KRONIKA
OBCÍ PRACKOVICE N/L A LITOCHOVICE N/L

Podpis starosty a otisk razítka

Změna kronikáře:
V dubnu roku 2007 složila svou funkci kronikářky obce Litochovice nad
Labem paní Lenka Poláková, která stála u zrodu novodobé kroniky obce
Litochovice od 1.1.1995. Veškeré předchozí záznamy jsou tedy buď
nenávratně ztraceny, zničeny anebo velmi dobře ukryty nebo kdesi
zapomenuty, takže stále čekají na své znovuodhalení a revitalizaci. Paní
Poláková svou kroniku vedla velmi svědomitě, poctivě a předpisově,
nicméně nová kronikářka ustanovená Obecním úřadem v Prackovicích
nad Labem si klade za cíl své zápisy rozšířit o historické souvislosti,
zaměřit se více na jednotlivé osoby, děje a subjektivní hodnocení. Dalším
okruhem zápisů by se pak měla stát alespoň souhrnná rekonstrukce
minulosti této obce a hledání souvislostí mezi ději minulými a současností.
Výhodou, ze které paní Poláková ve své práci čerpala, bylo, že její matka,
paní Jana Bernášková, byla dlouholetou zaměstnankyní Obecního
úřadu, kdy se ve své funkci tajemnice setkávala se všemi důležitými
informacemi a událostmi na úrovni místní samosprávy. Lidé se tady po
desetiletí dobře znají. Já jako nová kronikářka tuto výhodu nemám, ale
budu se snažit, aby tím kvalita zápisů nikterak neutrpěla. Kronika obce
Prackovice nad Labem je vedena zvlášť paní Peškovou. Následuje pokud
možno stručný životopis.
Životopis
Jmenuji se Andrea Svobodová Křešová, kronikářkou obce Litochovice nad
Labem jsem se stala dne 11. 4. 2007. Funkci jsem přebírala zcela bez
zkušeností, zato s nadšením a vizí, kam bych se ráda v této práci
posunula, a co je potřeba zdokumentovat. Jisté informace v tom, jak
kroniku vést, mi na žádost poskytla paní Pešková, dlouholetá kronikářka
obce Prackovice.
Narodila jsem se 24. května 1971 v rodině výtvarníka a učitele Jana
Křeše (nar.na Skalce u Třebenic), a Heleny Křešové, rozené Klímové (z

Lovosic). V roce 1975 jsme se z Lovosice přestěhovali do Třebenic (v mých
4 letech), kde otec působil jako učitel, a kde společně se třemi dalšími
lidmi postavil svépomocí bytový dům na adrese Žlábková 470.
V Třebenicích jsem prožila své nádherné dětství a mládí. Do základní
školy jsem chodila v Třebenicích (1977–1985), pak jsem studovala
Gymnázium v Lovosicích (1985 – 1989), pak jsem po úspěšných přijímacích
zkouškách studovala Pedagogickou fakultu v Ústí nad Labem, obory český
jazyk a literatura a anglický jazyk a literatura + pedagogika a
psychologie.
Od roku 1993 jsem začala ještě za studií tlumočit z a do jazyka
anglického. Po převratu v roce 1989 a uvolnění ekonomických a politických
poměrů začalo do našeho státu (ale i ostatních post-komunistických zemí)
proudit množství odborníků ze Západu, kteří se snažili pomoci
s přechodem našeho socialistického státu k tržní ekonomice. Já konkrétně
začínala s tlumočením v oboru zemědělství. Vysokou školu jsem ukončila
promocí v roce 1995. Mezitím jsem hodně cestovala: Mezinárodní festival
mládeže v Pchong-Jangu v Severní Korei (červenec 1989), Dny přátelství
v Damašku v Sýrii (listopad/prosinec 1989), putování po Francii
(červenec/srpen, 1991 a 1992), Mezinárovní tábor pro děti – příměstský
tábor v Middlesbrough v Severní Anglii, pobyt au-pair v Londýně (květen
– říjen 1992 + 1 měsíc dovolené s anglickou rodinou na Mallorce), výměnný
pobyt ve Švédsku (duben/květen 1993, Uppsala), tlumočení a režie
anglické verze loutkoherecké pohádky divadla Minor Praha (ředitelem
tehdy byl pan Karel Makonj, překlad hry vytvořil Šimon Pellar; březen/
duben 1996, hrabství Kent, Anglie). Dále jsem pak studovala jednoroční
kurs konsekutivního tlumočení na Fakultě translatologie FF UK u Dr.
Čeňkové a Abdalové (1994/1995), kurs pro soudní překladatele a
tlumočníky na právnické fakultě UK (1998/1999). V roce 2000 jsem
získala na základě rozhodnutí senátu Krajského soudu v Ůstí nad Labem
ze dne 7. 3. 2000 oprávnění vyhotovovat překlady se soudním ověřením,

a od té doby jezdím na pravidelné terminologické semináře tlumočníků a
překladatelů.
V Litochovicích bydlím od listopadu 2002, přihlášena k trvalému
pobytu zde jsem od 1.1.2003. V říjnu roku 2001 se na internetu v nabídce
realit kanceláře Poker objevila zajímavá sleva na veliký dům čp.48
s velikou zahradou z původní ceny 2,5 milionu na 900.000Kč. Po
telefonické informaci nám byla sdělena další sleva na 799.000. Ihned
jsme se objednali na prohlídku objektu, ale ještě večer před prohlídkou
jsme pronikli tajně děravým plotem do neproniknutelně zarostlé zahrady,
abychom nasáli atmosféru domu. Oficiálně jsme podepsali předběžně
smlouvu o budoucí koupi nemovitosti hned na prohlídce v sobotu
12.10.2001. Po vyřízení hypotéky jsme podepsali kupní smlouvu dne
19.12.2001. Do listopadu 2002 jsme prováděli svépomocí v domě úpravy
tak, abychom se mohli nastěhovat (z paneláku v Lovosicích). V době
stěhování do obce jsme měli již dvě děti: Andrejku (1997) a Vládika
(2002), který se nám narodil v průběhu rekonstrukce, a nyní máme ještě
Matěje, třetí dítě, které se narodilo již do tohoto domu (2006). Pracuji
doma jako živnostník (= jsem osoba samostatně výdělečně činná, avšak po
většinu času na rodičovské dovolené) jako překladatelka technických a
právních dokumentů, a jako soudní překladatelka. Je zajímavé, jak i
v tomto oborou došlo k protichůdnému vývoji. Ačkoliv co do kvality
překladů jsme se my, jakožto překladatelé, museli silně profesionalizovat
(čili to, co stačilo v devadesátých letech, je dnes amatérismus, používají
se sofistikované počítačové programy jako je TRADOS a podobně), sazby
za normostranu překladu nevzrostly ani o haléř (neustále přes agentury
pracujeme v průměru za 180,-Kč max. 250,-Kč za normostranu, u
soudních překladů, tj. u překladů s kulatým razítkem a tlumočnickou
doložkou, to je o 100,-Kč více, kdy jedna normostrana, zkráceně „NS“, je
1800 znaků i s mezerami. Přitom ceny potravin, energií, nájmů a všeho
od té doby narostly cca o 100% i více. To jen pro zajímavost…..

Budu-li se držet osnovy životopisu své předchůdkyně, paní Polákové,
musím se ještě zmínit o svých zájmech a zálibách a zaměření. Krom
anglického jazyka je mou velkou zálibou malování obrazů, historie, umění
a filosofie nebo spíše esoterika a svět energií a jemnohmotných bytostí.
Maluji obrazy naivního stylu, které mají velký úspěch u mých přátel. Mám
ráda zvířata, chovám bernské salašnické psy, mám ještě voříška Dášu,
dvě činčily, dvě morčata, čtyři kočky, králíka a dcera má asi deset
křečků). Zajímám se o karmické vztahy, pozitivní magii, přírodní národy
a jejich moudrost. Jsem blázen do svých dětí a baví mě odhalovat složitou
a bohatou historii našeho domu v Litochovicích a dějiny zašlé časem, které
jsou v této obci stále ještě tabu a téměř v zapomnění. Při sbírání informací
mám pocit, jakoby se kolem mne náhle rozprostřel Kavkův Zámek. A tak,
stejně jako čtenář těchto řádek, jsem zvědavá, zda se mi alespoň zčásti
podaří poodhalit roušku tajemství minulosti a správně zachycovat děje
přítomnosti tak, aby se zachovaly do daleké budoucnosti. Myslím, že
kronika je hlavně o lidech, o jejich charakterech a vztazích mezi nimi,
které mají pak vliv na vývoj celou historii obce. Mnohdy velké věci se dějí
na základě zcela nenápadných malých událostí….
MOTTO:
KDO NEZNÁ SVÉ VLASTNÍ DĚJINY, BUDE SI JIMI MUSET PROJÍT
ZNOVU.

KAPITOLA 1
OBECNÍ ÚŘAD – POLITICKÝ ŽIVOT OBCE

Z usnesení jednání obecního zastupitelstva obce Prackovice vyplývá, že
dne 29.11.2006 zastupitelstvo projednávalo volbu předsedy finačního
výboru a předsedy kontrolního výboru pro nadcházející období.
Zvoleni byli:
Předseda finančního výboru – Ladislav Svoboda
Členové Ing. Holečková Vilma, a Ing. Martin Dlouhý
Předsedové kontrolního výboru: Bohuslav Dbalý
Členové: Pěčová Hana, Nytl František.
Další ustanovení členové:
Předseda stavební komise Antonín Lupínek ml.
Členové: Vít Josef, Petrik Karel
Předsedkyně sociální komise: Buřičová Anna
Členové: Zdeňka Francová, Piegelbauerová Dagmar
Předsedkyně kulturní komise Soukupová Jiřina,
Členové: Salačová Jaroslava, Kunertová Marie
Předseda bytové komice: Hauserová Eleonora
Členové zastupitelstva OU
SLOŽENÍ OBECNÍHO ÚŘADU:
Zaměstnanci Obce
Tajemnice
vlastní žádost
Účetní

Jana Bernášková do 31.4.2007
Hana Pěčová od 2.22007

Hlavní účetní
Eva Křížová
Uklízečka
Zdeňka Kodýtková
Řidič multicary, údržba zeleně a obsluha ČOV Dědina Václav
Pracovníci z úřadu práce výpomoc Otakar Hložek do 8.5.2007
František Hotový
Iva Dbalá
Zastupitelé obce Prackovice nad Labem 2007
Starosta
Josef Kodýtek
Místostarostka Eleonora Hauserová – do 28.2.2007 na vlastní žádost
odstoupila (důvodem byly její neshody s panem J.Dlouhým a B.Dbalým,
z objektivního hlediska nebylo dle slov pracovníků OU únosné vykonávat
funkci místostarostky a ředitelky MŠ, kde paní Hauserová působí již
dlouhou řádku let).
Místostarosta Bohuslav Dbalý od 14.3.2007
Sociální komise

předseda Anna Buřičová
Členové Zdeňka Francová
Dagmar Piegelbauerová do 30.4.2007
Věra Lupínková od 1.5.2007

Kulturní komise předseda Jiřina Soukupová
Členové Marie Kunertová
Jaroslava Salačová
Finanční výbor předseda Ladislav Svoboda do 14.3.2007
Jiří Dlouhý od 14.3.2007
Členové Ing. Vilma Holečková
Ing. Martin Dlouhý
Kontrolní výbor předseda Bohuslav Dbalý do 14.3.2007

Ladislav Svoboda od 14.3.2007
Členové Hana Pěčová do 14.3.2007
Antonín Lupínek od 14.3.2007
František Nytl
Bytová komise

předseda Eleonora Hauserová
Členové – zastupitelé mimo starosty

Zaměstnanci obce:
Tajemnice
Jana Bernášková (do 30.4.2007, kdy pracovní poměr
na vlastní žádost ze zdravotních důvodů ukončila)
Účetní
Hana Pěčová (od 2.2.2007)
Hlavní účetní Eva Křížová
Uklízečka
Zdeňka Kodýtková
Řidič multikáry, údržba zeleně – Václav Dědina
Pracovníci z úřadu práce na výpomoc
Otakar Hložek (do 8.5.2007)
František Hotový
Iva Dbalá
Úřední hodiny:
Pondělí 7:00-12:00 12:30-16:00
Úterý 7:00-12:00 12:30-16:00
Středa 7:00-12:00 12:30-17:00
Čtvrtek 7:00-12:00 12:30-16:00
Pátek 7:00-12:00 12:30-14:30
Matriční statistika:
Narození:

15.11.2007 Stevensová Valentýna a Stevensová Vanesa
Zemřelí:
21.2.2007 Aloisie Rijasková
Nerozdělený zisk z roku 2005 z položky 932 ve výši 206.463 Kč na
pokrytí investičních nákladů výstavby bude převeden na účet 215 a bude
použit na pokrytí investičních nákladů výstavby vodovodu, kanalizace,
čističky odpadních vod a vodovodních a kanalizačních přípojek.
Z usnesení č.3/2007 ze zasedání obce Prackovice nad Labem konaného
dne 14.7.2007 vyplývá, že zastupitelstvo obce projednalo rezignaci
místostarostky Eleonory Hauserové na tuto funkci a volbu nového
místostarosty – odvolání předsedy kontrolního výboru – odvolání předsedy
finančního výboru, - odvolání člena kontrolního výboru a volbu nových
předsedů a člena. Dále pak projednali reklamaci firmy Japis a vybírání
vodného a stočného (vybírá se od občanů v hotovosti jednou za čtvrtletí).
Eleonora Hauserová na svou funkci rezignovala. Jedna strana hovoří o
tom, že kapacitně a časově byla funkce místostarostky a ředitelky MŠ
Brouček neslučitelná. Z druhé strany však zaznívají i hlasy o nadměrném
osobním tlaku ze strany mužské části zastupitelstva, zejména pak osobní
výhrady pana J.Dlouhého a B.Dbalého. Do funkce místostarosty byl tedy
zvolen pan Bohuslav Dbalý. Podle informací zúčastněných bylo toto
zasedání velmi emotivní, ostatně jako většina z nich. Zastupitelstvo dále
zvolilo Ladislava Svobodu do funkce předsedy kontrolního výboru, Jiřího
Dlouhého do funkce předsedy finančního výboru.
VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ 7.3.2007 – CHATA TĚLOVÝCHOVNÉ JEDNOTY U
LABE
Za zmínku stojí události okolo tohoto zasedání, ačkoliv běžná zasedání
zřejmě tolik emocí nevzbuzují, tento den to bylo jinak. Jádrem zájmu

občanů byla chata otužilců u řeky Labe v Litochovicích, která byla
majetkem obce. Jedním z bodů programu zasedání byl převod této chaty
z obce na Tělovýchovnou jednotu Litochovice, která ji léta využívala.
Nejprve jako chatu otužilců, kdy se v obci konaly slavné otužilecké závody
v plavání v lednové ledové vodě, koupání na Štědrý den a podobně
(účastníkem byl i slavný plavec přes kanál La Manch pan Josef
Venclovský, aktivistou místního spolku otužilců býval pan Aplt). Vedoucím
otužilců později býval zde pan Hubert Brodňan (podrobnější informace o
historii Klubu otužilců v Litochovicích viz na jiném místě), členy Jednotky
pak jsou krom jiných paní Bernášková, paní Poláková, paní Dlouhá,
Matoušková a další. Poté, co pan Brodňan v roce 2006 oznámil konec
činnosti místní organizace otužilců a po opravě po povodních roku 2002,
začali tuto chatu hojně využívat jachtaři. Prostor u vody v této části
využívali jako kotviště pro své jachty. Vedoucím jachtařů zde v obci je pan
Dlouhý Jiří. V loňském a předloňské roce se objevila jedna jeho jachta
s nápisem „NA PRODEJ“ a pan Dlouhý si opatřil jachtu jinou. Jachty
nesly název DANDALION a DIJON I a DIJON II (XXX – upřesnit s panem
Dlouhým). Podle výpovědi místních lidí se pan Dlouhý v obci u některých
občanů netěší oblibě. Zřejmě proto, že je vnímán jako tzv. „podnikatel“.
Také bylo sděleno, že má schopnost vyjít s některými, ale i popudit jiné
obyvatele. Ve chvíli, kdy se měla chata převádět na TJ, ve které sehrává
aktuálně viditelnou úlohu pan Dlouhý se svými jachtami a jachtaři
přijíždějícími z jiných částí republiky, a v souvislosti s rozsáhlou investicí
obce do této chaty (ve výši XXX z obecního rozpočtu) a převod za
symbolickou korunu, si místní občané tento převod vysvětlili tak, že obec
nechává a převádí chatu darovací smlouvou osobně panu Dlouhému, kdy
vzniká pouze povinnost úhrady darovací daně z odhadní ceny nemovitosti
s tím, že pozemek pod stavbou zůstává i nadále v majetku obce.
Nejmohutnější a nejhlučnější diskuse probíhala mezi panem Dlouhým, jeho
ženou a v opozici paní Kamarytovou a panem Lapáčkem. Zastupitelstvo
se snažilo vysvětlit vzniklé nedorozumění, většina členů byla velmi

nervózních, docházelo na procesní chyby při schvalování tohoto návrhu,
který byl nakonec většinou hlasů k nevoli občanů přijat. Hlasitá a
vzrušená debata na zasedání však měla dohru ještě druhý den ráno. Byla
to velikonoční neděle a paní Kamarytové se na vratech objevil bílou barvou
obrovský kosočtverec s čárkou uprostřed a po obvodu. Kamarytová
informovala pana starostu Kodýtka, který ihned na místo dorazil i
s místostarostou B.Dbalým. Ten poradil paní Kamarytové řešit celou
událost udáním na policii ČR. Paní Kamarytová si tedy nechala
zaprotokolovat podání trestního oznámení na neznámého pachatele pro
poškozování cizí věci. Pachatel výtvarného díla na Kamarytových vratech
vypátrán nebyl. Došlo i k občanským akcím a peticím občanů proti a
naopak pro převod této nemovitosti. Nestalo se ale v důsledku těchto akcí
nic zásadního a chata byla převedena. Místní si zvykli na to, že patří
jachtařům. Došlo k odstoupení místostarostky paní Hauserové ze své
funkce. Viz zápis ze zasedání ze dne 14.3.2007.
TŘÍDĚNÍ ODPADŮ
V obci se již dlouhodobě třídí odpad a občané si kontejnery na tříděný
odpad nejenže zvykli používat, ale mnohdy jejich kapacita ani na objem
vytříděného odpadu nestačí. Jedná se zejména o dny po svátcích
vánočních, o prázdninách a další období, kdy lidé tráví více času doma.
Někdy se při zpožděném vývozu kontejnerů hromadí odpad i v jejich okolí.
Od června roku 2007 dochází ke změně systému vývozu tříděného odpadu
a dle nařízení společnosti AVE, která má s obcí na svoz tříděného odpadu
smlouvu, dochází také k výměně kontejnerů. Přibyly dva kontejnery na
duté plastové obaly (převážně PET lahve) žluté barvy. Zelený kontejner,
který dříve pojímal vše, co nebylo papírem a byl určen pro všechny druhy
dutých obalů (sklo, plasty, plechy dohromady) se nyní stal kontejnerem
pouze na sklo (barevné i bílé dohromady). Modrý kontejner na papír
zůstal. Občané vesnice se mnohdy dotazovali, jak je s takto vytříděným
odpadem dále nakládáno. Neuspokojovala je odpověď, že se předtím

vytříděný odpad vysype opět dohromady na korbu jednoho nákladního
auta. Ani skutečnost, že dříve zelený kontejner obsahoval všechny duté
obaly dohromady, občany nijak v důvěře ke třídění surovin nepodpořila.
Nicméně obaly většinovou součást odpadkových košů v našich
domácnostech a třídění obalů tím pádem velmi šetří místo v soukromých
popelnicích. Do kontejnerů na tříděný odpad se však nesmí dávat obaly
z plechu, které podle slov pracovnice OU žádná sběrna v současné době
nechce vykupovat. Kontejner na tuto druhotnou surovinu proto v naší obci
nemáme. Stanoviště kontejnerů na tříděný odpad jsou dvě – jedno je na
betonové ploše u obchodu POTRAVIN (4 kontejnery) a u domu paní Malé
na rozcestí u lípy (3 kontejnery).
K informacím o dění v obci slouží obchod potravin, který si od obce
pronajímá paní Eva Smolová (pracuje zde již 13 let – tj. od roku 1995).
Od poloviny září roku 2007 dospěla k názoru, že bude ekonomicky
výhodnější omezit prodejní dobu v obchodě, která byla původně od 8:00
do 12:00 a pak od 14:00 do 16:00 a v sobotu dopoledne do 12 hodin,
pouze na dopolední hodiny. Paní Smolové v obchodě vypomáhala
odpoledne a zejména pak v pátek a v sobotu ráno paní Vondroušová
Zuzana, kdy přebírala i ranní a odpolední zboží a vykonávala sama
prodej v obchodě. Od října 2007 tedy obchod provozuje pouze
v dopoledních hodinách do 12:00 a paní Vondroušová již v obchodě od té
doby na částečný úvazek nepracuje.
Podle pozorování a slov paní Vondroušové je na vině úpadku krom obecné
situace také skutečnost, že otevírací doba obchůdku je až od 8 hodin, takže
lidé, kteří jdou brzy ráno na vlak, a děti do školy, si nemohou koupit
svačinu. Také sortiment zboží je velmi zúžený, chybí lahůdkové zboží,
které je k dispozici jen v pondělí, a po zbytek týdne regály zejí prázdnotou.
Sortiment je jen velmi základní, v deset hodin už některé dny nejsou
rohlíky, jiné dny paní Smolové i 200 rohlíků přebývá.

Další informační plochou jsou zasklené vývěsní skříňky obecního úřadu u
silnice mezi rozcestím a kapličkou a dřevěná otevřená deska pro oznámení
veřejnosti určená pro plakátky a informační oznámení občanům. Kromě
plakátků o pořádání plesů, zábav a různých akcí lze zde vidět i pozvánky
na zasedání nebo výzvy k pomoci při hledání zaběhnutého psa, nabídky
řemeslných prací různých živnostníků (broušení řetězů pan Szajkowski)
a podobně. K dispozici je zde i jízdní řád osobních vlaků ČD na trati Ústí
nad Labem (Děčín) – Roudnice nad Labem, jelikož spojů ČD místní občané
stále hojně využívají k dopravě nejen za zaměstnáním, do škol, ale i za
nákupy, úřady a lékaři.

KAPITOLA 2
PRŮBĚH ROKU, POČASÍ, ÚRODA

Počasí bylo již tradičně mírně popletené. Zima byla nebývale teplá, téměř
beze sněhu. Již od konce ledna se teploty pohybovaly vysoko nad nulou,
poslední sněhová přeháňka nastala 7.února, kdy nečekaně napadlo cca
15 cm mokrého sněhu, který ráno stejně všechen roztál a od té chvíle
jakoby začalo jaro. Únor byl velmi teplý a suchý. Po zmíněné přeháňce
přetrvávalo počasí beze srážek až do května. Veškerý růst v přírodě byl
tím pádem o měsíc urychlen. Meruňky začaly kvést již počátkem března
a jako naschvál do rozkvetlých stromů přišlo chladné počasí. Včely jen
stěží mohly vylétnout. Šeříky vykvetly naplno již okolo 20.dubna, o celé
tři týdny dříve, než běžně kvetou. Jaro bylo ale extrémně suché s velkými
dopady na objem úrody. V dubnu byl vyhlášen stav zvýšeného nebezpečí
vzniku požárů. Obavy pokračovaly i v období pálení čarodějnic, kdy
hrozilo nebezpečí rozsáhlých požárů v suché přírodě. Tento stav trval až
do počátku května, kdy konečně přišlo období asi týdenních dešťů. Srážky
však byly, bohužel, doprovázeny i častým krupobitím, takže tvořící se
úroda meruněk, broskví, jablek a dalšího ovoce postihlo potlučení
kroupami. Při velmi prudkých lijácích dokonce docházelo k odplavování
úrody z polí. Tam, kde překonali sucho a obilí přeci jen vzešlo nakonec
zasáhla zase extrémní voda, kterou zase následuje extrémní sucho
v druhé půli května a v červnu. Ministr zemědělství Gandalovič dokonce
zvyšuje možnosti úlev zemědělcům ze strany pozemkového fondu. Nicméně
tam, kde nějaké obilí zbylo, sklízelo se o celý měsíc dříve než rok předtím
– prakticky na konci července bylo vše pod střechou.
Po lijácích v květnu došlo i v Litochovicích k potížím, při nichž museli
několikrát zasahovat i místní hasiči (spadlé stromy v kopci na silnici
směrem na Chotiměř, naplaveniny vody pod viaduktem směrem k hlavní
silnici i provalená zídka a spadlý plot z Višínovy zahrady a u paní Malé

v předzahrádce. Kromě dešťů zasahoval i velmi silný vichr na úrovni
vichřice (11.5.2007), kdy praskaly větve, létaly tašky ze střech a padaly
ploty.
V červenci na nás příroda zase přichystala velké teplotní skoky. První
prázdninové dny letně příliš nevypadaly – chladný déšť a teploty kolem
16 stupňů Celsia v týdnu od 9.7.2007 příznivce letního koupání nijak
nenadchly, ovšem hned nato od 14. do 18.7.2007 teploty vystoupaly o
neuvěřitelných dvacet stupňů vzhůru na hodnoty od 31 do 42 stupňů
Celsia a padaly teplotní rekordy. Lidé téměř nevycházeli a nejlépe bylo
v chládku prastarých zdí nebo u vody. Velké vedro trvalo několik týdnů a
voda se vypařovala ještě dříve, než dopadla na zem, ke kořenům rostlin
se nedostalo téměř nic. Vyhlášená pěstitelka fuchsií paní Nováková
prohlásila, že v takových povětrnostních extrémech je veškeré zahraničení
k ničemu a že s pěstováním fuchsií po mnoha letech zcela končí, jelikož jí
plísně a paraziti zničili téměř celou sbírku rozmanitých druhů těchto
květin. Rostliny vysílené teplotními výkyvy se napadení pak
neubrání. Podzim a první zimní měsíc konce roku pak ničím naštěstí
extrémní nebyli, i když podzim byl velmi milosrdný a topit se začalo až
koncem října. Zimní měsíc byl zcela běžný svými teplotami. Nepříjemné
byly jen velké mrazy bez sněhové pokrývky, které nedělají přezimujícím
rostlinám dobře. Podle meteorologů se opět konec roku řadil ke srážkově
podprůměrné. Vánoce i Silvestr byly bez sněhové nadílky a tudíž bez
potřebné sváteční atmosféry. Letos se Ladovská zima nekonala. Závěr
roku oslavili občané ve svých domácnostech, na chatách a chalupách s
přáteli a někteří také návštěvou nedalekých Lovosic, kde se v 17 hodin již
tradiční ohňostroj na závěr roku s hudbou. Nadcházející rok však všichni
vyhlížíme s velkými obavami v důsledku již probíhajícího zdražování
potravin, energií, služeb, zavádění plateb u lékařů (30,-), na
pohotovostech (90,-) a v nemocnicích za pobyt (60,-/den).

KAPITOLA 3
VÝSTAVBA + ZEMĚDĚLSTVÍ

FARMÁŘ HEŘMANOVSKÝ
Chov skotu s volným ustájením. Dobytek se pohybuje volně po pastvinách,
jedná se jalovice a býky na maso v elektrickém ohradníku. Vlastní několik
traktorů a kombajn (upřesnit informace s ním osobně). Během tohoto roku
provedl zemní práce na ploše před kravínem, kde si nechal prohrábnout
plochu na parkování strojní mechanizace a zejména pak rozhrnout plochu
podél cesty. Cestu kolem kravína koncem roku ze strany blíže ke hřbitovu
zahradil velkými vraty, která se zamykají na zámek. Lidé, jejichž
zahrady ústí svým zadním koncem k cestě u kravína zjistili, že jim
nahrnul velký objem zeminy nad jejich vrata a tyto rodiny mají
znemožněný východ směrem ke kravínu. Krom toho jim v průchodu brání
i již zmíněná uzamykatelná vrata.
V horní části pastvin a podél silnice v celé délce serpentýn směrem na
Chotiměř došlo během roku k rozsáhlým pracím. Pracovníci správy silnic
a dálnic vyřezali náletové křoviny a dřeviny, drtičem rozsekávali větve na
piliny (občané si jezdili pro kopky pilin, které používali jak k topení, tak
k mulčování na svých pozemcích). Z vykácených dřevin podél silnice
(jednalo se převážně o nemocné kaštany, které jsou napadeny klíněnkou
jírovcovou a není žádná šance na jejich uzdravení), jasany a další
dřeviny, dělali pracovníci špalky, které pan Václav Dědina rozvážel
bezplatně jednotlivým domácnostem, které si o dovezení tohoto dřeva
zažádali. Jezdili i další dopravci nebo občané sami. Průměrně dostali
lidé 2 kubíky dřeva. Namísto vykácených dřevin došlo k rozsáhlé výsadbě
nových stromků. Jednalo se převážně o duby, javory, jeřabiny a další
nenáročné a rychle rostoucí dřeviny. Jejich hustota a množství jsou
skutečně obrovské, řádově se jedná o několik tisíc nových stromků
v širokém pásu podél budoucí dostavby dálnice D8. Vysazené stromky

kolem Labe utrpěly újmu v létě 2006, kdy je poškodila povodeň. Stojatá
voda na březích Labe vydržela několik týdnů a dlouhodobé zamokření
způsobilo slabých kořínků mladých stromů. Po opadnutí vody firma
zničené porosty opět vyměnila za stromky nové. Podle odhadu bylo vodou
zničeno tak dvacet až čtyřicet stromků. Investice je to skutečně rozsáhlá a
výsadba je provedena profesionálním a vysoce kvalitním způsobem.
ÚPRAVY KOLEM LABE – výsadba mnoha desítek stromků podél Labe až
do Prackovic jako kompenzace za dálnici – sází SSD. Totéž platí o masivní
výsadbě stromů na pastvinách od Dobkoviček směrem dolů údolím do
Litochovic a podél silnice nad kaštanovou alejí směrem na Chotiměř a
Dobkovičky. Během sezóny zde docházelo k velkým úpravám – byly
vyřezány z velké části nálety a křoviny a namísto nich bylo vysazeno na
tisíce nových stromků podepřených kůly a obalených zeleným plastikem
proti okusu zvěří.
Kromě farmářw se k chovatelům hospodářských zvířat řadí i pan a paní
Hauserovi, kteří mají v oplocence nad hřbitovem stádo 41 ovcí. Paní
Hauserová ovce stříhá a z nastříhané vlny vyrábějí například i izolaci pro
zateplení domu. V minulosti měli Hauserovi na dvorečku i opravdovou
lamu (byl to samec a nyní již tři roky obveseluje jinou rodinu v Jižních
Čechách). Lama se stávala atrakcí na různých slavností typu Dětský den.
Raritou bylo i procházet kolem vrat, odkud vyhlížela stále zvědavá lama.
Nyní je paní Hauserová chovatelkou další rarity, dvou pávů. Krom toho
má na dvorečku tři kozy, dvě jalovice, dva býčky, slepice a krocany. Paní
Hauserov, roz.Hanzlová je již dlouhá léta ředitelkou Mateřské školy
Brouček v Prackovicích – viz informace o mateřské škole. Krom toho byla
zvolena zastupitelkou obce, a dokonce i starostkou, ale své funkce se
vzdala ve prospěch pana Josefa Kodýtka po řadě neshod s ostatními členy
zastupitelstva (zejména panem Dbalým a panem Dlouhým, kdy tito
členové neměli zájem o to dělit se o své pravomoci s paní Hauserovou –

událost kolem odstoupení této zastupitelky bude popsána i z pohledu
jiných členů zastupitelstva).
Další chovatelkou byla paní Dbalá (maminka pana Bohuslava Dbalého,
tč. místostarosty obce Prackovice-Litochovice), která měla dvě kravičky
plemene Jersey (jedná se plemeno malého rámce barvy béžové). Paní
Dbalá prodávala po vsi do PET lahví pravé neošetřené mléko a roznášela
jej zájemcům po vsi za desetikorunu litr. Bohužel se nám roku 2005
objevil ve schránkách letáček s informací o tom, že paní Dbalá musela své
milované kravičky prodat a že se ztrátovým chovem již končí. Místní
občané tak přišli o možnost dostávat opravdové mlíčko od kravičky až do
domu.
Dalším chovatelem je například i pan Tscheikovski, který denně vyjíždí
svým malotraktorem na své pole u hřbitova nad višňovým sadem.
Višňový sad je od loňského oplocen elektrickým ohradníkem a je součástí
ohrad kravína. Volně se zde pasou Heřmanovského kravičky. Višňový sad
již nikdo nesklízí. Zřejmě se již prodej višní vzhledem k ceně pracovní síly
nevyplácí.
Ve vesnici jsou i dva chovatelé včel. Je to pan Průša z domu č.p. 21
(původně šest včelstev) a pan Malý (čtyři včelstva) z domu č.p. 38. Podle
slov pana Průši byl na úrodu medu tento rok také slabý. Zisk medu byl
v podstatě poloviční než v běžná léta. Pan Průša měl tento rok pouze 4
včelstva (2 u domu a 2 na pastvinách), protože o dvě další včelstva na
pastvinách přišel v důsledku výmrazu. Jeho včely produkují med smíšený.
Letošní výtěž byl cca 12 kg medu z 1 včelstva. Tento rok trápila včely
epidemie varoázy (parazit). Pan Průša je organizován u Sdružení včelařů
ve Velemíně, kde se jednou za rok koná schůze včelařů, vybírá se

příspěvek na 1 rok, z jehož výše je jednou měsíčně včelařům-členům
zasílán časopis Včelařství.
Z divoce žijících zvířat je možná zajímavostí skutečnost, že v jednom týdnu
se na hlavní silnici objevil jednak přejetý jezevec a přejetá liška zároveň.
KAPITOLA 4
PRŮMYSL, OBCHOD
V obci Litochovice nad Labem podle dostupných informací působí pouze
několik živnostníků – pan Heřmanovský (nyní již majitel) místního
kravína, paní Andrea Honová s otcem panem Miroslavem Honem, kteří
jsou již několik let provozovateli místního motorestu, pan Jiří Dlouhý,
který je spolumajitelem reklamní agentury Atlantic v Ústí nad Labem. Já
sama, Mgr. Andrea Svobodová Křešová, se jako soudní překladatelka a
tlumočnice jazyka anglického považuji spíše za živnostníka, stejně jako
zde působí několik dalších OSVČ pracujících samostatně na živnostenský
list. V roce 2006 se odstěhoval pan Hrstka z domu č.p. 65. Pan Hrstka
opravil dům (interiér, plastová okna, plovoucí podlahy a podobně), ale
jeho manželství se rozpadlo, ženu musel vyplatit a autodoprava, kterou
provozoval, mu pokrýt veškeré související výdaje nepomohla. Dům pana
Hrstky byl na prodej přes realitní kancelář PROLUX, byl prodán za 2,5
miliónu Kč a noví majitelé se stěhovali koncem roku. Živnostenské listy
vlastní v obci více občanů – jsou to většinou drobní řemeslníci (zedníci,
řidiči automobilů, opraváři – jako např. pan Řehánek, autorizovaný
opravář firmy BOSCH apod.).
MOTOREST U BRÁNY ČECH
Z hlediska stravování funguje motorest výborně, denně má v nabídce dvě
polévky a nejméně deset hotových jídel. Má pět zaměstnanců a na počet

hostů si nestěžují. Dalo by se říci, že parkoviště před motorestem je
neustále plné, možná by byla vhodná i další odstavná plocha pro
kamiony, kterých projíždí v současné době obrovské množství a nemají
kde zastavit. Ceny jsou velmi přijatelné a oběd i s polévkou a pitím se dá
pořídit do 100,- Kč. Vaří výborně. Po povodni v roce 2002 byl motorest
zrekonstruován a zprovozněn až po roce úprav. Zvenčí stále vypadá
opadaně a neobývaně, takže mnohé zahraniční klienty to odrazuje. Podle
slov paní Honové se z finančních důvodů prozatím nepodařilo zprovoznit
a zkolaudovat ubytovací část v patře budovy, kde je umístěno cca 10
pokojů pro hosty. Paní Honová v motorestu bydlí i s malou dcerou, jinak
pochází z Prackovic, kde žijí její rodiče. Otec je spolumajitelem motorestu.
Dalším majitelem živnostenského oprávnění je zřejmě i pan Veverka, jemuž
se v roce 2006 podařilo zprovoznit částečně chod bývalé německé hospody
GASTHAUS (tento nápis je stále ještě viditelný ve staré opadané fasádě
domu vedle kapličky). O historii této stavby a jejím současném provozu viz
pozdější zápis. Totéž platí i o hospodském Rabasovi, který se však ze
zdravotních důvodů hospůdku otevřenou v obytném domě, chystá
v nejbližších měsících svou živnost ukončit a hospodu uzavřít. Dům se
nachází naproti památníku padlým. Hospoda je však na této vsi jediným
kulturním zařízením. V dřívějších dobách ještě fungoval tzv. Kulturní
dům, bývalá restaurace s tanečním sálem, za Němců nazývaná Zum
Swam. Tato budova toho zažila opravdu mnoho – od zábav a kulturních
akcí až po smutné události z let 1945 – 1946, kdy zde byli soustředěni
všichni němečtí obyvatelé vsi (tj.95% lidí ze vsi), kde všichni přežívali
dlouhých 7 měsíců a až v lednu 1946 byli nakládáni do dobytčích vagónů
a deportováni v rámci takzvaného odsunu sudetských Němců do Německa,
kde je byli rovněž uzavíráni do ghet, jelikož je Němci narození v Německu
mezi sebe nepřijali. V současné době je tento dům ve fázi rozkladu, má
vytlučená okna v prvním patře, ve spodní části funguje několik místností
jako klubovna Veverčat a místní knihovna. Pokud však obec nebude

ochotna do tohoto kdysi nádherného domu se sálem investovat, jeho zkáza
bude neodvratná.
KAPITOLA 5
ÚPRAVY OBCE, DOPRAVA, SPOJE
Mezi úpravy v obci se dá považovat pokládání potrubí kanalizace (VIZ
INFORMACE Z ÚŘADU) a plynofikace. V červnu byl spuštěn provoz
čistiírny odpadních vod +;(INFORMACE Z ÚŘADU).
6.11.2007 proběhlo tiskem oznámení o dostavbě dálnice D8. Při
slavnostním zahájení dostavby byl přítomen hejtman Jiří Šulc a vládní
delegace, kdy za zvuku Mozartovy skladby Malá noční hudba tančily
bagry a jiná těžká strojní technika slavnostní taneček.
Dokončení D8 je pro kvalitu života v obci téměř životně důležitá. Místní
občany stresují téměř každotýdenní smrtelné havárie na rychlostní silnici
z Ústí nad Labem do Lovosic a obec se při zablokování této silnice nebo
silnice vedoucí přes Velemín stává jedinou únikovou komunikací. Při
jakékoliv větší kolizi na těchto silnicích se pak přes obec valí nekonečné
hradby kamiónů, které ohrožují bezpečnost, práší a ruší klid v obci.
Například 14.září 2007 se u obce Prackovice stala dopravní nehoda, při
níž byly těžce zraněny dvě mladé ženy ze Žernosek, které cestovaly
navečer ve Fiatu Punto do Ústí nad Labem, když je ze silnice smetl řidič
v terénním voze, který nevydržel „pomalou“ jízdu za kamionem, avšak
kamion nestihl předjet a při zařazování vymrštil Punto ze silnice do pole,
až z něho motor vylétl do pole. Spolujezdkyně zemřela namístě, řidička
(dcera majitelů lomu KUBO) zemřela po týdnu v nemocnici. Dokonce
občané z okruhu známých postižené rodiny říkali, že se tato dívka

neustále dotazovala na zdravotní stav své, v té době již bohužel zesnulé,
kamarádky.
A takových tragických smrtelných případů je na této trase spoustu. Krom
houkání sirén záchranných vozů se občas rozezní i místní požární
poplachová siréna svolávající dobrovolné hasiče k zásahu na silnici
v případech, kdy se pro ucpanou vozovku profesionální sbory nedostanou
včas k regulování dopravy a vyprošťování účastníků nehod. Atmosféra je
v tomto ohledu tíživá.
Proto si připomeňme několik základních dat. Poslední úsek D8 Lovosice –
Řehlovice začíná na 49. kilometru a naváže na 65. kilometr již hotové
trasy. Celkem měří 16,413 km. Stavba 0805 navazuje u Doksan
mimoúrovňovou křižovatkou na stávající silnicí I/15 a I/30 v Lovosicích.
Dálnice povede v trase současné silnice a za obcí Vchynice, kterou
přechází mostem, se stáčí kolem vrchu Lovoš. U obce Bílinka vznikne
mimoúrovňová křižovatka s nynější silnicí I/8. Dále pokračuje dálnice
mostem přes Opárenské údolí, kolem obcí Chotiměř a Dobkovičky a dvěma
velkými mosty překračuje okraj údolí Labe nad Litochovicemi a
Prackovicemi. Hlavní stěnu bývalého Prackovického čedičového lomu
prochází tunelem, pokračuje dalším mostem přes údolí a po průchodu
dalším tunelem „padá“ kolem obce Habrovany k Řehlovicím, kde se
napojuje na již vybudovanou stavbu. V místě napojení je navržena
mimoúrovňová křižovatka s rychlostní silnicí R63. Celkem budou v rámci
stavby 0805 vybudovány 3 mimoúrovňové křižovatky a 2 tunely Prackovice
(270
m)
a
Radejčín
(620
m).
Trasa byla vybrána po prověření tří koridorů a pěti variant. Na průchod
Chráněnou krajinnou oblastí České středohoří byla potřebná výjimka, jejíž
vyřízení trvalo 6 let. Dokončení je plánováno na druhou polovinu roku
2010. Poslední úsek se napojí na starší část dálnice u Řehlovic. Zde se
začalo stavět už v dubnu roku 1984. Úsek byl vybudován přednostně, aby

spolu s dnešní trasou R63 zajistil rychlostní propojení Teplic s Ústím nad
Labem.

KAPITOLA 6
VEŘEJNÝ A KULTURNÍ ŽIVOT
28.4.2007 Putování okolím Lovoše, start v Lovosicích na náměstí u Lípy,
kde se účastníci zapsali a zaplatili startovné (dospělí 30,- a děti 10,- Kč).
Trasy byly 3km, 5km, 10km, 15km a nejdelší trasa 30 km vedla po
vrcholcích kopců Českého středohoří i přes lom Dobkovičky a přes
Litochovice na Lovoš, kde byla cílová stanice. Tam dostávali úspěšní
absolventi trasy diplomy, které si mohli označit turistickými razítky, ale
dostali zdarma i pohoštění ve formě balíčku se čtyřmi koláčky a teplý čaj
z várnice. Počasí velmi přálo, bylo slunečno s mírným oparem, ve vzduchu
se třepotali motýlci a jarní vůně. Nálada mezi výletníky byla tudíž
svátečně jarní a výborná. Organizátorem byl Svaz českých turistů, jenž
tomuto pochodu vybudoval již mnohaletou tradici a je mezi turisty v celé
republiky velmi oblíben. Mezi turisty jsme zaznamenali i Němce a české
turisty až Moravy.
30. 4. 2007 Pálení čarodějnic u Labe v Litochovicích od 17 hodin u boudy
otužilců – počasí bylo studené, zejména od Labe foukal dosti silný vítr,
teplota okolo 12 stupňů. Prostor v okolí této stavby je pro takovou akci
velmi nevyhovující, úzký a větrem nechráněný. Mnohem lepší plocha –
když už v Litochovicích – se skýtá mezi stromy na trávě blíže k tůním.
Nepříjemná je zde i chůze po hrubém štěrku. Nicméně kapela, která měla
za úkol návštěvníky bavit, byla opravdu vynikající, ačkoliv se sestávala

pouze ze dvou muzikantů. Tak, jak zpěvák dovedl interpretovat
Armstrongovu píseň What a Wonderful World, za to by se sám velký Louis
stydět nemusel.
Den dětí v Prackovicích 1. 6. 2007 – tradiční soutěže s cenami na hřišti
Posvícení se zabijačkou 25. 10. 2007 – tradičně se podával zabijačkový
guláš a jitrnice. Pro děti byla připravena zábava.
RYBÁŘSKÝ KROUŽEK
Letošní rok byl již čtvrtým rokem existence rybářského kroužku, který
vede v naší obci pan Blažej. Malí rybáři se scházejí pravidelně každých
čtrnáct dní vždy v sobotu buď v klubovně v Klubáčku nebo při příznivém
počasí v létě a na podzim rovnou u vody u řeky Labe. Rybářský kroužek
by se bez finanční podpory obce nebo sponzorů neobešel. V roce 2007
přispěli pan Jiří Dlouhý částku 6.000 korun a pan Lupínek z Prackovic
částkou 4.000 korun. Přislíbeno mají ještě pomoc podnikatelů z Teplic,
kteří do naší oblasti také za rybami vyjíždějí. Podle slov pana Blažeje
však rok 2007 příliš rybaření nepřál. Nebyla dobrá voda, neustálé
zvedání a naopak vysýchání toku bylo nepříznivé. Rybářský kroužek má
12 členů, z nichž 9 dětí je z obcí Litochovice a Prackovice a tři členové
dojíždějí z Teplic. Rybáři se chystali účastnit se několika akcí –
rybářských závodů v Brozanech a organizovat i v červnu závody u vody
u nás v Litochovicích, ale z plánovaných akcí kvůli nepřízni počasí a
nedostatku financí sešlo. Plánem pro příští rok tedy zůstává organizování
závodů u vody v Litochovicích, účast na závodech v Brozanech. Od příštího
roku by se měl stát druhým vedoucím mladých rybářů také pan Václav
Dědina. Ze zajímavostí z rybářského světa stojí za zmínku skutečnost, že
voda v Labi se skutečně zlepšuje, přítomny jsou druhy jako kapr, štika,
bolen, candát, plotice, pan Blažej vytáhl z Labe až 15-ti kilogramové
úlovky, a že jich bylo hned několik. Stejně tak pan Dušan Vorlíček je
úspěšným rybářem, co do hmotností vylovených ryb. Na fotografii je

zobrazen pan Blažej dne 4.9.2007 s úlovkem o délce 79 cm a hmotností
11 kg. Takových fotografií však má za daný rok pan Blažej celou řádku.
ZAJÍMAVÍ ŽIVOČICHOVÉ V OKOLÍ ŘEKY LABE
Kromě ryb obývají břehy Labe divoké kachny, labutě, ale i kormoráni,
které rybáři neradi vidí, jelikož jim likvidují populace ryb. V břehu ve
směru na Malé Žernoseky se již třetím rokem také vyskytují divoce žijící
nutrie, které zde dokonce vyvedly mladé. Rozmnožily se na řece B9lině
v Trmicích, kde je jich k vidění někdy i 15 najednou. Některé z nich však
putují proti proudu směrem k Lovosicům, kde žily dokonce dvě zcela
ochočené nutrie a jsou hlášena i další místa výskytu těchto velkých
hlodavců, kdy je lidé krmí mrkvemi a tvrdým pečivem a nutrie se staly
oblíbenou atrakcí.
STOLNÍ TENIS
Nápad založit v Litochovicích družstvo stolního tenisu se zrodil v hlavě
pana Stanislava Pavlíka již v létě roku 2007, kdy několikrát navštívil
setkání stolních tenistů v Prackovicích. Tam se hraje dokonce třetí liga
tohoto sportu. Slovo dalo slovo a ve spolupráci s místostarostou B.Dbalým
byl zakoupen ping-pongový stůl, který byl umístěn do místnosti Klubáčku
nad hasičskou zbrojnicí. Pan Dbalý a pan Pavlík se znají i jako dobrovolní
hasiči, kde ještě společně s Václavem Dědinou působí. Dne 16.12.2007
byla vyhlášena první registrace a nábor nových členů. Zvány byly jak
děti, tak i dospělí, a vyhlášeno bylo i konání prvního vánočního turnaje.
Podle slov pana Pavlíka na registraci nepřišel prakticky nikdo, krom asi
dvou dětí, které přivedla sedmiletá dcera pana Pavlíka Kristýna. Oproti
tomu byla účast na vánočním turnaji konaném dne 23.12.2007 enormní,
kdy dorazilo cca 30 lidí. Organizátoři však byli smutní z mizivé účasti
místních dětí, pro které si připravili hezké ceny v podobě upomínkových
předmětů a sladkostí a družka pana Pavlíka, paní Vítová, vyrobila i
diplomy. Vítězem turnaje dospělých se stal sám iniciátor pan Pawlík.

Upomínkové předměty věnovala firma Chládek – Tintěra, pan Dbalý a
pan Pawlík. Oddíl stolního tenisu se v novém roce chystá rozšířit svou
činnost a nalákat ke sportovním aktivitám i místní děti. Krom aktivit
dobrovolného hasiče a vedoucího příznivců stolního tenisu se pan Pavlík
také věnuje terarijnímu chovu hadů (konkrétně hroznýše královského), a
s družkou pak také chovu psů rasy šarpej, i když tento chov provázejí
problémy (první vrh štěňat uhynul na herpes virus a poté i další jedinci
uhynuli). V současné době má pan Pavlík 2 feny a jednoho pejska této
rasy. Povoláním je pan Pavlík dálniční policista a v současné době slouží
na stanovišti Nová Ves na dálnici D8 směrem do Prahy.
VEVERČATA
Vedoucími jsou i nadále paní Jan Bernášková a její dvě děti paní Lenka
Poláková (roč.69, od roku 2007 pracuje v pekárně u Johna v Lovosicích,
složila funkci kronikářky obce a dala výpověď z poměru s obecním
úřadem, kde vykonávala po dobu tří let úklidové práce v obci, jako je
zametání silnice, sekání trávy, odklízení sněhu a podobně) Marek
Bernášek (roč. 1976, pracuje jako zdravotní bratr v nemocnici v Roudnici
nad Labem). Veverčata se scházejí v prostorách místní lidové knihovny
každý týden v pátek od 16:30. Aktivity se střídají – jeden týden jsou
Veverčata v klubovně, další týden jedou na výlet. Výlety jsou tedy dvakrát
měsíčně, některé jsou delší, takže páteční schůzka pak odpadá a jede se
v sobotu ráno. Na rok vychází okolo dvaceti výletů. O prázdninách vyjela
Veverčata na táborový pobyt na přelomu července srpna do Kořenova. Děti
bydlely v chatičkách, počasí jim přálo a hezky si tábor společně užily.
Kromě výletů také Veverčata vyrábějí různé předměty a dárky, které
roznášejí po vsi do schránek třeba ke Dni matek nebo u příležitosti
významného životního jubilea občanů naší vesnice.
Na řece Labi ožívá lodní doprava – jednou za rok projíždí a v Lovosicích
pak kotví LOĎ TAJEMSTVÍ BRATŘÍ FORMANŮ (letos s divadelní hrou

AKVALUNG), dále pak projíždí s pohodovou taneční hudbou na palubě
obrovské výletní lodě plující pod německou vlajkou s názvem KLARA
SCHUMANN a THEODORE MONTANE.
VÝSTAVA RUČNÍCH PRACÍ
se uskutečnila na dvou místech – první výstava byla uspořádána dne
18.11.2007 v zasedací místnosti místního obecního úřadu v Prackovicích.
Expozici instalovaly v pátek odpoledne paní Buřičová a paní Lída Dlouhá.
Přislíbila jsem přivézt několik svých obrazů a kreseb, nicméně jsem se
v pátek k instalaci v důsledku kolony na dálnici nedostavila. V sobotu jsem
se již setkala s nevolí výše uvedených paní olejomalby vystavit
s vysvětlením, že mají již ruční práce rozmístěné. Po diskusi se však
ukázalo, že stěny zasedací místnosti, na které se obrazy měly umísťovat,
zůstaly i po instalaci ručních prací prázdné, jelikož rukodělné dámy své
výrobky aranžovaly na připravené stoly. Nakonec jsem si své obrazy
přivezla a na zdi umístila.
Druhá výstava stejných exponátů se konala 24.11.2007 v Klubáčku nad
Hasičárnou v Litochovicích. Tam už umístění olejomaleb a kreseb
organizátorkám nevadilo, nicméně napětí přetrvalo z neznámých důvodů
i zde. Návštěvnost byla hojná a lidem se vystavené exponáty velmi líbily.
Jednalo se vyšívání, malování jehlou, pletení, patch-work, ubrouskovou
techniku, keramiku, výrobky z papíru, adventní věnce a koule. Exponáty
zapůjčily děti ZŠ Prackovice, Keramický kroužek, Veverčata i soukromé
osoby jako paní Malá, Dbalá a paní Houdková/ Valérie Dlouhá
z Litochovic a z Prackovic, pan Pokorný Milan (kresby), Hauserová
Nataša (výšivka), Eliška Horová (výšivka), p. Spilková (háčkované šaty),
Monika Lupínková, Lída Dlouhá (patch-work, keramika), paní Pešková
(aranžmá ze suchých květin), naše děti Andrea a Ládik Svobodovi
(malované obrazy) a další. Já jsem vystavila své obrazy malované
olejovou barvou na plátně, pastely, kresby tuší a anilinovými barvami.

Vystaven byl i velký dřevěný hrad pro panenky z dílny pana Vladimíra
Svobody.
MÍSTNÍ KNIHOVNA
Místní lidovou knihovnu i nadále vede paní Bernášková. Otevírací doba
v knihovně je každý pátek od 15 hodin do 16:30, kdy navazuje schůzka
Veverčat. V knihovně je veřejnosti umožněn i přístup na Internet, jehož
poskytovatelem je Městská knihovna Litoměřice a jeho poskytování je na
období tří let zdarma (2006 – 2008). Internet ve vsi využívá minimum
občanů, ačkoliv je zdarma (Miriam Blažejová, Hana Balcarová a
Jaroslava Kamarytová). Většina občanů má internet buď svůj vlastní,
nebo jej k životu nepotřebují. Knihovna nové knihy do své sbírky nepořizuje,
ale dostává čtyřikrát do roka tak zvaný „výměnný soubor“ z knihovny
Litoměřice, jeden takový soubor obsahuje cca 25 knih, tj. cca 100 nových
vypůjčených knih ročně z Litoměřic. Tento soubor se pak další rok do
Litoměřic vrací. Co se počtu čtenářů týče, je to také slabé. Pravidelně chodí
cca 14 dětí a 12dospělých. Nejvíce se půjčují historické romány a beletrie
ze současnosti.
Paní Bernášková také vede Sbor pro občanské záležitosti, jehož členem je
ona a její dcera paní Poláková Lenka. Tento Sbor fungoval za dob
socialismu a přežil do současnosti. Jeho úkolem je sledovat narozeniny
starších občanů obce a v odpovídající datum rozhlasem vyhlásit přání
oslavenci spolu s hudebním dárkem a také osobní gratulace občanům
vysokého věku. Gratulace rozhlasem se vyhlašuje od 60.roku věku
oslavence, a to po pěti letech v kulatá výročí a od 70 let každoročně. Od
sedmdesáti pěti také Sbor chodí gratulovat osobně a roznáší dárky.
KAPITOLA 7
SPORT, ŠKOLSTVÍ

MATEŘSKÁ ŠKOLA BROUČEK PRACKOVICE - Mateřská škola v
Prackovicích byla založena po roce 1945. Byla u místěna do budovy
bývalého penzionu, který vlastnil německý lékař - zubař. Budova čp.5 je
umístěna uprostřed vesnice na návsi v Prackovicích.
V době, kdy bylo rozhodnuto, aby tato budova sloužila jako mateřská
škola, byla v dobrém stavu s pěknou zahradou.
Oznámení z netu: Vánoční besídka MŠ Brouček pro děti i rodiče se koná
dne 20.12.2007 od 15. hodin v budově mateřské školy. Nadílka bude
pro děti i rodiče. Jste srdečně zváni. Přijďte včas.
Uveřejněné seznamy dětí z toho roku:
Blažej Dominik - Litochovice 1,Dlouhá Karolína - Litochovice 22 Doleček
Jan-Prackovice 33, Dolejš Jiří-Prackovice 41
Dunková Žaneta-Prackovice 41, Jakubíčková Petra-Litochovice 57,
Klemm Michal-Prackovice 4, Keith Michal-Litochovice 8, Pavlas MatějChotiměř 99, Lizoň Andrej-Litochovice 16
Lupínek Antonín-Prackovice 112, Nagy Vojtěch-Prackovice 4
Pavlíková Kristýna-Litochovice 60, Pešková Aneta-Prackovice 123,
Piegelbauerová Lenka-Lovosice,Vodní 1002/
Puky Jan-Prackovice 65, Svoboda Tomáš-Prackovice 13
Svoboda Vladimír-Litochovice 48, Škopek Michal-Prackovice 116,
Vidímová Hana-Prackovice 108, Vysoká Nataša-Prackovice 65
Personální obsazení:
ředitelka MŠ - Hauserová Eleonora
učitelka MŠ - Nováková Miluše (do 31.7.2005), Lahovská Ivana (od
1.8.2005 po MD)
školnice + topič - Liscová Jana
kuchařka - Piegelbauerová Dagmar
Stravování: Děti se stravují 3x denně: přesnídávka, oběd, svačina.
Poplatek 22,-/den, důchodci 35,-/den (25,- limit, 10,- na režii). ZŠ

platí limit oběda tj. 16,- Kč a zaměstnanci limit 25,- Kč (10 Kč si doplácí
z FKSP), MŠ obědvá v 11.15 hodin, důchodci ve 12.00 a ZŠ od 12.4513.15. Jídelna je dětská a pro dospělé máme tedy v MŠ 2 jídelny. Přešli
jsme na kritické body HACCP.
Akce pro děti v tomto školním roce:
3. 12. - Mikulášská nadílka
21. 12. - Divadelní představení L.Frištenské “Dva sněhuláci”
22. 12. - Vánoční besídka pro děti a rodiče
23. 2. - Mateřinka Teplice (6 dětí + rodiče)
27. 4. - Sváťovo divadlo, loutková pohádka “Princezna na hrášku”
28. 4. - 1.lekce plaveckého výcviku - zrušen /celá MŠ měla neštovice
23. 5. - Prohlídka s princeznami v zámku v Ploskovicích
1. 6. - Opékání vuřtů - hra a zpěv s kytarou, hon na lišku, hledání
pokladu a dárky k MDD za soutěže (všem)
3. 6. - Loutková pohádka L.Frištenské “Tři prasátka”
12.-19. 6. Výlet do Kytlice / 17.6. výlet vlakem z Kytlice do České
kamenice, návštěva hračkárny a cukrárny (video)
30. 6. - Zakončení školního roku, dárky předškolákům - rozloučení
Seznam dětí ve školním roce 2006-2007
Blažek Matěj-Prackovice 24, Dlouhá Karolína-Litochovice 22
Doleček Jan-Prackovice 96, Dolečková Jiřina-Prackovice 96
Dolejšová Alena-Prackovice 41, Hauserová Karolína-Prackovice 87,
Chládková Hana-Litochovice 104, Jedlička Miroslav-Prackovice 105,
Keith Michal-Litochovice 8,Kos Michal-Litochovice 12, Lahovská KristýnaLovosice,Jabloňová alej
Liška Dominik-Litochovice 8, Lizoň Andrej-Litochovice 16
Lupínek Antonín-Prackovice 112, Mitáček David-Prackovice 42
Mitáčková Martina-Prackovice 42, Mullerová Šárka-Litochovice 65,
Pavlas Matěj-Chotiměř 16, Pešková Aneta-Prackovice 123
Pešková Sára-Prackovice 100, Puky Jan-Prackovice 65

Stevens Daniel-Litochovice 4, Svoboda Tomáš-Prackovice 13
Škopek Michal-Prackovice 116, Vágnerová Adéla-Prackovice16
Vidímová Hana-Prackovice 108
Personální obsazení:
ředitelka MŠ Hauserová Eleonora
učitelka MŠ Lahovská Ivana
školnice + topič Hanzalová Irena
kuchařka Piegelbauerová Dagmar
pomocná kuchařka Kunertová Marie

KAPITOLA 8
POHYB OBYVATELSTVA, PŘÍBĚHY ZE ŽIVOTA LIDÍ ŽIVOT LIDÍ
SÁL V BÝVALÉ HOSPODĚ U LABUTĚ „ZUM SCHWAM“, nyní Kulturní dům
Litochovice
Tento sál je zcela nevyužit, budova působí zchátralým dojmem. Okna
v prvním patře jsou místy vytlučená, střecha stará. Také přístavba budovy
přilepená k tomuto domu je ve fázi nedokončené hrubé stavby. Podle slov
paní Bernáškové však v nedávné domě obecní úřad investoval půl miliónu
korun na rekonstrukci stropu. Při odsunu Němců z obce sloužil tento sál
jako shromaždiště osob určených k deportaci. Stodola u dnešního obchodu
paní Smolové posloužila tehdy jako shromaždiště movitého majetku těchto
německých rodin. Sál této bývalé hospody, současné místní lidové
knihovny a klubovny Veverčat , které jsou v přízemí, zřejmě však zůstane
ještě dlouhou dobu nevyužit, jelikož skladba obyvatel a současný životní
styl sdružování občanů příliš nepřeje.
ZPROVOZNĚNÍ HOSPODY V BÝVALÉM „GASTHAUS“ U PANA VEVERKY

Tak zvanou „naplaveninou“ (řečeno v žertu, stejně i o naší rodině
Svobodových) je pan Vladimír Veverka přistěhovalý v roce 2002 (tj. v roce
velké záplavy tisíciletou vodou). Pustil se do rekonstrukce rozsáhlé a
mohutné budovy se sálem v prvním patře a bývalým masným krámkem
v přízemí, tvz. Gasthausu. Po několika letech usilovných oprav byla zde
v roce 2006 otevřena Hospoda u Veverků, kdy v létě byl zahájen provoz
venkovním výčepem a posléze byly otevřeny i prostory uvnitř domu. Tato
budova bude vyžadovat ještě velkou sumu financí, než dojde k její celkové
rekonstrukci. V opadané fasádě je doposud čitelný nápis Gasthaus,
střechu začal pan Veverka měnit v roce 2004, avšak tato nebyla doposud
dokončena. Na sál v prvním patře dozajista mohutně prší, protože plechy
a igelity využívané k zajištění nepokrytých míst, zejména ve stycích dvou
pravoúhlých střed, jsou při silném větru neúčinné. Pokusím se zajistit
historické dokumenty od pana Veverky o této budově, a proto viz
Retrospektivní záznamy.
FUNGOVÁNÍ MOTORESTU „U BRÁNY ČECH“ – velmi dobře tam vaří,
příjemná obsluha, příznivé ceny. Dobrá hotová jídla, lidé ze vsi využívají
ke stravování a občerstvení. Děti si tam chodí kupovat krokety do pytlíku,
lízátka a nanuky.
NOVÉ PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI – nově vystavěné podniky „na zelené
louce“, společnosti skupiny AOYAMA (A CZ, TR CZ, TRIS CZ – výroba
součástek do automobilů), FLEXI (americká společnost, výroba saponátů,
mýdel, kosmetických přípravků)
PŘÍBĚHY ZE ŽIVOTA LIDÍ
1. PŘÍBĚH PANÍ RIJASKOVÉ

Prvním příběhem této kapitoly je ukázková ironie osudu a toho, jak pomoc
bližnímu svému nabrala zcela tragické obrátky. Jedná se o smutnou
událost manželů Rijaskových z domu č.p….. z počátku tohoto roku 2007.
Bylo to v zimních měsících, kdy pan Rijaska uklízel na zmrzlé ulici sníh
a sypal chodník. Na námraze však uklouzl a nemohl vstát. Jeho manželka
tuto událost viděla oknem a vyšla z domu ven, aby mu pomohla. Jenže
na námraze uklouzla také, upadla a zlomila si kyčel v krčku. Oba
skončili v nemocnici, avšak paní Rijasková se z nemocnice již nevrátila,
zemřela na zápal plic. Byla velmi věrnou společnicí paní Valerie Dlouhé,
(jedné z několika původních obyvatel vysídlené vesnice, která pamatuje
ještě život z dob, kdy byla ves německá) poté, co jí zemřela společnice paní
Tomsová, žijící v obecním domě č.8 (maminka paní Průšové z domu čp….,
chovají včely). Sedávaly spolu na lavičce na parkovací ploše před
Potravinami a sledovaly život kolem sebe. Ráda jsem se s nimi vždy
zastavila a popovídala o časech minulých a o událostech, které se staly
zde v obci v dávných dobách.
2. PŘÍBĚH PANÍ TOMSOVÉ
Jednou mi paní Tomsová vypravovala, jak jí pan Brož z téhož obecního
domu č.8 zachránil život. Pan Brož totiž (nevím, jak se dostal k té paní
do bytu) při večerním návratu domů slyšel v jejím bytě kapání, vešel tedy
do bytu, starou paní probudil a ukázalo se, že to kapala krev z jejích
nohou, jak se jí ve spánku protrhla žíla a ona krvácela na podlahu. Kdyby
na toto pan Brož nepřišel, paní by do rána vykrvácela. Velmi za to pana
Brože opěvovala a chovala k němu úctu. Nicméně osoba pana Brože také
oplývá zajímavými příběhy, zejména pak z dob, kdy v lese v Litochovicích
po několik let přebýval bezdomovec Lucák. Žil z nějakého důchodu a
almužny, kterou mu místní dávali anebo z toho, co s panem Brožem našli
a přinesli (když se nikdo nedíval) a prodali. Tento bezdomovec dokonce
maloval obrazy a lidem jejich stavení, za což dostával i několik stokorun.
Například pan Vyšín mu za obrázek svého domu dal 500 Kč. Ve vsi je ale

mnohem více rodin, které mají obrázek od bezdomovce Lucáka na zdi.
Příběh tohoto bezdomovce zde v Litochovicích skončil v roce XXX (nebylo
zjištěno), kdy po nehodě s autem došlo k několika zraněním a škodě na
majetku, a to při roztlačování trabantu pana Brože, tento bezdomovec ze
strachu před zlostí lidí ze vsi utekl, a do vsi se už nikdy nevrátl. Jen paní
„krámské“, jak říkali lidé paní Smolové, napsal dopis, v němž se omlouvá
za způsobenou škodu a vysvětluje, jak k události došlo. Tehdy to byla
v jinak klidné vsi opravdu událost, musela se opravovat branka jednoho
domu, a sloupek, do něhož roztlačený a rozjetý trabant narazil. V roce
2008 jsem viděla na prodejním serveru AUKRO obraz podepsaný
člověkem stejného jména Lucák. Možná tento člověk někde žije a maluje
své obrazy dál….
3. PŘÍBĚH DOMINIKA BLAŽEJE
Příběh Dominika Blažeje se odehrál dne 17.května roku 2007 a byla to
opravdu nešťastná náhoda se šťastným koncem. Toho dne přebíhala
skupinka dětí ze školy v Prackovicích silnici na druhou stranu, když v tom
zezdola od nádraží vyrazilo auto. Děti tvrdily, že jej řídil člověk, který
cosi hledal v kaslíku spolujezdce. Několik dětí silnici přeběhlo, ale
Dominik to již nestihl a skončil pod koly auta. Měl štěstí v neštěstí, že jeho
zranění nebylo smrtelné, šlo „pouze“ o otevřenou zlomeninu holeně, která
si však vyžádala dlouhodobý pobyt v nemocnici a sérii operací
s implantováním šroubů do nohy, které za půl roku zase operativně museli
vyndávat. Nicméně otřesení rodiče Blažejovi dodnes neobdrželi žádnou
zprávu o tom, kdo nehodu zavinil a jak byl tento člověk za nedbalost
potrestán, ačkoliv šlo zcela jednoznačně o zavinění ze strany nepozorného
řidiče. Proslýchá se však, že se jednalo o vozidlo ČD, avšak řidič z místa
nehody okamžitě ujel a dopadem nebyl.

NÁKUPNÍ ZÁJEZDY ŘEDHOŠŤ A POLSKO – v tomto roce se uskutečnily
dva nákupní zájezdy do Polska a jeden na Ředhošť, které organizovala
paní Kamarytová, doprava byla zajištěna přes pana Adámka z Chotiměře
autobusem Karosa (nákupy Velikonoční a pak před dušičkami – lidé
nakupují ozdoby, umělé květiny, levné potraviny, prášky na praní i
vybavení do bytu a domácnosti, oblečení). Rovněž byl na podzim zajištěn
jeden výlet na houby.
Napsali o obci v okresním a krajském tisku (původní články viz Příloha ke
kronice 2007) s barevnými fotografiemi.
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VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU 2007 U NÁS A VE SVĚTĚ
Rok 2007 nebyl jen rokem boje o Hrad, reformu, knihovnu a radar a
vládní pozice Jiřího Čunka. Připomeňme nejdůležitější události
posledních 12-ti měsíců:
LEDEN
•   v novoročním projevu prezident Václav Klaus varoval před
„studenou občanskou válkou“. Reagoval tak na situaci, kdy sedm
měsíců po parlamentních volbách země stále nemá vládu s důvěrou
parlamentu.
•   prezident jmenoval druhou koaliční vládu premiéra Mirka
Topolánka (9 členů ODS? 5 čl. KDU_ČSL, 4 Zelení). Zasedly v ní 4
ženy (poprvé v historii Česka nejvíce žen ve vládě) a poprvé se
ministrem obrany stala žena – Vlasta Parkanová.
•   Topolánkova vláda získala důvěru sněmovny.
•   Ministryně kultury Helena Třeštíková (KDU-ČSL) se po šestnácti
dnech vzdala své funkce, jmenován Václav Jehlička

ÚNOR
•   Sněmovnu pobouřil premiér Topolánek vulgárním gestem směrem
k opozici, kdy si poslanci stěžovali na nepřítomnost členů vlády.
Omluvil se a dodal, že vztyčený prostředník byl „nonverbální
komunikací“ mezi ním a ministrem financí Miroslavem Kalouskem
(KDU_ČSL) a znamenalo to „Kalousku, jsi jednička“.
•   Senát zbavil imunity vicepremiéra a předsedu KDU-ČSL Jiřího
Čunka, aby bylo možné prošetřit, zda před pěti lety jako vsetínský
starosta přijal pětimilionový úplatek. Policie Čunka obvinila 9.2.07.
poprvé v historii Česka byl člen vlády obviněn z trestného činu v době
výkonu funkce.
•   Prezident Václav Klaus oficiálně ohlásil, že hodlá kandidovat na
prezidenta.
BŘEZEN
•   v soutěži na novou budovu Národní knihovny zvítězil návrh a projekt
architekta Jana Kaplického. Regulérnost soutěže však byla
zpochybněna a toto vítězství bylo prohlášeno za neplatné. Proti
návrhu zelené chobotnice nad Prahou na Letné se postavil i
prezident Klaus a řada politiků včetně primátora Béma, který však
původně návrh podporoval.
•   Bývalý předseda ČSSD Miloš Zeman vystoupil z ČSSD
•   Policejní prezident Vladislav Husák rezignoval na svou funkci, když
byl prošetřován v kauze biolíh. Pozdější zjištění však ukázalo, že
Husák žádný trestný čin nespáchal.
•   sjezd ČSSD – zvolili Paroubka do čela strany (opět). Sjezd vyzval
senátory a poslance, aby nepodpořili Václava Klause na prezidenta
a postavili protikandidáta Jana Švejnara.
•   Bushova administrativa zahájila s %Ceskem jednání o umístění
protiraketové radarové základny v Brdech.

DUBEN
•   vláda představila reformu veřejných financí
•   nepotvrdilo se tvrzení tzv. Kubiceho zprávy o prorůstání
organizovaného zločinu do vysoké politiky
•   stát převzal správu katedrály Sv.Víta zpět od církve
•   premiér Topolánek hodnotil 100 dní své vlády úspěšně, Paroubek
jeho vládu označil za vládu skandálů, omylů a přehmatů,
vulgarity, čistek, neprofesionality a tmářství.
KVĚTEN
•   poslanci a senátoři ODS se dohodli na kandidátu na prezidenta –
Václavu Klausovi; v knize „Modrá, nikoliv zelená planeta“
prezentuje V.Klaus své názory na globální oteplování a působí
veřejný posměch; pražský primátor Pavel Bém zdolala Mount
Everest; Brno hostilo summit 15-ti hlav států střední a východní
Evropy.
ČERVEN - skončilo ministerstvo informatiky, americký prezident George
Bush v Praze (jednání o zrušení vízové povinnosti), soud vydal zatykač na
Tomáše Pitra, který nenastoupil do vězení, ale zřejmě prchl do zahraničí
ČERVENEC – SRPEN
•   Parlament
schválil odložení společných státních maturit;
Europoslanec a bývalý ředitel TV Nova dostal za krácení daně při
dovozu obrazů a uměleckých děl z ciziny dvouletý podmíněný trest
a pokutu pět miliónů korun.
ZÁŘÍ
•  

školská reforma přinesla změnu výuky na ZŠ pro první a šesté
třídy. Přestaly platit centrální osnovy.

•  
•  

Praha podala přihlášku a zájem o pořádání letních OH.
Protikorupční policie začala vyšetřovat expremiéra Stanislava
Grosse (který zbohatl z podezřele výhodné koupě a následného
prodeje akcií).

ŘÍJEN
•   ministryně školství Dana Kuchtová podala demisi; další aféra Jiřího
Čunka, který bral sociální dávky a na účtech měl 3,5 miliónu
LISTOPAD
•   Václav Klaus oficiální kandidát na prezidenta, odvolací soud
zprostil viny exministra informatiky Vladimíra Mlynáře za kauzu
Testcom Servis
PROSINEC
•   Ondřej Liška (SZ) jmenován novým ministrem školství (po
odstoupivší Daně Kuchtové), vláda čelí druhému hlasování o
vyslovení nedůvěry, ekonom Jan Švejnar ohlásil, že se bude ucházet
jako protikandidát o místo hlavy státu
•   vstupuje v platnost rozšíření Schengenského prostoru – dosud jej
tvořilo 13 zemí, nyní přibývají všichni noví členové EU přistoupivší
r.2004 – ČR tak otevírá hranice, ruší se hraniční přechody a
celnice
VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI, KTERÉ ZEMŘELY V ROCE 2007
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TOLIK ROK 2007.

PANUJÍ VŠAK OBAVY Z ROKU DALŠÍHO Z DŮVODU ZVYŠOVÁNÍ CEN
POTRAVIN CHYSTANÉHO NA POČÁTEK ROKU 2008.
Zapsala Mgr. Andrea Svobodová Křešová
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