytvořila tým spolupracovníků, o které se mohu opřít dodnes. Z původních představ a tak zvaných “volebních slibů” 
se nepodařilo splnit všechno - cyklostezka, škola, muzeum, naučná stezka, ubytovací kapacity pro turisty…. Je toho hodně, co by se dalo 
ještě vybudovat, ale na druhou stranu se povedlo mnohé, o čem jsem tehdy neměla ani ponětí, že je v naší obci špatně. Ušli jsme velký 
kus cesty, teď už se dobře známe a víme, kde je potřeba přidat a kam svou pozornost soustředit, využít tvůrčí potenciál všech ochot-
ných lidiček.…

Ad.6) Fotbalové kabiny (pokračování ze strany 13) 
Fotbalisti TJ Sokol Prackovice získali pro obec dotaci ve výši 
3,1 milionu Kč, do konce roku budou postaveny a zkolaudová-
ny rekonstruované a rozšířené kabiny na hřišti v Prackovicích, 
Vznikne tak moderní zázemí nejen pro sport, ale i obecní kul-
turní  a  společenské  akce,  jakou  jsou  čarodějnice,  den  dětí, 
přespolní běh a jistě i mnohé další. Také naše fotbalová mlá-
dež uvítá kvalitní sportovní zázemí. Celková hodnota projektu 
bue cca 5,6 milionu Kč, obec se bude podílet částkou cca 2,5 
milionu Kč na kofinancování. Tato částka bude hrazena čás-

tečně z úspor obce (cca 
1 milion Kč) a částečně 
z  úvěru.  Ten  bude  ve 
výši zhruba 5,2 milionu 
Kč, bude zahrnovat 1,5 
milionu Kč na kabiny a 
3,7  milionu  půjde  na 
kofinancování  hasičár-
ny v Prackovicích….

Úpravy v obci 
Pevně věřím, že po dokonče-
ní  všech  zásadních  a  nároč-
ných,  mnohamilionových 
akcí, které jsme letos zahájili 
a  dokončujeme,  budeme  se 
moci v dalších letech věnovat 
všem těm třešinkám na dor-
tu,  o  kterých  jsem snila  od 
roku 2010.

Kromě  dokončené kapličky bych ráda připravila opravy dalších drobných stavbiček a 
památníků - válečné hroby, křížky, morový sloup nyní umístěný v Litochovicích za moto-
restem. Ten byl původně umístěn zhruba v místech, kde začíná parkoviště před KD. Bylo 
by hezké tam restaurovaný sloup i s replikou původní sochy Antonína Paduánského vrá-
tit, udělat kolem něj pěknou výsadbu a celé parkoviště před KD koncipovat jako takové 
malé zelené náměstíčko. Stejně tak i ostrůvky zeleně na obou návsích by zasluhovaly re-
vizi a novou úpravu tak, aby v centrech obcí vznikla pěkná upravená místa s lavičkami a 
květinovou výsadbou. Další takový plácek je “parčík v Prackovicích”, louka u rybníčka a 
jako velké sousto pak farská zahrada, kde by byl nádherný  odpočinkový  park na pro-
cházky a posezení. Na ilustračních fotografiích pak vidíte vizi, jak by farská zahrada s 
využitím protékajícího pramene mohla vypadat. A vlevo nahoře je pak vizualizace naší 
vysněné cyklostezky podél  Labe,  k  níž  nás  čeká ještě  dlouhá cesta  při  vyjednávání  s 
CHKO. Dále se v další volebním období budeme muset soutředit na opravy obecních 
budov - střecha, zateplení a plynofikace budovy MŠ, obecních bytových domů, výstavba 
čtyř nových sociálních bytů, oprava a sanace sklepů a základů budovy KD Litochovice 
atd. V letech 2019-2020 nás čeká i kabelizace veřejného osvětlení v Prackovicích, popří-
padě rozšíření osvětlení do dalších částí obce. Se schválení rozvojové zóny vyvstane pak 
otázka, jak prodeje parcel a zasíťování této lokality koncipovat, a poté rozhodnout o 
zpracování projektů na inženýrské sítě a jejich realizace. Průběžně by měly pokračovat 
opravy místních komunikací. Možná vybyde i prostor na naučné stezky a zařízení veřej-

ného tábořiště.  Takže s chutí zase do práce !!!!  A.
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Informace z obce - pozvánky na nadcházející akce:

Informace z MAS České středohoří se sídlem v Ploskovicích
MAS České středohoří podporuje region 

   Již druhý rok podporuje MAS České středohoří z.s. místní 

region přes výzvy strukturálních fondů. Žádat můžou jednot-
livé subjekty v rámci Operačního programu Zaměstnanost, 

Integrovaného regionálního operačního programu a Progra-

mu rozvoje venkova. A rozděluje se opravdu mnoho peněz. 

V rámci Operačního programu Zaměstnanost vyhlašujeme 

v září 2018 hned tři výzvy. Výzvu Sociální podnikání pro 

podnikatelské subjekty z regionu MAS České středohoří, kde 

se rozdělí 4 miliony korun. Dále výzvu Zavádění bezpeč-
nostních a preventivních programů a opatření pro obce, kde 

působí obecní policie s alokací 5,5 milionu korun. Poslední 

zářijovou výzvou bude Podpora zaměstnanosti pro vzděláva-

cí a neziskové organizace s alokací 4,6 miliony korun. Vše-
chny výzvy budou umístěny na webových stránkách MAS 

České středohoří - https://www.mascs.cz/vyzvy/vyzvy-opz a 

konzultovat jednotlivé projekty je možné na tel. čísle: 

723 933 559 – Bc. Andrea Novotná nebo emailem: anima-

cemas@mas.cz.  

    V Programu rozvoje venkova bude v závěru roku vyhláše-

na výzva na Podporu investic na založení nebo rozvoj neze-

mědělských činností a Zpracování a uvádění na trh zeměděl-
ských produktů. Žadateli mohou být podnikatelské subjekty 

(FO a PO) - mikropodniky a malé podniky na Litoměřicku, 

jakož i zemědělci, výrobci potravin nebo surovin určených 

pro lidskou spotřebu nebo výrobci krmiv.

Výdaje lze realizovat na stavební obnovu, pořízení strojů, 
technologií a dalšího vybavení sloužícího pro nezeměděl-
skou činnost a pro zpracování zemědělských produktů, 
finální úpravu, balení, značení výrobků jakož i na úpravu 

povrchů, výstavbu odstavných a parkovacích stání, oplo-

cení, nákup a výsadbu doprovodné zeleně. Předpokládaná 

alokace je 10 milionů korun. Více informací na https://

www.mascs.cz/vyzvy/vyzvy-prv , emailu mascs@tisca-

li.cz a tel. 416 639 613 – Ing. Bohumír Jasanský. V Inte-

grovaném regionálním operačním programu budou v září 
2018 vyhlášeny 4 výzvy. Výzva Sociální podnikání je pro 

podnikatelské subjekty z regionu a je zaměřena na vznik/

rozšíření sociálního podniku s alokací 2 miliony korun. 

Dále výzva na Rozvoj komunitních a sociálních služeb 
obyvatel je pro obce a neziskové organizace a je zaměře-

na na rozvoj sociálních služeb a na rozvoj komunitních 

center v regionu s alokací 4 miliony korun. Další výzva 

na vybavení JSDH - Ochrana území je pro obce a pro 

JSDH s alokací 7,4 milionu korun. A další výzva, která 

bude vyhlášena je Zvyšování kvality a dostupnosti infra-

struktury pro vzdělání a celoživotní učení, která je zamě-
řená na rekonstrukce škol, zřízení a vybavení odborných 

učeben a je určena pro obce a školská zařízení, s alokací 

12 milionů korun. Více informací na https://www.-

m a s c s . c z / v y z v y / v y z v y - i r o p , e - m a i l : 

administrativa@mascs.cz a tel. 416 639 613 – Trnková 
Alena. 

Sbírka pro Pavlu pokračuje aneb 

další skvělá občanská iniciativa 

Díky nápadu paní Jany Ráslové mohu s radostí oznámit zá-
měr, který chystáme uskutečnit na nadcházejícím Posvícení 
svatého Matouše. Jana se nabídla,  že by podpořila a opět 
oživila sbírku pro Pavlu tím, že napeče koláčky a lidé, kteří 
by chtěli  do sbírky nějakou korunou přispět,  dostanou za 
svou  dobročinnost  ještě  sladkou  odměnu.  Proto  kulturní 
komise bude mít během posvícení průhlednou zapečetěnou 
pokladničku s sebou u označeného stolečku a odpovědná 
osoba  bude  rozdávat  vkladatelům koláčky.  Budeme  rádi, 
když se připojí další šikovné ruce - můžete něco upéct, vy-
robit a přinést k prodeji, kdy kupující částku dle svého uvá-
žení vhodí rovnou do kasičky. Kasička se pak jednou za čas 
(dle viditelné hotovosti)  za přítomnosti členů  rodiny paní 
Pavly rozpečetí, peníze se spočítají, přítomní částku stvrdí 
svými podpisy a paní účetní pak vkládá finance na speciální 
účet. Z tohoto účtu se pak na základě faktur hradí pomůcky 
a potřebný materiál, ale i služby, které paní Pavla ke své re-
habilitaci potřebuje. Jsme rádi, že se paní Pavla vrátila zpět 
domů,  do obce,  že dělá  pokroky a  rehabilituje.  Položíme 
vedle kasičky i pamětní list, kam můžete paní Pavle napsat 
svůj vzkaz nebo přání, a který jí potom s radostí předáme. 
Předem děkujeme všem, co se budou chtít připojit.
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Žádost k rodičům o spolupráci   
Vážení rodiče,  

V obci se začaly množit případy vandalismu a nesku-
tečného kupení odpadků v místech, kde se srocuje naše 
mládež. Ačkoliv jsou všude okolo nádoby na odpad (roz-
místili jsme kromě nových košů také modré plechové sudy 
s velkým objemem), tak zejména pod pergolou v Litocho-
vicích na hřišti je odpad všude možně, jen ne v těch ko-
ších. Stejně tak i lavice se stoly, kterými jsme pergolu na 
hřišti vybavili, už pomalu berou za své. Děti nám je vše-
možně stěhují po obci, trhají ze stolů desky, demolují dře-
věné součásti. Modrý sud jsme našli napíchnutý na špičce 
dětského hradu u pískoviště. Proto žádám rodiče, aby do-
mluvili svým dětem, dokud je čas. Přeci nechcete, aby-
chom v obci pořádali represe na děti a mládež. Těžko říct, 
co je k tomu pudí ….  Pokud to bude pokračovat, bu-
deme nuceni zavést velmi nepříjemná opatření. Proto 
pevně věřím, že se nám s přispěním rodičů a dalších 
všímavých lidí podaří tento jev odstranit. Děkujeme.  

Informace z obce - různé zprávy: 
Hluk z libochovanského lomu 

Mnozí z vás si všimli a začali upozorňovat na nepříjemný 
vytrvalý hluk nesoucí se z protějšího břehu z činnosti v 
lomu. Než jsem stihla cokoliv zajistit, situaci mezitím za 
nás všechny vyřešil pan Hataš. Zavolal na hygienickou 
stanici, aby pracovníci přeměřili hladinu hluku z lomu, 
který lidi v obou našich obcích tak obtěžuje. Jedná se o 
monotónní zvuk nepříjemné frekvence, takže podvědomí 
člověka může na tento stres reagovat úzkostí, únavou, ner-
vozitou i jinak. Naměřená hladina zvuku přesahuje pří-
pustné limity, a proto byli pracovníci lomu vyzváni, aby 
instalovali do blízkosti hlučného zařízení protihlukovou 
stěnu, která by měla nepříjemnou frekvenci a hlasitost 
zvuku ztlumit. V nejbližší době bychom se tedy měli do-
čkat snad konečně klidu. Děkuji také, že není občanům 
jejich prostředí lhostejné a že sami vyvíjejí iniciativu, která 
vede ke zlepšení našich životních podmínek… 

Ještě než se rozepíšu o způsobu volby kandidátů v komunálních 
volbách mi dovolte malou poznámku - letos poprvé bue mít naše 
obec DVĚ KANDIDÁTNÍ LISTINY, ale bez ohledu na to, kdo 
zasedne “v lavicích” zastupitelů, je nutné mít na paměti, že těch 
sedm zvolených lidí musí spolupracovat, ne jít proti sobě. Ve 
vesnicích a městech, kde k takové situaci došlo, se zastavil roz-
voj - lidé investují svou energii do bojůvek jeden proti druhému, 
ale tím ztrácejí sílu, aby mohli pracovat ku prospěchu svých 
občanů, a to je špatně. Nechtěla bych, aby k něčemu takovému u 
nás došlo, a budu se snažit všemožně, aby zastupitelé byli čestní 
a v míru a pospolitosti pracovali pro své voliče. A teď ke kandi-
dátkám: 

kandidátka č.1.                        kandidátka č.2 
Sdružení nezávislých                       SNK pro budoucnost obce 
kandidátů 
1. Mgr.A.Svobodová Křešová           1.Zdeněk Olejník 

2.Ladislav Svoboda                2.Michal Lupínek 

3. Bc.Andrea Honová               3.Antonín Holeyšovský  
4.Iveta Šeflová                4.Jaroslav Hauser 

5.Lukáš Veltruský                5.Jiřina Soukupová  

6.Vladimír Svoboda                6.Zdeněk Blažej 

7.Mgr.Eva Krejčí                7. Michaela Reichlová 

                  8.Tomáš Dlouhý 

Do vaší schránky před volbami dostanete pouze jeden hlasova-
cí lístek, kde budou uvedeny obě kandidátní listiny. Každý volič 
má k dispozici SEDM hlasů, protože je sedm členů zastupitel-
stva. Hlasovací lístek, kde je zakřížkováno více jak sedm jmen 
je NEPLATNÝ! Na lístku křížkujeme, nekroužkujeme (ne-
platné).

Způsoby volby jsou tři a můžete si vybrat, jak lístek 
pro volbu upravíte:

BUĎ: 
1) zakřížkovat celou zvolenou kandidátku 
(křížek se uvede ve velkém čtverečku u názvu strany - 
sdružení kandidátů) 
NEBO: 
2)    zakřížkovat sedm zvolených kandidátů napříč stra-
nami (tj. maximálně sedm křížků u jmen vámi volených 
kandidátů) 
ANEBO: 
3) zvolit celou kandidátku a z druhé vybrat oblíbeného 
kandidáta (tj. vybrané kandidátce připadne o to méně hla-
sů, kolik bylo zakřížkováno členů z vedlejší kandidátky) 

Podrobný návod bude vyvěšen na úředních deskách a v případě 
nejasností poradí se správnou úpravou volebního lístku i proško-
lení členové volební komise.  

Přeji vám šťastnou volbu, vybírejte lidi, kterým věříte, které 
znáte a o nichž víte, že vám vždy pomohou řešit jakýkoliv prob-
lém, kteří poradí a kteří ochotně pracují. 

Jednou mi můj syn řekl:”Mami, proč spolu lidi pořád sou-
peří? Jeden je jako voda, všechno zatopí, druhý je jako 
oheň a všechno spálí, ale dohromady může voda a oheň 
udělat páru a pára má velikou sílu a můžou toho spolu 

tolik dokázat! “   Tak na to pamatujte….  


