PŘÍPRAVA PROJEKTU SLAVNOSTI STROMŮ
Na základě vyhlášení výzvy MAS České středohoří na dotaci 25.000,Kč na tzv. Měkké projekty (tj. Neinvestiční společenské akce) a v
souvislosti se skutečností, že se v obci nacházejí dva památné stromy
(lípa u kostela, dub u KD Prackovice) jsme se rozhodli uspořádat akci
navazující na starobylou tradici původních německých obyvatel obce
(Akazienfest - Slavnost akátů) s názvem Slavnost stromů. Tuto akci
plánuje na počátek května do období Dne matek nebo prvního máje dle
počasí. Slavnost by mohla probíhat formou průvodu z Litochovic do
Prackovic, kdy se sejdeme u jednotlivých stromů, kde pohovoří
zástupci CHKO o významu a důvodech označení těchto stromů za
památné, děti z MŠ těmto stromům a přítomným účastníkům zarecitují
básničky a zazpívají písničky, opentlí stromy fábory, ke stromům
umístíme informativní tabulky se znakem obce a poté se průvod
přesune k Labi, kde budou pro děti připraveny balónky, popřípadě hry
- pokud seženeme dobrovolníky na jejich organizování (tímto vás
vyzývám k aktivní spolupráci a těším se na jakékoliv nápady) a pro
ostatní bude připraveno občerstvení. Pokud dotaci na tuto akci
nedostaneme, budeme postupovat podobně, ale ve skromnějším stylu,
popř.žádáme možné sponzory o poskytnutí hmotného či peněžního
příspěvku na organizaci akce. Ve spolupráci s keramickým kroužkem a
tvůrčími schopnostmi paní Buřičové a jejích spolupracovníků se
chystají i pamětní plaketky z keramické hlíny, které všichni účastníci
obdrží na památku na příjemně prožitý den. Ochrana stromů a přírody
je pro výchovu dětí a mládeže velmi důležitá, a proto si myslím, že tato
akce si získá i vaše srdce a nadšení.
S p ř á n ím h e zké h o j a r a
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Zpravodaj č.6
Prackovice - Litochovice nad Labem
Březen 2011
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 3.veřejné zasedání
zastupitelstva obce Prackovice nad Labem konané v roce 2011 dne

24.3.2011 v 17 hodin
v restauraci Koruna v Prackovicích nad Labem.
Návrh programu zasedání:
1. Zpráva o činnosti OU za období od 1.3.2011 do 23.3.2011
2. Navržení a schválení členů výběrové komise pro výběrové řízení
realizátora územního plánu
3. Projednání a schválení žádosti o dotaci na Slavnost stromů do MAS České
středohoří
4. Stanovení ceny za m2 pro prodej pozemků v obci
5. Schválení záměru obce k prodeji pozemků dle došlých žádostí
6. Prominutí platby za komunální odpad dle došlých žádostí (chataři)
7. Pronájem volných obecních bytů
8. Projednání a schválení návrhu rozpočtu na rok 2011
9. Různé
Materiály k rozpočtu byly vyvěšeny na úředních deskách.

UPOZORNĚNÍ: Dne 23.3.2011 od 14:00- 17:00 se
budou v Klubáčku v Litochovicích vybírat poplatky za
komunální odpad, psy a další.

Zpráva o činnosti OU a starostky v době od 1.3.2011 do
23.3.2011
- 10.3.2011 došlo ke kácení dřevin u kuželníku, následně bude realizována
náhradní výsadba 5 stromů a rekultivace celého prostranství

- Dochází k evidenci a systematizaci hrobových míst na hřbitovech v
-

-

-

Prackovicích a Litochovicích, od 1.3.2011 funguje jako údržbář hřbitova pan
Slačík
Byla uzavřena smlouva s novým dodavatelem plynu pro obec (Pražská
plynárenská), který nabízí o 11% levnější plyn a při určitých podmínkách i
revize plynových kotlů a opravy zdarma - viz níže nabídka prezentace této
společnosti i pro občany
Proběhlo školení pracovnice OU na administraci spisové služby
Probíhá zadání výběrového řízení na realizátora územního plánu zastupitelé musí určit člena výběrové komise a jeho náhradníka
Došlo k uzavření aktualizované smlouvy se společností Hasí to, která se
obci stará o revize prostředků požární ochrany, aktualizaci dokumentů
požární ochrany a bezpečnosti práce
Zahájena byla jednání se společností Japis ohledně vyřešení dluhu obce ve
výši 5 milionů za realizaci kanalizace, včetně dohod na odstranění doposud
registrovaných závad na kanalizaci, návrh společnosti na řešení situace a
potřebná chybějící dokumentace budou předloženy do konce měsíce
Aktualizovány byly odhady cen pozemků obce určených k prodeji a
následné výstavbě rodinných domů
Zřizen druhý certifikát na Czech Point pro pracovnice OU, tato služba
nebude vázána pouze na přítomnost starostky
Ve spolupráci s keramickým kroužkem připravujeme projekt Slavnost
stromů s možností dotace 25.000,- Kč - viz info níže
Přijata žádost na odkoupení pozemku bývalé střelnice s tím, že by investor
poskytl následně prostory i pro vyžití místní mládeže a občanů s
výhledovým vybudováním centra branných aktivit a sportovní střelby
Získáno bylo 1 dotované místo z úřadu práce a 1 pracovník pro výkon
obecně prospěšných prací v obci
V následujících dnech bude probíhat čištění ulic, prosíme o občany
spolupráci a při vyhlášení data a místa úklidu, prosím, přeparkujte své vozy
v daný termín na jiné místo - DĚKUJEME!

DALŠÍ AKCE V OBCI:

JARNÍ NÁKUPNÍ ZÁJEZD DO POLSKA
- Kudowa Zdrój u Náchoda dne 16.4.2011, cena zájezdu he 530 Kč,
vybírá paní Kamarytová (tel.: 776 736 320)

- Odjezd Litochovice 6:00, Prackovice 6:05

SVOZ NADMĚRNÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU
- Ve dnech 7.4.2011 - 17.4.2011 bude odvážen pracovníky OU od
vašich domů

FITNESS CVIČENÍ VE STYLU ZUMBY PRO
VŠECHNY VĚKOVÉ KATEGORIE
- začínáme v úterý 22.3.2011 v 18:00 v Hasičárně (Klubáčku) v
Litochovicích,

- cvičení vede instruktorka Martina Průšová (tel.: 724 244 521)

STAROSTKA ŽÁDÁ OBČANY

o shromáždění materiálů
(písemných i fotodokumentačních) týkajících se zhoršujících se
problémů se zavodněním pozemků jako podklad pro jednání se ŘSD o
případné materiální pomoci a řešení vzniklé situace - důležitý je popis
s udáním časových údajů odkdy se voda v daném místě objevuje a
jaké jsou její negativní vlivy na kvalitu půdy či ohrožení nemovitostí
OU vyjadřuje upřímnou soustrast nad ztrátou drahé maminky
a babičky paní Jarmily Jakubíčkové.

OBEC PRACKOVICE TÍMTO VYJADŘUJE HLUBOKÝ
SMUTEK A SOLIDARITU JAPONSKÉMU LIDU V
SOUVISLOSTI SE ZNIČUJÍCÍ PŘÍRODNÍ KATASTROFOU

