KRONIKA
OBCÍ PRACKOVICE N/L A LITOCHOVICE N/L

ROK 2008
Podpis starosty a otisk razítka

KAPITOLA 1
OBECNÍ ÚŘAD – POLITICKÝ ŽIVOT OBCE
Hned z počátku roku došlo ke smutné události – náhlému úmrtí
starosty Kodýtka. Pan starosta zemřel v noci a příčinou jeho náhlé
smrti byl vysoký tlak a dlouhodobé problémy se srdcem. Byl
zavalitější postavy a dosti kouřil. Zemřel dne 26.1.2008 ve věku 58
let (nar.1950). Pohřeb se konal dne 1.2.2008 na hřbitově
v Lovosicích, účast na pohřbu byla dle slov přítomných hojná, neb
byl osobou známou a oblíbenou. Zajímavostí je, že pan starosta se
pár před svou smrtí dne 15.1. stal šťastným výhercem druhého
místa v soutěži, který vyhlásil obchod pana Lepiče (kancelářské
potřeby a výpočetní technika), kdy cenou v této soutěži byl
digitální fotoaparát. Na webových stránkách tohoto podnikatele je
vyfotografován starosta Kodýtek, jak tuto cenu přebírá. Funkci
statutárního zástupce obce do prvního zasedání zastupitelstva
převzal místostarosta Bohuslav Dbalý.
Dne 6.2.2008 se konalo zasedání obecního zastupitelstva v 18
hodin v restauraci Koruna v Prackovicích, jehož hlavním bodem
jednání byla volba nového starosty obce Prackovice a Litochovice.
Jediným kandidátem byl Bohuslav Dbalý z Litochovic, který byl
jednomyslně zvolen všemi přítomnými zastupiteli (i s ním celkem
5), místostarostou byl zvolen pan Ladislav Svoboda, předsedou
kontrolního výboru pan Antonín Lupínek, předsedou finančního
výboru zůstává pan Jiří Dlouhý.
8.2.2008 a 15.2.2008 se konala v ČESK0 REPUBLICE volba
prezidenta. V prvním kole nebyl ze dvou kandidátů zvolen nikdo
(Václav Klaus, Jan Švejnar). Druhé kolo se konalo za týden a
přibyla ještě kandidátka KSČM Jana Bobošíková.
7.2.2008 se konala první schůze starostů obcí podél řeky Labe o
zavedení turistické lodní dopravy z Roudnice do Děčína. Sdělila
jsem tuto skutečnost starostovi Dbalému, protože se plánovala

výstavba lodních mol podél břehu v jednotlivých obcích, ale
bohužel neměl zájem.
15.2.2008 dle zpráv z tisku vyvstává nutnost rozšiřovat školy a
školky v důsledku nárůstu počtu dětí. Týká se to i MŠ Brouček
v Prackovicích, která řeší nutnost rozšíření WC a umývárny
v 1.patře, což bude řešeno zřejmě formou nástavby. Zatím v této
věci nebylo nikterak rozhodnuto. Školce ale jinak hrozí uzavření
ze strany KHS, jelikož hygienicky nevyhovuje na daný počet žáků.

KAPITOLA 2
PRŮBĚH ROKU, POČASÍ, ÚRODA
POČASÍ
LEDEN
Nový rok připadl na úterý. První lednový víkend nastalo husté
sněžení a celý kraj zasypala nadílka sněhu. Sníh se udržel až do
poloviny ledna. Teploty se pohybovaly okolo nuly, a proto vznikala
na silnici nepříjemná cahota a ledovka. Kalamitní sněhová nadílka
se podepisovala i na stavu na železnici. Některé spoje měly
zpoždění nebo dokonce vynechávaly úplně. Po polovině ledna
nastala úplná obleva a meteorologové předpovídali konec zimy.
Konec ledna byl již bez sněhu a na stromech začaly vyrážet první
lístky. Teploty se pohybovaly okolo sedmi stupňů Celsia, při
slunečných dnech šplhaly až k patnácti stupňům. Ve dnech 20. –
21.ledna byly teploty nejvyšší a padaly i historické teplotní
rekordy. Počasí připomínalo spíše polovinu dubna než leden. 22.1.
však meteorologové předpovídají náhlý pokles teplot až na mínus
deset stupňů. Ve dnech 28. – 31.1.08 prolétával v blízkosti Země

obří asteroid, a to ve vzdálenosti pouhých 500 000 km (Měsíc se
nachází ve vzdálenosti 300 000 km).
ÚNOR
Teploty počátkem února byly extrémně vysoké. Zemědělci začali
kolem desátého sít obilí. V průměru o šest neděl dříve než v jiné
roky. V průměru se teplota pohybovala okolo osmi stupňů Celsia,
ale byly dny, kdy dosahovala přes den až patnácti stupňů. Na
slunci bylo opravdu teplo. Veškeré stromy měly velmi napučeno.
Nicméně předpovědi o náhlých teplotních poklesech se vyplnily.
17.2. 2008 byla neděle a zároveň i nejmrazivější den letošní zimy.
Na šumavské Horské Kvildě naměřili -22 st.C. Podle statistiky ale
tato zima patří mezi teplejší. Mráz opět začal ustupovat a přes
den zpívali ptáci. Ráz počasí již je jarní a vykvétají jarní květiny.
24.2. 2008 na Matěje byla denní teplota 20 st.C.
BŘEZEN
První a druhý březnový den připadl na víkend a Česko zasáhla
tlaková níže Emma, která s sebou přinesla silný vítr o síle orkánu
(až 150 km/h), bouřky a velmi vydatné srážky. Po celé České
republice zůstalo až 250 tisíc lidí bez proudu, někteří z nich i
týden a více. Nejvíce bylo postiženo Karlovarsko, Východní Čechy a
severní Morava. V obci Litochovice došlo jen k menším škodám na
majetku – zejména u starších střešních krytin (např. Novákovi
utrpěli cca 2 x 1 m velkou díru ve střeše po poryvu větru, který jim
strhnul za velikého řinčení více jak dvacet tašek. Pan Novák ještě
v noci za tmy s pomocí halogenové svítilny a členů rodiny
upevňoval na střechu igelitovou plachtu, aby déšť nepoškodil dům
ještě více (viz fotodokumentace). Okolo 10.března se silný vítr zase
vrátil a fičelo několik dní. K tomu se citelně ochladilo. Ve čtvrtek
20. března 2008 (v první den velikonočních prázdnin, kolem 10

hodin dopoledne) se stala hromadná dopravní nehoda na dálnici
D1, ke které došlo vlivem náhlého prudkého sněžení a nepřiměřené
rychlosti vozidel přibližně mezi obcemi Skorkov a Větrný Jeníkov
na Vysočině a u vesnice Řehořov, byla podle některých médií
největší silniční havárií v historii Česka. Událost byla vyhodnocena
jako 93 dopravních nehod, zraněných bylo 30 osob, z toho 3 těžce,
poškozeno bylo 231 vozidel, hmotná škoda 27,8 milionu Kč, doprava
byla zastavena na 11 hodin. Ke zřetězení nehod, zablokování a
následnému uzavření dálnice došlo mezi 90. a 140. kilometrem.
První dvě auta do sebe narazila kolem 10 hodin ve směru na
Prahu. Hlavní ohniska nehod byla dvě: na 100. kilometru v obou
směrech a na 126. kilometru ve směru na Brno. V hlavním ohnisku,
mezi 96. a 100. kilometrem ve směru na Prahu, v husté vánici
nabouralo asi 60 vozidel, ve druhém ohnisku asi 25 vozidel.
Další, izolované nehody byly na 110., 129. a 130. kilometru a na
139. kilometru ve směru na Brno. Policie o měsíc později uvedla, že
nehody se odehrály mezi 100,5. a 127. kilometrem dálnice. Do této
řetězové nehody se nešťastnou náhodou dostala paní Hauserová,
která zrovna ten den putovala autem s manželem a dalšími
příbuznými na pohřeb strýce do Brna. Situaci popisovala jako
šílenou a cítila se na pokraji psychického zhroucení.
DUBEN
První dubnový, čili aprílový den připadl na úterý. V dubnu bylo
počasí převážně teplé a celkem suché. Přeháňky byly naštěstí jen
mírnějšího charakteru. 23.dubna měl druhé narozeniny náš Matěj,
počasí bylo velmi teplé a ostré slunce zalévalo kraj až do večera.

KVĚTEN
První květnový den připadl na čtvrtek. Byl svátek práce čili volno,
pan starosta mně a manželovi věnoval čestnou vstupenku na
slavnostní zahájení pravidelné lodní dopravy Litoměřice – Ústí nad
Labem a Litoměřice – Roudnice nad Labem, kterou jsem jako
kronikářka velmi uvítala, manžel jako fotograf také nezklamal a
dokument, který jsme z této akce pořídili, ozdobil nejen plátky
místních novin a časopisů, ale umístili si je na své webové stránky
i zúčastněné a zainteresované společnosti. V nezkrácené původní
podobě vyšel i v časopise katolické diecéze Svatá Zdislava. Tento
dokument tvoří i součást této kroniky.
ČERVEN
První červnový den, čili Den dětí, připadl na neděli. Ke konci
června se přes většinu Česka přehnaly silné bouřky, které
vyvracely stromy, zaplavovaly sklepy. Silný vítr poškozoval
střechy a odnášel lehké předměty. Tisíce lidí se ocitlo bez proudu.
Spadané stromy omezily provoz na železnicích. Podle mluvčího
Generálního štábu hasičů Petra Kopáčka se jednalo o největší
událost od březnové vichřice Emma. Jednalo se o bouřky se
silnými doprovodnými jevy. Životem na ně doplatila i paní ze
Lhotky, která před blížící se bouří vyběhla na dvorek sebrat
prádlo. Ze zamračeného nebe však začaly padat blesky a jeden
z nich naneštěstí udeřil i do hliníkového sušáku na zahradě té
paní. Oživit se ji už nepodařilo.
ČERVENEC
Červenec byl spíše chladnější a opět doprovázený silnými
bouřkami a větrem. První červencový den připadl na úterý.

SRPEN
Byl opět extrémní. Dne 15.8. Moravu a okolní státy sužovaly silné
bouřky. Na některých místech Moravy se během dne vyskytlo až pět
bouřek. V polském Slezsku dokonce řádila silná tornáda. V okolí
dálnice A4 u města Strzelec Opolskich vznikly rozsáhlé polomy a
vítr převracel i kamiony. Některé menší obce zůstaly v polském
Slezsku odříznuty od světa. Naše obec zaznamenala jen menší
ZÁŘÍ
První den v září připadl na pondělí. Byl to teplý a slunečný den,
stejně jako celý první zářijový týden. 14.9.2008 začala topná
sezóna, teplota poklesla až o dvacet stupňů, přitom v týdnu od 8.
– 13. 9.2008 byly i večer okolo 20 stupňů C. Ještě koncem
druhého zářijového týdne cvrkaly kobylky a cikády jako v tropech,
vzduchem se linula letní vůně, bylo hluboké hvězdnaté nebe a
závany velmi teplého vzduchu z vyhřátých ploch byly až omamné.
Nicméně přesně podle předpovědi teplota v sobotu odpoledne
prudce poklesla a zejména už v neděli byl cítit příliv velmi
studeného vzduchu z hor, kde napadl i první sníh a foukal velmi
lezavý vítr. Takže děti hned v dalším týdnu od 15. Do 19.září
oblékly teplé zimní bundy a čepice, květiny na terasách dostaly
teplotní šok. Dolehly i první nemoci z nachlazení a angíny. Krom
toho vypukla epidemie žloutenky (zejména nejvíce byl zasažen
Středočeský kraj a Praha, šířila pak směrem na Pardubicko).
Vláda rozhodla o bezplatném očkování nejpostiženějších skupin –
děti z prvních tříd v nejpostiženějších oblastech. Infekční oddělení
nemocnic praskala ve švech, zakázány byly návštěvy.
Epidemiologové však hlásili, že se tato epidemie chová „divně“.
Napadala zejména manažery a úředníky ve věku 25 až 45 let,
kteří běžně problémy s hygienou nemají.

23.9.2008 podzimní rovnodennost – 15 stupňů Celsia, polojasno,
protrhává se slunce, klidný den, bezvětří, příslib teplého dne.
22.9. 2008 zabit český velvyslanec v Pákistánu, rarita:
jednovaječná trojčata v Hradci Králové
Den svatého Václava připadl na neděli, státní svátek – pouť a
oslavy v Lovosicích, atrakce pro děti, volební a propagační
mítingy, hezké slunečné počasí, ale větrno.
Otřesy na české politické scéně, nic neobvyklého, ale zásadní
předzvěst ekonomické krize – krach hypotéčního trhu na New
Yorské burze, obrovské propady akcií. Velmi černé prognózy do
budoucna. Velké propouštění, zprvu postihuje u nás sektor
s realitami a developery nových bytů (manžel propuštěn z práce
(společnost FINEP zastavuje rozestavěné projekty).
ŘIJEN
První den měsíce října poměrně teplý den, ale i nadále větrno a
občas prší, na horách se zvedají hladiny toků z deště. Tento den
připadl na středu, po obloze pluly olověné šedé mraky, podzim
začal vybarvovat stromy – dosti brzy. Topí se, ale je relativně
teplo, v jiných částech republiky dokonce dny se sluncem a
modrým nebem, ale zde kolem Labe vydatné mlhy až do
odpoledních hodin. Odpoledne vykoukne v oparu na chvíli sluníčko.
Jinak relativně sucho, pouze ranní rosa. Mírné teploty udržely
barevné listí na stromech dlouho a údolí se zalilo do zářivě
barevného hávu, takže je nač se dívat. Okolo 9.10. začala na
Chebsku a Krušných horách znatelná seismická aktivita. Já sama
zaznamenala otřesy v noci z 9. Na 10.10. okolo třetí hodiny ranní,
kdy se nám na pár sekund začal otřásat dům tak, že mě to
vzbudilo. Pak za cca 15 minut následoval ještě jeden menší otřes,
který se však nestupňoval. V hlavě mi bleskl evakuační plán, jak

co nejrychleji popadnout děti a prchat z domu, než se nám zřítí na
hlavu, ale nic takového nebylo potřeba. Menší chvění země pozoruji
již delší dobu, toto bylo však potvrzeno záznamy ze seizmických
přístrojů. Někdy se zde však nedá rozeznat, zda se jedná o lokální
otřesy v důsledku průjezdu těžkých vlaků, náklaďáků, důlní
činnosti v lomech či odstřelu skalních mas v souvislosti s výstavbou
dálnice.
Zároveň se jedná o volební měsíc. 17. – 18.10. se konají krajské
volby a volí se hejtmani. Složení volební komise Litochovice:
Kunertová Marie, Francová Zdeňka, Hauserová Eleonora, Peterková
Marie, Trefný Josef. Prackovice: Truksová Gertruda, Lopata
Jaroslav, Hais Miroslav, Buřičová Anna, Ing. Holečková Vilma.
Kandidátka je přiložena v příloze ke kronice. Naše rodina je
pravicově orientovaná, tak jsme se těšili, že opět vyhraje náš
oblíbený hejtman Šulc, aby dokončil, co začal (dostavba D8 přes
Opárno a Dobkovičky). Volební účast ani volební výsledky nejsou
známy, protože se zde v obci nezveřejňovaly a výsledky dle
informací z úřadu zůstávaly pouze na krajských úřadech – (???).
U nás se volilo v hasičárně. V Prackovicích v knihovně.
Ve světě pokračuje krize na hypotéčním trhu, která začala v létě
v USA a následoval krach několika hypotéčních bank a pojišťoven
a pád akcií. Bankrot vyhlásil stát Island. Na pokraji bankrotu je i
Maďarsko. Češi tvrdí, že naše banky jsou zdravé, ale postihne nás
to tak jako tak, jelikož jsme na cizím kapitálu závislí.
Milan Kundera obviněn z udávání.
Ďuričko zastřelil Kočku na křtu Paroubkovy knihy.
V Česku se rozšířily asijské berušky, které jsou velmi žravé a
ohrožují populace našich berušek, nám způsobily zkraty
v několika žárovkách, protože napadaly do lamp po desítkách a

shořely teplem žárovky. Tyto berušky hledají zimoviště v bytech,
v naší obci se jich také vyskytly tisíce.
11.10. 2008 se zabil v autě korutanský hejtman a extrémista Jorg
Heider, vyplulo na povrch, že byl homosexuál, ač měl rodinu.
Rekord v infekční žloutence – překonán počet případů z roku 1999
(933 případů).
Na základě výsledku voleb hejtman Šulc o své křeslo hejtmana
přišel, zvolena byla kandidátka ČSSD Jana Vaňhová – úspěchem
kampaně ČSSD bylo zrušení poplatků u lékaře (30,- Kč,
pohotovost 90,-Kč a den v nemocnici 60,-). Tyto poplatky jsou však
uzákoněny platným zákonem, tak je bude proplácet ze svých
rozpočtů kraj a tudíž ztratí cenné zdroje, které bylo možno využít
na investice. Těmito volbami e Česká republika stává opět
socialistickým státem.
Řidič firmy BOSTA pana Pavla Bojka z Lovosic naboural do plotu
Kamarytů a porazil sloupky i u sousedního Maštálkovic plotu.
25. – 26.10. došlo ke změně z letního na zimní čas. V pondělí 27.10.
měly děti volno neb další den je státní svátek vzniku ČSR
28.10.1918. Oslaven byl vojenskou přehlídkou - po deseti letech se
opět představila bojová technika našeho státu, přelétávaly
Grippeny.
23.10. veřejné zasedání zastupitelstva v hasičárně (Svoboda,
Lupínek, Dbalý, Dlouhý, Buřičová, zapisovatelka Pěčová) –
přítomno cca 10 občanů, a to těch, kterých se jednání týkalo –
přidělování bytů v Prackovicích 7 obsazených, 1 zůstává neobsazen

z administrativních důvodů (zájemce mají, ale nedostali potřebné
materiály).
25.10. v 6:00 hodin – zájezd do Polska – podrobnosti mají
organizátorky p.Kamarytová a p. Francová.
Prodloužený víkend 25.10. – 29.10. – celý propršel, na horách už
sněží a začínají jezdit vleky.
29.10. p. Němcová přinesla staré fotografie Litochovic – viz kopie
v archivu.
LISTOPAD
První listopadový den připadl na sobotu. Den předtím porodila
naše fenka Dáša (bílý střapatý pejsek od paní Volákové – Francové
odnaproti) štěňátka, tatínkem byl náš bernský salašnický pes
Albert. Dny byly velmi chladné až mrazivé. 22.11.2008 napadl
první sníh, my samozřejmě nemůžeme vyjet po cestě ke kravínu
domů. 23.11.2008 další vánice a další napadaný sníh. Také 24.11.
padá další sníh. Teploty klesly hluboko pod nulu. Sníh vydržel 5
dní a děti si to náramně užily.
Pan Vondrouš v rámci adventního očekávání vánoc bohatě nazdobil
vysoký strom u nich na dvorečku a přišel na mě zazvonit, ať se
jdu podívat, jaká je to krása. Po cestě k domu nevyjedeme a vrata
okolo kravína jsou zavřená, takže nemůžeme jezdit ani
alternativní druhou cestou okolo Dbalých.
Pokračuje ekonomická krize, dochází k rušení projektů, zakázek,
zastavování ekonomiky a ekonomického růstu, chystá se další
zdražování el.proudu. Objevily se teroristické útoky na Bombaj,
nepokoje v Thajsku.
PROSINEC

Začátek prosince připomínal spíše časné jarní měsíce. Celý první
týden byly teploty nad nulou, ani v noci pod nulu neklesaly. Přes
den dokonce svítilo sluníčko, a tak bylo i příjemně teplo. Kolem
svátku svatého Mikuláše se „čerti ženili", bylo chladno, padal sníh
s deštěm. Počátkem dalšího týdne se mírně oteplilo, teploty se
udržovaly v noci kolem nuly a ve dne mírně nad nulou. Občas
vysvitlo sluníčko. Tento poměrně teplý ráz počasí vydržel až do
Štěpána, kdy noční teplota poprvé klesla pod bod mrazu, denní se
udržela kolem nuly. Vánoce tedy na sněhu nebyly. Tento ráz počasí
vydržel až do konce roku.

KAPITOLA 3
VÝSTAVBA, ZEMĚDĚLSTVÍ
NEJVÝZNAMĚJŠÍ UDÁLOSTÍ JE STAVBA NEDALEKÉ DÁLNICE:
Šestnáct kilometrů dálnice D8, které spojí již hotové úseky z Prahy
do Lovosic a z Trmic k hranici, je dlouho očekáváno řidiči a
obyvateli obcí, kudy projíždějí kamiony. Co se právě na trase, jež
má být hotova v roce 2010, děje? Severní Čechy - „Termín
dokončení úseku dálnice D8 přes České středohoří dodržíme.
Stavbě už nic nebrání. První auto by mohlo po celé dálnici projet v
druhé polovině roku 2010,“ uvedla včera mluvčí Ředitelství silnic a
dálnic Martina Vápeníková. Stavbu dálnice mezi Lovosicemi a
Řehlovicemi, která propojí zcela Prahu a Drážďany, již nebrzdí
námitky ekologů ani stížnosti na zadání výběrového řízení na
firmu, jež úsek vybuduje. První překážku odstranilo ministerstvo
dopravy, druhou vyřešil minulý týden Úřad na ochranu
hospodářské soutěže, který stížnosti zamítl. Nyní se budují dva
mosty První dělníci začali na místě chystané dálnice pracovat už
loni koncem září. V té době však ještě neměl investor a zadavatel
stavby ŘSD pravomocné stavební povolení, proto zde začaly jen
přípravné práce, jako je odstranění části horniny. Proti vydanému
stavebnímu povolení totiž protestovali ekologové, jimž se nelíbilo,

že šestnáctikilometrová část autostrády povede skrz chráněné
území. I tento problém z pohledu motoristů a těch, kteří si dálnici
přejí, padl. „Rozkladová komise ministerstva dopravy nám
oznámila, že se vypořádala s jejich stížností,“ přiblížila
Vápeníková. Stanovisko komise má ale ŘSD zatím jen ústně, právní
moci nabude až v únoru. „Kvůli tomu se odložila stavba
nákladného tunelu Prackovice až na letošní únor. Na termín jeho
dostavby i celé dálnice to ale nemá vliv,“ uvedla Vápeníková.
Přesto Ředitelství silnic a dálnic předalo staveniště konsorciu
firem již v polovině října a 6. listopadu byla stavba slavnostně a
oficiálně zahájena. V tuto chvíli se budují mosty u Dobkoviček a
nad Opárenským údolím, protože tyto stavby jsou nejnáročnější.
Letos se začnou razit dva tunely Tunel u Prackovic, jenž se začne
razit v únoru, bude dlouhý 270 metrů, druhý, stojící poblíž
Radječína, bude mít 620 metrů. Stavět je bude firma Metrostav. „S
ražbou tunelu Radejčín bychom měli začít v květnu,“ řekl mluvčí
Metrostavu František Polák.
Kromě dvou tunelů se letos zahájí i stavba mostu u Vchynic a
následně se začne budovat i hlavní trasa z Lovosic do Řehlovic.
Nadchody pro žáby vyjdou na miliardu České středohoří překlene
celkem 29 mostů a můstků, vyrostou zde i tři mimoúrovňové
křižovatky. Šestnáctikilometrová část dálnice vyjde na 8,95
miliardy, s DPH pak na 11,7 miliardy korun. Z toho zhruba
miliardu budou stát různá ekologická opatření na trase. „Přes
dálnici povedou biokoridory, tedy jakési nadchody pro žáby, které
jsou zvyklé tudy migrovat a přes oplocení podél dálnice by se jinak
nedostaly,“ přiblížila Vápeníková.
Stavba na D8 na čas pravděpodobně zhorší dopravní situaci v
okolí Velemína, Vchynic, Oparna, Chotiměře a dalších obcí. Právě
tudy by totiž měli stavaři vozit materiál z kamenolomu
Dobkovičky. Otevření přechodu pro kamiony nepomohlo Po
dostavbě dálnice D8 volají vedle řidičů především komunální
politici, protože na silnici mezi Lovosicemi a Ústím, kde dálnice
chybí, se tvoří kolony a často zde dochází k tragickým nehodám.
Denně tudy přejíždí tisíce kamionů, jejich počet se nesnížil ani po
vstupu Česka do schengenského prostoru loni 21. prosince, kdy byl
pro kamiony otevřen hraniční přechod Hora Svatého Šebestiána na

Chomutovsku. Dopravci zdejší silnici R7 moc nevyužívají, raději
jezdí dál podél Labe. Kamionů zde určitě neubylo. Pro Lovosice je
to velká zátěž,“ uvedl starosta Lovosic Jan Kulhánek. „Jediné, co
by dopravě pomohlo, je dostavět celou dálnici.“
Po dokončení úseku přes České středohoří by měli řidiči zvládat
trasu z Prahy do Drážďan za necelé tři hodiny. Česká republika
pak bude mít v provozu dvě zcela funkční dálniční spojení do
západní Evropy, tím druhým je plzeňská dálnice D5. * 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 Oparenské 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.
16.7.2008 zpráva z tisku
Stavba D8: archeologové našli 7000 let starý rondel

Řehlovice/Vchynice - Přes sedm tisíc let starý unikátní rondel
objevili archeologové u Vchynic v místech, kde má už za dva roky
stát poslední úsek dálnice D8. Nalezli tam zřejmě pozůstatky
nejstarších zemědělců a současně ojedinělou, teprve druhou
podobnou stavbu v severozápadních Čechách. Průzkum stejně jako
v Řehlovicích ukončí archeologové zřejmě na konci srpna.
V PLNÉ PRÁCI. Mnoho zajímavostí se mohou Vchyničtí dovědět o
těch, kteří místo obývali tisíciletí před nimi. Archeologové budou v
nových nalezištích pracovat minimálně do konce prázdnin.
Autor: Karel Pech
Na místě budoucího mostu u Vchynic začali s vykopávkami zhruba
před měsícem. Rondel považují za svůj nejvýznamnější nález.
Jedná se o obří kruh, který má třiačtyřicet metrů v průměru a je
ohraničen dva metry hlubokým příkopem.
„Východy z rondelu jsou přesně orientované podle světových stran.
Myslíme si, že jej naši předkové využívali k náboženským účelům,“
řekl archeolog Marek Půlpán z mosteckého Ústavu archeologické
památkové péče severozápadních Čech, který má vykopávky u
Lovosic na starosti. Možná jej však využívali i k soudním líčením.
Rondel je z mladší doby kamenné
Podle Půlpána pochází stavba z mladší doby kamenné, kdy oblast
osidlovali nejstarší zemědělci. Po ústeckém rondelu jde teprve o
druhý podobný objev v severozápadních Čechách. Další nejbližsí je
v několik kilometrů vzdáleném Sasku. U Vchynic se našla také
starodávná sýpka neboli zhruba tři metry hluboká kruhovitá jáma.
U Řehlovic se podařilo objevit největší lužické sídliště svého stáří v
severozápadních Čechách. Podle slov ředitele Jana Blažka z
mosteckého ústavu tam archeologové odkryli už na tři sta
zahloubených sídlištních jam s úlomky keramiky či kostí. „Celý
průzkum probíhá bez komplikací. Předpokládáme, že budeme
kopat zhruba do poloviny, možná do konce srpna,“ uvedl Blažek.
Vykopávky se ve stejném termínu dokončí také u Vchynic.
„Rozhodně stavbu dálnice neblokujeme, naše práce začaly s
dostatečným předstihem,“ podotkl Půlpán. Vykopávky stavbu

dálnice nebrzdí Několik desítek předmětů s vypíchanou keramikou
z mladší doby kamenné nalezli před časem archeologové u
Dobkoviček. Podle slov Jana Blažka jich objevili více, než
očekávali. Stavba posledního, téměř 16,5 kilometrů dlouhého úseku
z Řehlovic do Lovosic vykopávky nebrzdí. Mluvčí Ředitelství silnic a
dálnic ČR Martina Vápeníková na konci dubna sdělila, že budou s
archeology maximálně spolupracovat a tím jakýmkoliv časovým
prodlevám zabrání. Dálnice má být hotova do konce roku 2010.
Dostavbu však v poslední době komplikuje celá řada soudních
sporů. Několik starostů z Litoměřicka dokonce sepsalo petici za co
nejrychlejší dokončení dálnice. Nelíbí se jim mimo jiné i postup
úředníků, jejichž nekvalitní rozhodnutí umožňuje ekologickým
organizacím úspěšně napadat jejich verdikty. Stavba poslední
části dálnice vyjde na zhruba deset miliard korun. Nyní se staví
mosty Dobkovičky a Opárno.
10.9.2008 zpráva z tisku
Hloubení miliardového tunelu na D8 bylo zahájeno
Prackovice n. L. - Ražba tunelu Prackovice na dálnici D8 přes
České středohoří byla dnes slavnostně zahájena. Hloubení tunelu
spolyká zhruba 1,1 miliardy korun. Podle projektového manažera
společnosti Subterra Oldřicha Čejky, subdodavatele stavby, bude
ražba trvat zhruba šest měsíců. „Poté bude mimo jiné položen
povrch budoucí dálnice,“ sdělil Čejka. Ústí portálu osadil soškou
svaté Barbory, patronky všech horníků a tunelářských pracovníků,
farní vikář katedrály sv. Štěpána v Litoměřicích, otec Martin
Davídek, který jí požehnal. Celková délka tubusů je 260,
respektive 270 metrů. Přípravu stavby tunelu Prackovice
doprovázely komplikace. Městský soud v Praze totiž na začátku
května vyhověl stížnosti ekologické organice Děti Země a zakázal
samotné hloubení. Zhruba po měsíci předběžné opatření zrušil.
Ministerstvo dopravy společně s Ředitelstvím silnic a dálnic poté
vyčíslilo škody. Ministr dopravy Aleš Řebíček na konci srpna řekl,
že budou po ekologických organizacích vymáhat 215 milionů
korun. Děti Země to považují za směšné.

PORTA BOHEMICA – viz samostatný dokument + Porta Bohemica se
osvědčila 9.9.2008
Litoměřicko - Pravidelná veřejná osobní lodní doprava na Labi je
úspěšná a počítá se s ní i v příštím roce. To je podle sdružení obcí
největší přínos lodi Porta Bohemica, která zahájila provoz na
trase Roudnice nad Labem – Litoměřice – Ústí nad Labem letos v
květnu.Stala se jedním z témat odborného semináře o rozvoji a
významu vodní dopravy na Labi, který včera probíhal v
Litoměřicích. Jeho podporou se Litoměřičtí zapojili do akce Labe –
Elbe 2010, pořádané Sdružením Hospodářských komor na Labi a
Odře ve spolupráci s městy ležícími podél Labe. Seminární loď
Labe Elbe, která se měla v minulých dvou dnech při cestě mezi
Prahou a Hamburkem zastavit v Litoměřicích a přivézt putovní
výstavu o vodní dopravě, však nedorazila.Nízká hladina Labe
způsobila, že od zdymadel na Střekově až do Německa nemohou
plout žádné lodě. Tedy ani ta, kterou sem měl poslat organizátor
výstavy. Odborníci tu poukázali na důležitost jak osobní, tak i
nákladní lodní dopravy.
PODROBNÁ POPISKA FOTOGRAFIE: Na odborném semináři o lodní
dopravě, který se včera konal v litoměřickém divadle, s příspěvky
vystoupili (zleva) místostarosta Litoměřic Jaroslav Tvrdík, Jindřich
Zídek, ředitel pobočky Povodí Labe a.s., Roudnice nad Labem, Jiří
Aster, místopředseda Hospodářské komory Ústeckého kraje a
předseda Sekce vodní dopravy ve Svazu dopravy ČR, Miroslav
Šefara, ředitel ředitelství vodních cest České republiky a Dušan
Sahula, ředitel Pražské paroplavební společnosti a.s. „Je
ekologická a ekonomická. I když v souvislosti s chybějícími vodními
díly a možností regulace vodní hladiny nespolehlivá,“ vidí labsko
– vltavskou vodní cestu v úseku státní hranice s Německem
Miroslav Šefara, ředitel ředitelství vodních cest České republiky.
Rekapitulace zatím krátkodobého provozu veřejné lodní dopravy
byla příznivá. I když i tentokrát několikrát padlo, že úspěšné
mohou být jen ty obce, které budou na turisty připraveny. „Těší
nás, že zahraniční lodě upřednostnily Velké Žernoseky před
Střekovem. Turisté si tu pochvalovali nejen víno a cyklotrasy, ale i
takové detaily jako lavičky a poštovní schránku,“ řekl litoměřický
místostarosta Jaroslav Tvrdík, podle něhož jsou na turisty dobře

připraveny například Lounky, Nučnice nebo Marina Labe Píšťany.
Jak řekl, v příštím roce má být pravidelná veřejná osobní lodní
doprava na Labi rozšířena, zajišťovat ji budou dvě lodě. „Pro obce
by to nemělo znamenat vyšší náklady, podporu nám přislíbil
Krajský úřad Ústeckého kraje,“ řekl Tvrdík. V příštím roce by mělo
být v Litoměřicích vybudováno ještě jedno přístavní stání pro
druhou loď, nové přístaviště by mělo vzniknout v Křešicích –
Nučnicích, v Libotenicích a Libochovanech. Ve Velkých Žernosekách
další přístavní molo. Finanční pomoc přislíbil Miroslav Šefara,
ředitel ředitelství vodních cest ČR. „Drobná přístaviště tu jsme
schopni zrealizovat už v příštím roce,“ řekl.

KAPITOLA 4
PRŮMYSL, OBCHOD

KAPITOLA 5
ÚPRAVY OBCE, DOPRAVA, SPOJE
STAVEBNÍ ČINNOST, ZMĚNY V OBCI
22. – 23.července jsme pokáceli u vily č.p.48 tři statné cca 15
metrů vysoké ořechy, kmeny nám pomohl bagrem odklidit
p.Lupínek, plošinu jsme měli původně od Standy Nováka
z Lukavce, ale byla krátká, tak zavolal velkou z LTM. Celá akce
včetně fasády a nového plotu stála cca. 80 tisíc. Viz
fotodokumentace z postupu prací. V době od 28. – 29.7.2008 byl
vyhotoven nový potah silnice v obci – financováno jako odškodné za
průjezdy nákladních vozů s hlínou přes obec v souvislosti
s výstavbou dálnice. Provoz opravdu frekventovaný, nebezpečné
hlavně pro děti. V říjnu se ale zmenšila frekvence a nejezdí už
hlína, která dělá nepořádek, ale spíše mixy s betonem. Na
přelomu srpna – Novákovi naproti – nová střecha, také akce na 14
dnů. Ve vsi panuje čilý stavební ruch.

Pan Holeyšovský (poslední dům směrem na Prackovice) postavil za
svou vilou ještě jeden dům – viz fotodokumentace.
30.8.2008 – Očkování psů proti vzteklině u Kapličky. Cena za
vakcínu 100,- Kč. Toto očkování se opakuje každý rok přibližně ve
stejnou dobu.
29.8.08 My, Svobodovi, jsme vyhotovili s pomocí pana Vyšína
severní část fasády domu č.p.48 – dle historických fotografií jsme
obnovili štukování kolem oken, parapety. Okna jsme podle
fotografií vyměňovali již v roce 2002. Manžel nejprve vyřezal
šablony z plechu a pak podle nich vyřezal polystyrénové makety
těchto štuků, které zapracoval pan Vyšín do fasády.
Fasádu dělali i Szajkowských, pomalu začal vyrůstat domek podél
silnice do Prackovic.
15. – 18.9. byl proveden závěrečný povrch na silnici, ale bohužel
zalili i všechny kanály a vývody uzávěrů vody, takže nastoupila
další parta, která musela tato napojení zase odvrtat. Bohužel ne
všude. Většina poklopů zůstala pohřbena pod asfaltem. Stejně jako
drahocenné kočičí hlavy na silnici k lípě v Litochovicích.
20.9.2008 v 15 hodin – Posvícení na hřišti v Prackovicích. Za
poplatek 100,-Kč si návštěvníci mohli odnést v kastrůlkách domů
zabijačkový guláš a pár jitrnic.
Výkup padaných jablek a šípků – farma Chotiměř.
Jablka 1,70 Kč za kg
Šípky 7,- Kč za kg

Veřejné zasedání ohledně přidělení obecních nově opravených bytů
v Prackovicích, všechny byty jsou obsazeny.
11. - 17.9. Svoz nadměrného a nebezpečného odpadu (televizory,
monitory, lednice, koberce, sklo, pneumatiky, nepatří tam papír)
Dopis starosty upozorňující rodiče na stále častější ničení na
místním hřbitově (konečně si toho někdo povšiml!!!). Dle informací
od dětí a z vlastních zkušeností vím, že se zde vytvořila partička
chlapců, kteří chodí kouřit do pole, týrají zvířata (kopou do
koťat), šikanují na hřišti malé děti. Hlavními aktéry jsou podle
dětí, se kterými jsem mluvila, Řehánek Michal, Řehánek Lukáš,
Vlastik Vyšín, občas Tomáš Dlouhý, ale tam zasáhl otec a více se
s těmito dětmi nestýká. Patrik Liška, který rovněž umravněn
otcem. Zdeněk Sysel, který se nechává strhnout jen pro získání
uznání a pozornosti. Všechno hoši od 13 do 16 let. Bratři Řehánkovi
mají oporu v rodičích, kteří jejich konání kryjí, nic neříkají nebo je
dokonce omlouvají a zapírají, takže si to chlapci vysvětlují tak, že
je vše v pořádku a že se chovají správně a ve svých nájezdech na
majetek druhých a na mladší dětech pokračují.
V srpnu se konaly dvě svatby: Dáša Kopecká a Vašek Liška
23.8.2008 z obecního domu č.p. 8. p.Vorlíček se slečnou (?) dne
30.8.2008. Veselí bylo veliké, všichni o tom věděli.
22.11.2008 druhý zájezd do Polska – organizuje paní Francová,
Kamarytová. Zrovna z pátku na sobotu napadl sníh, první v tomto
roce. Další noc další vrstva a pak zase.

KAPITOLA 6
VEŘEJNÝ A KULTURNÍ ŽIVOT
Sobota 17.5.2008 VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Slavnostní zahájení se konalo ve 14 hodin v klubovně v hasičárně,
v takzvaném Klubáčku, kde se tísnilo téměř sto lidí. Úvodní slovo
pronesl pan starosta Dbalý, který poděkoval rodičům za jejich
přínos pro společnost a za jejich péči o děti, hovořil o
zodpovědnosti rodičovské péče a kvalitní výchovy. Poté zazněly
básničky, které recitovaly děti z MŠ Brouček pod vedením paní
ředitelky Eleonory Hauserové. Mezi jinými vystoupil i Daneček
Stevens, který zde měl zároveň i maminku s tatínkem, kteří vítali
svá dvojčátka Vanessku a Valentýnku. Přijela také jejich babička
z Velké Británie, maminka Lee Stevense. Je velice zajímavé, že
pan Stevens se do Česka přistěhoval asi v roce 1998, naučil se
velice dobře česky a velice dobře splynul s místními obyvateli. Za
manželku si vzal slečnu Štěpánku Szajkowskou, kde i s jejími
rodiči žijí v domě č.p. 4. V tomto domě bydlel poslední německý
starosta do roku 1945. Jmenoval se Franz Kutscher a v určitém
období reprezentoval litoměřický region v Rakousko-uherském
sněmu ve Vídni. Tento dům má v současné době novou fasádu.
Bývala růžová, nyní byl dům zateplen, vyměněna byla okna a
fasáda je nyní oranžová. Tento dům je jeden z nejvýstavnějších ve
vsi z hlediska zahradních úprav a vánoční i jiné výzdoby. Paní
Szajkowská zahrádce věnuje velkou pozornost.
Seznam dětí, které byly obecním úřadem přivítány:
HONOVÁ SIMONA, MIKOTA FILIP, MITÁČEK MAREK, PURAVEC
TADEÁŠ, STEVENSOVÁ VANESSA A VALENTINA, ŽIDŮ FRANTIŠEK,
DOLEJŠ PETR, SVOBODA MATĚJ (ten je náš, ale na vítání nešel,
protože už mu byly 2 roky a běhal s klukama po vsi s flintou ),
ŠEFFLOVÁ KLÁRA, SCHMIDT ŠTĚPÁN, HAUSER IVAN, JEDLIČKOVÁ
MARIANA, VÁGNEROVÁ LUCIE, ŠMÍD VÁCLAV FRANTIŠEK, HANZAL
TOMÁŠ, VEITOVÁ VIOLA, SANEJSTR FILIP

(označené děti jsou z Litochovic, ostatní z Prackovic)
Na této slavnosti dostali rodiče dětí upomínkové předměty –
pamětní knížku, kasičku od Keramického kroužku v Prackovicích a
do ní dětem do začátku 200,- Kč, nějaké sladkosti a hračku.
Klubáček byl zaplněn k prasknutí a bylo zcela zjevné, že díky
nárůstu porodnosti tyto prostory již vyhovovat nebudou. Doposud
se totiž konala vítání občánků ve vsi jednou za tři roky, protože
porodnost nebyla tak vysoká a dětí bylo málo. Ale od letošního
roku se s miminky roztrhl pytel. Ujednáno bylo, že se tato slavnost
bude konat dle potřeby častěji.
Na tomto setkání jsem se potkala také s paní Kolářovou, která prý
jako dítě bydlela v podnájmu v domě, kde nyní bydlí Novákovi. Prý
ten dům pronajímala majitelka domu, Němka Lena. Dříve se
jmenovala Matoušková.
Tentýž den vsí projíždělo mnoho historických veteránských vozů a
motocyklů, včetně vozů užitkových, jako jsou sanity a hasiči. Na
litoměřickém výstavišti měla tato auta totiž sraz a musela projet
určitou trasu okolím Litoměřic. Podívaná to byla opravdu
kouzelná, den byl příjemný, slunečný a teplý.
VÝKUP HLEMÝŽĎŮ
Na nástěnce u kapličky se objevil plakátek oznamující výkup
hlemýžďů, firma Helix Pomatal. Text: „Vykupujeme zdravé, živé
hlemýždě o průměru ulity nad 3 cm, začátek sběru 12.4.2008,
ukončení sběru 31.5.2008, každý den od 15:00 do 18:00, cena za
1kg=15 Kč. Výkup statek Chotiměř.

KAPITOLA 7
ZÁBAVY, SPORT, ZDRAVOTNICTVÍ, ŠKOLSTVÍ
V obci funguje Základní škola a Mateřská škola obojí v
Prackovicích. Ředitelem ZŠ je pan Karel Mikšovský. Ředitelkou MŠ

Brouček je paní Eleonora Hauserová, která je velmi oblíbenou i v
oblasti kulturního a sociálního života.
Z Výroční zprávy MŠ Brouček za školní rok 2007-2008 vyplývá,
že školní docházka v tomto období byla 66%, kapacita MŠ je 26
dětí, počet zapsaných dětí byl 24. Jsou přijímány děti od 2,5 do 6
let. Provoz MŠ je od 6:00 do 16:00. V jídelně MŠ se stravují také
žáci ZŠ a důchodci - docházejí do MŠ vraty zadním vchodem, kde
mají vybudovanou malou jídelničku. Některé obědy se rozvážejí.
Jídelny jsou dvě, protože MŠ má jídelnu oddělenou. Personální
zajištění MŠ: Hauserová E. (ředitelka), Lahovská Ivana (učitelka),
Piegelbauerová D. (kuchařka), Kunertová M. (pomocná kuchařka),
Pešková A. (školnice- od února 2008 za paní I.Hanzalovou).
Spolupráce MŠ s rodiči na velmi dobré úrovni. Rodiče mohou s
dětmi vyjet i na ozdravné pobyty, zájezdy, do divadla a jiné
aktivty organizované školkou. Zřizovatelem MŠ je Obec Prackovice.
Podle slov paní ředitelky se pan starosta snaží vyjít vstříc většině
požadavků na vybavení, hledá řešení problémů a jejich odstranění
(technická zastaralost a hygienická nedostatečnost zařízení).
Rozpočet MŠ je dle paní ředitelky nízký, je čerpán průběžně dle
potřeby. Spolupráce mŠ a ZŠ je hodnocena jako velmi špatná, pan
ředitel prý nemá o bližší spolupráci zájem, MŠ by uvítala zlepšení
vztahů. Hospodaření školky je složité, příspěvky dostává pozdě,
Rodiče platí za umístění dítěte školné, a to 240,-Kč/měsíc. Částka
je ponížena, pokud je dítě nemocné (60,-Kč / týden). Děti, které
dochází do MŠ jen na 4 hodiny denně hradí 160,-Kč/měsíc a na 5
dnů 100 v měsíci 100,-Kč/měsíc. Kontroly a revize v MŠ
uskutečněné v roce 2008: únor - výměna násypky kotle, duben kontrola spalinových cest, čtvrtletní kontroly el. spotřebičů provádí pravidelně pan Nytl František st. Z výhledového plánu
udržovacích prací ve školním roce 2008 - 2009 v MŠ vyplývá
následující: nutno vymalovat kuchyň (srpen 2008), doplnit ubrusy,
dětské židle, nerezový koš, nerezový dřez, v umývárně
protiskluzové rohože, zdůrazněna je přístavba nového sociálního
zařízení - podmiňováno kontrolou KHS ÚL. Na zahradě nový písek,

úpravy zadní části zahrady, dřevěné vybavení, ukotvení nové
houpačky, oprava chodníku před MŠ, ve třídě pak nový nábytek,
stolky a židličky, nové ložní povlečení. Problémem bude finanční
zajištění veškerých výše uvedených požadavků, neboť Obec není v
dobré finanční situaci. Očekávaná přístavba nového sociálního
zařízení se v roce 2008 neuskutečnila. Rozpočet na tuto akci je
cca 500 tisíc, což je nad rámec možností Obce. Starosta o využití
dotací neuvažuje.

KAPITOLA 8
POHYB OBYVATELSTVA, PŘÍBĚHY ZE ŽIVOTA LIDÍ ŽIVOT LIDÍ
V roce 2008 je evidováno pouze jedno narozené dítě: František
Sysel, Litochovice.
Úmrtí místních občanů v roce 2008:
Božena Bláhová (věk 98 let - P. čp. 65), Marie Blažejová (věk 74 let
- L.čp.23), Věra Jirásková (věk 84 let - P. čp.47), Daniela Víznerová
(věk 60 let - L.čp.7 - družka pana Vladimíra Veverky, Gasthaus)

KAPITOLA 9
VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU 2008 U NÁS A VE SVĚTĚ
OSOBNOSTI, KTERÉ ZEMŘELY V ROCE 2008
Leden
Edmund Hillary (†88) 20.7.1919 – 11.1.2008 Horolezec, první
pokořitel Everestu; Příčina smrti: infarkt
František Čapek (†93) 26.10.1914 – 31.1.2008vítěz OH 1948
v kanoistice; Příčina smrti: přirozená smrt
Únor
Otto Lackovič (†80) 5.4.1927 – 4.2.2008 Herec; Příčina smrti:
rakovina plic
Irena Neffová (†28) 24.11.1979 – 23.2.2008 Dcera spisovatele
Ondřeje Neffa; Příčina smrti: zavražděna manželem

Březen
Stanislav Konopásek (†84) 18.4.1923 – 6.3.2008Dvojnásobný
hokejový mistr světa; Příčina smrti: dlouhá nemoc
Radovan Lukavský (†88) 1.11.1919 – 10.3.2008 Herec; Příčina smrti:
selhání životně důležitých orgánů
František Rychtařík (†62) Zemřel 11. 3. 2008 Objevitel Anny K. a
kapely Wanastovi Wjecy; Příčina smrti: zástava srdce
Arthur C. Clarke (†90) 16.12.1917 – 19.3.2008 Spisovatel; Příčina
smrti: problémy s dýcháním
Sydney Pollack (†73) 1.7.1934 – 26.3.2008 Americký režisér;
Příčina smrti: rakovina
Květen
František Sahula (†45) 8.4.1963 – 2.5.2008 Zpěvák kapely Tři
sestry; Příčina smrti: zavražděn dvěma mladíky
Jakub Šimánek (†9) 1999 – 4.5.2008 Příčina smrti: zavražděn
pedofilem
Červenec
Karel Hála (†74) 2.10.1933 – 6.7.2008Zpěvák; Příčina smrti:
prasklá břišní aorta
Srpen
Alexandr Solženicyn (†89) 11.12.1918 – 3.8.2008 Ruský spisovatel,
nositel Nobelovy ceny; Příčina smrti: infarkt
Michal Dočolomanský (†66) 25.3.1942 – 26.8.2008
Slovenský herec; Příčina smrti: rakovina plic
Září
Paul Newman (†83) 26.1.1925 – 26.9.20008 Hollywooská legenda;
Příčina smrti: rakovina plic
Říjen
Václav Kočka ml. (†40) 15.5.1968 – 9.10.2008 Podnikatel; Příčina
smrti: zastřelen B. Ďuričkem.
Jörg Haider (†58) 26.1.1950 – 11.10.2008 Rakouský politik,
korutanský hejtman; Příčina smrti: autonehoda pod vlivem
alkoholu
Guillaume Depardieu (†37) 7. 4. 1971 – 13. 10.2008 Herec, syn
Gerarda Depardieu; Příčina smrti: prudký zápal plic
Listopad

Edna Parker (†115) 20. 4. 1893 – 26. 11. 2008 Oficiálně nejstarší
člověk planety; Příčina smrti: chřipka
Prosinec
Horst Tappert (†85) 26.5.1923 – 13.12.2008 Herec, představitel
inspektora Derricka; Příčina smrti: dlouhá těžká nemoc.
Zapsala: Andrea Svobodová Křešová, zápis ukončen 22.3.2009
Přílohy:

Rok 2008 - napsali o nás v
tisku:
Nelegálně vytěžili 82 dubů
1.3.2008. Prackovice nad Labem - U Prackovic nad Labem někdo nelegálně
vytěžil 82 vzrostlých dubů. Třicet devět z nich se nachází v dubině, která je
lokálním biocentrem.


Starosta Prackovic nad Labem Bohuslav Dbalý náhodnou kontrolou lesa zjistil, že
v dubině, chráněném lokálním biocentru, zbyly po nájezdu zlodějů dřeva jen
pařezy. Autor: Karel Pech
Kvůli této nepovolené těžbě podalo ve čtvrtek vedení obce trestní oznámení na
neznámého pachatele. Případem se teď zabývá Policie ČR i Správa CHKO České

středohoří. Pachateli za krádež hrozí trest odnětí svobody na dva roky. Dostat
může i pokutu až do výše jednoho milionu korun.
Se dřevem někdo nejspíš kšeftuje
„Obvodní oddělení PČR Lovosice přijalo trestní oznámení na neznámého
pachatele, který v lese u Prackovic nad Labem vytěžil v průběhu roku 2007 až do
současné doby celkem 19 kubických metrů dubu v hodnotě přesahující
16 000 Kč,“ potvrdila litoměřická policejní mluvčí Alena Romová.
„Dosud neznámý pachatel je podezřelý z trestného činu krádeže a hrozí mu trest
odnětí svobody na dva roky, peněžitý postih, nebo propadnutí věci,“ uvedla.
„Tipuji, že to udělal někdo, kdo se dřevem kšeftuje. Krádež v tomto rozsahu při
velikosti stromů o obvodu 45 až 50 centimetrů zřejmě udělal někdo, kdo kvalitní
dubové dřevo prodává jako palivové dříví. Vše nasvědčuje tomu, že je to někdo
z okolí,“ domnívá se prackovický starosta Bohuslav Dbalý.
Ekologové prověří rozsah škod
„S vlastníkem, tedy s obcí Prackovice, jsme domluvili terénní pochůzku na
začátek příštího týdne. Potřebujeme ověřit rozsah kácení a škod, které vznikly na
přírodním prostředí CHKO. V závislosti na způsobené škodě pak můžeme
pachateli uložit pokutu až do výše jednoho milionu korun, případně požadovat,
aby uvedl místo do původního stavu. Pokud zjistíme větší rozsah škod, podáme
trestní oznámení ve věci poškozování životního prostředí,“ sdělila v pátek vedoucí
Správy CHKO České středohoří Markéta Peřinová.
„Se zvyšující se poptávkou po dřevní hmotě se, bohužel, zvyšuje i nelegální
kácení dřevin. Správa CHKO České středohoří však vidí problém spíše v kácení
dřevin, které rostou mimo les. Například kácení dřevin na mezích, podél cest, ve
starých sadech a podobně,“ říká Markéta Peřinová.
„Dochází tak často k velmi necitlivým zásahům do těch strukturních prvků
krajiny, které jsou jedním z předmětů ochrany v CHKO a které i přispěly
v minulosti k pojmenování Středohoří Zahradou Čech. Těžba v lesních porostech
doposud byla spíše okrajovou záležitostí,“ řekla Markéta Peřinová.
„Od začátku roku přijala policie tři trestní oznámení týkající se krádeže stromů
v lese. Tyto krádeže se každým rokem dějí právě v zimním období, od pozdního
podzimu do časného jara. Kromě této události jsme zaznamenali další dva
podobné případy, a to v katastru obce Litochovice nad Labem a poté ještě
v lesním revíru Lipské hory u Jenčic,“ uvedla litoměřická policejní mluvčí Alena
Romová.
„Každý rok policie zaznamená několik trestních oznámení týkajících se krádeže
stromů v lese. Vždy se jedná o několik případů. Jejich současný počet se
v porovnání s uplynulými roky nijak zásadně neodlišuje,“ dodala.

Nové byty zůstanou prázdné
13.6.2008. Prackovice nad Labem - Dvacet zbrusu nových malometrážních bytů
v Prackovicích nad Labem zatím zůstane prázdných. Přestože jsou kompletně
dokončeny, chybí jim jediné. Dostatek elektřiny.



V NOVÉM. Důchodce Zdeněk Blažej bydlí v novém bytě 1+0 už od března.
Autor: Jana Michálková
S přestavbou zdejší fary na objekt s malometrážními byty se začalo na podzim
2006. Necelých 200 metrů elektrické přípojky k stávající rozvodné skříni na návsi
však stále chybí. V objektu bývalé fary vzniklo osm malometrážních bytů,
v přistavěné novostavbě dvanáct a rekonstrukcí obecního domu, který stojí
v těsném sousedství a v němž už nájemníci od března bydlí, čtyři. Investice
celkem za zhruba 17 milionů korun včetně dokončených chodníků, parkoviště a
sadových úprav.
„Ze Státního fondu rozvoje bydlení jsme získali dotaci ve výši 15 milionů
120 tisíc korun, úvěr obce je momentálně navýšený na 1 milion 700 tisíc korun,“
sdělil včera, kdy probíhala kolaudace objektů, starosta Prackovic nad Labem
Bohuslav Dbalý.
Úvěr nájemným obec hned tak umořovat nezačne. Kapacita elektřiny není
v bývalém objektu fary a přistavěné novostavbě dostačující a kvůli přípojce se do
země ještě nekoplo.
“Lidi se už ptají, kdy se sem nájemníci nastěhují, my jim ale zatím nemůžeme
podat přesnou informaci,“ říká prackovický místostarosta Ladislav Svoboda.
„Narážíme na strop projektantů, je stavební boom. Projekt připravovali půl roku.
Nyní probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby. Až budeme znát výši finanční
částky a obec poté zaplatí svůj spolupodíl, práce budou zahájeny. Odhadujeme, že
by mohly začít už v červnu. Dokončeny by pak byly co nejdříve,“ uvedla včera
Soňa Hendrychová, mluvčí Skupiny ČEZ pro severní Čechy.
„K dnešnímu dni se nám sešlo 37 žádostí o bydlení, a to nejen od místních lidí. Ti
všichni musejí doložit, že nejsou dlužníky, že mají nízký příjem a čistý trestní
rejstřík. Podle těchto kritérii pak budeme nájemníky do nových bytů vybírat,“
upřesnil místostarosta s tím, že dva byty jsou bezbariérové.
V prvních čtyřech obsazených bytech, jichž se problém s elektřinou netýká, dnes
bydlí jak důchodci, tak mladí manželé s dítětem.
„Bydlí se mi tu dobře, pohodlně,“ svěřil se včera důchodce Zdeněk Blažej.
„Bydlel jsem v Prackovicích už dřív, byt byl ale moc velký, navíc jsem měl
nepořádné a hlučné sousedy a to nedělalo dobrotu,“ dodal.

Součástí areálu, v němž rekonstruované objekty stojí, je kostel. Podle vedení obce
by bylo potřeba dokončit jeho celkovou opravu. Peníze měla přislíbit jak
litoměřická diecéze, tak Krajský úřad Ústeckého kraje. Pro letošní rok ale
neprošla ani jedna z přislíbených finančních injekcí.

Starostové volají po dostavbě dálnice.
Postupují společně
19.8.2008. Lovosicko - Kolik stromů bude v Českém středohoří vykáceno
v souvislosti v dostavbou dálnice D8 a kolik stromů za ně bude muset být
náhradou vysazeno? Jak probíhají správní řízení, která se týkají především kácení
dřevin rostoucích mimo les v katastrech dotčených obcí? S jakým výsledkem
proběhla petice za urychlenou dostavbu D8? Odpovědi nejen na tyto otázky včera
přinesla první pracovní schůzka starostů osmi obcí ležících při trase posledního
nedostavěného úseku dálnice D8 s hejtmanem Ústeckého kraje Jiřím Šulcem a
zástupci Ředitelství silnic a dálnic, která v pondělí probíhala v Ústí nad Labem.


PETICE. Starosta Velemína Jiří Skalický (na snímku) drží v rukou petici za
urychlenou dostavbu dálnice D8, pod níž se sešlo na deset tisíc podpisů lidí z asi
150 obcí Ústeckého kraje. Autor: Karel Pech
Nově vytvořená koordinační pracovní skupina, v níž jsou zastoupeny obce
Velemín, Lovosice, Vchynice, Chotiměř, Prackovice nad Labem, Žima,
Habrovany a Řehlovice, má hledat cesty, aby nedocházelo k prodlevám při
dostavbě D8. Zabývat se má konkrétními problémy spojenými se stavbou.
Petici podepsalo na deset tisíc lidí
Aktivně vystoupit se starostové rozhodli letos v červnu na základě možného
zastavení stavby tunelu Prackovice, poté co Městský soud v Praze přiznal
odkladný účinek žalobě občanského sdružení Děti Země proti vydání stavebního

povolení Ministerstvem dopravy pro stavbu tunelu. Svoji nespokojenost
starostové vyjádřili v petici za urychlenou dostavbu D8.
Ministra dopravy a další představitele institucí činných ve věci výstavby dálnice
v ní vyzvali k přijetí opatření, která zabrání zastavení výstavby tunelu Prackovice
a dalšímu prodlužování výstavby celého chybějícího úseku D8.
„Petice nakonec obsahuje bezmála deset tisíc podpisů obyvatel zhruba 150 obcí
Ústeckého kraje, které se k naší výzvě přidaly,“ říká autor petičního textu, starosta
Velemína Jiří Skalický s tím, že jako vyjádření veřejného mínění bude petice příští
týden předána ministru dopravy Aleši Řebíčkovi.
Za pokácený strom vysadit pět nových
Podle předběžných odhadů by mělo být v rámci celého úseku D8 přes České
středohoří vysazeno 70 tisíc stromů a keřů. Z toho zhruba 40 tisíc na katastru obce
Velemín. „Týká se to desítek lokalit a stovek majitelů pozemků, kteří se k tomu
musejí vyjádřit,“ upozorňuje Skalický.
Ředitelství silnic a dálnic pak musí dokladovat, že má právoplatné rozhodnutí
o náhradní výsadbě dřevin. „Jsme ve fázi, kdy se to musí rozhodnout. Všech osm
obecních úřadů musí vydat rozhodnutí jak o kácení mimolesní zeleně, tak musí
nařídit náhradní výsadbu v počtu pětinásobku vykácených dřevin,“ říká starosta
Jiří Skalický. „Jde o to, aby tato rozhodnutí nebyla napadnutelná,“ dodal.
To se stalo například v případě rozhodnutí o kácení dřevin na části trasy A dálnice
D8, které letos vydal Obecní úřad Prackovice nad Labem.
„Napadly ho Děti Země. O odvolání teď musí rozhodnout Správa CHKO České
středohoří,“ řekl prackovický starosta Bohuslav Dbalý.

Dostavba D8: další obstrukce
1.10.2008. Lovosice/Ústí nad Labem - Ekologické organizace prohrály válku
o platnost územního rozhodnutí vydaného v roce 2003 pro dálnici D8 přes České
středohoří. Ústecký krajský soud totiž už podruhé zamítl jejich žalobu. To se
ekologům nelibí, a tak připravují další kasační stížnost. Předraženou dostavbu
posledního téměř 16,5 kilometrů dlouhého úseku dálnice z Řehlovic do Lovosic to
však nezpozdí. PROHLÉDNĚTE SI FOTOGALERII!


Stavba unikátního mostu přes Opárenské údolí.Autor: Karel Pech
Krajský soud v Ústí nad Labem poprvé žalobu ekologů zamítl už v dubnu
2005. Letos v únoru Nejvyšší správní soud (NSS) rozsudek zrušil. Nyní však
ústečtí soudci rozhodli stejně.
Mluvčí krajského soudu Vilém Šetek sdělil, že nebyla porušena práva
ekologických organizací a fyzické osoby, které měly vždy možnost vyjadřovat se
ke všem materiálům.
Soudci žalobu prý opět zamítli i proto, že už měli k dispozici úplný správní spis,
rozhodnutí několika správních orgánů o výjimce ke vztahu k chráněným
živočichům, či podkladové spisy k územnímu rozhodnutí.
Rozhodnutí se nelíbí
Ekologickým organizacím se rozhodnutí ústeckého soudu nelíbí. Do dvou týdnů
hodlají podat kasační stížnost. „Nevidím žádný důvod, proč by nám Nejvyšší
správní soud neměl dát znovu za pravdu,“ tvrdí předseda Dětí Země Miroslav
Patrik.
Podle Patrika musí být před vydáním územního rozhodnutí jasné, do jaké míry se
zasahuje do biotopů chráněných živočichů a rostlin. „Ústecký krajský soud si však
myslí, že je to jen formalita. Proto považuji jeho rozhodnutí za paskvil,“ dodal
Patrik.
Lubomír Studnička, který zastupuje Společnost ochránců životního prostředí
Litoměřice podotkl, že se budou bránit všemi legálními prostředky. „Tam kde
zjistíme, že úředníci udělali nějaký podvod, tak podáme odvolání. Když nám bude
zamítnuto, budeme je žalovat,“ řekl Studnička.
Naopak Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) rozhodnutí soudu vítá. „Můžeme
alespoň naplno pokračovat v přípravě dalších dílčích stavebních povolení,“ sdělila
mluvčí ŘSD Martina Vápeníková.
Zároveň dodala, že bylo vydáno stavební povolení na most Vchynice. „Už nyní
ale máme informace, že se Děti Země proti tomu odvolaly,“ podotkla Vápeníková.
ŘSD prý zažádalo i o vydání stavebního povolení na zhruba 5,3 kilometru
dlouhou hlavní trasu A, u které však očekává další odvolání.
Budou další žaloby

Ekologové připravují další žaloby. Patrik řekl, že na úřední desce ministerstva
dopravy jsou v současné době dva rozklady. „Pokud nám nevyhoví, jsme
připraveni podat další žaloby proti stavebním povolením,“ dodal Patrik. Ministr
dopravy Aleš Řebíček (ODS) však ekologům vzkázal, že se vydírat nenechá. Nyní
prý po nich budou vymáhat asi 215 milionů korun kvůli zastavení prací na
hloubení tunelu Prackovice. Děti Země to považují za směšné.

