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Vážení a milí občané, pomalu ukrajujeme 
poslední dny roku a vy dostáváte do rukou 
poslední letošní zpravodaj. Opět je plný hez-
kých fotografií z proběhlých akcí, které pro 
nás naši kulturní komisaři a dobrovolníci s 
láskou a péčí připravují. Hned v úvodu bych 
proto chtěla tímto velmi ocenit jejich výbor-
né nápady, píli a pečlivost, s jakou každou 
akci plánují a zajišťují jednotlivé detaily. 
Bez těchto nadšenců by život v obci nebyl 
tak pestrý a zábavný. Určitě mi také hned v 

úvodu dovolte poděkovat vám, voličům, za hojnou účast v 
komunálních volbách, za důvěru, kterou jste mi projevili svý-
mi hlasy, a posléze poděkování patří i zastupitelstvu za opě-
tovné zvolení, takže pro vás mohu dál pracovat jako starostka. 
Otevírá se před námi naše společné třetí volební období, které 
bude opět velikou výzvou pro všechny, kdo se budou chtít na 
plnění plánů, snů a vizí podílet. Již osm let se snažíme ze 
všech sil vylepšovat nejen technický stav obecních budov, 
vzhled obce, ale i praktické fungování jednotlivých oblastí, 
které má obec na starost, a kterými se snaží zpříjemňovat živo-
ty našich občanů - opravy obecních budov, bytových domů, 
obnovu infrastruktur, ale i péči o životní prostředí, naše okolí a 
fungování všeho, co je pro lidi potřeba, včetně kulturních, 
sportovních a společenských akcí. Nově do kompetencí obce 
přibyl i provoz Pošty Partner, která se prodloužením středeč-
ní otevírací doby snaží vyjít vstříc lidem s delší pracovní do-
bou, aby si i oni stihli vyřídit na naší poště, co je potřeba. V 
letošním roce jsme se pustili do velkých projektů, v roce 2018 
proběhlo spuštění opraveného zařízení ČOV do zkušebního 
provozu, vyčištění a oprava kanalizace, oprava povrchu hřiště 
Litochovice, oprava povrchů některých komunikací, oprava 
kaple Jana Nepomuckého v Litochovicích a naše dva letošní 
velké projekty - rekonstrukce a rozšíření fotbalových kabin na 
hřišti v Prackovicích a výstavba nové požární zbrojnice vedle 
budovy obecního úřadu. Poslední dvě jmenované jsou finan-
čně velmi náročné projekty, a z toho důvodu bude naše úsilí v 
roce následujícím směřovat hlavně k jejich dokončení - kabiny 
jsou hotové, zkolaudované, vznikl zde pěkný společenský pro-
stor s možností venkovního sezení, ale je potřeba doladit jejich 
provoz a hlavně provést svépomocí úpravu a dostavbu jejich 
okolí. Požární zbrojnice by měla být hotová v červnu roku 
2019, i zde vznikne menší společenská místnost, kterou bude 
možno využívat i pro obecní účely, a je jasné, že i zde úprava 
okolí zabere nejen spousty práce, ale financí. Přesto se bude-
me snažit stále hledat zdroje na kofinancování projektů a do-
tačních příležitostí, které budeme v případě příznivé finanční 
situace i nadále využívat. Záměrem je prodej budovy současné 
požární zbrojnice, odkud se po kolaudaci nového objektu v 
Prackovicích hasiči odstěhují, a zdá se neekonomické tuto bu-
dovu nadále držet. Zastupitelstvo uvažuje proto o jejím prodeji 
a využití získaných prostředků na dobudování zázemí v kul-
turním domě v Litochovicích, kde bychom potřebovali zavést 
topení na sál, upravit podlahu, dořešit elektroinstalace,           

(pokračování na straně 2) 

Vážení a milí spoluobčané, 
ráda bych v tomto čísle našeho Zpra-
vodaje přispěla k úvodnímu slovu 
paní starostky. Především mi dovolte 
vyjádřit poděkování Vám všem, kteří 
jste nám dali svou důvěru a hlas v 
komunálních volbách. Velice si vaší 
podpory vážíme. 
Ve dnech následujících po mém zvo-
lení do funkce neuvolněné místostarostky jsme se společ-
ně se starostkou obce a ostatními zastupiteli dohodli na 
úkolech, které budou spadat do mé kompetence. Staly se 
jimi (mimo jiné) hlavně bytové hospodářství a provoz 
Pošty Partner. Obracet se na mne s vašimi požadavky 
můžete kdykoli na níže uvedených kontaktech, k osobní-
mu zastižení budu každé pondělí a středu na obecním 
úřadě, nebo na poště. 
I nadále pak zůstávám členkou kulturní komise, o jejíž 
letošní činnosti jsem pro vás níže připravila jednotlivé 
krátké zprávy. Již tento rok jsme se snažili v tomto směru 
o určitá vylepšování, a doufáme že i v roce příštím pro 
vás zorganizujeme spoustu báječných zážitků.  
Ráda bych zde také ještě dodatečně zmínila neoprávněné 
obvinění z předvolebního letáku, ve kterém bylo psáno o 
nemožnosti přispívat do obecního Zpravodaje. Já sama, 
ale i ostatní zájemci měli vždy možnost příspěvek do vy-
dání vložit. I proto bych chtěla všechny případné zájemce 
vyzvat, aby neváhali mne nebo paní starostku se svými 
příspěvky, podněty nebo oznámeními kontaktovat.  
Závěrem bych Vám všem ráda popřála krásný adventní 
čas, příjemné prožití vánočních svátků a do nového roku 
nám všem – ať se daří! 

Andrea Honová, místostarostka 
andrea.honova@centrum.cz 

777 891 286 
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(pokračování ze strany 1)     zajistit odvodnění budovy a zřídit 
zázemí pro občerstvení, pracovně nazvanou jako “výčep”. Je to 
prostor, který je v současné době zazděný kvůli nezvaným hos-
tům. I tak nám stále naše omladina systematicky devastuje pro-
story nejen pod pergolou před KD, ale neustále se vloupává 
různými krkolomnými cestami dovnitř budovy na sál, kde jsou 
opět prošlapané stropnice, které naši fotbalisti v osobním volnu 
opravili, ale nejen to… Nově zakoupené stoly jsou podrápané 
všelijakými geometrickými tvary a zcela nepochopitelně se 
nám naši práci snaží naši výrostci systematicky hatit. Proto je 
potřeba opravu sálu co nejdříve dokončit tak, aby došlo k jeho 
zabezpečení a vybavení kamerovým systémem. Myslím, že 
budou rodiče dětí velmi překvapeni, až uvidí, kdo všechno se 
podílí na devastaci obecních prostor. V roce 2019 se budeme 
kromě dokončování započatého zaměřovat spíše na drobnější 
projekty zaměřené na okrašlování různých zákoutí a veřejných 
ploch. 
 Byly podány žádosti o dotaci na opravu tří bytů v 
rámci dotačního programu sociálního bydlení. Informaci o 
získání dotace bychom měli získat do dubna 2019, poté by-
chom připravili výběrová řízení na zhotovitele a na přelomu 
let 2019-2020 by se mělo přistoupit k vytvoření tří nových 
bytových jednotek (dvě ve škole a jedna v čp.2). Čtvrtou byto-
vou jednotku jsme v tomto kole příjmu žádostí připravit ne-
stihli - ta by měla vzniknout v přístavbě KD - projektovaný 
tam je mezonetový byt tak, aby byla tato dosud nevyužívaná 
stavba využita a byla užitečná. 
 Další akcí, která nás v příštím roce nemine, je kabeli-
zace elektrického vedení v celé obci Prackovice, kterou by 
Obec měla využít pro kabelizaci svého veřejného osvětlení 
(své kabely přiložíme ke kabelů ČEZu, čímž se ušetří nemalé 
náklady). Celá kabelizace VO je ale velice finančně náročný, 
několika milionový projekt, takže je úkolem vedení obce vy-
myslet, kde finanční prostředky na tuto jedinečnou příležitost 
získat. 
 Stále nám ještě ve vzduchu visí nedokončený územní 
plán, který stále prodlužují další a další připomínky CHKO. Je 
to nekonečný příběh, který řešíme již osm let, a stále vyvstáva-
jí nové a nové požadavky na přepracování a dopracování ná-
vrhu. Pevně věříme, že v následujícím roce se tato věc již po-
daří schválit a uvést do života. Pro obec z toho bude vyplývat 
zajištění projektů a realizace sítí, komunikací, osvětlení do 
nově vzniklé zóny na poli mezi obcemi. Pokud vše dobře do-
padne, tak také příprava podání žádosti na cyklostezku vedou-
cí na přívoz v Malých Žernosekách, kde by zároveň měl nově 
vzniknout i přístav pro malá plavidla.  
 Plánů je veliké množství a všechny je zde vypisovat ani 
nemůžu, protože některé z nich zatím zní jako holé fantazie, ale 
postupnými krůčky se blížíme k tomu, aby se z našich obcí stala 
krásná a bezpečná sídla pro život rodin s dětmi, seniory i všech-
ny ostatní skupiny obyvatel, aby se k nám naši mladí rádi vraceli 
zakládat své nové rodiny, a aby byly naše vesničky atraktivní i 
pro návštěvníky a kolemjdoucí. Proto nám všem obyvatelům 
tohoto krásného údolí na břehu řeky Labe přeji, aby ten nadchá-
zející rok byl poklidný, radostný, a abychom si mohli společně a 
ve zdraví užívat další možnost pospolu žít a společně něco tvořit 
a vylepšovat. Přeji vám, milí přátelé, krásné vánoce, příjemně 
strávené chvíle s vašimi rodinami a hodně zdraví a štěstí do 
dalšího přicházejícího roku 2019! 

S láskou a úctou Vaše starostka

Úvodní slovo (pokračování): Rekonstrukce kabin na hřišti v Prackovicích  
foto 1 - stav v červenci 2018    

Předání stavby kabin na hřišti v Prackovicích dne 
28.11.2018 - foto 2 - stav v listopadu 2018    

Složení zastupitelstva pro období 2018-2022: 
Mgr. Andrea Svobodová Křešová - starostka  
tel.: 725 552 137       
Bc. Andrea Honová - místostarostka  
tel.: 777 891 286  
Ladislav Svoboda - vedoucí technický pracovník, ČOV 
tel.: 602 132 696  
Michal Lupínek - předseda fin. výboru, velitel JSDH 
Antonín Holeyšovský - předseda kontrolního výboru 
Iveta Šeflová - vedoucí Pošty Partner Obce Prackovice 
Lukáš Veltruský - zastupitel.
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 Pravidelně se scházel po celý rok 2018 Klub seniorů a 
společně s Ivou Chotětickou a Janou Bartošovou bylo připraveno 
spoustu zajímavých akcí. V knihovně jsme hráli různé společen-
ské hry, nechybělo sportovní zápolení v petangu, výlet do Lito-
měřic na výstavu "Křišťálové ruce", divadelní představení v Ústí 
nad Labem, výlety lodí  do Libochovan a na pískovnu ve Vel-
kých Žernosekách. Na příští rok máme připraven opět hodně 
zajímavý program a těšíme se na pravidelná setkávání.  

Zapsala: Jana Bartošová 
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Informace ze setkávání seniorů: 

 Posíláme malý příspěvek do našeho Zpravodaje. Chce-
me touto cestou poděkovat našim členkám za výrobky, kterými 
přispěly na podzimní posvícení. Další naší aktivitou je připravo-
vaná vánoční prodejní výstava keramických výrobků v místní 
knihovně, která je doplněna výtvarnými  dílky dětí z MŠ Brou-
ček. Blíží se konec roku, proto chceme zároveň poděkovat vede-
ní obce za jejich spolupráci.       

Za keramiku A. Buřičová a L. Dlouhá 

Dodatek za Obec Prackovice: Obec velmi děkuje našim šikov-
ným výtvarnicím za úspěšnou reprezentaci naší obce na výsta-
vách a trzích po celém našem kraji, děkujeme za pomoc při 
obecních akcích a pohodovou spolupráci, obdivujeme vaše nápa-
dy a šikovné ruce! 

Informace z keramiky: 
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Navázali jsme na tradiční vesnický zvyk, kdy se drobné sak-
rální stavby žehnaly po výstavbě nebo opravách. Letos se 
nám podařilo díky dotaci SZIF MZe opravit chátrající kapli 
sv.Jana Nepomuckého v Litochovicích, a proto jsme po pře-
dání dokončené stavby požádali pana faráře z Lovosic, aby 
nám nádherně opravenou stavbu požehnal. Uspořádali jsme 
takovou menší oslavu na znovuvzkříšení této unikátní ven-
kovské stavby - uvnitř ji zdobí nádherné fresky, které po vyči-
štění získaly úplně jiný rozměr. Kromě faráře pátera Depy se 
akce zúčastnili i zástupci zhotovitele oprav a zástupce památ-
kové péče Městského úřadu v Lovosicích (p.Robert Paťcha). 
Hovořilo se zde nejen o historii stavby, ale i o špatném tech-
nickém stavu stavby, který jak pan Paťcha říkal, byl za minutu 
dvanáct zachráněn před naprostou zkázou. K oslavě nám za-
hrál lovosický Kvintet Severka pod vedením pana Beneše a 
kulturní komise zajistila pohoštění pro příchozí hosty. Akce se 
účastnilo zhruba 50 návštěvníků. 

Informace o obecních událostech
Požehnání opravené kaple sv. Jana Nepomuckého  v Litochovicích  29.9.2018
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Veverčata v roce 2018 
V srpnu absolvovala Veverčata již 20.letní tábor v Lužic-
kých horách v Kryštofově údolí. Překrásná vesnička, která 
má své muzeum výtvarných prací, vlastní orloj, který kaž-
dou hodinu ukazuje řemesla svých pánů. Byl to jeden z nej-
hezčích táborů dle názoru dětí i vedoucích. Super! 
 Po celý rok jsme s Veverčaty chodili na pravidelné 
turistické výlety, v říjnu jsme absolvovali branný závod, 
během schůzek cvičíme na sále Kulturního domu v Lito-
chovicích, ale teď v zimě bývá na sále již pro děti velká 
zima, na sále prozatím chybí topení. Budeme si přát, aby se 
vedení obce podařilo zajistit finance a sál vybavit vytápě-
ním i pro zimní provoz. Veverčata obdržela finanční dar od 
pana Holeyšovského, za který jsme zakoupili pro děti další 
žíněnku na cvičení. Moc děkujeme!! Na posledních schůz-
kách jsme vyráběli vánoční přáníčka pro naše občany, která 
budeme v pátek 14.12.po vesnici lidem roznášet. 
 V sobotu 8.12. jsme se zúčastnili vánoční soutěže v 
ZŠ Boženy Němcové v Litoměřicích. Dětem se zde velmi 
líbilo. A děti samotné byly skvělé!  
 Na závěr bychom rádi poděkovali OÚ v Prackovi-
cích za dotaci, kterou nám každoročně poskytuje, abychom 
měli na provoz, odměny dětem, nákup her a dalších potřeb 
pro fungování našeho oddílu. 
 Přejeme paní starostce, zaměstnancům OÚ a všem 
občanům našich milovaných vesniček krásné Vánoce a v 
roce 2019 jenom to NEJ….. 
Vaše Veverčata a jejich vedoucí:  

Jana Legierski Bernášková a Lenka Poláková
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Informace od turistického kroužku Veverčata

Kulturní a sportovní akce konané v druhé polovině roku 2018:
Přespolní běh.     9.9.2018 
Druhý ročník Přespolního běhu se v letošním roce uskuteč-
nil v neděli 9. září. Stejně jako předloni, při prvním ročníku, 
vedla trať z prackovického fotbalového hřiště přes vesnici, a 
pokračovala horní polní cestou na hřiště v Litochovicích. 
Sraz účastníků byl na hřišti ve 13.30 hodin a sešlo se cel-
kem jedenáct dvojic. Na prvním stanovišti se závodníci 
pěkně rozcvičili dřepy a pokračovali k druhému stanovišti u 
rybníčka, kde luštili tajné heslo napsané Morseovou abece-
dou. Na dalších stanovištích je pak čekali různé vědomostní 
soutěže, skákání žabáků nebo panáka, jízda na koloběžkách 
a závěrečný slalom s koštětem a míčem na litochovickém 
hřišti. Pod pergolou pak bylo připraveno malé občerstvení, 
a po doběhnutí všech účastníků se konalo vyhlášení vítězů a 
odměňování.  

Zapsala Bc.Andrea Honová 
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Prvopočátky této akce spadají do roku 2002 (do volebního 
období starosty obce pana Kodýtka), kdy byly uspořádány 
na hřišti v Prackovicích zabijačkové hody jako poděková-
ní všem, kdo se účastnili pomocných prací po povodních v 
srpnu. Navazovaly pak ještě dva ročníky v letech 2003 a 
2004, a poté se již akce nekonala. K obnově došlo záslu-
hou starostky Andrey Svobodové Křešové, která uspořá-
dala první ročník Posvícení svatého Matouše 17. září 
2011.  Posvícení proběhlo na prackovické návsi a bylo 
spojené s otevřením dětského hřiště na návsi a prohlídkou 
nově zrekonstruovaného hygienického zázemí v MŠ 
Brouček. Program oživili Dobrovolní hasiči z Chotiměře, 
Sváťovo dividlo i tombola keramického kroužku. K posle-
chu a tanci zahrála kapela Music Band Petra Fröhlicha. 
Záměr uspořádat přátelské posezení, při němž se sejdou 
občané obou obcí se vydařil, a od této doby patří právě 
zářijové posvícení k tradičním každoročním akcím.  
Letošní osmý ročník se konal 15. září. Počasí se krásně 
vydařilo a občané měli možnost poprvé vyzkoušet sezení 
pod úplně novým stanem, který Obec Prackovice pořídila 
právě pro konání kulturních akcí.  
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Kulturní akce konané v druhé polovině roku 2018:
Posvícení sv. Matouše na návsi v Prackovicích 17.9.2018 

Tímto bychom chtěli poděkovat všem, kdo se na přípravách 
podíleli – zejména našim fotbalistům a hasičům, ale i ostatním 
dobrovolníkům. Celý program byl určen jak pro děti tak i pro 
dospělé. Mezi lákadla pro děti patřilo zejména Štěpánčino di-
vadlo s pohádkou O koblížkovi, malování na obličej, výroba 
mýdel a koupelových solí s paní Jedličkovou, a za pomoci 
JSDH Prackovice - jízda novou hasičskou Tatrou 815. Pro vše-
chny pak byla tradičně pořádána výstava keramických výrobků 
s prodejem obálek štěstí, připraveno občerstvení našimi stálý-
mi provozovateli Pavlem Lupínkem a Míšou Reichlovou, a 
hudba v podání skupiny Marka Ženkla. S novým nápadem na 
posvícení přispěla Janička Ráslová. Vymyslela oživení Dobro-
činné sbírky pro paní Pavlu Vítovou pomocí prodeje sladkostí, 
které napeče. Kromě ní se do této akce zapojila další děvčata, 
jejichž výrobky členky kulturní komise Míša Procházková a 
Renča Melničenková na posvícení za drobný obnos prodávaly. 
Tímto děkujeme nejen Janě za skvělý nápad a napečení dobrot, 
ale i Martině Hanzalové, Monče Salačové a Kamile Veitové za 
jejich sladké (i slané) „příspěvky“. 

Zapsala Bc.Andrea Honová
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Kulturní a sportovní akce konané v druhé polovině roku 2018: (pokračování)
Drakiáda 14.10.2018 
Drakiáda byla do programu kulturní komise zařazena tento rok v 
neděli 14. října, a uskutečnila se na fotbalovém hřišti v Prackovi-
cích. Nádherné slunečné, a zároveň i větrné počasí bylo pro dra-
kiádu jako stvořené, a již brzy po příchodu prvních účastníků, 
bylo na obloze k vidění mnoho krásných draků různých tvarů. 
Občas zafoukalo trochu silněji, a někteří pouštěči museli pak 
chytat své draky až na polích nad hřištěm. Zpovzdálí jsme všech-
nu tu námahu a radost sledovali, a nakonec provedli celkové 
hodnocení a odměňování. Hlavní odměny byly uděleny za nejo-
riginálnější vlastnoruční výrobky a za nejdéle létající draky. Ma-
lými odměnami však byli obdarováni i všichni ostatní. Celé od-
poledne jsme si všichni moc užili, a doufáme že se i příští ročník 
vydaří. 

Zapsala Bc.Andrea Honová 

Fotografie z Posvícení sv.Matouše (pokračování z předchozí strany):
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Lampionový průvod  a Halloweenský kar-
neval          27.10.2018 

Lampionový průvod se závěrečným vypouštěním lampio-
nů přátelství u břehu Labe v Litochovicích, který vznikl z 
iniciativy paní starostky, se letos již poosmé konal v sobo-
tu 27.října. Tradičně vyrazil průvod z prackovické návsi 
polní cestou ke kapličce, na jejímž začátku na děti čekala 
strašidla, a na konci u kapličky pak Dýňové víly se slad-
kými odměnami. Vypouštění lampionů probíhalo jako 
vždy u břehu Labe, a i když se nám letos trochu nevyved-
lo časové naplánování a lampiony byly vypouštěny ještě 
za světla, i přesto jsme si  užili přátelskou atmosféru, kte-
rá je hlavním cílem této akce. Letošní ročník byl zpestřen 
dalším programem - Halloweenským karnevalem, pro 
který jsme využili prostory kulturního domu v Litochovi-
cích. Tam na všechny účastníky čekalo občerstvení, děti 
obdržely buřtíky, které si mohly opéct na připraveném 
táboráku. Zábava pak pro všechny malé i velké pokračo-
vala ve strašidelně vyzdobeném sále KD. Děti (a nejen 
ony) byly nadšené, a za hudebního doprovodu DJ Jiřího 
Havrly tančily a řádily až do pozdních nočních hodin.   

Zapsala Bc.Andrea Honová 

Kulturní a sportovní akce konané v druhé polovině roku 2018: (pokračování)
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Rozsvícení vánočního stromku  
v Prackovicích na návsi 1.12.2018 
Každý rok o první adventní víkend připravuje kulturní 
komise ve spolupráci s obecním úřadem a ostatními slož-
kami Obce akci nazvanou Rozsvícení vánočního stromku 
na návsi v Prackovicích. Letošní první adventní sobota 
připadla na 1. prosince a z kladných ohlasů návštěvníků 
můžeme směle konstatovat, že se to celé moc povedlo. 
Ještě během dopoledne jsme společně s paní starostkou a 
chlapci z JSDH (Michal a Pavel Lupínkovi, Michal Huja, 
Lukáš Melničenko a David Hauser) ladili poslední úpra-
vy stromku. Při vymýšlení programu pro tuto akci jsme 
se opět snažili skloubit tradiční prvky společně s novin-
kami. Klasicky tedy byla uspořádána prodejní výstava 
výrobků z keramické dílny a vánočních ozdob z korálků 
v knihovně, která byla navíc moc krásně vyzdobená vý-
tvarnými výrobky dětí z MŠ Brouček. Děkujeme za celo-
roční spolupráci Anně Buřičové, Janě Bartošové, Ivaně 
Chotětické a Ludmile Dlouhé. Novinkou pak bylo ad-
ventní tvoření v keramické dílně, kde si děti i dospělí 
mohli vytvořit krásné adventní věnce. Program pokračo-
val tradičním rozsvícením stromečku za pěveckého do-
provodu dětí z MŠ Brouček. Děti byly naprosto úžasné, 
obrovské poděkování patří nejen jim, ale i paní ředitelce 
jmenované výše, a paním učitelkám Ivaně Lahovské a 
Terezce Pokorné. Po dětském vystoupení následovala 
další novinka v programu, kterou bylo letos skvělé vy-
stoupení spolku Páni z Kostomlat, kteří nám přijeli před-
vést svou ohnivou show. Po celou akci bylo k dispozici 
občerstvení od Míši Reichlové a Fandy Nytla, kteří k 
našim akcím již nerozlučně patří, a i jim za spolupráci v 
tomto roce moc děkujeme. Zvláštní poděkování bych 
chtěla věnovat také panu Františku Nytlovi, za jeho do-
provodnou asistenci zatemnění návsi pro ohnivou show 

 :-) 
 Zapsala Bc.Andrea Honová  

Kulturní a sportovní akce konané v první polovině roku 2018: (pokračování)
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Život ve školce 
Jako každý rok jsme na začátku září přivítali ve školce 
nové malé kamarády. Život ve školce je plný her, nových 
pravidel a povinností, ale děti vše pod vedením paní uči-
telky Janičky, Ivanky a Terezky zvládají  velmi dobře. 
Na začátku školního roku  jsme zažili spousty zajímavých 
věcí. Jezdili jsme na výlety, sledovali divadelní představe-
ní, vyráběli strašidla z dýní,  chodili jsme na vycházky do 
přírody, přivítali jsme nové občánky našich vesnic, malo-
vali jsme obrázky na výstavu v knihovně, zpívali jsme u 
rozsvícení vánočního stromu v Prackovicích. Ale to je jen 
zlomek toho, co vše ve školce děláme. Hrajeme na flétnu, 
učíme se anglický jazyk, chodíme na keramiku, pravidelně 
cvičíme, zpíváme a pilně se připravujeme na vstup do ZŠ. 

Opravy a údržba budovy MŠ 
Plán oprav dle níže uvedeného harmonogramu na rok 2018 
byl splněn jen částečně (finanční a časové podmínky). Fi-
nanční náklady na opravy MŠ budou vyčísleny v hospoda-
ření MŠ. Provedené opravy a údržba za rok 2018: montáž 
dveří ve vestibulu (bezpečnost, zateplení budovy), oprava a 
revize kotle, oprava a údržba WC a umyvárny, malování 
budovy MŠ, sanace omítek – vestibul, úprava kabinetu na 
didaktický materiál, výměna rozvodné skříně na elektriku 
(dle revizní zprávy), úprava školní zahrady (dle zprávy 
ČŠI). Opravy jsou prováděny průběžně během celého roku, 
některé na základě havarijního stavu. 

Zapsala: Jana Bartošová, ředitelka MŠ 

Informace z Mateřské školy Brouček:
Poznámka vedení obce: 
Obec samozřejmě počítá do budoucna s výměnou střešní kry-
tiny a zateplením střechy. Nápadů na vylepšování prostředí 
pro naše nejmenší je spousta, ale vše se bude odvíjet od finan-
čních možností. Naše školka je unikátní svou členitostí a umí-
stěním v budově, která je pro malé děti útulná, vzdělávací 
aktivity lze oddělit a provádět v každé místnosti jinou činnost 
podle věku a zaměření dětí. Školková zahrádka je moc krásná 
a vestibul se po jeho zasklení a drobných úpravách může 
proměnit v malou tělocvičnu nebo taneční sál. Děkujeme paní 
ředitelkce, učitelkám a zaměstnancům za bezvadný chod na-
šeho jediného školského zařízení a přejeme všem hodně zdra-
ví a elánu do dalšího roku! Děkujeme za krásnou reprezentaci 
obce nejen na obecních aktivitách! 
Přejeme za OÚ všem do školky krásné vánoce! 
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Provozní informace z obce - pozvánky na nadcházející akce:

Pošta Partner

Od 1.10.2018 provozuje naši poštu Obec na základě uzavřené 
smlouvy o provozu Pošta Partner. Na fotografii se nám podařilo 
zachytit úplně prvního klienta nově otevřené pobočky naší zre-
konstruované pošty. 
 Jelikož se snažíme co nejvíce vyjít vstříc našim klientů 
od 1. prosince 2018 dochází ke prodloužení otevírací doby a 
nově bude pošta otevřena každou středu do 18 hodin.  
Zároveň oznamujeme, že byl opětovně rozšířen prodejní sorti-
ment – pohledy, přání, kondolence, dekorace, atd. Uvítáme i 
vaše podněty na zařazení zajímavého a potřebného sortimentu 
do našeho prodeje… 

Vánoční mše a zapálení betlémského svět-
la v kostele sv.Matouše v Prackovicích 

Srdečně všechny zveme na tradiční Vánoční 
mši, která se bude konat na Štědrý den od  
15.hodin v kostele svatého Matouše v Pracko-
vicích. Zároveň bude k dispozici odpálení 
Betlémského světla, a to v čase od 14 do 16 
hodin. Malé občerstvení zajištěno. 

VÁNOČNÍ PROVOZ POŠTY: 
21.12.2018 PÁTEK    8 - 9 a 14-16 
24.12.2018 PONDĚLÍ ZAVŘENO 
25.12.2018 ÚTERÝ    ZAVŘENO 
26.12.2018 STŘEDA   ZAVŘENO 
27.12.2018 ČTVRTEK 8:00 -11:00 
28.12.2018 PÁTEK      8:00 - 11:00 
31.12.2018 PONDĚLÍ  8:00 - 9:00 
1.1.2019 ÚTERÝ      ZAVŘENO 
2.1.2019 STŘEDA     8-9 a 14-18

Novoroční setkání dříve narozených 
Tradiční novoroční setkání dříve narozených 
se bude konat v pátek 4. ledna 2019 v kni-
hovně v Prackovicích nad Labem. Srdeč-

ně jsou zváni všichni senioři obou obcí.

Uzavření místa na zelený odpad přes 
zimní měsíce od 12.12.2018 

Zelený odpad + elektro - na základě  
tel. dohody s p.Dědinou 602 129 947
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Vítání občánků v Klubáčku  
v Litochovicích 14.11.2018 
Dne 14.11.2018 jsme uspořádali každoroční vítání nových 
občánků a i letos bylo opravdu co vítat. Od minulého roku 
2017 (kdy jsme přivítali 4 miminka) se nám počet obyva-
tel v obci zase rozrostl, tentokrát o 9 nových dětí. Přivítali 
jsme mezi své občánky Elišku Bausovou, Olivera Huju, 
Šarlotu Neumannovou, Olabanji Christophera Ogun-
wale, Karolínu Šindelovou, Terezu Vondroušovou, 
Anežku Žáčkovou, Vojtěcha Štěpánku, Annu Nytlovou. 
Přejeme miminkům i jejich rodičům, ať se jim v našich 
obcích hezky žije a klidně a pohodově vyrůstá! 

Společenská kronika - Vítání občánků 2018

Na této fotografii z listopadu se podařilo zachytit 
takovou zajímavost - pět generací z rodu Nechu-
tových,  vezměme to po pořadě  od nejstaršího 
člena: pan Zdeněk Nechuta, dále jeho dcera Jana, 
její dcera Lenka, její dcera Bára a její dcerka, nej-
mladší z rodu, Rozárka Culková. Se zármutkem 
však oznamujeme, že pan Zdeněk Nechuta po-
kojně zemřel dne 14.12.2018 ve věku  91 let.
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