KRONIKA
OBCÍ PRACKOVICE N/L A LITOCHOVICE N/L

ROK 2009
Podpis starosty a otisk razítka

KAPITOLA 1
OBECNÍ ÚŘAD – POLITICKÝ ŽIVOT OBCE
Podle podkladů získaných z OÚ a podle výpovědí tehdejších
zastupitelů postupoval život v obci k útlumu. Nejenže docházelo ke
střetům zastupitelů se starostou B.Db., ale postupně zastupitelstvo
spělo ke svému zániku. Obec dokončovala projekty započaté
starostou J.Kodýtkem (kanalizace, oprava a výstavba obecních
bytů, tvorba nového ÚP, zajištění nové rozvojové zóny Nad
rybníčkem), nové aktivity se skládaly z podomácku prováděných
oprav a svépomocí vyráběných zařízení, které měly nahradit
zásadní a komplexní rekonstrukce obecního majetku, který chátral
a byl ve velmi špatném stavu. V této souvislosti nutno
připomenout , o který majetek obce jde zejména. Budova MŠ č.p.5
- starý německý dům s přístavbou s nevyhovujícím hygienickým
zázemím. Mezi starostou Db.a tehdejší ředitelkou MŠ docházelo k
velmi ostrým sporům, starosta omezil financování příspěvkové
organizace na absolutní minimum (250 tisíc ročně), takže se MŠ
postupně dostávala do ztráty. Vyčítal paní ředitelce, že utrácí,
naopak ředitelka neustále prosila o modernizaci školky a
vybavení, které pocházelo z padesátých až šedesátých let. Kapacita
školky byla vždy naplněna, nicméně hygienické zázemí pro děti
nesplňovalo základní normy. Svépomocí proto starosta renovoval
kuchyň. Snažil se jak mohl, obec však prý nemá finanční
prostředky na rozsáhlejší renovace. Dalšími obecními budovami
byly základní škola, která v roce 2009 spěla ke svému zániku a k
datu 1.1.2010 byla uzavřena zcela. Budova školy je jedinou
budovou, která je prozatím v relativně dobrém stavu. Dále pak
obecní stodola s děravou střechou, která je téměř na spadnutí. V
Litochovicích je to pak Kulturní dům, dříve hostinec Zum Schwam,
který je v horní části uzavřený v havarijním stavu, takže se
nepoužívá sál ani nedokončená přístavba, která zbyla v hrubé
stavbě přilepená ke KD. V přízemí v provizorních podmínkách
funguje Místní knihovna a klubovny turistického oddílu Veverčata.
V obci funguje JSDH, kde je velitelem starosta Db. Skládá se ze
čtyř dobrovolníků, což je počet nedostatečný. Vybavení JSDH je

zastaralé. Z původního počtu zastupitelů 7 vyšlých z voleb v roce
2007, jich na konci roku 2009 zbylo 5, což je zákonná hranice
(zemřel starosta Kodýtek, odstoupila Eleonora Hauserová,
ředitelka MŠ), zbyli starosta Db., místostarosta Ladislav Svoboda,
zastupitelé Antonín Lupínek, Jiří Dlouhý a Anna Buřičová). Podle
výpovědí lidí docházelo v roce 2009 k velikým bojům v
zastupitelstvu a také mezi lidmi pak o zachování existence ZŠ v
Prackovicích, která fungovala jakou dvoutřídka - spojeny byly
třídy 1-2. a 3.-5. Místní uvádějí, že byli velmi rozzlobeni
rozhodnutím obce školu zrušit, ale rozhodnutí zastupitelstva se
zakládalo na tíživé finanční situaci způsobené výstavbou
kanalizace. Po úmrtí starosty Kodýtka se ukázalo, že Obec je
zadlužená, a kanalizace a její provoz jsou velmi finančně náročné,
čerpací stanice jsou bez odpovídající prevence poruchové a na
mnoha místech dochází k úniku močůvek do okolí. Čerpadla se
ucpávala a starosta Db. měl ve své kanceláři připravené pomůcky
k rychlému řešení havárií - gumovky, gumové rukavice, péro a
další neznámé předměty. Nutno říci, že vlastně veškeré aktivity v
obci prováděl sám, ať se jednalo o čištění komínů, instalování
digestoře, vyspravování děr na silnici nebo odstraňování problémů
s čerpadly. Proto do práce chodil v montérkách a gumovkách.
Pokud člověk nevidí pod povrch věcí a netuší, jak moc závažné
problémy obec má,
Ze zpráv o činnosti obce sepsaných starostou Db. za jednotlivá
období mezi zasedáními vyplývá, že obec zajišťovala následující
aktivity - prodeje, koupě a pronájmy pozemků, dokončení
rozdělení parcel Nad rybníčkem pro nové stavební parcely,
příprava územního plánu, opravy čerpacích stanic, opravy
reklamací bytů po Japisu, opravy kanalizačních šachet a poklopů,
reklamace částí různých staveb po činnosti Japisu. Společnost
Japis se v obci zaháčkovala a velmi se podepsala na negativním
stavu opravovaného majetku (závady na bytech, problémy s
čerpacími stanicemi ČS 3 v Prackovicích, ČS 6 u Motorestu (Lito)
ČS9 u Hanzala-(Lito), související s průsaky spodní vody a změny
proudění podzemních pramenů. Dále obec podepsala smlouvy na
zaměstnance VPP (na veřejně prospěšné práce) od úřadu práce,
kdy u obce pracovala matka starosty Db., paní Dbalá (na 4 hodiny
a pan F. Hotový na 7,5 hodin).

Obec byla ve špatné finanční situaci, podle slov účetní byly
měsíce, kdy nebylo ani na výplaty. Ze zprávy o činnosti se
dozvídáme, že obec podala žádost o posečkání s platbou daně
(bylo vyhověno) a obec podala žádost o prominutí daně a penále za
výstavbu vodovodu (možná i kanalizace) ve výši téměř 13 milionů.
Žádost byla vyřízena kladně, obec vyvázla s mnohonásobně nižším
poplatkem za penále ve výši 33 tisíc.
Veškerá VŘ se prováděla prostřednictvím pana Housky. Zdálo se,
že ani zastupitelé ani obyvatelstvo nebylo srozuměno se skutečným
stavem a finanční náročností akce.
Kromě toho bylo zahájeno vyšetřování ohledně dotace na čištění
dešťové kanalizace, kdy starosta Kodýtek dle slov zastupitelů
zajistil vše prostřednictvím Vlastimila Housky povětšinou
samostatně bez vědomí zastupitelstva i bez vědomí místostarosty
Dbalého. Tyto skutečnosti byly také důvodem, proč poté p.Db. jako
nový starosta minimalizoval rozvoj obce a měl negativní postoj k
dotacím - znamenaly podle něho pro obec velké riziko a špatnou
osobní zkušenost.
V létě 2009 bylo na obci zřízeno pracoviště Czechpoint s dálkovým
přístupem do jednotlivých registrů (výpis TR, KN, evidence obyvatel
atd.). Zároveň byla obci zřízena datová schránka.

KAPITOLA 2
PRŮBĚH ROKU, POČASÍ, ÚRODA
STATISTIKY
Měsíc s největší zápornou teplotní odchylkou od normálu: leden
(průměrná teplota -4 °C, odchylka od normálu -1,2 °C)
Měsíc s největší kladnou teplotní odchylkou od normálu: duben
(průměrná teplota 12 °C, odchylka +4,7 °C)
Nejsušší měsíc: září (22 mm, tj. spadlo jen 43% dlouhodobého
normálu)
Nejdeštivější měsíc: březen (76 mm, tj. spadlo 191% dlouhodobého
normálu)
Počet překonaných teplotních rekordů v Praze-Klementinu: 5

Počet tropických dnů v Praze-Libuši: 11 dnů
Nejničivější projev počasí: přívalové povodně (konec června a
začátek července)
Nejvyšší sněhová pokrývka: 271 cm Lysá hora (25. března)
První sněhové vločky v zimě 2009/2010: 2. října (Krkonoše)
Nejvyšší teplota v Praze-Libuši: 34,9 °C (23. července)
Nejnižší teplota v Praze-Libuši:
Nejdelší délka slunečního svitu v Praze-Libuši: 15,4 hodin (13.
června)
Nejvyšší srážkové úhrny za 24 hodin: 124 mm (noc 24. na 25.
června Bělotín)
Nejsilnější nárazy větru: 151 km/h (Šerák, 26. dubna)
Zatímco v lednu byla loni větší zima než v minulých letech, duben
byl výrazně teplejší.

PRŮBĚH POČASÍ
Rok 2009 byl oproti minulým celkově teplejší. Průměrně bylo o
0,7 stupně víc,
Teplejší než obvykle byl zejména duben, kdy meteorologové
naměřili průměrně o 4,8 stupně víc, než je dlouhodobý normál. Co
se týká srážek, výjimečný byl hlavně březen, kdy spadlo 175
procent dlouhodobého srážkového úhrnu. Naopak září bylo
nezvykle suché.
Leden byl nezvykle studený, zbytek roku to vynahradil Leden je
tradičně nejchladnějším měsícem v roce, ten loňský byl přitom
ještě o 1,2 stupně Celsia pod normálem. Kromě ledna byl loni
teplotně podprůměrný ještě červen, říjen a prosinec. Zbylé měsíce
roku pak byly teplejší, než je obvyklé.
"Nejvlhčím měsícem byl březen, kdy celoplošný průměr v rámci ČR
dosáhl 175 procent srážkového normálu, a nejsušším září, kdy
spadlo pouze 39 procent běžného měsíčního úhrnu," uvedl ústav.
Vysoko nad průměrem se pohyboval také úhrn srážek v únoru nebo
říjnu.

Extrémní mrazy přišly už na začátku ledna. Rekordní zimu začili
v Jizerce na Liberecku, kde teplota klesla pod 32 stupňů pod nulu.
V březnu se na Česko sneslo podstatně více sněhu, než je obvyklé.
Vlna mrazů a sněhových vloček přešla republikou i těsně před
příchodem astronomického jara.
V dubnu se zase obloha nad Českem zbarvila do červena. Na
svědomí to měl výbuch sopky na Aljašce. Počasí zároveň bylo téměř
letní, velmi teplé. "Apríl" si naopak počasí vybralo až v květnu.
Na jaře se také přes česko přehnala dvě tornáda.
Absolutní černá tma, skučení větru, kroupy. Tak vypadal velmi
vzácný meteorologický jev, který o víkendu zasáhl Krušné hory
(11.5.2009)
Roztočený černý mrak podobný minitornádu se přehnal o víkendu
Krušnými horami v lokalitě Kraslicka. Meteorolog ze Šindelové
Rudolf Kovařík uvedl, že přírodní jev zvaný húlava byl k vidění asi
20 minut.
"Unikátní vír černého mraku se přehnal přes Sklenský a Komáří
vrch a pak se stočil ke Krásně Lípě. Naštěstí tohle minitornádo
udělalo drobné škody jen na horských blatech, kde zvedlo a
rozneslo ve větru vyplavené bláto a ulámalo větve stromů," sdělil
meteorolog.
V Litochovicích utrhlo části nekolika střech, v čp.48 sfouklo
sloupky terasy vystavěné roku 2006. Obloha se ale opravdu
zabarvovala do velmi sytých rudých tónů.
V červnu a červenci se po prudkém propadu teplot několika
českými kraji prohnaly povodně. Napáchaly škody asi za 8,5
miliardy korun a zabily patnáct lidí, staly se tak třetími
nejtragičtějšími v dějinách České republiky.
V říjnu zaskočil po extrémně teplých dnech východ republiky sníh.
Především na Vsetínsku byly až na několik dnů přerušené dodávky
elektřiny a některé vesnice byly dokonce odříznuté od světa.
Na konci listopadu se naopak extrémně oteplilo, padaly rekordy a
na některých místech republiky dokonce dozrávaly maliny.
Zatímco několik dní před Vánoci mrazy lámaly tepplotní rekordy,
samotné svátky byly extrémně teplé. Na severovýchodě země

vyšplhal teploměr až k 16 stupňům. Při oteplení začaly řádit
střevní a jiné virózy. Mnohé rodiny zejména s malými dětmi slavily
svátky s teplotou nebo průjmem.

KAPITOLA 3
VÝSTAVBA + ZEMĚDĚLSTVÍ
Po zahájení provozu ČOV (kolaudace 7.12.2007) a celé kanalizační
soustavy se ukazuje, že je s ní mnohem více starostí, než se
počítalo. Starosta Dbalý proto po dohodě o budoucím převodu
vodovodu zahájil jednání se SČVK o předání i tohoto díla do jejich
majetku. Schůzka se konala dne 6.5.2009 na OÚ Prackovice,
přítomni byli starosta obce Dbalý, Ing. Vaňková, Ing.Loužecký,
p.Tupec, Ing.Kolář, Ing.Jirota, Ing.Hofman a Ing.Studnička. K
dohodě o převodu kanalizace zatím nedošlo. Obci podle slov účetní
zůstala nezaplacená faktura v částce 5 milionů, ale bohužel
nebylo z čeho ji zaplatit a narůstal neustále úrok za tento
závazek. O řešení úhrady mělo jednat zastupitelstvo. Výstavba
kanalizace přivedla obec do nesnází. V obci Litochovice dochází
kontrolovat činnost čerpadel na stanicích pan Lapáček, kterého
potkávám na jeho obchůzkách.

KAPITOLA 4
PRŮMYSL, OBCHOD
V této kapitole jsem pro rok 2009 nezaznamenala žádné nové
údaje. Později zjištěné budou případně doplněny retrospektivním
záznamem.

KAPITOLA 5
ÚPRAVY OBCE, DOPRAVA, SPOJE
V této oblasti se v obcích také nic zásadního nezměnilo, nemám o
tom z tohoto roku žádné záznamy. Stále se čeká na dostavbu
dálnice D8, všichni jsou z toho nervózní, probíhají četné soudní
spory o různá rozhodnutí. Provádí se mohutná výsadba dřevin
jako náhrada za vykácené stromy kvůli dálnici. Většinu
výběrových řízení získala firma Dalibora Černého, rodáka z
Prackovic, nyní předseda Purkyňovy nadace a jednatel společnosti
Narcis. Společnost Narcis získala také zakázku na pěstování
jeřábu českého, což je druh jeřabiny, který v našich končinách
téměř vyhynul a jeho poslední naležiště je právě zde, nad
Prackovicemi. V lesích nad prackovickými tunely dálnice D8 proto
vyrostla taková malá oplocenka, kde se jeřáby vegetativně
rozmnožené dopěstovávají. Dozvěděla jsem se, že tento jeřáb se již
semeny nemůže rozmnožovat, protože aby semena vzklíčila, musí
projít trávícím traktem nějakého zviřátka - asi veverky nebo plcha
nebo tak něco, a pak teprve mohou vzklíčit. Protože tohle zvíře už v
místních lesích nežije, je nutné tento druh jeřabiny množit jen
vegetativně. Je to zvláštní že? Jenže je to důkazem toho, jak
moudře a dokonale je zde na planetě Zemi vše zařízeno a
uspořádáno, a jak nemoudře do toho vstupuje člověk svými vrtochy
a ne příliš moudrými nápady. Ale je to planeta svobodné vůle,
takže lidé činí, jak umí, a tím pádem boří a ničí….

KAPITOLA 6
VEŘEJNÝ A KULTURNÍ ŽIVOT
Tato kapitola je velmi stručná, protože v obci se v tomto roce
mnoho akcí neuskutečnilo, možná jsem je nestihla nezaznamenat.
Na zasedání docházel asi jeden občan, jednání zastupitelstva jsou
pro veřejnost nesrozumitelná, je těžké proniknout do toho, o čem
několik současných zastupitelů hovoří. Později zjištěné budou
případně doplněny retrospektivním záznamem.

KAPITOLA 7
SPORT, ŠKOLSTVÍ
V obci Prackovice zastupitelstvo rozhodlo o uzavření místní
základní školy. I přes nevoli mnohých občanů má být činnost školy
ukončena od 1. 1. 2010. V obci pokračuje i nadále činnost mateřské
školy Brouček, jejíž dlouholetou ředitelkou je paní Eleonora
Hauserová. Budova mateřské školy pomalu přestává vyhovovat
hygienickým a dalším předpisům. Obec z důvodu nedostatku
financí omezilo dotaci školce pod 300 tisíc ročně, školka se
postupně dostává do ztráty. Nicméně paní ředitelka je velmi
aktivní, shání sponzorské dary, kde se dá. Obepisuje různé firmy
a podniky, dostává od nich příspěvky v různé výši. Dostává i
materiál na opravy od firmy CS Beton z nedalekých Žalhostic například na opravu chodníčku před MŠ. Bez nároku na honorář
jej položil litochovický zedník Karel Petrik. O této události jsem
napsala článek, který otiskli v Litoměřicku pod názvem “Dobrý
člověk ještě žije”. S paní ředitelkou jsme společnými silami začaly
vydávat její původní pohádky, které jsem ilustrovala a manžel
Vladimír Svoboda je zpracoval grafiky a vytiskl. Pohádky jsme
pak nabízely po školách. Byla v nich i omalovánka.
Základní škola v důsledku poklesu počtu dětí musela být dotována
dalšími 300 tisíci. Starosta se zastupiteli tedy zvažovali různá
řešení - včetně sloučení obou škol pod jednoho ředitele. Probíhala
vzrušená debata a petiční akce mezi lidmi. Zajímavá vyjádření
psala zastupitelstvu paní ředitelka Hauserová, která zřejmě
věrohodně popisuje skutečný stav věcí:
“Ředitelka MŠ Brouček ke sloučení MŠ a ZŠ vám předkládá tento
názor, který je názorem všech zaměstnankyň MŠ - se sloučením
nesouhlasíme. MŠ po celou dobu své existence a mého působění na
ní je velikou podporou rodičů v rozvoji jejich dětí a v možnosti
rodičů chodit do zaměstnání. Po celou zmíněnou dobu MŠ
spolupracuje s OÚ a kulturní komisí při mnoha akcích pro
veřejnost. MŠ se nesnaží zviditelnit pouze v obci, ale také v rámci
kraje i republiky. Byli jsme již s dětmi až na Pražském hradě,
zpívali jsme dokonce na Staroměstském náměstí, již jsme dá se říct
součástí Mateřinky v Teplicích, dostali jsme se až do celostátního

kola v Nymburku, kde jsme byli mezi těmi několika nejlepšími z
28000 MŠ z celé republiky, vystupovali jsme pro důchodce v
Libochovicích, v Lafarge Cement v Čížkovicích a v dalších a dalších
městech republiky. Prackovice n/L nejsou již zcela neznámou obcí,
a to právě díky MŠ. Naše MŠ vlastní i ocenění pěti nejlepších
pedagogů v republice Zlatou mateřinku (podobné jako Zlatý Ámos
pro ZŠ). Jak se za celou dobu působení současného ředitele
zviditelnila ZŠ? Pouze tehdy, když se jednalo o to, zda bude
zrušena či nikoliv. Podle našeho názoru neměla ZŠ pod jeho vedení
zájem ani o spolupráci s obcí ani s MŠ. Neviděli jsme žádné
veřejné vystoupení, které by občany (kromě rodičů dětí) zaujalo.
Kromě učitelky, nevyvíjí ředitel ZŠ aktivitu nadstandardní
žádnou.” konec citátu.
Tato situace rozdělila občany na dva tábory, což není nikdy dobré.

KAPITOLA 8
POHYB OBYVATELSTVA, PŘÍBĚHY ZE ŽIVOTA LIDÍ ŽIVOT LIDÍ
✽ Narození v roce 2009:
Hanzalová Natálie (čp.54 Litochovice)
Kholová Kateřina (čp.133 Prackovice)
Kimmel Vojtěch (čp.75 Prackovice)
Kubínová Barbora (čp.139 Prackovice)
Lišková Kateřina (čp.8 Litochovice)
Veltruský Lukáš (čp.145 Prackovice)
Vorlíčková Kateřina (čp.10 Litochovice)
Vyšín Ondřej (čp.72 Prackovice)
♰ Zemřelí v roce 2009:
Bláhová Drahuše (59let, 23.12.2009, čp.65 Prackovice),
Brodňan Hubert (75let, čp.64, Litochovice, 16.9.2009),
Buřič Jiří (69let, čp.121 Prackovice, 7.6.2009),
Čermák Miroslav (63let, čp.41 Prackovice, 15.9.2009),
Čihák Rudolf (81 let, čp.69 Litochovice, 18.12.2009),
Kopeček Zdeněk (56let, E2 Prackovice, 1.12.2009),

Lichtenbergová Anna (94let, čp.20, 20.1.2009),
Maštálko Václav (87 let, čp. 37 Litochovice, 15.1.2009),
Vurma Jan (79 let, čp.3 Prackovice, 16.1.2009).
PŘÍBĚHY ZE ŽIVOTA LIDÍ
První v seznamu zemřelých v roce 2009 je Drahuše Bláhová, která
zemřela bohužel tragickým násilným činem, kdy ji napadl v
opilosti její bratr a paní Bláhovou zabil. Paní Bláhová měla podle
výpovědi občanů mentální omezení a pobírala invalidní důchod, a
právě spor o peníze byl údajně příčinou tohoto tragického
konfliktu. Vrah skončil ve vězení, ostatky paní Bláhové v papírové
krabičce v archivu na obecním úřadě, neboť paní Bláhová neměla
žádné jiné příbuzné a nebyl nikdo, kdo by ji nechal na hřbitově
uložit. Zřejmě bude muset obec zajistit její uložení na místním
hřbitově v Prackovicích na obecní náklady.
aktualizováno 11:52 25.12.2009
ZPRÁVA Z TISKU
Vražda v Prackovicích na Vánoce. Nepohodli se, zabil sestru
Mrtvolu devětapadesátileté ženy našli policisté ve čtvrtek v
Prackovicích nad Labem.
V Prackovicích nad Labem na Litoměřicku se v předvečer Štědrého
dne odehrálo rodinné drama. Policisté našli ve čtvrtek v rodinném
domě mrtvolu devětapadesátileté ženy.
"Devětapadesátiletá žena byla zabita ve středu," upřesnil mluvčí
chomutovské policie Petr Procházka.
Nález mrtvé ženy v rodinném domě, kde žila se svým bratrem,
oznámil svědek na tísňovou policejní linku ve čtvrtek dvě hodiny po
půlnoci.
Ženu zabil podle policie už ve středu její o čtyři roky mladší
bratr. Informoval o tom dnes mluvčí severočeské policie Petr
Procházka s tím, že vyšetřovatel muže obvinil z vraždy. V případě
uznání viny mu hrozí až patnáctiletý trest.

Podle jeho slov nejspíš se sourozenci, kteří společně obývali
rodinný domek, nejspíš pohádali. "Pravděpodobně v afektu potom o
mladší bratr svou sestru zabil," podotkl policejní mluvčí.
Čtyřiapadesátiletý muž nyní čeká v policejní cele na rozhodnutí o
vazebním stíhání. Motivem vraždy byly podle Procházky osobní
neshody, přesnou příčinu smrti určí pitva.

KAPITOLA 9
VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU 2009 U NÁS A VE SVĚTĚ
V roce 2009 nás opustila řada významných osobností - Jiří
“Dědek” Šindelář - zakládající člen skupiny Katapult,
Jan Kaplický - architekt, 18.dubna 2009 (zrovna v den, kdy se mu
narodila dcera Johanna Kaplicky, kterou očekával se svou mladou
ženou Eliškou Kaplicky), pan architekt zemřel na náhlou srdeční
příhodu na ulici v Praze ve věku 72 let: Architekt kontroverzního
návrhu nové budovy Národní knihovny v Praze - Chobotnice zemřel v den, kdy se mu narodila dcera Johanka. "Jeho srdce jej
zradilo ve chvíli, kdy chtěl tuto radostnou událost oslavit," řekla
Kaplického rodina. Architekt zkolaboval na ulici nedaleko
Vítězného náměstí. Kolemjdoucí přivolal záchrannou službu,
lékařům se ho ale nepodařilo oživit. Kaplický trvale žil v Británii,
kam v roce 1968 emigroval. Zde také stojí jeho nejvýznamnější
realizace. Národní knihovna měla být první velkou stavbou
Kaplického v jeho vlasti. Přestože stavba zvítězila v mezinárodní
soutěži, na pražské Letné vzhledem k nevůli politiků nevyroste.
Dana Vávrová - Herečka, režisérka a nezapomenutelná Leontýnka
zemřela ve věkupouhých jedenačtyřiceti let. Mladší sestra
Hany Heřmánkové podlehla rakovině. Českému divákovi zůstala
Vá v r o v á v p o v ě d o m í p ř e d e v š í m j a k o p ř e d s t a v i t e l k a
Leontýnky, dcery rytíře Brtníka z oblíbené muzikálové pohádky Ať
žijí duchové! Zahrála si i v několika dalších tuzemských filmech či
seriálech - například Jak se točí Rozmarýny, Arabela, My všichni
školou povinní, Pan Tau či Bambinot. Objevila se také v komedii

Kulový blesk či v Amadeovi. S manželem Josephem Vilsmaierem
žila v Mnichově, kde se dále věnovala filmu.
Miroslav Moravec- herec a dabér ve věku 70 let. Jeden z
nejlepších českých dabérů a herců zemřel v pražské motolské
nemocnici po dlouhé těžké nemoci. Bylo mu 70 let. Moravec proslul
nezaměnitelným charismatickým, melodickým a podmanivým
hlasem. Je nerozlučně spjat s Fantomasem, inspektorem Kojakem či
komisařem Moulinem. Za své mistrovství získal několik ocenění,
naposledy v roce 2002 prestižní cenu Františka Filipovského.
Waldemar Matuška - zpěvákovi a legendě 60. a 80. let přestalo bít
srdce na Floridě, kam v roce 1986 emigroval, ve věku 76let.
Dlouhodobě trpěl těžkým astmatem. Zemřel na zápal plic a
selhání srdce. Matuška byl díky svému barevnému barytonu a
výraznému zjevu jedním z nejpopulárnějších zpěváků české
hudební scény. V roce 1962 se stal prvním vítězem ankety Zlatý
slavík. Proslavil se také díky filmům - Všichni dobří rodáci, Noc
na Karlštejně, Kdyby tisíc klarinetů, Limonádový Joe či Fantom
Morisvillu. Svůj talent platnil i na divadelních prknech, včetně
pražského Národního divadla. Poslední rozloučení s Waldemarem
Matuškou proběhlo na ofíně, kde se shromáždily stovky fanoušků.
Zpěvák byl pochován na pražském Vyšehradě.
Milena Dvorská - Oblíbená herečka zemřela jen dva dny před
Štědrým večerem ve svém pražském bytě. Bylo jí 71 let. Do paměti
diváků se zapsala především jako pohádková Maruška, moudrá to
dcera krále Wericha, která byla její první a zároveň i osudovou
filmovou rolí. Láska ke hraní se u malé Dvorské objevila už v
raném dětství.
Jaroslav Moučka - zemřel ve věku 86 let. Přes čtyřicet let působil
v Divadle na Vinohradech. Hrál ve více než sedmdesáti filmech a
další desítky postav ztvárnil v rozhlase, dabingu a seriálech. Do
povědomí se zapsal především jako soudruh Pláteník ze seriálu
Okres na severu.
Miroslav Švandrlík - spisovatel a humorista zemřel v Thomayerově
nemocnici. Čtenáři ho znají především jako autora Černých
baronů. Díky literárním příběhům příslušníků někdejších
armádních Pomocných technických praporů se stal jedním z

nejznámějších českých spisovatelů. Černí baroni museli dlouho
vycházet v samizdatu. Švandrlík byl ale známý i v době, kdy
nemohl s výjimkou časopisu Dikobraz, publikovat. V humoristickém
časopise spolupracoval s Jiřím Winterem Nepraktou. Je autorem
například příhod žáků Kopyta a Mňouka, ale k jeho dílům patří i
horory.
Kauza plzeňských práv, zrušené volby, Obama v Praze: to byl rok
2009
Aféra na právech v Plzni
Ve středu 19. září Lidové noviny upozorňují na plagiátorskou aféru
proděkana právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni Ivana
Tomažiče. Vypukl tak největší skandál českého vysokého školství po
roce 1989. Postupně začaly vyplouvat na povrch další a další
pochybení školy. Některé práce studentů úplně chybí, další
nesplňují požadavky odborného textu, jiné jsou opsané. Někteří
studenti zase školu absolvovali nestandardně rychle. Děkan
Jaroslav Zachariáš a proděkani Milan Kindl a Ivan Tomažič ze
školy odešli, novým šéfem fakulty se stal exministr spravedlnosti
Jiří Pospíšil (ODS).
Volby nevolby
Po pádu vlády Mirka Topolánka a sestavení úřednického kabinetu
Jana Fischera se politici dohodli na předčasných podzimních
sněmovních volbách. Parlament schválil ústavní zákon o zkrácení
funkčního období Sněmovny. Na začátku července prezident Klaus
vyhlásil termín předčasných voleb na 9. a 10. října. Ústavní soud
ale na popud poslance Miloše Melčáka v září odložil vykonatelnost
rozhodnutí prezidenta, o pár dní později zrušil jako účelovou
změnu i ústavní zákon. Nad termínem předčasných voleb visel
otazník. Politici se potom dohodli na trvalé změně ústavy.
Politická krize však vyvrcholila překvapivě. Po měsících
vyjednávání Jiří Paroubek nakonec oznámil, že ČSSD předčasné
volby nepodpoří. Předseda sociálních demokratů Mirek Topolánek
následně složil poslaneckou funkci. Fischerově vládě se tak
prodloužil mandát až do řádných květnových voleb.

České předsednictví: plyn, Entropa a pád vlády
České předsednictví se jistě do historie EU zapsalo. Stálo nás 3,2
miliardy korun, podle statistik tedy patří k těm nejdražším.
Předseda Mirek Topolánek řešil, schůzoval, promlouval. Za řešení
plynové krize jsme byli více méně pochváleni. Pak ale přišel 24.
březen. Ve sněmovně se hlasovalo na návrh ČSSD o vyslovení
nedůvěry kabinetu Mirka Topolánka. K opozici se připojili i Jan
Schwippel a Vlastimil Tlustý z ODS a bývalé členky Strany
zelených Olga Zubová a Věra Jakubková. Dodali tím čtyři
potřebné hlasy a vláda padla. V poločase našeho předsednictví se
tedy hlavní role ujal nový úřednický premiér Jan Fischer.
Ještě jednou událostí jsme zahýbali Evropskou unií. V lednu byla v
budově Rady EU v Bruselu odhalena Entropa - plastika, kterou
místo slibovaných 27 umělců vytvořil sám David Černý. Výtvarník
se snažil ztvárnit každou zemi EU tím, co je pro ni typické.
Bulharsko se proto ohradilo, když ho Černý předvedl v podobě
tureckého záchodu. Nadšené nebylo ani Slovensko vyvedené jako
salám obvázaný maďarskou trikolorou. Černý honorář za Entropu
vrátil a společně s vicepremiérem Alexandrem Vondrou se omluvili
"všem, kdo se cítili tím nějakým způsobem dotčeni". Na konci
června předala Česká republika předsednickou štafetu Švédsku.
Evropská unie se konečně dočkala, 1. prosince vešla v platnost
Lisabonská smlouva. Václav Klaus byl poražen. O dokumentu se
jednalo zhruba šest let, do posledního roku vyjednávání však
výrazně zasáhla Česká republika. Sněmovna smlouvu v únoru
schválila 125 hlasy. V květnu své ano Lisabonu řekl i Senát.
Hladký průchod Sněmovnou i Senátem ovšem prudce odsoudil
prezident Klaus, když prohlásil, že parlamentní ratifikace je
selháním politických elit.
Dovolená v Toskánsku
Mirek Topolánek si svoji letní dovolenou s přítelkyní Lucií
Talmanovou, dětmi a přítelem Markem Dalíkem v Toskánsku
opravdu vychutnal. Neznámá osoba si najala detektivy, kteří do
Česka posílali fotografie a videa šéfa ODS ve společnosti vlivných

byznysmenů a lobbistů. Na stejném místě ve stejnou dobu na
jachtách pluli i bývalý ministr Aleš Řebíček, Milan Urban z ČSSD
s lobbistou Johanesem a také například generální ředitel ČEZ
Martin Roman. Média spekulovala o tom, kdo dovolenou v italském
letovisku platil. Nejčastěji se ozývalo právě jméno energetické
firmy ČEZ. Vilu, ve které Topolánek bydlel, pronajal podle
časopisu Týden Markus M. Hasler, byznysmen s pochybnou pověstí.
Nejednou také padla otázka, co se v Toskánsku "peklo". Že by to
byla koalice ODS a sociální demokracie popřel účastník zájezdu
Milan Urban. Mirek Topolánek se za dovolenou v rozhovoru pro
časopis Týden omluvil. Dodal ale, že lidem nejvíce vadí, že si on a
jeho partnerka vydělají za měsíc tolik, kolik jiní za celý rok. Itálie
Topolánkovi vůbec nějak nepřeje. V červnu se ve španělském deníku
El País objevily fotografie nahého Topolánka, který trávil volné
chvíle ve vile italského premiéra Berlusconiho.

Slavné návštěvy v Česku: nejdřív Obama, pak papež
Americký prezident Barack Obama přiletěl na pražské letiště v
Ruzyni Boeingem 747 Air Force One v sobotu 4. dubna. Jeho
návštěva trvala téměř 24 hodin. Přivítal ho prezident Václav Klaus
s chotí a Mirek Topolánek. Stěžejním dnem programu byla neděle.
Barack Obama a jeho žena Michelle se sešli na Hradě s českým
prezidentským párem. To už ale na Hradčanském náměstí čekalo
zhruba 10 tisíc lidí, aby si vyslechli projev amerického prezidenta.
Obama si vyžádal, že chce mít panorama Prahy za zády. Celý
svět ve své promluvě vyzval k tomu, aby vytvořili svět bez
jaderných zbraní. Po projevu jel do Kongresového centra na summit
EU – USA. Tam si popovídal i s exprezidentem Václavem Havlem. Z
České republiky se Obama vydal do turecké Ankary. Tam už se mu
tak milého přivítání nedostalo.
Třídenní návštěva papeže Benedikta XVI. začala 26. září. Policie
střežila hlavu církve více než amerického prezidenta Obamu. Část
svého projevu na letišti pronesl papež v češtině. V sobotu navštívil

kostel Panny Marie Vítězné. Tisíce lidí olemovaly cestu, když jel
papež papamobilem na Hrad. Mávali mu a volali "Ať žije papež,
halelujah!". Na závěr dne vedl modlitbu v katedrále sv. Víta. Část
neděle věnoval věřícím v Brně a poslední den návštěvy České
republiky navštívil Starou Boleslav. I tam na něho čekal několika
tisícový dav lidí. Před odletem poobědval s biskupy. Benedikt XVI.
navštívil Prahu dvanáct let po jeho předchůdci Janu Pavlu II.
Předvolební kampaně sociální demokracie nebyly rozhodně jen tak
nějaké. Na předsedu Jiřího Paroubka se snášela vejce. Někde jich
bylo víc, na pražském Andělu jich létaly rovnou stovky. Kdo ataky
vyprovokoval, je otázka. Vedení ČSSD prohlašovalo, že "morální
vinu nese ODS." Topolánek chtěl vyvrátit toto nařčení a vyslal do
světa vzkaz: "Neházejte vajíčka, dejte raději hlas ODS." Otázkou
zůstává, zda tím Jiřího Paroubka uklidnil.
Vejce předsedu sociální demokracie pronásledovala kromě Prahy i
například v Plzni, Berouně a Písku. V Litoměřicích sice ani jedno
nedopadlo na cíl. Paroubek měl ale na adresu jednoho mladíka,
který házet chtěl, prohlásit: "Ubožáku, že se nestydíš." Zpočátku
byla na házení vejci udělena čtyři obvinění, tři z nich ale skončili
jen jako přestupek. S čistým štítem ale nezůstal ani šéf ODS Mirek
Topolánek. Na koupališti v Hustopečích na něho čtveřice mužů
házela vejce a štěrk. Za to měli podle jejich slov dostat zaplaceno
až 50 tisíc korun.
Pandemie prasečí chřipky
V březnu se svět začal obávat prasečí chřipky. Zmutovaný virus,
který obsahuje geny lidské, ptačí a prasečí chřipky, začal
řádit nejprve v Mexiku, postupně se šířil po celém světě. Se šířícím
se onemocněním narůstala i hygienická opatření zejména na
letištích. Cestující, kteří přicestovali z Mexika, při jakémkoliv
podezření na respirační onemocnění putovali rovnou k doktorovi,
případně do karantény. Na konci května přesto dorazila chřipka i
do Česka. Přivezl si ji z New Yorku český pilot. Muž se ale rychle
uzdravil. V následujících měsících ovšem počet potvrzených
případů u nás začal narůstat.

V červnu vyhlásila Světová zdravotnická organizace pandemii. V
říjnu podlehla prasečí chřipce první Češka. V polovině listopadu
dorazily do Česka vakcíny proti prasečí chřipce, které byly určeny
pouze vybraným pacientům, zdravotníkům a lidem, jež zajišťují
chod státu (tedy policistům či hasičům). Zájem o očkování ale velký
není. Na přelomu listopadu a prosince začala v Česku kromě
prasečí chřipky řádit i ta klasická. V řadě krajích byl vyhlášen
stav epidemie. V polovině prosince začala chřipková epidemie
ustupovat, s ní i prasečí chřipka. Den před Vánoci ministerstvo
zdravotnictví hlásilo, že v Česku doposud zemřelo na prasečí
chřipku 48 lidí, většina z nich ale trpěla i dalšími nemocemi.
Radar v Brdech nebude
Krátce po půlnoci 17. září se v bytě premiéra Jana Fischera
rozezvonil telefon. Volal mu americký prezident Barack Obama,
aby mu oznámil, že plány na výstavbu raketového štítu v Česku a
Polsku se ruší. Radost z toho měla česká opozice, někteří obyvatelé
Brd a hlavně Rusko. Rozladilo to naopak Karla Schwarzenberga
(TOP 09), který dohodu vyjednával, a americké republikány.
Pošramocené vztahy se středoevropskými spojenci přiletěl v říjnu
napravovat americký viceprezident Joe Biden. Česko i Polsko
ujistil, že se budou podílet i na novém americkém systému
protiraketového štítu a že zůstávají strategickými spojenci USA.
Dvacet let po listopadu
Dvacet let od pádu komunismu si 17. listopadu připomněla, chtě
nechtě, celá Česká republika - a to proslovy, pochody i
symbolickým zvoněním klíči. Sem tam zaznívaly i hlasy, že vlastně
není co slavit. Nejvíc dal o sobě vědět výtvarník Roman Týc, který
upravil památník na Národní třídě v Praze. Roku 2009 přiřkl
vztyčené prostředníčky. Inspirovat se prý nechal expremiérem
Mirkem Topolánkem a slavíkem Karlem Gottem. Oba muži se tímto
gestem v minulosti vyjádřili, politik tak komunikoval s některými
kolegy ve sněmovně a zpěvák chtěl ukázat, že mu nezáleží na těch,
kteří mu nepřejí státní vyznamenání.

Praha se vžila do doby před dvaceti lety pochodem z Albertova na
Národní třídu. Téměř deset tisíc lidí si tam přišlo poslechnout
Vladimíra Mišíka, Vlastu Třešňáka nebo třeba kapelu Monkey
Bussines. Akce se zúčastnil i Václav Havel, hlavní postava
sametové revoluce. Současný prezident na Národní třídě byl také.
Někteří provolávali jeho jméno, druzí se ho snažili vypískat. I to je
známka demokracie, smál se Václav Klaus.
Zapsala Mgr. Andrea Svobodová Křešová
Zápis ukončen 24. 4. 2010.
Přílohy:

Rok 2009 - napsali o nás v
tisku:
Hasiči SDH Prackovice nad Labem byli u
dvou rekordů
Prackovice nad Labem/ Litochovice nad Labem /LIDÉ SV. FLORIÁNA/ Historie Sboru dobrovolných hasičů Prackovice nad Labem, místní části
Litochovice nad Labem, sahá až do roku 1945. (29.10.2009)


Z archivu prackovických dobrovolných hasičů.Autor: archiv

V letech od roku 1945 do roku 1989 se SDH podílel na požární ochraně,
kulturních akcích, výchově mladých hasičů a akcích souvisejících s budováním
infrastruktury. V těchto letech se zdejší hasiči zúčastňovali soutěží v požárním
sportu, kde několikrát dosáhli vynikajících výsledků.
V roce 1995 obec Prackovice nad Labem zřídila jednotku Sboru dobrovolných
hasičů obce Prackovice nad Labem, místní část Litochovice. Do roku 2000 se
jednotka potýkala s nedostatkem členů a špatným technickým vybavením. Za
vydatné pomoci Obecního úřadu Prackovice nad Labem se podařilo jednotku
vybavit modernější technikou s dostatečným množstvím ochranných prostředků,
což přispělo k rozšíření členské základny.
V roce 2002 je jednotka aktivně účastnila záchranných a pomocných prací při
ničivých povodních, které postihly také obě obce, nacházející se v těsné blízkosti
řeky Labe.

Jednotka je pětičlenná
V současnosti má zásahová jednotka pět členů. A to jsou vlastně
všichni členové sboru. „Zájem o dobrovolné hasičství upadá. Snažili
jsme se získat i děti a mládež, ale tu tady nemají ani fotbalisté,“
povzdechl si velitel zásahové jednotky a starosta obce Prackovice nad
Labem v jedné osobě Buhuslav Dbalý. Obě obce dohromady přitom
mají 605 obyvatel.
Jednotka je zařazena v JPO – V, to znamená možnost zásahů jen na
katastrech Prackovic a Litochovic. Má k dispozici požární zbrojnici
v Litochovicích, která byla postavena v roce 1989. Nejvíce hasiče
zaměstnává bahno z polí, které při deštích zanáší viadukt na vjezdu
z frekventované silnice I/30 do Litochovic.
V hasičské zbrojnici parkuje stříkačka CAS 24 RTHP a vybavení
doplňuje zařízení PS 12.

KOZLŮV POČIN: SDH Prackovice nad
Labem
29.10.2009. Prackovice nad Labem - V roce 2001 se jednotka SDH Prackovice
nad Labem, místní část Litochovice nad Labem podílela s dalšími 144 hasičskými

jednotkami na dosažení světového rekordu v dálkové dopravě vody pomocí
otevřených nádrží (cisternových vozů).


Z archivu prackovických dobrovolných hasičů.Autor: archiv
Při tomto pokusu byl dosažen světový rekord v délce 47,2 kilometru.
V roce 2002 se jednotka zúčastnila dalšího pokusu o světový rekord v dálkové
dopravě vody, a to hadicemi s použitím přenosných stříkaček přečerpáváním ze
stroje do stroje.
V České republice se do pokusu zapojilo celkem 163 hasičských jednotek. Při
něm nakonec čeští hasiči utvořili světový rekordu v délce 52,7 kilometru.
A členové dobrovolné jednotky z Prackovic a Litochovic na měm mají svůj podíl.

Silnici I/30 zablokovala nehoda
6.10.2009. Litochovice nad Labem - Téměř dvě a půl hodiny byla uzavřena silnice
I/30 mezi Lovosicemi a Ústím nad Labem.
Ilustrační fotoAutor: DENÍK/Jiří Sejkora
Po desáté hodině dopoledne došlo k dopravní nehodě kamionu a osobního auta
u obce Litochovice nad Labem. Řidičku osobního auta odvezla zdravotnická
záchranná služba. Na místě zasahovali profesionální hasiči.
V odpoledních hodinách byl provoz na této komunikaci obnoven.

Vražda na Vánoce. Nepohodli se, zabil
sestru
25.12.2009

Mrtvolu devětapadesátileté ženy našli policisté ve čtvrtek v
Prackovicích nad Labem.

V Prackovicích nad Labem na Litoměřicku se v předvečer Štědrého dne
odehrálo rodinné drama. Policisté našli ve čtvrtek v rodinném domě
mrtvolu devětapadesátileté ženy.
"Devětapadesátiletá žena byla zabita ve středu," upřesnil mluvčí
chomutovské policie Petr Procházka.
Nález mrtvé ženy v rodinném domě, kde žila se svým bratrem, oznámil
svědek na tísňovou policejní linku ve čtvrtek dvě hodiny po půlnoci.
Ženu zabil podle policie už ve středu její o čtyři roky mladší bratr.
Informoval o tom dnes mluvčí severočeské policie Petr Procházka s tím,
že vyšetřovatel muže obvinil z vraždy. V případě uznání viny mu hrozí až
patnáctiletý trest.
Podle jeho slov nejspíš se sourozenci, kteří společně obývali rodinný
domek, nejspíš pohádali. "Pravděpodobně v afektu potom o mladší bratr
svou sestru zabil," podotkl policejní mluvčí.
Čtyřiapadesátiletý muž nyní čeká v policejní cele na rozhodnutí o
vazebním stíhání. Motivem vraždy byly podle Procházky osobní neshody,
přesnou příčinu smrti určí pitva.
tn.cz / ina s přispěním Martina Kočárka

