AKCE CHYSTANÉ V OBCI:
POSVÍCENÍ SVATÉHO MATOUŠE

spojené s otevřením hřiště pro
malé děti na návsi (zemní práce a oplocení bude probíhat na konci srpna a
instalace herních prvků pak proběhne na začátku září) a prohlídkou nově
zrekonstruovaného hygienického zázemí v MŠ Brouček - program a přesný
termín akce plánované na polovinu září bude zveřejněn v příštím Zpravodaji

LIDÉ, KTERÝM NENÍ VZHLED OBCE LHOSTEJNÝ
V této kolonce bych se již podruhé velmi ráda zmínila o obyčejných lidech z
této obce, kteří neváhají věnovat svůj volný čas, finance a nápady tomu, aby
se vzhled našich dvou obcí začal pomalu zlepšovat. Uvedená fotografie
ledacos napoví. Manželům Havlovým a obyvatelům v domě č.p.8 v
Prackovicích tímto upřímně děkujeme za neustálé a vytrvalé vylepšování
vzhledu naší návsi. Tento dům se pomalu stává chloubou a příkladem
hodným následování. Děkuji všem, kteří mají snahu naši obec vlastními silami
vylepšovat, zkrášlovat a dělat radost sobě i druhým.

Zpravodaj č.9
Oprava pro ty, kteří si naše Zpravodaje zakládají: v minulém zpravodaji bylo uvedeno chybně
jeho pořadové číslo 6, namísto č.8, proto je dnešní číslo 9

Prackovice - Litochovice nad Labem
ČERVENEC-SRPEN 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 6.veřejné zasedání zastupitelstva
obce Prackovice nad Labem konané v roce 2011 dne

22.8.2011 v 18 hodin

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY:
DNE 18.8.2011 OD 7:00 DO 15:00 V OBCI NEPŮJDE
ELEKTRICKÝ PROUD Z DŮVODU PLÁNOVANÉ
ÚDRŽBY!!!

v Motorestu brány Čech v Litochovicích nad Labem.
Návrh programu zasedání:
1. Zpráva o činnosti OU za období od 24.6.2011 do 22.8.2011
2. Smlouva o dílo - herní prvky (Bonita Group)
3. Smlouva o dílo - oplocení (Lefit s.r.o.)
4. Smlouva o dílo - zemní práce (Jiří Lupínek)
5. Smlouva o zřízení věcného břemene (SŽDC)
6. Smlouva o zřízení věcného břemene (Plicka)
7. Souhlas s užíváním obecního znaku na vozech obce
8. Souhlas s udělením pravomoci starostky provádět přesuny financí v rámci daného
paragrafu rozpočtu
9. Přidělení bytu č.12 v č.p.137 Petru Vojnovi (*22.5.1978)
10. Přidělení bytu č.5 v č.p.1 Věře Svobodové (*10.11.1979)
11. Výběrová komise na poptávkové řízení - komunikace Litochovice
12. Výběrová komise na poptávkové řízení - KD Litochovice
13.Stavební dozor - hřiště, komunikace Litochovice, KD Litochovice
14.Různé - diskuse
V Prackovicích dne 15.8.2011+
+
+
Mgr. Andrea Svobodová Křešová, starostka

+

Zpráva o činnosti OU a starostky v době od 24.6.2011 do
22.8.2011
- Jednání s p.Barabášem z SVS ohledně návrhu na doladění technického stavu
kanalizace a jejího následného předání SČVAK a SVS
smlouvy o dílo na zhotovení územního plánu s Ing.arch.Štádlerovou v
hodnotě 410.000,Valná hromada MAS České středohoří, kdy nám byla přidělena dotace ze Státního
intervenčního zemědělského fondu (SZIF), z něhož MAS ČS peníze členským
subjektům rozděluje, ve výši 675.000,- na rekonstrukci KD v Litochovicích
Oprava ČSOV č.3 - oprava elektroinstalace a tří čerpadel, podle pozorování vymizel
z této lokality předchozí intenzívní zápach. Na vylepšení technického stavu této
přečerpávací stanice pracujeme i nadále, snažíme se přimět firmu Japis, aby tuto a
další přečerpávací stanice uvedla do souladu s normou a kapacitními potřebami (do
budoucna by měla být osazena nová silnější řezací čerpadla na nohách, popř.v
ochranných koších a na vodících tyčích vhodných pro snadnější manipulaci).
Oprava multikáry - startér (na multikáře byly letos provedeny opravy za cca 35.000,-)
Zamítnuta dotace Krajským úřadem na prodloužení páteřní kanalizace k chatám v
Prackovicích ve výši 380.000,-. Prodloužení kanalizace tudíž projednáme v rámci
rozpočtu 2012.
Příprava konkurzního řízení na výběr nové ředitelky MŠ z důvodu odchodu paní
Hauserové do důchodu - sestavení konkurzní komise (1 pracovník MŠ, 1 ředitelka
jiné MŠ, 1 pracovník ČŠI, 1 pracovník Krajského úřadu, starostka a 1 zástupce
veřejnosti nebo pracovník obce). Konkurzní komise se poprvé sejde dne 17.srpna
2011 ve 13:00 hodin ve složení: Jarmila Svobodová (KÚ), PhDr.Věra Fantová (ČŠI),
Eleonora Hauserová (MŠ Brouček), Jana Chudobová (MŠ Vchynice), Martina
Hanzalová (veřejnost), Mgr.Andrea Svobodová Křešová (starostka - předsedkyně
komise), vyhlášené konkurzní zadání předpokládá shromáždění nabídek žadatelů do
15.8.2011. Pohovory s uchazeči se poté plánují na první polovinu září 2011, nová
ředitelka MŠ bude pak jmenována cca 21.9.2011.
Dne 30.6.2011 byla uzávěrka poptávky na výběr zhotovitele rekonstrukce
hygienického zázemí MŠ, osloveno bylo nakonec 5 subjektů, z nichž jeden nedodal
materiály - o průběhu a výsledku poptávkového řízení vyhotovila výběrová komise s
předsedou panem Ladislavem Svobodou zápis. Veškeré materiály jsou k nahlédnutí
v kanceláři starostky.
2.7.2011 se konala velmi neúspěšná zábava se živou muzikou - na žádost mnoha
seniorů v obou obcích jsme objednali živé muzikanty, kteří hráli i na Slavnosti
stromů, nicméně na tuto akci dorazil jen jeden manželský pár chatařů - náklady na
akci 3.500,- (mohly za to být nové lavičky nebo koše). Mrzí nás to a rádi bychom
zjistili příčinu, pokud bude někdo ochoten ji sdělit. Muzikanti zahráli několik písní
alespoň pro starostku a zastupitele Vágnera, když už jeli až k nám a vybalili nástroje.
Musím konstatovat, že hráli a zpívali opravdu pěkně. Škoda, že to nikdo z vás
neslyšel….

- Dostali

- Podpis
-

-

-

-

-

-

-

-

jsme nové dotované místo z úřadu práce, na toto místo byla přijata paní
Šárka Vyšínová, která byla v období od 4.7. do 15.7.2011 proškolena o bezpečnosti
práce a zaučena pro práci s křovinořezem - na žádost občanů z obce Litochovice tak
máme jednu pracovnici pro Litochovice a jednu pro Prackovice, které byly
seznámeny s úseky, které se v obci tradičně udržují. Místo pro Pavlu Klančikovou
bylo prodlouženo o tři měsíce.
Na základě výsledku poptávkového řízení byla sepsána smlouva o dílo se
zhotovitelem rekonstrukce hygienického zázemí MŠ Brouček, tato smlouva byla
projednána na poradě zastupitelstva konané dne 13.7., doladěny byly detaily, stavba
předána dne 20.7.2011, kolaudace chystána v posledním týdnu srpna. První dva
týdny provozu MŠ budou provizorně probíhat v budově Základní školy v
Prackovicích. Veškeré hygienické, materiální a stravovací podmínky budou zajištěny.
Stavba hygienického zázemí postupuje dle plánu. Technický dozor investora (tedy za
obec) provádí pan Vágner Martin a musím sdělit, že svou práci vykonává opravdu
svědomitě, celá stavba probíhá přesně dle norem a požadovaných technologických
postupů. Jen si tak říkáme, že kdyby takto pečlivě někdo vykonával dozor nad
výstavbou kanalizace, měli bychom o jednu obří starost míň a o pět milionu lehčí
spánek.
I nadále probíhá jednání se společností Japis, dluh (nebo jeho část) obce ve výši 5
mil.700tisíc bude dle slov spol.Japis dne 23.7. Promlčen, a proto nám v polovině
července hodili na stůl dohodu o uznání dluhu, kterou zastupitelstvo na své poradě
projednalo a na svém 5.zasedání neodsouhlasilo. Japis začal vyvíjet vlastní aktivity
ohledně defektů na přečerpávacích stanicích v Prackovicích (2 stanice) a
Litochovicích (2 stanice) - konkrétně se jedná o osazení výkonnějších a řezacích
čerpadel na ČSOV č.3, odstranění ucpávky na ČSOV č.5, a v Litochovicích řešení
defektu na klapce na ČSOV č.6, prasklá nádrž na ČSOV č.7. Icméně zatím nic
konkrétního neopravili ani nedodali. Veškeré argumentace společnosti Japis se
neustále točí okolo chyby na naší straně z důvodu nesprávné údržby. Toto tvrzení
však striktně odmítáme.
Rozvinuta byla jednání se společností AZ Konzult s cílem objektivního zhodnocení
situace a stavu kanalizace v obci, skutečné provedení a porovnání s projektem, vše
je pouze ve fázi prvotních konzultací. Cílem je zjistit, zda provedení přečerpávacích
stanic a ČOV odpovídá stanoveným normám a zda zhotovitel dodržel veškeré
zákonem stanovené postupy. Už zpočátku však máme zprávy, že tomu tak není. O
dalším postupu jednání a výsledcích odborného posouzení naší kanalizace budeme
občany informovat. Chceme se dobrat závěru, zda je částka pěti milionů plus úroky
po obci požadována oprávněně, zejména vzhledem k poruchovosti a energetické a
finanční náročnosti provozování celého systému.
Pročištěny byly škarpy od křížku tak, aby se voda nedostávala na silnici, nutno ještě
hasičským autem a krtkem pročistit propustky. Zvýšené zvodnění v obci souvisí s
nedostavěným tělesem dálnice a neuzavřeným systémem odvodu dešťových vod z
povrchu tělesa dálnice. Řešením pak bude dostavba a zprovoznění stavebního
objektu A311 - retenční nádrž nad Litochovicemi plus úprava vodoteče

-

-

Litochovického potoka směrem k Labi. O tuto problematiku se na našem úřadě
zajímala i televize Prima. Je to další oblast problémů, krom zvýšené kamionové
dopravy, které s sebou prodlužování dostavby dálnice ze strany ekologických
aktivistů přináší. Mám pocit, že tito lidé jsou zbaveni zdravého rozumu a svým
konáním nechají zbytečně protékat vniveč obrovské finanční prostředky a páchají
nezvratné škody jak na přírodě, tak na majetcích státu a soukromých osob. Moje
složka - sbírka jednotlivých nemovitostí postižených zvýšeným zvodněním a
podmáčením v katastru našich obcí se pomalu plní. Možná bychom brzy uspěli s
hromadnou žalobou proti Dětem Země s vyčíslením škod způsobených
prodlužováním termínu výstavby dálnice.
Byla stržena zeď u kostela, což považuji za nešťastný úkon, ale neměla jsem příliš
možnosti do této akce zasáhnout. Pravdou je, že zeď byla velmi nakloněná a hrozilo
její zřícení. Materiál jsme zachovali s tím, že bychom jej do budoucna využili na
rekonstrukci alespoň části této staré zdi. Ke starému kostelu stará zeď patří a ne
všechno nové má to patřičné kouzlo a tajemství, jako je tomu právě u starých
kamenných i oprýskaných zdí.
Opravují se schody a zeď u hasičárny v Litochovicích. Osazen byl propustek u
rybníka. Opravena byla kanalizační roura v č.p.8 v Prackovicích
Na Krajský úřad jsme poslali nápravu nedostatků zjištěných při auditu hospodaření
obce konaném dne 25.5.2011 (zápisy z kontrol výborů, konání zasedání, zápis z
kontroly příspěvkové organizace)
Uvolnil se nám jeden pozemek u Rybníčka p.č.904/5, od smlouvy odstoupil pan
Masopust, tento pozemek je vyvěšen na úřední desce a je v nabídce k prodeji.
Stejně tak je v nabídce k prodeji pozemek p.č.329/1 v Prackovicích.
Velké poděkování patří panu Slačíkovi, který se nám zcela perfektně a spolehlivě
stará o technický stav hřbitova v Prackovicích, naprosto bezkonkurenčně kvalitně
opravil kamennou zídku podél chodníčku od vrat ke kostelu, upravil záhonek podél
této cestičky. S velikou slevou jsme získali kytičky ze zahradnictví Gejzír od Bartošů,
a proto jsme záhonek podél tohoto chodníčku s radostí osázeli. Zároveň chci
poděkovat panu Nechutovi z Litochovic, který se ujal péče o doplňování zásobníků s
vodou pro zalévání na hřbitově v Litochovicích. Jsem nesmírně šťastná, že mám
kolem sebe lidi, kteří jsou ochotni vyjít vstříc a pomoci, pro které je práce radostí, a
kteří jsou ochotni vzdát se kousku svého pohodlí ve prospěch veřejné služby, pro
druhé. VELKÝ DÍK VÁM OBĚMA, PÁNOVÉ!

- Došlo k vystavění a namontování lamp v Litochovicích (3 kusy) + dvě budou ještě doplněny.
- Probíhá poptávkové řízení na zhotovitele komunikace k rodinným domům v Litochovicích,

-

uzávěrka podání nabídek je do 31.8.2011 do 17 hodin. Na zasedání bude opět jmenována
(zvolena) výběrová komise, která provede otevírání obálek s nabídkami a výběr zhotovitele této
komunikace dle nejnižší ceny. Realizace by dle dotačního zadání měla proběhnout do listopadu
2011, dotace je ve výši 200.000,- Kč z fondu rozvoje infrastruktury MMR ČR.
Byla provedena rekonstrukce části místní komunikace nad školou (u domů č.p.126, 130, 115 ).
Rozpočet i materiál (recyklát) byl na tuto akci již vyčerpán, a proto byla opravena jen nejvíce
potřebná část a druhá část této komunikace u domu pana Tauchmanna a Zemana bude
realizována až v následujícím období. Nelze při omezeném rozpočtu vyhovět všem

-

požadavkům najednou a je nutno uspokojit přání a potřeby i dalších skupin obyvatel. Snad tuto
skutečnost stěžovatelé pochopí.
Dne 16.8.2011 proběhne setkání se zhotovitelkou nového územního plánu obce. Informace o
průběhu celé akce nového územního plánování bude občanům sdělena v dalším Zpravodaji.

PRÁZDNINOVÉ ZAMYŠLENÍ

V obci Prackovice nad Labem řešíme již delší dobu problém s pořádkem a
dodržováním nočního klidu na návsi. Přátelé sdružující se okolo D.H. a mají k
dispozici volný obecní byt, ve kterém se jeho matka dlouhodobě nezdržuje, a
proto dochází často k tak bujarému veselí do pozdních nočních hodin, ničení
okolních záhonků, odhazování odpadků a dalším jevům provázející neregulovaný
pobyt mládeže na návsi. Naši mládežníci byli mnohokrát občany vyzváni ke
kázni, často se k takovým napomenutím stavěli velmi liknavě až drze. Jako
starostka mám sice omezené možnosti v rámci okamžitého řešení nočního klidu a
pořádku na návsi - pro tyto případy vyzývám všechny, komu není klid v naší obci
lhostejní, nebojte se a zavolejte telefonní číslo 158. Policejní hlídky z Lovosic
jsou s případem u nás obeznámeny a dobře vědí, kam rychle přijet. Nicméně
administrativní proces při řešení celkové situace je takzvaně na dlouhé lokte.
Musí proběhnout zákonné lhůty, celý proces prostě trvá a nevyřeší se během
prázdnin. Nicméně chci vás informovat, že mě tato skutečnost také velmi trápí,
takže se snažím podnikat ty méně viditelné, ale snad nakonec úspěšné kroky. K
tomuto tématu chci jen říct následující: nebuďme hluší a slepí ke svému okolí.
Občanská statečnost se projevuje tím, že to, co si myslíme, také děláme a podle
toho jednáme. Pamatuji si, že jako děti (a já konkrétně dcera pana učitele Křeše v
Třebenicích) jsme měli doslova vítr, aby se rodiče nedozvěděli od sousedů, že
jsme nepozdravily, pošlapaly nějaký záhonek nebo nedej bože někde něco nechtíc
rozbily. O krádežích a úmyslném ničení věcí už vůbec nemluvím, to nás
nenapadlo ani ve snu. Měly jsme (my děti) odpovědnost vůči svým rodičům a
rodiče za nás vůči sousedům a komunita kolem našich obytných domů fungovala
velmi pružně - mnohdy to všechno rodiče věděli ještě než jsme dorazily domů.
Chci tím říct, že to prostředí jsme měli všichni rádi, dospělí se o něj starali a
nechtěli, aby jim je někdo ničil. Myslím, že jsme ve víru doby na tyhle věci nějak
pozapomněli - vychovávat naše děti k úctě k práci druhého a odpovědnosti vůči
svým rodičům a sousedům. Zkusme si na tu atmosféru dřívějších dob
rozvzpomenout, třeba se nám opět podaří vytvořit funkční a láskyplnou komunitu
lidí, sousedů, kteří se nezavírají před problémy doma a neláteří jen v hospodě u
piva, ale kteří mají tolik odvahy a cti a svůj názor řeknou nahlas, požádají o
nápravu, pohrozí trestem. Je to naše obec, my jsme za ni zodpovědní, a to za nás
žádný úřad ani žádný úředník neudělá. DĚKUJI !!!
P.S. I tak ale pro jistotu plánujeme instalaci kamery na budovu úřadu, která bude
hlídat pořádek na návsi a na nově vzniklém hřišti pro malé děti.

DALŠÍ INFORMACE PRO OBČANY:
1. OBEC MÁ NOVÉ POHLEDY A PANORAMATICKÉ
ROZKLÁDACÍ POHLEDY - přijďte se podívat, cena pohledu
leteckého snímku obcí Litochovice-Prackovice je 5,-Kč, cena panoramatu (3
druhy i s popisem jednotlivých kopců) je 20,-Kč.Autorem je pan Ing.Daniel
Fiker, fotograf z Ústí nad Labem. Přijďte se podívat!
2. PŘEKLADY STARÝCH KRONIK - sehnala jsem překladatele
starých německých kronik, brzy budou k dispozici překlady Pamětní knihy
obce Prackovice nad Labem zachycující události let 1927-1933
retrospektivně od nejstarších dob - je čitelná a upravená, obsahuje 199
stran a Kronika obecní školy zachycující události let 1877-1912 - je čitelná,
obsahuje 245 stran. Zároveň mám od pana Mikšovského, bývalého ředitele
školy v Prackovicích slíbeny dva díly kronik školních z válečných a
poválečných let. Do příštího rozpočtu zahrneme náklady i na tuto část
rekonstrukcí - rekonstrukce historie obce….
3. REZIGNACE ZASTUPITELE DBALÉHO - dne 20.7.2011 mi
byla doručena osobně rezignace zastupitele Bohuslava Dbalého bez udání
důvodu. Od tohoto data pracuje zastupitelstvo obce v pěti členech, což je
přesně na hranici zákonem stanoveného minimálního počtu členů
zastupitelstva, ve složení Svoboda Ladislav, místostarosta, Vágner Martin,
předseda kontrolního výboru, Svoboda Vladimír, předseda finančního
výboru, Dolejš Jiří, zastupitel, Svobodová Křešová Andrea, Mgr., starostka.
Zvoní nám sice hrana, ale musím všechny členy současného zastupitelstva
veřejně pochválit za zodpovědný a aktivní přístup ke své práci, jsou mi
velkou oporou a velmi jim za jejich obětavost a přínos děkuji. Svou práci v
zastupitelstvu vykonávají po práci ve svém zaměstnání a i přesto jsou
ochotni se pravidelně scházet a dlouhé hodiny se mnou projednávat
záležitosti obce, vnášet své nápady a pomoc při řešení velkého množství
úkolů, které práce pro obec s sebou přináší. Děkuji, chlapi!
4. VEVERČATA JSOU NA TÁBOŘE V HARRACHOVĚ náš turistický oddíl Veverčata pod vedením paní Bernáškové, Polákové a
p.Poláka odcestoval dne 6.8.2011 jako již každé léto na svůj letní tábor do
Penzionu Bílá voda v Anenském údolí u Harrachova. Vedoucí jako již každý
rok připravili dětem bohatý a dobrodružný program a ačkoliv jim počasí
příliš nepřeje, nikdo si toho v zápalu boje a zajímavých akcí ani nevšiml.
Veverčata se vrací 16.8.2011 ve 12 hodin. Děkujeme za pozdravy z
Harrachova!

5. Stále přemýšlím o OZVLÁŠTNĚNÍ NAŠEHO DĚTSKÉHO
HŘIŠTĚ V LITOCHOVICÍCH. Dávám rodičům v Litochovicích k
zamyšlení nápad, který se mi zalíbil v Zooparku v Chomutově. Terénní
převýšení lesa a množství stromů v lesíku na hřištěm by bylo zajímavé

využít k vybudování lanovky fungující na principu gravitace, kdy by na
ocelovém laně zavěšeném mezi dvěma sloupy (stromu a sloupu) bylo
umístěno kolečko z kladky a na něm na řetězu sedačka. Dítě si vystrká
lanovku nahoru do kopce a ze stojanu vybudovaného kolem stromu může
sjíždět z kopce dolů. Lanovky by byly umístěné dvě vedle sebe, děti by
mohly pořádat závody ve sjezdu (ovšem na vlastní nebezpečí(:-))). Dále by
bylo zajímavé umístit mezi stromy dráhu z provazových žebříků a tunelů ze
sítí. Myslím si, že tato atrakce by šla s pomocí rodičů a odborníka v oboru
provaznictví vybudovat levně I svépomocí. Pokud máte někdo takové
možnosti nebo známosti, kontaktujte mě, prosím, a celou záležitost blíže
projednáme a zkusíme se nad realizací zamyslet v příštím roce. Dalším
výhledovým plánem je získání dotací na protažení cyklostezky z Malých
Žernosek a napojení tak Litochovic a Prackovic na cyklodálnici, což by naši
obec otevřelo přílivu cykloturistů. Ve spolupráci s panem Zemanem z
Prackovic postupně pracujeme na vytvoření naučné stezky mezi
Prackovicemi a Litochovicemi, neboť naše obce ukrývají mnohé přírodní a
historické zajímavosti, které stojí za to zpřístupnit a zveřejnit co nejširšímu
okruhu zájemcům o krásy naší vlasti.

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY OHLEDNĚ KANALIZACE
Při jednání se společností Japis v souvislosti se stížnostmi na realizaci
kanalizace jsme byli upozorněni na skutečnost, že část našich problémů z
nedostatečně funkčním systémem odvodu splaškových vod vzniká též
nezodpovědností občanů vůči možnostem našeho kanalizačního řádu. Toto
upozornění je velmi důležité, a proto mu věnujte patřičnou pozornost. Část
poruch čerpadel a ucpávání výtlačného potrubí vzniká tím, že občané vhazují
do kanalizace zcela nevhodné odpady, jako jsou hadry, hygienické vložky,
dětské pleny, textilní kapesníčky, a dokonce zde byly nalezeny předměty, jako
jsou vnitřnosti z domácích zvířat nebo pecen chleba. Je to na jednu stranu
úsměvné, ale ve skutečnosti je takový přístup velmi nezodpovědný a poruchy
na ucpaných a vyhořelých čerpadlech stojí obec obrovské částky, nehledě na
nepříjemné havarijní stavy, kdy splašky pak z ucpaných přečerpávacích stanic
vytékají přímo na ulici. Krom toho žádáme občany o odpojení dešťových svodů
od splaškové kanalizace - zvýšené množství dešťových vod silně narušuje
správnou funkci čistírny odpadních vod. Prosím, mějte, prosím, na paměti
následující: DO SPLAŠKOVÉ KANALIZACE NEPATŘÍ ANI VLOŽKY,
TEXTILNÍ KAPESNÍČKY, HADRY ANI DĚTSKÉ PLENY. STÁLE MYSLETE
NA TO, CO DO ODPADU ODKLÁDÁTE! STÁLE MĚJTE NA PAMĚTI, ŽE TO
VŠECHNO MUSÍ PROJÍT NAŠIMI ČERPADLY! NUTNÉ JE ODPOJENÍ
DEŠŤOVÝCH SVODŮ DO SPLAŠKOVÉ KANALIZACE! Na závěr jen

dodávám poznámku, že náš Václav z nich často tahá hrozné věci….

