ZPRAVODAJ č.16
Prackovice-Litochovice nad Labem - Červenec 2012

Vážení občané,
jsme zhruba v polovině prázdnin a já mám tu čest pozvat vás opět na další
zasedání zastupitelstva obce. Je pravdou, že v jiných obcích mají pracovní
prázdniny stejně, jako ve škole, ale u nás v obci je toho bohužel stále tolik k řešení,
že bychom to všechno do konce roku nestihli. V současné době začínáme budovat
prodloužení kanalizace a vodovodu v oblasti Nad rybníčkem tak, jak byla
záležitost rozjednána v roce 2006 a 2008 předchozím vedením obce. Pouze s tím
rozdílem, že jsme nechali zjednodušit projekt, ubrat počet šachet a nakonec se nám
podařilo velmi zásadně snížit náklady celé akce tak, aby spoluúčast chatařů a obce
byla pro obě strany snesitelná a akce realizovatelná. Ráda bych zde poděkovala
panu Lupínkovi za sponzorský dar obci formou zemních prací, které umožní obci
ušetřit minimálně 100.000 Kč. Realizace této akce, na kterou chataři čekají skoro
10 let, je výsledkem několika měsíční usilovné práce, ale pevně věřím, že během
velmi krátké doby dojde k předání kompletní stavby obci ku spokojenosti všech
zúčastněných. Dále pracujeme na vyhlášení poptávkového řízení na rekonstrukci
KD Litochovice, na kterou nám byla přidělena dotace ve výši 675.000 Kč. Pevně
věřím, že se nám v krátké době podaří zkulturnit prostředí knihovny, kluboven
Veverčat i umožnit využívání sálu. Tato první fáze bude zaměřena na výměnu
oken, rozvod plynového topení a hydroizolaci celé budovy. V dalších fázích se pak
zaměříme na dokončení přístavku a jeho kolaudaci dle stavebního povolení
vydaného v roce 1989. Dotace na veřejné osvětlení nevyšla, a tak nás čeká
rozplánování prací na zavedení VO tam, kde je zástavba a osvětlení chybí. O akci
rozšíření VO budeme informovat na příštím zasedání, neboť s firmou Elmo Schoř
ještě dojednávání technické detaily. Další rekonstrukce probíhají v Mateřské škole.
Novinky budou pro rodiče překvapením. Chystá se také poptávkové řízení na
zhotovitele elektroinstalace v kostele, postupně vyjednáváme s Biskupstvím
možnost přefinancování celé akce, než bude vyplacena dotace. Dále byl zaveden
systém hlášení poruch na ČS 3, pevně věřím, že nám sms s poruchou nebudou
chodit často, protože celá stanice byla modernizována, nicméně výpadek el.proudu
nemůžeme nikterak ovlivnit, zejména v době bouřek nebo při kolísavém napětí. Je
pravdou, že na mě někteří chodí křičet, že jsem za tuto stanici zodpovědná. Také je
pravdou, že když se stavěla, do vsi jsem se teprve stěhovala a neměla ani tušení, že
něco takového existuje. Určitě nemám zájem na tom, aby kdokoliv jejím
provozem trpěl, nicméně po mnohaleté existenci této stanice mezi domy, je velmi
nefér hnát mě k zodpovědnosti za tuto skutečnost. Stejně tak zdůrazňuji, že nejsem
zodpovědná za to, že svítí slunce, fouká vítr, že prší nebo že neprší a že někdy
vypadne proud. Hlásič poruch by nás měl ušetřit problémů tohoto druhu, ale
aktivita všímavých občanů je vítána - pokud stanice svítí červeně, je problém. Je

zvláštní, že mnohdy se místo pomoci od spoluobčanů dočkáváme agresivního
útoku. Vedení obce se stará o velký záběr záležitostí, z nichž více jak polovina
vůbec není navenek vidět, ale vykonávat je musíme a jsou velmi důležité a
náročné. Je mi vždy líto, že lidem stojí za to namísto domluvy a nabídky pomoci,
chrlit nadávky a stížnosti. Každý z nás máme tu moc věci měnit, každý z nás
máme tu moc řešit jakoukoliv situaci mnoha různými způsoby - můžete se vždy
rozhodnout, zda necháte zlost lomcovat vaším majestátem, anebo se zamyslíte nad
tím, co můžete pro vzniklou situaci sami udělat. V současné době se často hovoří o
přeměně myšlení lidí, o zvyšování vibrací našich duší, o intenzívní práci
jednotlivců na zbavení se negativity. Zkusme se vždy, kdy nás přepadne ten
strašlivý vztek, který nelze ovládnout, než ho pustíme dál, zkusme si představit, že
ten, co nám “tak strašně ubližuje” nebo nás z našeho pohledu “tak strašně
rozčiluje”, je vaše maminka nebo táta nebo dcera nebo syn. Určitě i na ně byste
spustili s takovou vervou? Určitě byste i své mamince řekli tolik ošklivých slov?
Nevěřím tomu. Ve chvíli, kdy pochopíte, co vám tím chci říct, ve chvíli, kdy
pochopíte, že my všichni na této planetě jsme jedna rodina a všichni jsme příbuzní
a všichni dýcháme stejný vzduch a musíme se podělit o společný prostor, pak má
lidstvo vyhráno. Na webové stránky jsem pro vás umístila kromě praktických
informací týkajících se obce také trochu duchovní potravy - zajímavé dokumenty
Mayská proroctví a kruhy v obilí. Letní čas je ideálním obdobím pro zamyšlení
nad věcmi, které nás mírně řečeno “přesahují”. V noci nad námi září nekonečná
nebeská krása, bouřky nám přinášejí zajímavé úkazy, mraky se zvláštně seskupují,
hrají všemi barvami. I kdyby vás to zaujalo jen z estetického hlediska, je to
nádherná podívaná. Kruhy v obilí už dávnou nejsou nějaká vyšlapaná kolečka v
poli. Jsou to obrovské, složité a nádherné obrazce. Je jedno, kdo je jejich autorem.
Ta podívaná je impozantní. Všechna sdělení v nich obsažená ukazují na konec
jedné éry lidstva a na jeho vstup do nové dimenze. Co to znamená, ví asi málokdo.
Já ale vím, že to, jak se chováme jeden ke druhému a jak se vzájemně vnímáme, s
tím velmi úzce souvisí. Je to apel na naši malomyslnost, úzkoprsost, přízemní
sobecké myšlení, podezřívavost a nenávist vůči druhým, a na druhou stranu je to
ukázka možností, co jsme my, lidé, se svou svobodnou vůlí a intenzitou
pozitivních myšlenek, schopni dokázat. Zázraky. Nechci, aby to vyznělo příliš
pateticky, ale vím, že v každém je spoustu dobrého. Někdy to jen dá velkou práci
to objevit a podpořit. Mnohdy nám naše předsudky nedovolí s druhým promluvit
tak, aby pochopil naše stanovisko, abychom byli schopni dohodnout se na
kompromisu. Co je pro jednoho dobré, pro druhého je katastrofa. Někomu se může
zdát, že se snažím vyhovět všem. Není to pravda a ani to nejde. Jen se snažím
oddělovat malichernosti od zásadních věcí. Proč nevyhovět, když je to možné. A
proč vyhovět těm, kteří ochoty zneužívají ve svůj prospěch a pro své nekalé
úmysly. Dostáváme se někdy do rozporu, ale vězte, že v tom není nic osobního prostě jen zastáváme určité úlohy. Přeji vám, abyste se ve svých současných rolích
cítili co nejlépe a měli z nich co nejlepší pocit. Přeji vám krásný zbytek
léta.
Vaše starostka

UPOZORNĚNÍ
Z důvodu zvýšení tlaku vody v obci Litochovice došlo k mnoha stížnostem na vznik
havárií v domácnostech. I když jste uplatnili své škody u pojišťovny v rámci pojištění
domácnosti, sepište svou událost i pro obecní účely a jako podklad pro jednání s
SčVK. Sepsané listiny dodejte buď na OU nebo je ponechte u paní Dolejšové,
Litochovice č.p.13.
Obec Prackovice nad Labem, 411 33
Okres Litoměřice

POZVÁNKA
Starostka obce Prackovice nad Labem, v souladu s ustanovením § 92, odst. 1
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, Vás zve na 5.veřejné zasedání zastupitelstva
obce Prackovice nad Labem konané v roce 2012 dne

30.7.2012 od 17 hodin
v Restauraci U Martina v Prackovicích nad Labem
(naproti Fishmulle)
Pozvánka vyvěšena dne: 21.7.2012
Zapisovatelka: Alena Šímová
Ověřovatelé zápisu: Vágner Martin, Dolejš Jiří
Návrh programu zasedání:
1. Zpráva o činnosti OU za období od 17.6.-30.7.2012
2. Rozpočtové opatření č.1/2012 - (Klubáček - příjem a výdej pojistného plnění ve výši cca 67.000,-

Kč)
3. Prodej pozemku 329/1, Hau Meik, Mírové náměstí, Ústí nad Labem (za cenu 191.160,- Kč bez
poplatků)
4. Vyvěšení poutače Kuželník - p.Pavel Hon, Autodílna, 500,- Kč/rok
5. Záměr prodeje pozemku p.č. 98/2 (415 m2) a 99/2 (340m2)
za 100 Kč/m2
6. Pronájem obecního bytu - pan Jindřich Kraus, Kaplířova, Sulejovice
7. Souhlas s instalací podružných vodoměrů na venkovní vodu
(prozatím p.Pešek, Prackovice, p.Svoboda, Litochovice)
8. Odsouhlasení částky 182.000,- Kč za budoucí odkoupení nově vybudovaného vodovodu Nad
rybníčkem společností SVS, a.s., po jeho dokončení
(chataři cca 78m + nové stavební parcely cca 155m)
9. Zahájení první části prodloužení kanalizace - odsouhlasení zhotovitelů, částek a termínů - zemní
práce (p. Lupínek sponzorsky), voda (SČVK 52.000,- bez DPH), kanalizace (Provotech 167.000,po slevě bez DPH)
10.Různé - dle potřeby
11.Diskuse - Závěr
V Prackovicích nad Labem dne 20.7.2012

Mgr. Andrea Svobodová Křešová

OZNÁMENÍ
Dne 18.7.2012 oslavili manželé BLAŽEJOVI 60.leté VÝROČÍ sňatku, tzv.diamantovou
svatbu. Velmi gratulujeme a přejeme ještě mnoho společných let.
SMUTEČNÍ OZNÁMENÍ
Se zármutkem oznamujeme, že dne 18.7.2012 nás opustil pan MILOSLAV HANZAL ve
věku 57 let. K uložení do rodinné hrobky v Litochovicích došlo 24.7.2012.
ŽÁDOST O POMOC
Jménem paní Imbrové se na vás obracím se žádostí, zda můžete poradit či nabídnout, kam
umístit jejího psa německého ovčáka. Paní Imbrová se stěhuje do našeho obecního bytu z
obce Zálezly a nemá místo, kam by mohla staršího německého ovčáka umístit. Pokud máte
někdo možnost či můžete poradit, volejte přímo paní Imbrové na číslo: 721 594 743.
Za výše uvedenou paní děkuji.

SVOLÁNÍ SETKÁNÍ HASIČŮ A ZÁJEMCŮ O SLUŽBU V
JSDH NAŠÍ OBCE
Jako statutární zástupce zřizovatele a “vrchní velitel” naší JSDH tímto svolávám
setkání členů naší jednotky Sboru dobrovolných hasičů a VŠECH ZÁJEMCŮ A
PŘÍZNIVCŮ SLUŽBY V JSDH, a to na datum 24.srpna 2012 v 18 hodin v
Klubáčku nad Hasičárnou v Litochovicích. Programem jednání bude hodnocení
dosavadní činnosti naší JSDH, možnosti přijetí nových členů a spolupráce s ostatními
dobrovolníky, informace o současné platné legislativě, potřebných školeních a
certifikátech, nastínění vize budoucí činnosti naší JSDH, zvážení založení OS za
účelem získávání dotací na činnost a rozvoj materiálního a technického zázemí naší
jednotky, případná práce s dětmi. Drobné občerstvení zajištěno. Čestným hostem
tohoto setkání bude komisař a velitel PS Lovosice, HZS Ústeckého kraje ÚO
Litoměřice, npor.Mgr.Lukáš Balaštík. Těším se na setkání se stávajícími i budoucími
členy. Starostka

SBÍRKA ODĚVŮ
Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace, která poskytuje
sociální služby pro občany z okraje společnosti – materiální pomoc sociálně
potřebným, azylové ubytování i pracovní příležitost VYHLAŠUJE SBÍRKU
POUŽITÉHO OŠACENÍ - letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/,
lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látky (minimálně 1m2, prosíme,
nedávejte nám odřezky a zbytky látek), domácí potřeby-nádobí bílé i černé,
skleničky- vše nepoškozené, vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky, obuv –
veškerou nepoškozenou, hračky – nepoškozené a kompletní. Více na našich
webových stránkách obce www.prackovice-litochovice.cz.

PYTLE S ODĚVY DODÁVEJTE NA DVŮR OU dle výše uvedených pokynů
DO 10.8.2012 DO
12 HODIN.
Poruchy voda 840 111 111

