ZPRAVODAJ č.18
Prackovice-Litochovice nad Labem
Přeji vám hezký, i když velmi chladný a deštivý až sněživý den. Je to tak uvařit si čaj, sednout
ke krbu a přečíst nový Zpravodaj obcí Prackovice - Litochovice.
'
Dovolte mi pozvat Vás na 6. zasedání našeho zastupitelstva. Po deseti měsících
čekání na konečné potvrzení ze SZIFu nám konečně bylo oznámeno, že všechny plánované
letošní projekty můžeme my i naše složky a sdružení v klidu realizovat (rekonstrukce KD
Litochovice, rekonstrukce kostela, oprava fasády bývalé Chaty otužilců). Nyní se tedy
nacházíme ve fázi výběrových řízení. Svépomocí provádíme úpravy a modernizaci v
knihovně, než se začne s výměnou oken a instalací plynového vytápění, výměnou dveří a
dalšími aktivitami spojenými se sanací nevyhovujících spodních kluboven a knihovny.
Listopad proto bude měsícem velké a významné aktivity na objektech, kterým se po dlouhá
desetiletí nedostalo zasloužené pozornosti. Krom toho budeme zahajovat druhou fázi
výstavby kanalizace a vodovodu pro parcely Nad rybníčkem, a to z finančních příspěvků
stavebníků. Aby toho nebylo málo, vedeme intenzívní jednání ohledně realizace modernizace
našeho veřejného osvětlení (LED) s rozšířením o cca 11-15 lamp na 5 místech, kde je
osvětlení velmi potřeba, ale doposud neexistuje. Financování této první části celkové
modernizace osvětlení by mělo být zajištěno z významně vysokých úspor za elektřinu, takže
bychom nikterak nezatížili rozpočet obce a zároveň vyhověli lidem, kteří žijí v doposud
tmavých koutech našich obcí. Kromě toho běží žádost o dotaci na rekonstrukci veřejného
rozhlasu - přechod na bezdrátový rozhlas ovládatelný z centrálních pultů spojených pro obě
najednou obce. Možná se brzy zbavíme nevzhledných drátů elektrického vedení a rozhlasu.
Naším úkolem do příštích let bude sehnat další dotační finance na přebudování VO na
podzemní vedení. Práce v obci je velmi mnoho. Sami to dobře víte. Proto děkujeme všem
dobrým a všímavým duším, které nám usilovně každodenně pomáhají, které se nenechají
otrávit lhostejností a nešvary, a které mají společnou vizi, kam bychom měli za určité období
naši obec dovést. Určitě na to zastupitelstvu nebude stačit toto volební období, protože obec
je živý organismus stejně jako rodina - překlene se jedna těžkost, vyřeší jeden problém,
ukončí jeden projekt, a už je tu dalších pět. Není jednoduché zajistit kvalitní chod obce,
získávat do rozpočtu dotace, zajišťovat veškerá povolení, dokumentace, souhlasy a vyjádření
pro jednotlivé projekty, hledat nejúspornější řešení. Jsem proto velmi ráda, když se mohu o
zásadních krocích poradit s chytrými a ochotnými lidmi, když mi spolupracovníci a kolegové
pomohou odlehčit v oblastech, kde se vyznají lépe a pomohou nést obrovské břemeno, které
práce pro obec znamená. Protože vězte, že slovo starosta není jen od slova starat se, ale
také to souvisí s velkými starostmi, které se mnohem lépe zvládají s pozitivními a ochotnými
lidmi. Protože když se tak nad svým životem zamyslíte, když se skutečně zastavíte a sáhnete
si na srdce, přiznáte si, co vám skutečně dělá radost, tak věřím, že s největší
pravděpodobností neřeknete peníze nebo majetky (i když jich asi všichni máme neustále
málo (:-)), ale budou to pocity - pocit z toho, že vás mají vaši bližní rádi, že se vaše děti,
rodiče, přátelé (dle libosti) mají dobře a jsou vůči vám přátelští, ale i z dobře vykonané práce.
Každá osoba totiž o sobě neustále pochybuje, každá osoba neustále bojuje se svým
strachem z nepřijetí, z odmítnutí u ostatních lidí. Pro mnoho lidí je proto hlavním motivem
jejich jednání strach. Strach z nelásky, strach z odmítnutí, strach z budoucnosti, strach z
nemoci, strach z lidí, strach z každého nového dne. Z výsledku krajských a senátních voleb
jsem pochopila, že naprostá většina obyvatel našich obcí zastává ideologii komunistickou a
sociálně demokratickou. Zdůrazňuji slovo demokratickou, protože u těchto hnutí je

předpokladem nastolení takového režimu násilnou cestou. Stejně však věřím, že pro většinu
je svoboda a svobodné rozhodování zásadní kvalitou života. Svobodná volba je přirozenou
podstatou zákona našeho Vesmíru. I přes výsledky voleb spíše než stranám a zabarvením
věřím v sílu ducha. Je mi jasné, že výsledek voleb ovlivnila ekonomická nouze, kterou všichni
velmi silně pociťujeme. Romanticky vzpomínáme na časy jistoty předchozího režimu.
Nemáme rádi strach, který v nás tato doba vyvolává. Jako komunisté a socialisté by tedy
voliči měli také souhlasit se skutečností, že obecní majetek je nás všech, a že se o něj
musíme v duchu soudružské spolupráce starat. A možná právě volba tohoto politického
zaměření je v překladu touhou voličů po ztracené pospolitosti, přátelství, společném
budování a péči o společný majetek. Na takové voliče bych i přes své výhrady k diktatuře
byla pyšná. Na dobrovolné pracovní akce ku prospěchu všem. Svět je velmi spletitý, ale
rozplétat jej někde musíme začít. Začněme tedy každý u sebe. Zkusme tedy hrát v
Prackovicích a Litochovicích takovou hru - ode dneška budou naše dvě vesnice místem, kde
se nebudeme muset bát. Nebude tu nikdo, kdo by nám chtěl ublížit, nebude tu nic, co by nám
hrozilo (musíme být samozřejmě opatrní (:-))) a dbát jistých pravidel). Prackovice a
Litochovice se díky nám změní v místa, kde bude vibrovat úplně jiná energie. Taková aura,
kterou mají kolem sebe miminka. Tu krásnou nevinnost a bezbrannost, kterou nad kočárkem
cítíme. Všichni tohle nevinné miminko máme neustále v sobě. Když se nám jej povede najít,
už nikdy nemůžeme ubližovat, protože naší podstatou je obdiv a úžas nad vším, co nám svět
každý den nového poskytuje. Už nikdy nemůžeme kolem sebe vytvářet odpadky a
nepořádek, protože si vážíme místa, kde můžeme spolu žít. Svoboda a svobodné
rozhodování zásadní kvalitou života. Je to i přirozená podstata zákona našeho Vesmíru.
Svobodná volba. Stále věřím v sílu ducha. Je mi jasné, že výsledek voleb ovlivnila
ekonomická nouze, kterou všichni velmi silně pociťujeme. Ale prozradím vám jedno tajemství
- žádná doba není ani dobrá, ani zlá. Každá doba totiž závisí na lidech, kteří v ní žijí. My
tvoříme státní zřízení a my jej také můžeme měnit. Ne zvenčí a násilím. Ale zevnitř, naší
vnitřní moudrostí a silou. Sami sobě jste dokázali v komunálních volbách, že situaci měnit lze
- lhostejnost nahradil zájem, negativita byla nahrazena pozitivní tvůrčí silou. Naší lidskou
podstatou je pozitivní tvůrčí síla, která je podporována energetickým polem Země, ale i
tvůrčí silou celého Vesmíru. Nespoléhejme se na to, že nově zvolený kandidát promění tuto
zemi v ráj. Nikdy nemohl a nemůže sám. Nemůže sám osaměle budovat zemi, ve které nežijí
zodpovědní, disciplinovaní, moudří a láskyplní lidé. Proto všechny ty vlády selhávají.
Protože si to zasloužíme, protože jim to svou lhostejností dovolujeme, protože si negativní
věci pouštíme do svého vlastního světa. My sami tvoříme svou realitu a záleží jen na nás, co
si z toho nepřeberného množství podnětů a informací vybereme - jestli ty děsivě a
znepokojující zprávy, anebo ty pozitivní, které nám zapnout motory fantazie a tvůrčí
schopnosti naplno rozjedou svou akci. A v tomto stavu nám nikdo nemusí nastavovat
pracovní morálku, nemusí nad námi stát žádný dráb ani úředník se svými zákony, protože
tvůrčí práce nás baví a my jsme ten nejvyšší zákon, zákon života. Energie, kterou taková
radost ze života způsobuje, láme ledovce jak ledoborec. Mění atmosféru, bezděčně strhává
na svou stranu další lidská srdce. Nadšení je nakažlivé. Nadšení je uzdravující. Nadšení je
život. Život je jedinečný, a proto jej musíme naplno žít, ne ve strachu přežívat. V dějinách
bylo mnoho složitých období, ale žádné z nich nezlomilo lidskou touhu žít. Tu vám nevezme
ani modrá, ani červená ani oranžová, žádná. Život hlavně není teorií ani politickým
programem, život je o každodenní praxi. O přeměňování pustiny a krásu, pouště v oázu.
Život je nejkrásnější dar. A abych toto povídání zakončila skutečně pozitivní a krásnou
zprávou - narodilo se nám ve vsi nové miminko a my vítáme malého Jiříčka

Lupínka, narozeného v říjnu 2012. !!!!

Gratulujeme

!!!

S úctou vaše starostka

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 2012 dne

29.10.2012 od 17 hodin
v Klubáčku v Litochovicích nad Labem nad Hasičárnou
Pozvánka vyvěšena dne: 19.10.2012
Zapisovatelka: Alena Šímová
Ověřovatelé zápisu: Vágner Martin, Dolejš Jiří

Návrh programu zasedání:
Zpráva o činnosti OU za období od 1.8.2012 - 29.10.2012
Rozpočtové opatření č.2/2012
Závěrečný účet Sdružení obcí pro plynofikaci Labské údolí I
Přidělení bytu č.3 v č.p.97 p.Janě Kapounové
Přidělení bytu č.3 v č.p.1 p.Heleně Matvijové
Možnost instalace podružných vodoměrů na venkovní vodu
Smlouva o poskytnutí technické pomoci fa Enviom (protipovodňová opatření - dotace na
obnovu rozhlasu)
8. Ukončení nájemních smluv na zahrádky 137/4, 137/5, 137/6 (p.Chroustová, p.Doležal,
p.Kofrová) - schválení nových nájemních smluv (p.Blažková, p.Seidlová)
9. Prodej pozemků 98/2 a 98/3 panu M.Musilovi k soukromé rekreaci (zahrada)
10. Aktualizace veřejné závazné vyhlášky o odpadech dle nové právní úpravy (beze změny
ceny za KO, pouze úprava textu dle novely zákona a aktualizace nákladů na KO)
11.Schválení konečných nákladů na prodloužení kanalizace chataři - (náklady na vícepráce,
neuhrazení spoluúčasti ze strany 3 chatařů, kolaudace, následné připojení či nepřipojení
nových uživatelů)
12.Zahájení II.etapy výstavby kanalizace Nad rybníčkem (6 stavebních parcel)
13.Projekt odlehčení ČS 3 - změna trasy výtlaku Litochovice (návrhy)
14.Modernizace a výměna svítidel veřejného osvětlení (LED), prodloužení osvětlení ve čtyřech
částech obcí, rozpočet, naplánování harmonogramu prací
15.Různé
16.Diskuse
17.Závěr
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

V Prackovicích nad Labem dne 19.10.2012
Mgr. Andrea Svobodová Křešová

POZVÁNKA DO TŘEBENIC
dne 28.10.2012 na svátek založení republiky
Tato pozvánka dorazila od našeho oblíbeného policisty a vlastence Tomáše
Rottbauera z Třebenic na slavnostní odhalení památníku legionářům z první světové
války, a to dne 28.10.2012 od 15 hodin na Paříkově náměstí blízko kostela Na
nebevzetí Panny Marie. Zároveň dojde ke křtu již třetí Tomášovy historické knihy
mapující osudy statečných lidí našeho národa, jejich činy, životní přínos a vděk či
spíše nevděk, jakého se jim za jejich lásku k vlasti dostalo. Z Tomášovy knihy vyplývá,
že jen v okrese Litoměřice se nacházelo 600 legionářů z první světové války. Další
Tomášovy knihy mapují legionáře z druhé světové války a piloty RAF bojující za
Československo v Anglii a z Anglie. Srdečně Vás zveme, i když počasí akci zřejmě
moc přát nebude.

MODLITBA ZA DOMOV
zároveň se na Řípu a v obci Krabčice koná již tradiční Modlitba za Domov, kde je
připraven bohatý doprovodný progra, přednášky z oblasti rozvoje venkova a
prezentace některých Místních akčních skupin z okolí Podřipska a prezentace jejich
uskutečněných projektů. V rotundě sv.Jiří na vrchu hory Říp se pak chystá celodenní
čtení písma svatého. Opět - počasí hraje v návštěvnosti této akce hlavní roli.

POZVÁNKA NA LAMPIONY
Dovolte mi pozvat Vás srdečně na třetí setkání při vypouštění “Lampionů přátelství”, které
jsme poprvé organizovali v roce 2010. Sraz účastníků je 2.11.2012 v 17:30 na návsi v
Prackovicích, přičemž pracovnice MŠ Brouček ve spolupráce s Veverčaty pro děti a jejich
rodiče připravily strašidelnou stezku odvahy, na jejímž konci bude čekat sladká odměna.
Vypouštění lampionů se pak chystá na 18.hodinu. Létací a plovoucí lampiony bude možno
zakoupit na místě za 40,-Kč (možná za míň, jestli se nám podaří sehnat levnější zdroj). Bude
zajištěn prodej buřtíků, přičemž děti opět dostanou buřtíka a jedno pití zdarma. Snad se nám
letos podaří zajistit kvalitní oheň - žádám proto hasiče nebo jiné dobrovolníky, aby se ujali
přípravy ohniště - nejlépe ze suchého zátopového dřeva (:-))). Snad nám bude počasí
přát...... Původní myšlenkou této akce tak, jak jsem ji prezentovala v roce 2010 bylo a stále je
PŘÁTELSTVÍ. Lampiony k tomu samy vybízejí svou velikostí, majestátností a krásou celého
zážitku z letících barevných balónů na temném nebi. Jsou tak velké, že potřeba asistence
ještě jedné osoby, s níž si společně balónek vypustíme.

UPOZORNĚNÍ:
PLATBA DRUHÉ ČÁSTI POPLATKU ZA ODPAD MĚLA BÝT USKUTEČNĚNA DO 30.9.2012. STÁLE
REGISTRUJEME MNOHO DLUŽNÍKŮ. DĚKUJEME ZA VAŠI ÚHRADU.

