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Vážení občané,

srdečně vás zdravím a předkládám vám opět infor-
mace o činnosti, záměrech a novinkách, které pro-
bíhají a které připravujeme. Na následujících strán-
kách si vám dovolím představit stručně závěrečný 
účet obce a některé zajímavé statistiky a údaje v 
něm obsažené. Celé znění závěrečného účtu včetně 
účetní závěrky obce za rok 2018 naleznete na we-

bových stránkách obce nebo v listinné podobě na 
obecním úřadě, popř. na poště. Po patnáctidenním zveřejnění pak 
bude tento dokument projednán a schvalován v zastupitelstvu. Sou-
částí zpravodaje je i pozvánka na 4.veřejné zasedání zastupitelstva. 
Činností a úkolů je stále obrovská spousta. Do toho se občas přidají i 
potíže s výpočetní technikou (většinou v době, kdy se to hodí úplně 
nejméně), protože nic není věčné a přepětí v naší elektrické rozvodné 
síti nastává poměrně často, a stres je na světě hned. Hospodaření 
obce prošlo pravidelným podrobným auditem z Krajského úřadu bez 
závad. Soupis kontrolovaných písemností a celkový výsledek auditu je 
popsán v závěrečné zprávě Přezkum hospodaření ÚSC, který je rov-
něž vyvěšen na webu i kamenné úřední desce. Finančně probíhal loň-
ský rok velmi uspokojivě vzhledem k naplánovaným příjmům i vý-
dajům. Plánujeme jen to, na co máme, příjmy spíše podhodnocujeme, 
abychom byli na konci roku raději příjemně překvapeni s lepším vý-
sledkem. Snažíme se obec nezadlužovat, ale vzhledem k tomu, že 
došlo již k doplacení některých úvěrů z minulosti a jelikož intenzívně 
investujeme do rozvoje obce, velké projekty jako rekonstrukce a rozší-
ření kabin a výstavba požární zbrojnice se i přes dotační výpomoc bez 
úvěru neobešly. Úvěry jsou spočítané na 10-12 let (kabiny 1,5 milionu 
a hasičárna 3,7 milionu. Kč. 


Na zadní obálce tohoto zpravodaje naleznete další pozvánku - plakát 
na 

Posvícení svatého Matouše se slavnostním 
otevřením požární zbrojnice dne 7.9.2019 od 13 
hodin. 

	 Letošní podzimní posvícení bude trochu ve větším sty-
lu, než v minulých letech, jelikož bychom tím zároveň poděkovali 
všem sponzorům, dárcům a donátorům dotací a darů na výstav-
bu nové požární zbrojnice na návsi v Prackovicích (podrobné 
informace o výstavbě, rozpočtu a fotodokumentaci k výstavbě 
naleznete v další části zpravodaje). Pozvánky na tuto akci rozesí-
láme všem zástupcům donátorů - Ústeckému kraji, HZS, minis-
terstvům, Nadaci Agrofert a dalším zapojeným osobám. Zároveň 
uvádíme některá fakta z historie naší JSDH jako vzpomínku na 
ty, kteří v jednotce v minulosti působili. Výstavba požární zbrojni-
ce byla velkou investiční akcí a přejeme hasičům, aby tato nová 
stavba dobře sloužila a napomáhala k plnění jejich nelehkého 
úkolu.


Obecní zpravodaj č .45 
Prackovice - Litochovice nad Labem

Úvodní slovo starostky Pozvánka na slavnostní 
otevření požární zbrojnice  

Nově postavená požární zbrojnice v Prackovicích nad 
Labem z dotace GŘ HZS a Programu pro JSDH ÚK v 

celkové hodnotě 8,8 mil. Kč (červen 2019)

(Úvodní slovo - pokračování na straně 2)

Informace o kotlíkových dotacích a možnostech kotlí-
kových půjček od obce uvnitř čísla na straně 4 a 5)
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(Úvodní slovo - pokračování ze strany 1) 

DOTACE ZÍSKANÉ PRO ROK 2019/2020 
	 V letošním roce se nám podařilo získat hned několik 
dotací. Ta zatím úplně největší je 2,2 milionu Kč na rekonstrukci 
bytů tří bytových jednotek v rámci tak zvaného sociálního bydlení 
(nízkopříjmové skupiny obyvatel, senioři, samoživitelky apod.). 
Jeden byt se bude opravovat v čp.2 a dvě bytové jednotky vznik-
nou v prvním patře a v podkroví školy. V Litochovicích vznikne 
jedna bytová jednotka z tak zvaného “cihláku” - v přístavbě kultur-

ního domu. 


Ta se však do této dotace připravit nestihla kvůli komplikacím při 
získávání stavebního povolení, a tak ji podáme v dalším kole do-
tačního programu MMR nebo do jiných dotačních programů. Rea-
lizaci akce vytvoření již získaných tří bytových jednotek však pře-
souváme na konec roku 2019 a počátek roku 2020, a to z důvodu 
velké technické, administrativní i finanční náročnosti právě probí-
hajících projektů - Nápravy škod na vodohospodářské infrastruktu-
ře a výstavby již zmíněné požární zbrojnice. Jednoduše řečeno - 
nejprve dokončíme jedno, pak zahájíme další.   
 	 V dalších fázích “Nápravy škod” jsme se zabývali prů-
zkumem systému odvodu povrchových a podpovrchových vod a 
jeho čištění, jelikož jeho kapacita je nutným předpokladem toho, 
aby přes naše obce mohly protékat nejen naše vody, ale i vody z 
velké stavby nad námi. Nejedná se zde totiž jen o svody dešťových 
vod, ale i změny proudění podzemních pramenů, změny jejich tras 
či intenzity. Z toho důvodu nám byl termín realizace projektu pro-
dloužen zastupitelstvem Ústeckého kraje do 31.10.2019 dodatkem 
ke smlouvě o dotaci č.2, jehož uzavření bylo schváleno regionálním 
zastupitelstvem dne 29.4.2019. Další velká dotace byla získána od 
GŘ HZS ČR na dopravní automobil pro naše hasiče na jejich pře-
pravu k požáru (do cisternového vozidla se vejde jen omezený 
počet hasičů). Jedná se o devítimístné transportní vozidlo, dotace 
od GŘ HZS je ve výši 450 tisíc Kč, k tomu jako kofinancování 
jsme získali od Ústeckého kraje z programu pro JSDH dalších 
300 tisíc Kč na kofinancování akce. Celková hodnota nákupu 
vozidla bude 900 tisíc Kč, takže spoluúčast obce by se měla po-
hybovat kolem 150 tisíc Kč. Dále jsme ze zmíněného dotačního 
programu pro JSDH Ústeckého kraje získali 80 tisíc Kč na další 
vybavení a výstroj jednotky a 70 tisíc Kč na opravu druhého cis-
ternového vozidla - Tatry 815, kterou jsme v roce 2018 získali 
darem od HZS Litoměřice, a to proto, abychom měli dvě výjezdní 
družstva ve dvou vozech z důvodu výkonu požární ochrany na pěti 
katastrech.

	 Dotace získaná od Ústeckého kraje z Programu obno-
vy venkova je ve výši 100 tisíc Kč určena na nákup multifunkční-
ho vozidla na zeleň, jelikož náš dosavadní pickup již končí svou 
životnost a jeho opravy již nejsou ekonomicky efektivní.
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DOTACE ZATÍM NEZNÁMÉ 
	 Výsledek další žádosti o dotaci na rekonstrukci kulturního 
domu Litochovice  na MMR ČR zatím neznáme. Bude zveřejněno až v 
průběhu června. Nemám informace o tom, zda byla alokace navýšena, ale v 
poměru k došlým žádostem byla velice nízká (1/7), takže jsem předem smut-
ná, že pravděpodobnost úspěchu této žádosti je velmi nízká. Další šance se 
rýsuje u MASky České středohoří, která by měla vyhlašovat začátkem příští-
ho roku podobný titul na opravu kulturních domů a obecních budov. Musíme 
však alespoň svépomocí přes léto odhalit patu budovy ze severní strany a 
zabránit tak dalšímu průniku vlhkosti do budovy. V budově a pod ní jsou také 
zasypaná schodiště a sklepy, kdy tento zásyp drží vlhkost a degraduje okolní 
zdi a výmalbu stěn.

Na sále kulturního domu máme v plánu instalovat hlavně topení, abychom jej 
mohli používat celoročně, zateplit strop, opravit podlahu, stěny, instalovat 
elektřinu a osvětlení. Sál také potřebuje vybavit - závěsy, opony, případně 

promítací plátno, projektor a podobně. V kulturním domě u vchodu na sál je 
také zazděná místnost, kde by měl vzniknout výčep s posezením. Litochovi-
ce v současné době nemají žádný hostinec, lidé se nemají kde setkávat a 
vesnice je tak mrtvá. Obec však na otevření takového zařízení potřebuje 
získat nemalé finance, takže záleží jen na tom, jak moc budeme úspěšní v 
získávání finančních prostředků. Kulturní dům Litochovice by si již zasloužil 
velmi razantní rekonstrukci. Usilovně na tom pracujeme. 


DROBNÉ ÚPRAVY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ V 
OBOU OBCÍCH 
	 Do dalších let bychom chtěli vylepšovat životní prostředí a 
vzhled našich obcí obnovou a hezkou výsadbou na návsích v obou obcích. 
Dotace na tyto záměry se rýsují již zkraje příštího roku od MAS České stře-
dohoří, a to ve velmi pěkném procentuálním rozložení - více jak 80% dotace, 
někde i 100%. Postupně připravuji vizualizaci a projekt úpravy parkoviště 
před kulturním domem, včetně výsadby stromů, vybudováním kašny, pří-
padně i vytvořením zde malého náměstíčka a přemístěním morového sloupu 
ukrytého za motorestem. Výhledově by bylo dobré plochu srovnat, udělat na 
její části kvalitní asfaltový povrch, parkovací část osázet stromy, doplnit za-
travňovacími dlaždicemi, které pobírají dešťovou vodu, doplnit lavičky, pří-
padně kašnu a přestěhovat na takto nově vzniklé “náměstíčko” morový 
sloup za motorestem. Morový sloup bychom dali opravit z dotací na kulturní 
památky a přesunuli jej na původní místo - to bylo v dolní části této plochy 
před KD. Tehdy tam tudy ještě protékal Litochovický potok, který je nyní na 
hřišti sveden do podzemí. Vznikla by tak pěkná revitalizovaná zóna jak pro 
návštěvníky morového sloupu, tak pro parkování před KD a před plánova-
ným nově vzniklým mezonetovým bytě v “cihláku” u KD. Celá tato část obce 
by dostala zcela nový rozměr…


	 
 (Úvodní slovo - pokračování na straně 4)
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Č. OBEC PRACKOVICE DOTACE 
VLASTNÍ 
ZDROJE

PROJEKT 
CELKEM 

1 Volby do zastupitelstev obcí 60 000,- Vratka – 23 857,- 36 143,-

2 Volby prezident 57 000,- Vratka – 21 229,- 35 771,-

3 Dotace pro JSDH za zásahy  
od ÚK 44 358,- - Rozpočet JSDH

4
Programu 2017 na podporu nové techniky, výstavby požárních 
zbrojnic - Požární zbrojnice Prackovice 
(nečerpáno, převedeno z 2017 do 2019)

500 000,- nečerpáno Převod do 2019

5
Finanční výpomoc z rozpočtu Ústeckého kraje - Náprava škod na 
ČOV a vodohospodářské infrastruktuře 
(ČOV, kanalizace splašk. dešť., ČSOV)

Celková částka 
z 2017: 

33 929 224,-

Čerpání 2017: 
8 363 558,22 
Čerpání 2018: 
19 226 000,-

Čerpání celkem 
2017/2018: 

27 589 558,22 
Zbývá do 2019:  

6 339 665,78

6 PORV MMR ČR, DT „Rekonstrukce povrchu multifunkčního hřiš-
tě v Litochovicích 277 780,- 119 519,84 398 389,84

7 MŠMT pro MŠ Brouček, školní asistent 
(průtoková dotace) 351.968,- - 351 968,-

8
EDS 014D24200 7038  
 Dotace GŘ HZS pro SDH obcí: 
Prackovice n.L.– požární zbrojnice

4 000 000,- 
čerpáno ve 2018: 

2 258 174,24
3 700 000,- 9 998 365,52

9
SZIF MZe DT 12966 Údržba a o kult.venkov.prvků ID 
129D662001560 
Obnova kaple sv.Jana Nepomuckého

592 412,- 253 891,- 846 303,-

10
11531 OPŽP 2014-2020 
ID  115D312040320 Doplnění lokálního výstraž. a 
varov.systému, digit.povodň.plánu obce Prackovice n.L.

182 146,50 78 062,79 260 209,29

11 Dotace MPSV prostř. Úřadu práce ČR na pracovníky VPP 293 710,- - Mzdy zaměstnanců 
VPP

ZÁVĚREČNÝ ÚČET - DOTACE ZÍSKANÉ V ROCE 2018

Celkem dotace přijaté v roce  2018:       4.180.000,- 

AKCE DOKONČENÉ V ROCE 2018

1. Oprava kaple sv.Jana Nepomuckého v Litochovicích (náklady celkem 900 tisíc Kč, dotace cca 600 tisíc Kč ze SZIF MZe) 
2. Rekonstrukce multifunkčního hřiště Litochovice – 3.fáze (oprava povrchu) – náklady celkem 400 tisíc Kč,  dotace celkem 300 tisíc Kč z MMR ČR 
3. Varovný protipovodňový systém – rozšíření o 6 rozhlasových hnízd (nyní celkem 26 rozhlasových hnízd), náklady celkem 260 tisíc Kč, dotace 182 tisíc Kč 

z OPŽP MŽ ČR) 
 Požární zbrojnice Prackovice nad Labem – v roce 2018 vyčerpáno z dotace celkem 2.258.174,29 Kč (dotace celkem 4 miliony Kč GŘ HZS, 500 tisíc Ústecký 

kraj, 200 tisíc Kč Nadace pro JSDH Agrofert)
5. Náprava škod na vodohospodářské infrastruktuře – páteřní stoková síť, průzkum a náprava škod (celkem 6 milionů Kč) 
6. Rekonstrukce a rozšíření fotbalových kabin na hřišti v Prackovicích n.L. náklady celkem 5,5 milionu Kč, dotace 3,2 milionu Kč od MŠMT ČR (získala TJ 

Sokol Prackovice pro Obec). 
V roce 2018 proběhly v obce projekty za necelých 15 milionů Kč.

Ukázka historických hasičských uniforem - stručnou 
historii naší jednotky JSDH viz str. 20. 
Náklady na provoz JSDH v roce 2018: 
Osobní výdaje                                                77.000,-

Drobný majetek (pomůcky)                            25.000,-

Nákup materiálu                                             48.000,-

Pohonné hmoty, maziva                                 20.000,-

Nákup služeb                                                 22.000,-

Opravy, udržován                                          102.000,-

Provoz budovy                                                50.000,-

Celkem výdaje                                    344.000,- 
Příjmy od obcí celkem:                      105.000,- 

Obec hradí ročně cca 250 tisíc na chod JSDH 
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Součástí záměrů vylepšení vzhledu jsou také naše pietní místa padlým 
v první světové válce, které v našich obcích máme - památníku v Lito-
chovicích a kamenné lavičky na návsi v Prackovicích, dále pak pieta 
někdejšímu starostovi Litochovic Franzi Kutscherovi na návsi v Lito-
chovicích, kam bychom rádi do budoucna dodali repliku původní pa-
mětní desky,  a celkové dokončení úprav okolí kapličky včetně vkusné 
výsadby a informační tabulky o historii kaple. Pozornost také zaměří-
me na vhodnější využití přilehlého parčíku. Zpracovala jsem drobnou 
vizualizaci toho, jak by bylo možné parčík upravit a více otevřít pro 
posezení a rekreační využití. Součástí by bylo osvětlení, chodníček, 
lavičky a přesun úřední desky dále od silnice do klidnější a bezpečněj-
ší zóny.  	 


	 

	 Totéž by se dalo vytvořit i na návsi v Prackovicích - otevřít 
ostrůvek rostlinstva k využití pro maminky s dětmi, turisty, k odpočin-
ku. Dokonce by mohl vzniknout i prostorný altán jako zastřešení  toho-
to místa s možným využitím na kulturní akce - namísto stanů, které 
každoročně na návsi stavíme. Pro lepší představu uvedu foto z jiné 

obce (může být 
různě velký, s 
p r ů h l e d n o u 
s t ř e c h o u - 
tento obrázek 
je pouze inspi-
rativní vizuali-
zace). Jsou to 
nápady a vize, 
k t e r ý m i l z e 
naše obce pro 
obyvatele zpří-
jemnit a vylep-
šit. 


	 Maminky na dětském hřišti nemají zastíněné posezení, mož-
ná i tam by se menší stříška dala vybudovat.

	 Farská zahrada je zatím hudbou budoucnosti, ale vylepšení 
vzhledu našich hřbitovů je realizovatelné i s malými finančními náklady. 
Na úhlednost, údržbu a hezkou výsadbu na hřbitovech se rovněž 
chceme intenzívně zaměřit. Doplnit na hřbitovy několik lamp a insta-
lovat vývěsní plochy s řádem veřejného pohřebiště a dalšími důležitý-
mi informacemi pro návštěvníky. Vzhledem k novele zákona o pohřeb-
nictví ze dne 31.5.2017 je potřeba doplnit a upravit identifikaci a evi-
denci hrobových míst. Z opuštěných a rozbitých hrobů posbírat torza 
a vytvořit celkovou pietu lidem, kteří tu žili před námi, ale jejichž hroby 
již dnes nikdo neudržuje a jejich součásti jsou rozbité a poházené 
kolem. Mohl by to být jeden ze společných projektů s budoucí part-
nerskou obcí ze Saska v rámci Euroregionu Elbe….


(Úvodní slovo - pokračování ze strany 2)
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(Úvodní slovo - pokračování na straně 6)

KOTLÍKOVÉ PŮJČKY 

	 V případě zájmu občanů o výměnu svých kotlů, 
které již nebudou po 1.9. 2022 vyhovovat normám (bude 
vydán zákaz kotlů 1. A 2.třídy), mají možnost zároveň 
zažádat o půjčku až do výše 150.000,-Kč na kon-
denzační plynové kotle, kotle na biomasu, pe-
lety s ručním podáváním a až 200.000,- na te-
pelné čerpadlo. Půjčku bude poskytovat obec a splá-
cet se může až 10 let podle smluvních podmínek vyda-
ných obcí. V případě vašeho zájmu je nutno tuto in-
formaci sdělit obci co nejdříve, abychom včas zažá-
dali o finanční prostředky na půjčky pro občany.  

 
Dotace na výše uvedené kotle činí 90.000,- až 

127.500,-Kč. Půjčku by tedy občan uhradil částečně 
ze získané dotace a zbytek by splácel dle dohodnuté-
ho splátkového kalendáře. Co se dotací týče, zpraco-
vání projektů a podávání žádostí o KOTLÍKOVOU DOTA-
CI, máme dohodu s Krajským úřadem pořádání semináře 
pro naše občany, kde se budou moci zeptat na všechny 
podrobnosti týkající se kotlíkových dotací, potřebných 
dokladů  a technických parametrů zařízení. Žádosti se 
budou podávat k rukám právě těchto pracovníků. Dotace 
se vztahuje na způsobilé výdaje na výměny kotlů reali-
zované již od data 15.7.2015 (čili lze zažádat o propla-
cení již realizované výměny i zpětně).  


SDĚLTE SVŮJ ZÁJEM O SEMINÁŘ / KON-
ZULTACI S PRACOVNÍKY K.Ú. NA VÝMĚNU 
KOTLŮ Z KOTLÍKOVÉ DOTACE ANEBO ZÁJEM 
O PŮJČKU NA TUTO VÝMĚNU OBCI DO 
30.6.2019. SEMINÁŘ SE USKUTEČNÍ DLE MOŽ-
NOSTÍ PRACOVNÍKŮ K.Ú. V MĚSÍCÍCH ČER-
VENCI NEBO SRPNU.

Vizualizace parčiku v Litochovicích
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	 Ilustrační foto - současná podoba morového sloupu a možné 
úpravy našeho morového sloupu po rekonstrukci a přesunutí na pů-
vodní stanoviště před KD Litochovice. Naše obec již nyní je cílem 
různých turistických výprav. 

	 Společně se zamýšlenou cyklostezkou je potřeba v obci ob-
novit mnohá léta znedbávané historické poklady, které se u nás do-
chovaly. Je třeba je opravit podle dobových fotografií a provést vhod-
nou úpravu okolí a výsadbu tak, aby byla taková výprava pro ná-
vštěvníky, ale i naše občany příjemná. Obnova kulturních památek 
bude probíhat postupně, jak bude možno získávat dotace z fondů na 
kulturní památky. Úzce spolupracujeme s odborem památkové péče 
v Lovosicích, s panem Paťchou. Uvádím zde další srovnávací fotogra-
fie pro ilustraci těchto záměrů 


 KOMUNIKACE, OSVĚTLENÍ 
	 Bez debat jsou nutné investice do místních komunikací a 
instalace nových světelných bodů tam, kde nyní bydlí lidé, ale je 
zde černo-černá tma. I na naše hřbitovy bychom rádi alespoň ke 

vchodu umístili osvětlení pro návštěvníky v  podzimních a zimních 
měsících. U komunikací je financování z dotačních zdrojů velmi nízké. Předpokládá-
me, že při prodeji parcel v nové rozvojové zóně zbyde i část financí na vytvoření ko-
munikace k novým rodinným domkům u rybníčku a na opravu stávajících silnic a cest, 
které ještě nově potaženy nebyly. Tím se volně dostávám k situaci kolem našeho 
územního plánu. Po posledním veřejném projednání v srpnu 2018 vyslovilo CHKO 
několik dalších připomínek. Nejzávažnější bylo negativní stanovisko k zanesení cyklo-
stezky do našeho územního plánu. Problémem pro ně bylo technické řešení uvedené 
v projektu. Po několika pokusech o vyjednávání nějaké možnosti situaci změnit jsme 
dospěli k závěru, že budeme souhlasit s vymezením koridoru cyklostezky podél stá-
vající silnice RI/30  do územní rezervy, kdy toto území bude prověřeno studií a mož-
nostmi řešení nejužšího místa podél skal tak, aby nedošlo k ohrožení bobra, lososa, 
vrb a topolů, ani vápenitých suťových polí, které se v těchto místech dle stanoviska 
CHKO nacházejí. Čeká se nyní na pořizovatele (MÚ Lovosice), až vydá pokyn zhotovi-
teli (Ing.Štádlerová), aby dle pokynů CHKO (v těchto pokynech se nejedná pouze o 
cyklostezku) územní plán dopracovala. Poté dojde k dalšímu veřejnému projednání. 
Cyklostezka by se pak po vytvoření všech požadovaných studií bude řešit už samo-
statnou změnou územního plánu. Hlavně jej již potřebujeme mít schválený, aby se 
naše obec mohla dále rozvíjet. Spousty lidí čekají na možnost zahájit svou stavbu.  

	 Když uvážíme výčet oblastí, které je v obci vylepšit, rekonstruovat nebo 
totálně přestavět, je potřeba uvážit i ekonomiku již fungujících oblastí. Podle součas-
ných propočtů si nemůžeme dovolit dotovat odpadové hospodářství ani odvádění a 
likvidaci odpadních vod. Z toho důvodu přistoupilo zastupitelstvo obce ke zvýšení 
ceny za odvedený kubický metr odpadních vod. 


(Úvodní slovo - pokračování za strany 4)

(Úvodní slovo - pokračování na straně 7)

Nika u kaple 
sv.Jana Nepo-
muckého v Li-
tochovicích - s 
původním po-
mníčkem a v 
současném 
stavu…  
Nahoře pak 
morový sloup a 
urpostřed po-
mník padlým z 
první světové 
války v Litocho-
vicích
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KALOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - STOČNÉ 
	 Na minulém veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 
16.5.2019 bylo proto projednáno a schváleno navýšení sazby stočné-
ho ze současných 32,-Kč/m3 bez DPH na 38 Kč/m3 bez DPH. I tak 
jsme stále pod sazbou SčVK, ačkoliv tato společnost musí mít na 
správu svých zařízení vzhledem k rozsahu své působnosti mnohem 
nižší náklady. Informaci o tomto zvýšení dostane každá připojená 
nemovitost do schránky spolu s vyúčtováním stočného za rok 
2018/2019. Nová sazba začne platit od data provedeného vyúčto-
vání za minulé období, tj. v období 2019/2020. Veškeré informace 
dostanou občané přiložené k vyúčtování stočného, které v sou-
časné době připravujeme k dodání.  

V současné době končí doba zkušebního provozu ČOV, 
dojde k jeho vyhodnocení a stanovení parametrů pro provoz trvalý, 
které budou schvalovat nadřízené orgány - vodoprávní úřad odboru 
životního prostředí v Lovosicích a Krajský úřad, Odbor životního pro-
středí. Souběžně se podle zkušebních a nově zjištěných parametrů 
zpracovává provozní řád ČOV pro trvalý provoz a aktualizace Kanali-
začního řádu dle nové legislativy a skutečností. Dále zastupitelstvo 
odsouhlasilo přípravu projektu kalové koncovky na ČOV tak, aby obec 
ušetřila za odvozy zvodnělého kalu, ale prováděli bychom si odvodně-
ní kalů u nás na místě a odváželi pouze našimi dopravními prostředky 
sušinu na kompostárnu. Podání žádosti o dotaci (85%) na MŽP se 
plánuje na podzim 2019.


ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ  
- POPLATKY ZA ODPAD 
	 Stejnou úpravu chystáme i u odpadového hospodářství. 
Zde nám ekonomika skvěle fungovala tři roky, protože propočty byly 
prováděné na cenové hladiny roku 2014-2015. Do dnešního dne ale 
svozová společnost AVE zdražila už čtyřikrát. Nechtěli jsme tyto skoky 
přenášet na občany a snažili jsme efektivním nakládáním s odpady 
cenu za odpady udržet. V současné době to již není možné - vzrostly 
ceny za elektrickou energii, za pohonné hmoty, technické požadavky 
jsou stále přísnější. Náklady na pracovníky ani nezapočítáváme. Přes-
to máme jeden z nejlepších systémů odpadového hospodářství v kraji, 
možná v republice, a mnoho obcí stále telefonuje o radu, jak na to, 
starostové jezdí k nám na exkurze a inspirují se. Cena za odpad na rok 
2020 ještě stanovena nebyla, ale vyhlášku s novou cenou připravíme 
do zastupitelstva během několika měsíců, se zahájením platnosti od 
1.1.2020. Věříme, že občané tuto nutnost pochopí. Na zasedání jsme 
slyšeli argument, že v Teplicích mají odpad zadarmo, což je ale napro-
sto neadekvátní srovnání. Teplice jsou jednak veliké lázeňské město. 
Mají obrovské příjmy z lázeňských zařízení, turistů, lázeňských hostů i 
velkých průmyslových podniků. Takovou drobnost jako odpady si 
zřejmě svým lidem mohou dovolit zaplatit. Také mám podezření na 

(Úvodní slovo pokračování za strany 6)

skutečnost, že zrovna v tomto městě je takové množství nemahatelných 
pohledávek právě za tyto poplatky, že se městu vyplácí více se tím ne-
zabývat, než složitě účtovat a účetně převádět a likvidovat pohledávky, 
které nikdy stejně neuvidí. Na druhou stranu - finance, kterými se odpad 
dotuje, může naopak město/obec použít na vylepšení života svých 
obyvatel (to za prvé), ale hlavně mi to nepřipadá ani trochu výchovné. 
Takový občan pak nemá potřebu ani trochu přemýšlet nad tím jaký od-
pad tvoří a kam jej odhazuje. Bohužel je jen velmi málo lidí, kteří dobro-
volně přemýšlejí o tom, co dělají, a zda je jejich chování v souladu s 
udržitelností života na této planetě. Jistě jste viděli záběry z méně vyspě-
lých zemí, kdy celé zálivy, zátoky, celá pobřeží jsou zavaleny plastovými 
odpadky, jak tahají z moře mrtvé živočichy, kteří jsou zamotaní do igeli-
tových tašek, v žaludku mají mnoho kilogramů plastů, takže hromadně 
hynou. Děti si v některých zemích hrají na obrovských haldách plasto-
vých odpadků, dělají si z plastových lahví žabky uvázané igelitovou taš-
kou. Člověk se k planetě chová odporně, zamořuje ji odpadech chemi-
káliemi, radioaktivním zářením ze zbraní a jaderného paliva, a planeta 
pomalu umírá. Nulová povinnost placení za produkci odpadu takovou 
spoušť jen podporuje. Člověk se tak utvrzuje v tom, že jeho chování je 
nepostižitelné. Poplatkem za odpad platíte to, že se odpad odváží tam, 
kam má, že se likviduje ekologicky, a že maximum z jeho objemu je zno-
vu využito v dalším cyklu zpracování. Vyhlášku o poplatku za odpad 
bude zastupitelstvo připravovat a schvalovat na podzim tohoto roku. 
Zde je tabulka příjmů a výdajů odpadového hospodářství:

Příjmy odpady ve 2018
Ekokom za sebraná množství recy-
lovatelného odpadu

117101

Prodej surovin - papír, kovy 22730
Elektrowin za elektro 5261
Asekol za elektro 1278
AVE za PET 8710
Poplatky občanů 328640

Příjmy celkem 483720

Výdaje odpady ve 2018
Bioodpady 5094
Sklo 15684
Pytle na třídění 17980
AVE svoz směsného KO 406770
Plasty 29129
Nadměrný 84836

Výdaje celkem 559493

ROZDÍL MEZI PŘÍJMY A VÝDAJI VE  2018:

Rozdíl: 463720,- - 559493,-  = - 95 773
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- Jestliže Bůh stvořil vše, to znamená, že Bůh stvořil i zlo, které existu-
je. A díky principu, naše činnost určuje nás samé - Bůh je zlo.  
Jak to student uslyšel, ztichl. Profesor byl sám se sebou spokojený. 
Najednou zvedl ruku jiný student:  
- Pane profesore mohu Vám položit otázku?  
- Samozřejmě, - řekl profesor.  
Student se postavil a zeptal se :  
- Existuje chlad?  
- Co je to za otázku, samozřejmě, že ano, tobě nikdy nebylo chladno? 
Studenti se zasmáli otázce spolužáka, ale ten pokračoval: 
- Ve skutečnosti, pane, chlad neexistuje, v souladu se zákony fyziky je 
ve skutečnosti chlad pouze nepřítomnost tepla. Člověka a předměty 
můžeme popsat a určit jejich energii na základě přítomnosti nebo vy-
tvoření tepla, ale nikdy ne na základě přítomnosti či vytvoření chladu. 
Chlad nemá svou jednotku, v níž ho můžeme měřit. Slovo chlad jsme si 
vytvořili my, lidé, abychom popsali to, co cítíme v nepřítomnosti tepla. 
Student pokračoval: 
- Pane profesore, existuje tma?  
- Samozřejmě že existuje - odpověděl profesor.  
- Znova nemáte pravdu, tma také neexistuje.  
Ve skutečnosti je tma díky tomu, že není přítomné světlo. Můžeme 
zkoumat světlo, ale ne tmu. Světlo se dá rozložit, a zkoumat svazek 
paprsků, ale tma se změřit nedá. Tma nemá svou jednotku, v níž ji mů-
žeme měřit. Tma je jen pojem, který si vytvořili lidé, aby pojmenovali 
nepřítomnost světla. 
Následně se mladík zeptal:  
- Pane, existuje zlo? 
Tentokrát profesor nejistě odpověděl: - Samozřejmě, vidíme to každý 
den, brutalita ve vztazích, mezi lidmi, trestné činy, násilí, vše to není nic 
jiného než projevy zla. 
Na to student odpověděl:  
- Zlo neexistuje, pane. Zlo je pouze nepřítomnost dobra, tedy Boha. Zlo 
je výsledkem nepřítomnosti božské lásky v srdci člověka. Zlo přichází 
tehdy, jako když přichází tma, nebo chlad - tedy v nepřítomnosti světla 
a tepla a lásky. Profesor si sedl.  
Ten student byl mladý Albert Einstein. 

    Přeji Vám, aby Váš prostor byl  vždy zaplněn světlem a láskou… Užijte si 
krásné a pohodové léto a na shledanou na některé z dalších akcí…                                                                                        


S láskou Vaše starostka 


Zastupitelstvo obce také souhlasilo s vyhledáním zahraničního 
partnera v rámci sdružení Euroregionu Elbe, a to z příhraniční části 
Saska. Zatím jsme dostali odpovědi od čtyř partnerských obcí, z 
nichž vybereme pro nás tu nejvhodnější, a to jak z hlediska velikos-
ti, ale hlavně zastoupení podobných spoků a sdružení, se kterými 
bychom v rámci dotačnho období Euroregionu Elbe vytvořili spo-
lečné projekty - soutěže dětských týmu, zájezdy seniorů, spoluprá-
ce hasičů a tvůrčích dílen. Nejenže lze získat na společné projekty 
finance, ale i opravit potřebné zázemí. O vývoji situace vás budeme 
pravidelně informovat.

	 Dále ve zpravodaji naleznete zprávy od našich spolků a 
zájmových skupin i něco málo z historie i současné činnosti našich 
hasičů. I nadále se budeme snažit plnit záměry, které jsme si stano-
vili, a pravidelně vás o všech novinkách budeme informovat. Ještě 
jednou připomínám pro všechny zájemce o kotlíkové dotace a ze-
jména o půjčky na výměny kotlů - co nejdříve informujte obec o 
svém záměru získat půjčku na výměnu kotle, abychom mohli vše 
potřebné včas zařídit.

	 A na závěr jeden zajímavý článek, který mi kdosi poslal:


ZLO NEEXISTUJE 
Profesor na univerzitě položil svým studentům otázku:  
- Je vše, co existuje, stvořeno Bohem?  
- Jeden ze studentů nesměle odpověděl: - Ano, je to stvoře-

no Bohem. 
- Stvořil Bůh vše? - zeptal se profesor  
- Ano, pane! - Odpověděl student. 
Profesor se tedy zeptal:  

Výsledky hlasování do Evropského parlamentu v 
naší obci 
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POŠTA OZNAMUJE ZMĚNU OTEVÍ-
RACÍ DOBY OD 1.7.2019: 

OTEVÍRACÍ DOBA VE STŘEDU SE 
ZKRACUJE NA PŮVODNÍ ČASY: 

 8:00 - 9:00  a    14:00 - 16:00

Nadcházející kulturní akce: 

Obec Prackovice nad Labem, 411 33 
Okres Litoměřice 

POZVÁNKA 
Starostka obce Prackovice nad Labem, v souladu s ustanovením § 
91, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v 
platném znění  tímto svolává a Vás zve na 4.veřejné zasedání 
zastupitelstva obce Prackovice nad Labem konané v roce 2019 
(celkově 6.), a to dne  

25.6.2019 od 19 hodin 
 v Hospodě Na statku v Prackovicích nad Labem 

Návrh programu zasedání: 

Schválení programu, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

1. Zpráva o činnosti (16.5.-25.6.2019), plnění usnesení 

2. Rozpočtové opatření 4/2019 

3. Závěrečný účet, účetní závěrka obce za rok 2018

4. Závěrečný účet, účetní závěrka příspěvkové organizace obce za rok 

2019

5. Smlouvy o poskytnutí dotací od Ústeckého kraje (pro JSDH a POV 

ÚK)

6. Vnitřní směrnice obce o odpisech

7. Pronájmy/ prodeje obecních pozemků

8. Došlé žádosti k projednání

9. Ceník poskytovaných služeb obcí - aktualizace

10.  Zhotovitel prováděcí dokumentace - sociální bydlení (3bj)

11. VŘ - dodavatel DA pro JSDH

12. Poptávkové řízení - dodavatel automobilu na zeleň

13.  Věcná břemena - (p.Strnadová, Česká telekomunikační infrastruktu-

ra) 

14. Různé / doplnění - dle potřeby

15. Diskuse 


Pozvánky a upozornění: 
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Informace z keramiky: 
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 Chtěli bychom touto cestou poděkovat vedení 
obce za příspěvek na zakoupení nové keramické pece.  
Od začátku roku se pilně věnujeme tvoření, abychom 
mohli překvapit  o Posvícení novými výrobky.  
 Pro někoho se to může zdát brzy, ale větší výrob-
ky jsou náročné na čas. Budeme se na Vás těšit u stánku 
s keramikou. Za keramický kroužek vám všem přeji krásný 
zbytek jara a pohodové léto.  

Ludmila Dlouhá 
Doplnění z obecního úřadu: bylo odsouhlaseno starou 
keramickou pec nabídnout k prodeji, náklady na nákup 
nové pece si keramika z 80% financovala ze svých inter-

Informace z MŠ Brouček: 
Výlet na loď Florentina 13.5. 2019 

	 Celá školky vyrazila na výlet. Naším cílem byla loď Florenti-
na, která patří rodičům Emilky M., a kteří nás pozvali na její prohlídku. 
Loď kotvila na nábřeží v Litoměřicích, kam jsme dojeli autobusem. 
Před lodí na nás čekal pan kapitán, všechny nás přivítal a pak jsme si 
prohlédli celou loď. Dostali jsme malé občerstvení a poslechli jsme si 
vyprávění o lodi. A potom nás čekalo překvapení, loď se rozjela a 
provezla nás do Prosmyk a zpět do Litoměřic. Bylo to krásné, užívali 
jsme si plavbu na palubě a ještě jsme si stihli prohlédnout kapitánský 
můstek. Moc děkujeme rodičům Emilky i celému osazenstvu lodi 
Florentina za krásný zážitek.


Z MŠ zdraví Jana Bartošová

Foto: MŠ na výletě lodí Florentýnou 

Foto: Nová pec pro keramiku a ukázka výrobků

Foto: Zahradní slavnost - rozloučení s předškoláky
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Informace ze setkávání seniorů: 
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Pravidelná setkávání seniorů 

	 I v letošním roce se pravidelně setkávají senioři na 
různých akcích, které pro ně připravuje Iva Ch., Jana B. a 
realizační tým. V zimních měsících jsme se sešli a naučili jsme 
se hrát stolní hru Domino, ale s trošku jinými pravidly, než jak 
to všichni hrají.  Z dalších akcí bychom připomněli úžasnou 
oslavu MDŽ, výlet do Zahrádek do údolí rozkvetlých bledulí a 
na kozí farmu, výlet do Litoměřic , kde jsme si prohlédli tkal-
covský stav, výlet  vlakem na zámek Nelahozeves a  6.6. 2019 
zveme všechny na výlet  kolem naší vesnice. Sraz na tuto akci 
máme v 17,00 u rybníčku v Prackovicích, stačí si vzít batoh a 
dobrou náladu. Máme připravené příjemné překvapení, sr-
dečně všechny zveme. 


 Foto - oslava MDŽ, výlet na kozí farmu, Zahrádky, spole-
čenské hry  a jiná společná setkání
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Zprávy od Veverčat: 

	 Za půlrok 2019 našlapala Veverčata při svých výle-
tech mnoho dalších kilometrů. Navštívila psí útulek v Ústí nad 
Labem (několik pejsků jsme i venčili). Zúčastnila se sportovní 
akce Medvědí stazka v Litoměřicích - děti si přivezly několik 
medailí. Navštívili jsme chovatelskou stanici německých ov-
čáků Ministerstva vnitra v Prackovicích, kde nás provedl sám 
pan major a ukázal nám narozená štěňátka. Jako první jsme 
viděli štěně, které poputuje do snídaně s Novou. Veverčata si 
ho vyfotila a fotografii si pověsila ve své klubovně. Veverčata 
si také volila mluvčí svého oddílu - Kačku a Valentýnku.

	 Založili jsme si herbář, učíme se poznávat přírodu. 
Hrajeme hry a hlavně, když není moc pěkné počasí, trávíme 
hodně času v tělocvičně (na sálu KD Litochovice)). Vyrábíme 
spoustu hezkých věcí, kterými si vyzdobujeme svoji klubov-
nu, soutěžíme v družstvech ve znalostech Česka, turistických 
značek a důležitých telefonních čísel, jako je policie, zá-
chranná služba, hasiči, či univerzální záchranářské číslo 112. 
Učíme se také první pomoc (zdravovědu). A to formou prak-
tických ukázek, otázek a odpovědí, i soutěží. 

	 

	 19.května 2019 byla Veverčata na krásném výletě 
Tiské skály. Přálo nám počasí, a tak se děti vydováděly při 
prolézání skalního masivu.

	 

	 7.7.2019 odjíždějí Veverčata na svůj již 21.letní tábor, 
vracíme se 14.7.2019. Letos jedeme do Jizerských hor do 
místa, které se jmenuje Josefův Dvůr.

Veverčata děkuji obci za to, co pro nás dělá. Díky.

   	 

	 Veverčata také děkují panu Dlouhému za výrobu 
triček s logemoddílu Veverčata. Díky.


Na závěr ještě zmíníme, že Veverčata k 20.výročí založení 
oddílu VEVERČATA vysadila před svou klubovnou pamětní 
strom - červený javor. Poděkování při této příležitosti pak 
patří panu Vyšínovi a panu J.Dlouhému za zhotovení pa-
mětní tabulky, kterou k nově vysazenému stromu umístí-
me. 

Za oddíl Veverčata Jana Legierski Bernášková  
a Lenka Poláková 

Foto: Veverčata - Medvědí stezka
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Pokračování ze strany 12 - Veverčata na brigádě Ukliďme  Česko dne 5.4.2019: 

Zpravodaj č.45, leden - červen 2019                       strana 13

Jako každý rok i letos Ve-
verčata  během  brigády 
Ukliďme  Česko  prošla 
břeh řeky Labe, parkovi-
ště i Motorestu a prostor 
kolem  hlavní  silnice.  Z 
důvodu  účasti  na  závo-
dech  si  brigádu  uspořá-
d a l a  s a m a  j iž  v  p á te k 
5.4.2019 se svými vedou-
cími  J.Bernáškovou  a 
L.Polákovou.
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	 Rybáři se nyní chystají na pořádání již očekávaného 5.ročníku Me-
moriálu Václava Jakubíčka - rybářskou soutěž pro děti i dospělé. Pozvánku 
na tuto soutěž přikládáme. Poslední dobou se kroužku nedaří sejít ve vět-
ším počtu členů, děti mají stále na práci něco jiného. Věříme, že je rybářské 
závody opět namotivují zase k rybaření.


	 Pečujeme také o rybníček v Prackovicích. Chodíme krmit ryby a 
snažíme se ve spolupráci s obcí zajistit stabilní přítok do rybníčka. Ztráta 
pramenů byla způsobena stabilizačními opatřeními na dálnici D8, která byla 
prováděna právě v trasách námi využívaných pramenů. Naším cílem je pro-
to prameny opět obnovit a dovést je zpět do našeho rybníčka. 


Za rybářský kroužek Zdeněk Blažej

Zprávy od rybářského kroužku: 
Hlavně mládež!  
Pak až to ostatní 
	 

	 34. Tolika dětmi v současné době dis-
ponuje fotbalový oddíl TJ Sokol Prackovice. A 
ano, je to přesně o 34 dětí víc, než před pěti 
lety. Nebudeme zastírat, právě na to jsme 
v  klubu nejvíce pyšní! Fotbalová mládež 
v Prackovicích naplno funguje a nutno podot-
knout, že nám vysekávají poklonu kluby po 
celém okrese. A to z jednoho prostého důvodu 
– ukázali jsme, že i v  době, kdy amatérské 
oddíly z  české fotbalové mapy spíše mizí, lze 
díky obětavé práci několika našich členů pra-
covat s dětmi a základnu spolku dál a dál roz-
šiřovat.

	 Mládež TJ Sokol Prackovice na sebe 
v první polovině roku 2019 upoutala pozornost 
i v celém okrese. Vyjma mistrovských soutěží, 
kde děti předvádějí čím dál lepší fotbal, naši 
nejtalentovanější hráči bojují i za okres Litomě-
řicko. Okresní fotbalový svaz Litoměřice totiž 
ještě nad rámec okresních soutěží zápasí na 
meziokresních turnajích. Těch se během sezo-
ny účastnili také dva naši zástupci - Marek 
Mitáček a Ivan Hauser. Okresnímu výběru roč-
níku 2007 se navíc dařilo výtečně, Litoměřicko 
postoupilo až do dvoudenního semifinále, kte-
ré se konalo v Praze. Dva kluci z Prackovic tak 
najednou hráli v hlavním městě proti výběrům 
z celé republiky. A to je přesně to, co nás táh-
ne za další prací!  

	 V současné době se můžeme opřít o 
dvě kategorie – mladší přípravku a mladší 
žáky. Do oddílu si našly cestu nejen rodiče a 
jejich děti z Prackovic a Litochovic, ale také ti 
z  Dolních Zálezel a Ústí nad Labem. Právě 
úspěšná spolupráce s  obcí Dolní Zálezly do-

TJ Sokol Prackovice: 

(pokračování na straně 15)
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spěla až k tomu, že v rámci mládeže oficiálně vystupujeme 
pod hlavičkou TJ Sokol Prackovice/Dolní Zálezly. 

	 Lidé nezasvěcení do fotbalového dění na podobné 
změny často argumentují tím, že pokud oddíl sídlí 
v Prackovicích, měli by v něm být jen reprezentanti z dané 
vesnice. Tato úvaha je špatná a v dnešním světě tabletů a 
chytrých telefonů v podstatě nereálná. Právě v době, kdy 
děti o sport přestávají mít zájem, je totiž zapotřebí spolu-
pracovat se všemi subjekty, které spolupracovat chtějí. A 
kromě toho, prackovická kopaná je stále složena ze jmen, 
která k ní patří doslova desítky let. Jen namátkou - v klubu 
aktivně působí jména jako Šonda, Sejkora, Bílek, Vojna, 
Vyšín, Nytl, Dragoun, Pechánek, Dlouhý, Piegelbauer, Do-
leček či Hauser. Jsem přesvědčený, že všechna tato jména 
neslyšíte ve spojitosti s místním fotbalem poprvé. 


	 Fotbalová mládež v Prackovicích ale zdaleka není 
jen o kopané. Děti pod vedením čtyř trenérů získávají pr-
votní pohybové zkušenosti ve všech směrech. Apelujeme 
na to, aby naši nejmenší členové měli aktivní sportovní ži-
vot, ale také na to, aby je zdobily vlastnosti jako slušnost, 
samostatnost, respekt k  druhým a ochota pomáhat. 
K tomu všemu dopomáhá i nové zázemí, které má TJ So-
kol Prackovice k  dispozici. I díky němu je naše práce 
s dětmi mnohem snazší, než tomu bylo v dobách předcho-
zích, kdy jsme se s nimi v době deště pomalu ani neměli 
kam schovat.

	 Co se týče dospělých mužstev, staré gardě sezona 
2018/2019 již skončila, A-tým svůj zápasový maratón zavr-
ší 15. června domácím utkáním s Litoměřickem D. A právě 
za celý A-tým mi dovolte poděkovat za vaši přízeň v  jarní 
části sezony. Pokud napíši, že jsme byli více než překva-
peni vysokými návštěvami na zápasech, nebudu daleko od 
pravdy. Děkujeme!    


S úctou Jan Pechánek,  
TJ Sokol Prackovice   

( pokračování ze strany 14)

Marek Mitáček a Ivan 
Hauser byli vybráni do 
Okresn ího výbě ru . 
Mužstvo postoupilo až 
do semifinále v Praze. 

Naše hráčka Vanesa Stevensová je ve výběru Krajskeho 
svazu Ústeckeho kraje ❗ Zúčastni se dvoudenniho pří-
pravného kempu v Roudnici ⚽  a nutno podotknout, že 
je ve velmi pěkné společnosti #  Přesně tohle chceme! 
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Dětský maškarní bál 
9.2.2019 

	 Druhý ročník Dětského maškarního bálu se konal v so-
botu 9. února, stejně jako loni v prackovickém Pohostinství Ko-
runa, a i letos se o hudební doprovod i moderování celé akce 
postaral DJ Jiří Havrla. Účast byla opět parádní, děti statečně 
soutěžily například v již tradiční „židličkované“, v podlézání tyče, 
a společně s naším klaunem žonglovaly. Konečný výběr poroty 
byl opět velmi nelehký. Letošní porota (z řad kulturní komise, i 
návštěvníků) vybírala tentokráte tři hlavní vítěze z  vymezených 
věkových kategorií, a i všechny ostatní děti byly odměněny ma-
lými balíčky. Celé odpoledne jsme si všichni moc užili, a již teď 
se  těšíme na příští rok. Rádi bychom také touto formou podě-
kovali firmě Emco spol. s  r. o., která kulturní komisi přispěla 

Kulturní akce leden-červen 2019: 

MDŽ - Zájezd do divadla 
4.3.2019 

Zájezd do divadla, který pořádáme pro naše ženy 
jako dárek k  MDŽ, se letos uskutečnil 4. března. Jako 
obvykle jsme navštívili Krušnohorské divadlo v Teplicích, 
které tento den uvádělo hru pražského Divadla Háta – 
Klíče na neděli. Bláznivá komedie o tom, co se stane, 
když si v  opilosti prohodí dva nespokojené manželské 
páry partnery a klíče od bytu. Po kratičké radosti z něče-
ho nového se však z této záměny roztočí kolotoč potíží, a 
tak brzy všichni zatouží jen po jediném – dostat se zase 
domů ke svému zákonitému partnerovi. Doufáme, že si 
všichni zúčastnění tento kulturní zážitek jako vždy náležitě 
užili.
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Ukliďme Česko 
6.4.2019  

	 Letošní ročník úklidu našich obcí a okolí proběhl 
na tři etapy. O první se v pátek odpoledne 5.4.2019 po-
starala naše Veverčata v čele s paní J. Legierski Bernáš-
kovou a L. Polákovou, a to z důvodu sobotní účasti Ve-
verčat na sportovní soutěži. Kulturní komise se proto 
s  těmito prvními účastníky sešla v pátek navečer před 
kulturním domem v  Litochovicích, a obstarala jim jako 
odměnu táborák s pečením buřtů. V sobotu se pak sešli 
občané v  devět hodin ráno před obecním úřadem 
v  Prackovicích, a u kulturního domu v  Litochovicích. 
Jako každý rok se účastníci vydali na jim dobře známá 
místa, která bylo potřeba zbavit nahromaděného nepo-
řádku. Po jedenácté hodině jsme se pak všichni také 
sešli u ohně v Litochovicích, a zakončili brigádu opeče-
ním buřtů. Třetí etapu úklidu zakončili po zápase naši 
fotbalisti se svými vedoucími – J. Bílkem a J. Podaným.


Kulturní akce leden-červen 2019 (pokračování): 
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Velikonoční tvoření 
13.4.2019 

	 Velikonoční tvoření, které pořádá kulturní komise 
obce společně s TJ Sokol Prackovice nad Labem, pro-
běhlo v  tomto roce 13. dubna od 14 hodin, v prostorách 
nové klubovny našich fotbalistů. Současně také dopoledne 
probíhal Nábor mladých fotbalistů. Letošní ročník probíhal i 
za účasti našeho výborného pletače pomlázek Pavla Hona, 
a děti i jejich rodiče si tak mohli odnést spoustu velikonoč-
ních výrobků, které jsme pro ně připravili. 


Čarodějnický rej 
30.4.2019  

	 Čarodějnický rej i letos navazoval na každoroční Sta-
vění májky na prackovické návsi. Z návsi pak vyšel čarodějnic-
ký průvod na prackovické fotbalové hřiště, kde na všechny če-
kal bohatý program. 

	 Dnešní svátek a tradice pálení čarodějnic, pochází z 
dříve pohanského svátku Beltain: oslava lásky, partnerství, se-
xuality, smyslnosti a hlavně plodnosti. Jak už té lidské, tak 
plodnosti přírody, úrody a zvěře. Tento svátek staří Keltové, 
Pohané a Slované slavili zakládáním velkých, očistných a po-
svátných ohňů. 	 	 Mladí lidé ohně přeskakovali a starší 
spolu se zvířaty procházeli mezi ohni, aby došlo k jejich očistě. 
Pak se kolem ohně tančilo a zpívalo. Dalším zvykem, který se 
udržel dodnes, bylo vztyčování májky. Symbolika tohoto zvyku 
je májka – falus (penis) proniká věncem – jóni (vagínou), který 
bývá na májku pověšen. Májky byly zdobeny květinami a ba-
revnými stužkami, nejčastěji červenou a bílou symbolizující 
boha (bílá) a bohyni (červená). Kolem májek lidé tančili kruhové 
tance posilující půdu. Při těchto oslavách se jedlo, pilo, tančilo, 
prostě se oslavoval život. K ránu se začali lidé v párech od 
ohňů vytrácet, aby zapálili plamen vášně a lásky. Tuto noc je 
každý muž Bohem a každý žena Bohyní. Muži i ženy mohli tuto 
noc sundat snubní prsteny, aby si pak mohli svobodně užívat 
lásky v přírodě. Partnera ani nemuseli znát. Nevěra byla uctíva-

ná jako posvátná součást rituálu. Milo-
vali se zejména v polích, lesích – jako 
poděkování přírodě za její plodnost a 
to údajně pomáhalo zajistit dobrou 
úrodu. Zřejmě z těchto dob nám zůstal 
zvyk líbat se na prvního máje pod roz-
kvetlou třešní, břízou nebo jiným stro-
mem. Děti počaté na Beltain se pova-
žovaly za posvátný dar Bohyně. A pro-
tože měly nejasné otcovství, starala se 
o ně společně celá komunita (vesnice). 

Kulturní akce leden-červen 2019 (pokračování): 
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(Čarodějnický rej- pokračování 

na straně 19)
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Prý to bývaly velmi šťastné děti Velké Bohyně. 	 	 	
Také se v tento den uzavírala zkušební manželství na 	
rok a den. Pokud se tento vztah osvědčil, mohli se vzít. 
Pokud ne, rozešli se bez výčitek. Takové oslavy se nelíbily 
pomalu se rozrůstající křesťanské církvi, která nemohla 
dovolit, aby se nadále tyto oslavy slavily v tomto duchu. 
Proto církev tento den připsala temné moci ďábla, usku-
tečňované prostřednictvím čarodějnic. Na ochranu lidí 
zbožných, mravných a poslušných se tento den zasvětil 
apoštolům Filipu a Jakubovi (odtud tedy filipojakubská 
noc) a pod jejich záštitou se zakládaly ochranné ohně, nad 
vrata a dveře se dávaly ochranné byliny. Na práh chléva se 
sypal písek nebo se pokládaly husté travnaté drny. Stavení 
se kropila svěcenou vodou. A ochranu měla zajistit také 
čára, nebo tajuplný nápis svěcenou křídou. Nejjistější 
ochrana však byla čarodějnice upálit. Tyto významy zneu-
žila inkvizice a v aktivní spolupráci se světskou mocí uspo-

(Čarodějnický rej- pokračování ze straněy 18)
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řádala "hon na čarodějnice", většinou nevinné lidi - oběti po-
věr a závisti. Vlna procesů proti ženám (ale i mužům) vrcholila 
v novověku, mezi lety 1550-1650, a týkala se jak katolických 
tak i protestantských komunit. Doloženo je 50 000 obětí, 
avšak předpokládá se jich o celý řád více.

	 Na nesmyslné upalování nevinných lidí měla proto 
poukázat scénka, kterou program Čarodějnického reje začí-
nal, a kterou předvedla Skupina historického šermu Páni 
z Kostomlat. Pro děti pak byly připraveny buřty k opečení, o 
hudbu se postaral DJ Jiří Havrla, o občerstvení naši fotbalisti 
a Míša Reichlová. Po sedmé hodině jsme vyhlásili a odměnili 
tři „nejhezčí“ čarodějnice, a celý program zakončila ohnivá 
show v  podání SHŠ Páni z  Kostomlat. I poté však zábava 
pokračovala celou noc, až do brzkých ranních hodin. My i 
tento rok děkujeme hlavně fotbalistům za pomoc při přípravě 
zázemí, a hasičům za přípravu ohniště.


Zapsala Andrea Honová 
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Hasiči - stručný výňatek z dochované historie naší JSDH  
	 Podle dochovaných dokladů byly 
jednotky dobrovolných hasičů v našich 
obcích zřízeny v různých obdobích, jeli-
kož obce fungovaly každá samostatně. V 
Prackovicích to bylo zapsání do Spolko-
vého katastru Okresního úřadu Litoměři-
ce Frewillige Feuerwehr Praskowitz dne 
5.5.1896, a zapsání Frewillige Feuerwehr 
Lichtowitz proběhlo dne 11.12.1923. 
Spolek požádal o povolení nosit stejno-
kroj, distanční znaky a používání roho-
vých signálů. 

Nejstarší dochovaná fotografie 
místních litochovických hasičů, kterou 
máme k dispozici, je z roku 1931. Veli-
telem jednotky a členy dobrovolných 
hasičů byli k datu 10.4.1924 dle archiv-
ních záznamů tito pánové:

velitel - Josef LEICHE, Litochovice čp.13, 
zástupce velitele - Paul WAGNER, Lito-
chovice čp.55, zapisovatel - Paul WAG-
NER, Litochovice čp.51, pokladník - Jo-
sef HELLER, Litochovice čp.19, velitel 
lezení (žebříku) - Josef KŘUPKA, Lito-
chovice čp.27, velitel stříkačky - Josef 
PRÜNZNER, Litochovice čp.46, dozorčí 
zbrojnice - Rudolf DENUTH, Litochovice 
čp.32.

	 V letech 1945 až 1946 dochází k 
novému osídlování obcí a je obnovena i 
činnost hasičů. Z obytného domu čp.8 v 
Litochovicích je zřízena hasičská zbrojni-
ce, která je používána do roku 1989. Do 
roku 1989 se SDH podíleli na požární 
ochraně, požární dohled a pořádání kul-
turních akcí, výchově mladých hasičů a 
akcí souvisejících s budováním infra-
struktury v obci. V těchto letech se zú-
častňovali soutěží v požárním sportu, 
kdy bylo několikrát dosaženo vynikajících 
výsledků. V letech 1989 až 1995 došlo k 
útlumu činnosti SDH. V roce 1995 zřídila 
obce Prackovice nad Labem JSDH obce 
Prackovice nad Labem a místní části 
Litochovice nad Labem. Do roku 2000 se 
jednotka potýkala s nedostatkem dobro-
volných členů a špatným technickým 
vybavením. Za vydatné pomoci obecního 
úřadu se podařilo vybavit SDH postaču-
jící technikou a členská základna doznala 
pozitivních změn, došlo k nárůstu člen-
ské základny. V roce 2001 se naši hasiči 
podíleli s dalšími 144 jednotkami SDH na 
dosažení světového rekordu v dálkové 
dopravě vody pomocí otevřených nádrží 
(cisternových vozů). Při tomto pokusu byl 
dosažen rekord v délce 47,2 km. V roce 
2002 se jednotka zúčastnila dalšího po-
kusu o světový rekord v dálkové dopravě 
vody, a to hadicemi s použitím přenos-
ných stříkaček přečerpáváním ze stroje 
do stroje s dalšími 162 jednotkami. Při 
tomto pokusu bylo dosaženo světového 
rekordu v délce 52,7 km. Voda se čerpa-
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Jednotku SDH se podařilo obnovit a výrazně omladit až v roce 2012 usilovným pořádáním náborových akcí a setkání s profesionálními 
hasiči HZS Lovosice. V té době se členem stal současný velitel JSDH Prackovice-Litochovice Michal Lupínek, který je od roku 2013 i 
profesionálním hasičem. Veškerá dosavadní práce na obnově i zkušenosti původních členů jednotky se zúročily v červnu 2013 při lik-
vidaci povodní. Krom jiných akcí se naše jednotka významně podílela na řešení situace při sesuvu na D8,, ale i při pomoci jiným obcím 
v záplavovém území našeho okresu. Jednotka si v této krizové době vyzkoušela své schopnosti, síly i solidaritu, odvedla obrovský kus 
práce a stav jednotky se ustálil na 17 dobrovolných hasičích. Do současné doby se významně zlepšilo materiální i strojní vybavení 
jednotky, a to zejména díky dotační pomoci Ústeckého kraje, a naše jednotka se pod vedením současného velitele výrazně profesio-
nalizuje.                                                                                                                                          (pokračování na straně 22)

la z Máchova jezera ve Starých Splavech, avšak cíle 
- ranveje bývalého vojenského letiště Hradčany u 
Mimoně pro absenci některých přihlášených jedno-
tek dosaženo nebylo, a finálový výstřik vody z histo-
rické parní hasičské stříkačky z roku 1907 se nepo-
dařilo uskutečnit. Překonali však světový rekord v 
délce položených hadic. V roce 2002 se jednotka 
aktivně účastnila záchranných pomocných prací při 
ničivých povodních, které v srpnu obec Prackovice i 
místní část Litochovice postihly. Velitelem jednotky v 
té době byl Bohuslav Dbalý, který řídil záchranné 
akce ve spolupráci s vedením obce a povodňovou 
komisí, řídil odklízecí práce a likvidaci následných 
škod v obci. Zásah probíhal ve spolupráci s JSDH 
Chotiměř, kdy každá jednotka měla na starosti jednu 
obec. V té době se potvrdila nedostatečná vybave-
nost jednotky z hlediska výzbroje, výstroje, materiá-
lového vybavení. I přesto dokázali členové velmi 
obětavě řešit a řídit veškeré práce, které byly pro 
zvládnutí ničivých povodní potřeba. Po roce 2008 
opět nastal útlum v činnosti hasičů. Z jednotky odešli 
starší členové a noví nepřicházeli. Jednotka také 
trpěla nedostatečným a zastaralým vybavením. I 
přesto byli zbylí členové významnou složkou obce při 
řešení krizových situací vznikajících pravidelně v 
souvislosti se změnou klimatu, změnou geologické 
situace nad obcí v souvislosti s výstavbou dálnice 
D8. Obec byla sužována přívaly vody z dešťů a nově 
oživlých pramenů. Hasiči pravidelně odstraňovali 
kameny a bahno z komunikací, čistili propustky.    
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všechna družstva dohromady. 

Disciplíny:  Dopravní nehoda 2 vozidel,  Pád 
vojenského letadla do civilní oblasti, Požár 
sklepních prostor, Záchrana tonoucího osoby a 
první pomoc, Silový šestiboj,  Záchrana osoby 
z lanovky pomocí lezce, Základy práce ve výš-
kách a nad volnou hloubkou, bezpečnost a 
prokázání znalostí, Vyhledávání osob v  nepří-
stupném terénu, transport zraněné osoby a 
zabránění unik nebezpečných látek.

Společná disciplína: Požár zámku

Další aktivity jednotky v obci (květen 2019): 

Stavění máje, hlídání a kácení máje, pořádání Májové zábavy. V sou-
časné době probíhají práce na rekonstrukci tatry  CAS K25, dru-
hého výjezdového vozidla naší jednotky. V letošním roce jsme získali 
pro JSDH dotace od Ústeckého kraje ve výši 300.000,- na nákup 
dopravního automobilu, 70.000,-Kč na opravu Tatry 815, a 
80.000,-Kč na vybavení.

➢Hasiči se těší na stěhování do nové požární zbrojnice. 

(Fotodokumentaci z její výstavby naleznete na následující straně 23) 
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Hasiči - současnost a současná činnost:  
V roce 2016 byla naše jednotka přeřazena z JPO5 do JPO3 a 
na základě smluv o sdružení prostředků zajišťuje požární 
ochranu celkem na pěti katastrech - kromě Prackovic a Lito-
chovic přibyly ještě Dolní Zálezly, Malé Žernoseky a Lhotka 
nad Labem, neboť tyto obce nemají vlastní jednotku SDH. Po-
žární ochrana na tak rozsáhlém území vyžaduje zároveň i rozší-
řené vybavení a personální obsazení. V roce 2018 získala obec 
díky aktivnímu veliteli dar v podobě druhého výjezdního vozi-
dla - CAS Tatra 815, na jejíž rekonstrukci v současné době 
naši chlapci usilovně pracují. Také dosud užívaná požární 
zbrojnice v Litochovicích n.L. se stala příliš těsnou a pro tak 
početnou jednotku nevyhovující. Již v roce 2015 zahájila obec 
ve spolupráci s velitelem kroky k získání dotace na výstavbu 
nové požární zbrojnice. Cesta byla dlouhá, nicméně dílo se 
po mnoha strastech podařilo. V červnu 2019 byla předána 
investorovi - Obci Prackovice nad Labem - nová požární 
zbrojnice, která má tři stání pro požární vozidla. Obec zároveň 
získala dotaci na nákup dopravní ho automobilu, takže nyní 
jednotka disponuje dvěma cisternami a velmi brzy i tranzitem 
pro 9 osob na přepravu členů jednotky k místu zásahu anebo 
pro krizové účely evakuace osob.  
Činnost hasičů v tomto roce: 
➢V roce 2019 absolvovala jednotka 4 výjezdy na požáry,  
z toho 2 velké byly v Prackovicích.

➢Jednotka se zúčastnila na Polepského Xboje, kde obhájila 

loňské první místo. Této soutěže se zúčastnilo 8 jednotek. 
Soutěž se skládá z 8 disciplín a jedné společné, kde zasahují 
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Výstavba požární zbrojnice 2018-2019 - fotodokumentace:  
Poděkování dárcům dotací Pro realizaci výstavby požární zbrojnice Prackovice nad Labem byly získány a využity 
následující dotace a sponzorské dary: Generální ředitelství HZS ČR 4 miliony Kč,  Ústecký kraj 500.000,-Kč, Nada-
ce JSDH Agrofert 200.000,-Kč, Kámen Zbraslav - materiální pomoc. Celkové náklady stavby byly 8,8 miliony. 
Vlastní zdroje obce: 4,1 mil.

Obecní zpravodaj Prackovice n.L. č.45 - Vydává obec Prackovice nad Labem, Náklad: 300 ks (do každé domácnosti výtisk zdarma) 
Tento zpravodaj byl zapsán Ministerstvem kultury jako periodická tiskovina a bylo mu přiděleno evidenční číslo:MK ČR E 22325. 
Připravila a graficky zpracovala: Mgr.Andrea Svobodová Křešová                                                                                       Tisk: AK Media 
kontakt: ou.prackovice@mybox.cz   www.prackovice -litochovice.cz 
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