POZVÁNKA
NA VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBU V
KOSTELE SV.MATOUŠE V
PRACKOVICÍCH
Mše se bude konat v kostele v Prackovicích dne
24.12.2010 od 21 hodin, bude trvat cca 30 - 40 minut.
Po skončení obřadu bude v průjezdu obecního úřadu
nachystáno občerstvení pro návštěvníky kostela v
podobě teplého čaje pro děti a svařeného vína pro
dospělé, drobné pečivo
Předem děkujeme za pomoc při organizaci či materiální
vybavení.

Starostka obce za celou obec i obecní úřad přeje všem
občanům klidné prožití Vánoc a mnoho zdraví a radosti
do nového roku 2011.

PF 2011

Vánoční zpravodaj
Prackovice - Litochovice nad Labem
Prosinec 2010
Pěkný vánoční čas všem občanům obcí Prackovice nad Labem/
Litochovice nad Labem. Ráda bych vás informovala o dění na OU a
mé činnosti v prvních několika týdnech ve funkci starostky obce. K
předání obce došlo velmi vypjatým způsobem, k předání většiny
rozjednaných případů a potřebné dokumentace nedošlo vůbec, celá
záležitost se namísto dní odehrála během několika minut. Odpojen byl
přístup k datovým schránkám, bankovnímu účtu, Czech Pointu. Celé
období tudíž bylo (a ještě nějaký čas bude) detektivní prací
dohledávání podkladů a zajišťování plynulého chodu obce. Veškerý
stres a hysterie se negativně odrazily i na atmosféře v mé vlastní
rodině. Studiu obsahu několika desítek kilogramů šanonů věnuji
veškerý svůj čas. I přes všechny těžkosti bych ráda do obce přitáhla
více finančních zdrojů mimo státní rozpočet. Došlo k rezignaci jednoho
zastupitele, dne 3.12.2010 svou funkci složil pan Miloš Pěč. Nyní tedy
máme 6 zastupitelů (Svobodová, Svoboda Vl., Svoboda Lad., Dbalý,
Vágner, Dolejš). Mou snahou je zapojit do správy a péče o obec více
lidí a zejména dobrovolníků, kteří mají zájem na zlepšení celkové
situace a atmosféry v obci. Velký důraz bude kladen zejména na
komunitní práci - vznik spolků a sdružení. S tím však částečně souvisí i
zajištění vhodných prostor pro takovou práci a aktivity. Velkou snahou
bude získat peníze na opravu KD Litochovice a zprovoznění ZŠ
Prackovice. Nutné jsou také investice do majetku v havarijním stavu
(rybníček, obecní budovy, zateplení a změna vytápění budovy OU),
budování infrastruktur, tvorba územního plánu, úkolů je mnoho…
Následuje výčet aktivit, ke kterým v uplynulém období došlo:

Zpráva o činnosti starostky a OU od 11.11.2010 do 22.12.2010
- Čištění ČOV a přečerpávacích stanic + odvoz kalů (22.11.2010)
- Oprava čerpadla na přečerpávací stanici Litochovice 25.11.2010
- Inventarizace majetku obce, provádějí inventarizační komise
- Oprava VO obce - Truksovi, u hřbitova a pod., výměna někt.svítidel
- Doplnění kontejnerů na sklo s výřezem (Vojnovi)
- Šachta u školy - došlo k zabezpečení, bude dokončena oprava vrat u školy
- Žádost o dodání zrcadla ke krámu od vjezdu k rodinným domům
- JAPIS - zateplení vzduchem vedené kanalizace (30.11.2010)
- Podání žádosti o rekolaudaci daného kanalizačního potrubí - revize splnění
požadavků dle CHKO stanovena MÚ Lovosice na 13.1.2011
- Kácení stromu u Vodojemu Prackovice, zahrádkářská osada Prackovice (Jílek)
- Požární revize 18.11.2010 - bude provedeno školení PO a bezpečnosti práce
- Technická kontrola hasičského vozu (prošel bez výhrad)
- Slavnostní otevření opraveného kostela sv.Matouše 22.11.2010, dojednání půlnoční
mše vánoční na 24.12.2010
- Konference o Venkovu ve městě Lázně Bělohrad 23.11.2010 - 25.11.2010
(budoucnost a směr rozvoje venkovských oblastí ČR, podpora ze strany EU)
- Školení starostů Leská u Třebívlic 25.11.2010
- Jednání ohledně dotace z Integrovaného operačního programu - prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje oblastí - podpora 5.3 -Podpora tvorba a
aktualizace Územních plánů obcí s ohledem na udržitelný rozvoj (dotace ve
výši až 100% na zpracování územního plánu)
- Ucpaná kanalizační přípojka domu v Litochovicích (p.Hromádka) - ucpávka někde
pod silnicí, podezření, že přípojka nebyla řádně napojena
- Přiděleno 1 dotované místo od úřadu práce od 1.12. do 30.4.2011 (p.Hotový),
připravuje se podání dalších žádostí na dotovaná místa
- Přidělení 3 obecních a sociálních bytů v obci Prackovice n.L. (bytová komise ve
složení zastupitelstva obce vyjma starostky)
- Podání žádosti o dotaci na zhotovení územního plánu, zajištění smlouvy o dílo s
dodavatelem Ing.arch. Michaelou Štádlerovou - tato žádost o dotaci zamítnuta z
důvodů chybějících (cca 20 dokumentů) týkajících se transparentnosti a nepodjatosti
výběrového řízení - celé výběrové řízení je potřeba opakovat znovu
- 2.12.2010 prohlídka výsadby jeřábu českého za přítomnosti investiční referentky
ŘSD ing. Kaněrové, zástupce Lesy ČR pana Staňka, a zástupce zhotovitele, firmy
Narcis, pana Dalibora Černého
- Revize silnice pod viaduktem Prackovice vedoucím na státní silnici - inspektor ŘSD
pan Hradec + vedoucí zakázek pan Heller z firmy Inski - firma Inski přislíbila
situaci řešit novým asfaltovým povrchem, jakmile počasí dovolí začít s pracemi
- Oprava trafostanice - srovnání 3 polí drátů vedení VN zapletených do VO
- Naskladnění posypového materiálu (štěrk + posypová sůl)
- Oprava dmychadla na ČOV - vysypaná dvě ložiska, vyhořel celý motor (převinutí)
- Oprava sypacího stroje - lanko spojky + montážní materiál

- Čištění komunikací, zajišťování úklidu při svozech komunálního odpadu
- Jednání s firmou AVE - nové ceny na příští rok plus bonusy a nové služby - jednání
ohledně dokonalých svozů komunálního odpadu (někde nebyly kvůli kalamitě
vyvezeny popelnice - náprava ze strany dodavatele služeb)
- Oprava plynových kotlů v několika obecních bytech Oprava digestoře ve školce
- Opětovné zprovoznění služby Czech Point
- Přijetí do MAS České středohoí valnou hromadou jejích členů dne 14.12.2010,
význaný krok v dějinách obce - v únoru dojde k první výzvě k podávání projektů
- Příprava štědrovečerní mše vánoční v kostele sv. Matouše v Prackovicích
KULTURNÍ AKCE:
- Mikulášská besídka pro děti v Litochovicích (organizoval pan Jakubíček v Klubáčku
v Litochovicích, obec věnovala dárky pro děti - adventní kalendáře)
- Příspěvek Veverčatům na vánoční výlet do Prahy na betlém
- Předvánoční akce pro dospělé
- Vánoční besídka na Štědrý den dopoledne (pan Jakubíček v Klubáčku v
Litochovicích) - zvány jsou
- Vytvoření kulturní komise, která uvítá další členy z řad ochotných obyvatel s cílem
organizování kulturních a společenských akcí (předsedkyně paní Kamarytová hlaste se na telefonu: 776 736 320, )
CHYSTANÉ AKCE A PROJEKTY:
- Projekt mezinárodní spolupráce
- Oprava digestoře (MŠ Brouček)
- Příprava dokumentací a podkladových materiálů k akcím odbahnění rybníčku,
příjezdová komunikace RD Litochovice, KD Litochovice, zateplení OU Prackovice
ve kvalitě vyhovující žádostím o dotace
NA LEDEN TAKÉ PŘIPRAVUJI:

POSEZENÍ SE SENIORY Z OBCE PRACKOVICE
NAD LABEM PŘEDBĚŽNĚ DNE 14.1. V 16 HODIN V
MÍSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLE
POSEZENÍ SE SENIORY Z OBCE LITOCHOVICE
NAD LABEM PŘEDBĚŽNĚ DNE 21.1. V 16 HODIN V
KLUBÁČKU V HASIČSKÉ ZBROJNICI

