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Obce Prackovice a Litochovice - prosinec 2012
Vážení a milí,
úspěšně završujeme poslední dny roku 2012. Roku, který podle různých
proroctví slibuje velké změny, velkou výzvu a šanci pro lidstvo, kdy lze dojít
společnému uvědomění podstaty člověka a kdy tento nový člověk může přejít do
nové reality, “nové dimenze” (pokud si pod tímto pojmem vůbec dovedeme něco
představit). Podle toho, co ale kolem sebe vidíme a na co se zaměřuje naše pozornost,
může se nám zdát, že se jedná o totální destrukci všeho - destrukci hodnot, slušného
chování a běžných pravidel veškerého kultivovaného soužití. Z televize a jiných
médií na nás útočí korupce, skandály, vraždy, pedofilové, politici a jiné hrůzy, a my si
je klidně a dobrovolně do pouštíme svých životů. Svět se nám pak začíná zdát
nesnesitelný. Je to ale jen virtuální realita, něco neskutečného, něco, co ve skutečnosti
vůbec neexistuje! Nesnesitelný zůstává pouze tlak médií a naše neúcta k darům, které
denně dostáváme. Denně se my, co čteme tyto řádky, probouzíme, sami se mnohdy
zvedneme z postelí, sami se vyprázdníme vlastním otvorem, najíme se vlastním
otvorem, stále máme, co pozřít, z kohoutku nám dokonce teče voda, která se dá v
pohodě pít a občas i dobře chutná, a v drátech proudí elektrický proud. Zázrak. A těch
zázraků je mnohem víc. Kolem jezdí auta, vlaky, potkáváme lidi, kteří se na nás i
usmějí, dokonce i s tou divnou rasou, jako jsou “cizí lidé”, se můžeme v pohodě
zastavit, pohovořit, popřát si dobrý den a jít zase dál. Za okny nezuří válka ani
přírodní katastrofa, dny plynou celkem stereotypně a v pohodě.
Ani ne před sto lety to taková samozřejmost nebyla, lidé se plahočili v
hospodářské krizi, neměli co jíst, někteří neměli ani vlastní boty. Můj děda zahradník
mi vypravoval, že jako malé dítě (narozen v roce 1910) neměl vlastní boty a v zimě,
když chtěl jít ven, tak se s bratrem o ty boty střídali. A zatímco jeden měl boty, druhý
si hřál nožky v teplých kravských lejnech. Nevím, jestli děda tenkrát přibarvoval, ale
z deníků jeho německé matky psaných velmi špatnou češtinou, jsem se dozvídala
mnohem větší hrůzy, takže tato maličkost klidně mohla být pravdou a jen malou
epizodkou pro zasmání. Život byl opravdu těžký, ale i přesto lidé věřili v každý další
den, který měl přijít, dále se radovali, dále žili své životy a předávali si hodnoty.
Pracovali na zahrádkách a na polích, zahráli si a zazpívali. Ale nemusíme se ani
vracet v čase. Jsou místa na naší planetě, a věřte, že je jich opravdu hodně, kde

umírají děti a lidi na hlad, na zranění zbraněmi, na nemoci, na nedostatek pitné vody.
Před několika dny jsem dostala na facebook úžasné video. Byl to záznam z australské
soutěže X Faktor, kterou znáte i z naší televize. Těm, kteří mají internet, jsem tento
odkaz “pověsila” na naše obecní webové stránky. Přišel tam chlapec, kterému zabírali
nejprve pouze tvář - hezký mladík arabského vzhledu, zářící štěstím. Když ho zabrali
celého, bylo vidět, že nemá ruce, nohy má jaksi krátké a velmi kulhá. Pak se ho
porota zeptala, s kým přijel a kolik je mu let. Ten mladík odpověděl tak, že se v sálu
rozlehlo hrobové ticho. Řekl: “No vlastně ani nevím, kolik mi je let. Našli mě v
krabici od bot, mě a mého bratra, ve válečné zóně v Iráku a dali mě do sirotčince.” A
pak byl záběr na jeho bratra. Stejně rozzářený mladík se starší paní, co byla jejich
adoptivní matkou, který také neměl ruce od zápěstí dolů. A pak ten chlapec spustil
píseň Imagine od Johna Lennona. To už v sále plakali snad všichni. Bylo to velmi
silné vystoupení. I přes veškeré nesnáze ten chlapec miloval život, jehož smysl mu
dala jeho milující adoptivní matka, která - jak řekl - je jeho největším hrdinou. Mít
někoho, kdo nás miluje a podporuje všechny naše kroky, to je zázrak. Je to obrovské
štěstí, to největší v životě, a my si přesto stále stěžujeme....
Co se to s námi stalo, že je pro nás důležité udržovat v sobě strach z dramaticky
sestříhaných klipů o tom, co kdo někde v dálce povídá, co kdo komu kdesi udělal, co
zase ukradl. Žijeme životy cizích lidí. Nervujeme se z vět, které vypouštějí cizí
virtuální lidé, které nám přenášejí různé přístroje zakódované do jedniček a nul. My
se bojíme o budoucnost tím, že posloucháme jedničky nuly! A přitom u nás doma
každý den vyjde slunce, každý den teče voda, máme u sebe své blízké, máme se rádi.
Média a ti, kteří jim vládnou, nás udržují ve strachu, protože strach paralyzuje, strach
dělá z lidí zotročenou masu, strach nutí konzumenty konzumovat určité “doporučené”
druhy zboží tak, aby se nám “nic nestalo”. Naše realita je taková, jakou si kolem sebe
utvoříte. Vybírejme si pozitivní věci. Vyzařujme nadšení a lásku, protože ta krása,
která je kolem nás, je naprosto unikátní. S celou planetou Zemí se neustále velikou
rychlostí řítíme obrovským vesmírem, který je s největší pravděpodobností obydlen
mnoha různými civilizacemi. Ty se však na nás jen bezmocně dívají a čekají, až
pochopíme, co je smyslem bytí člověka, co je podstatou duše, která se zrodila zrovna
teď do lidského těla. Dívají se a čekají - až nám to postupně všechno dojde...... A já
stále věřím, že ta doba právě přichází. A zcela symbolicky v čase vánoc, kdy se rodí
něco nového, nová naděje, nový život, otevírají se srdce i těch nejzatvrzelejších. Přeji
Vám všem, abyste své letošní vánoce, které jsou dle různých civilizací velmi
výjimečné a zcela přelomové, prožili v lásce a pokoji. I kdyby se žádné “výrazné”
změny neodehrály, i kdyby nebyly vidět z vnějšku, mohou být pro nás významné tím,
že se odehrají uvnitř, protože MY - MY UŽ VÍME .......!!!
S láskou Vaše starostka Andrea Svobodová Křešová

POZVÁNKA
Starostka obce Prackovice nad Labem, v souladu s ustanovením § 92, odst. 1
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, Vás zve na 8.veřejné zasedání zastupitelstva
obce Prackovice nad Labem konané v roce 2012 dne

20.12.2012 od 16 hodin
v motorestu U brány Čech v Litochovicích nad Labem
Pozvánka vyvěšena dne: 12.12.2012
Zapisovatel: Martin Vágner
Ověřovatelé zápisu: Vágner Martin, Dolejš Jiří

Návrh programu zasedání:
1. Zpráva o činnosti OU za období od 27.11.-20.12.2012
2. Rozpočtové opatření č.4/2012
3. Provizorní rozpočet obce na první čtvrtletí 2013 a pravidla hospodaření do schválení řádného

rozpočtu na rok 2013
4. Žádost o možnost vyhrazení parkovacích míst - potraviny Litochovice
5. Žádost o odpuštění nájemného za pozemek p.č...... v k.ú.Prackovice nad Labem
6. Vícenáklady vzniklé na výstavbě II.fáze kanalizace Nad rybníčkem Prackovice
7. Ustanovení kulturní komise s činností od r.2013
8. Různé
V Prackovicích nad Labem dne 12.12.2012
Mgr. Andrea Svobodová Křešová

Toto poslední zasedání budeme věnovat opět úpravě rozpočtu - dorovnání kapitol, které
jsme přečerpali těmi, které jsme nedočerpali tak, abychom v lednu se závěrečným
dorovnáním rozpočtu měli méně práce. Zároveň budeme projednávat provizorní rozpočet na
rok 2013 do doby, než získáme potřebné informace a budeme moci sestavit řádný rozpočet
obce na rok 2013. Podle nového systému rozpočtového určení daní by si naše obec MĚLA
polepšit v příjmech o více jak 1 milion, nicméně zvýšené ceny energií, zvýšená sazba DPH a
zřejmě i nižší daňové výnosy způsobí, že tato teorie bude s největší pravděpodobností
POUZE TEORIÍ. V roce 2013 bychom měli získat krom jiného příjem z prodeje nové části
vodovodu SČVK a vyúčtováním dotace na KD Litochovice, kterou musíme nejprve
finančně pokrýt z našich rezerv. Stejně tak očekáváme zbylé platby od dárců na výstavbu
nové části kanalizace, kterou jsme také přechodně částečně dofinancovávali z našich rezerv
(viz bod 6). Krom toho se jako zázrakem dala dohromady skupinka lidí, která by ráda dělala
pro obec kulturní akce, a tak nám vzniká Kulturní komise. Její plány jsou velmi
inspirativní a věřím, že budete velmi příjemně překvapeni nevyčerpatelnou studnicí nápadů,
které se rodí v hlavách jejích členů. Příští rok bude opravdu zajímavý! (ostatně jako každý...)

VÁNOČNÍ MŠE 24.12.2012
NA ŠTEDRÝ VEČER VE 20:30

(POZOR: některým z vás jsem na besídce uvedla chybný čas - 20:30 je správně)
Jako každý rok Vás srdečně zveme na Svatou mši vánoční, která se bude sloužit v našem
kostele svatého Matouše v Prackovicích nad Labem, a to na Štědrý den 24.12.2012 od 20:30
hodin. Stejně jako v minulých letech tuto mši bude sloužit OTEC MARTIN DAVÍDEK, který si
naši obec oblíbil a rád se k nám vrací, i když pobýval pracovně a studijně dlouhodobě ve
Vatikánu. Jeho zájem o naši obec nás velmi těší, stejně jako jeho moderní přístup ke
zpřístupňování duchovních témat veřejnosti. Všichni, kdo se budete chtít po štědrovečerní
večeři trochu protáhnout, zastavit se a věnovat se chvíli svému nitru, jste srdečně zváni. Otec
Martin je velmi významnou osobností našeho duchovního života v republice vůbec.
BETLÉMSKÉ SVĚTÝLKO. Každý rok si jezdím buď do lovosického kostela nebo do mého
rodiště do Třebenic na faru pro betlémské světlo, takže jej přivezu i pro Vás a zapálím s ním
svíce. Od cca 11 hodin bude možno v kostelíku v Prackovicích a v kapličce v
Litochovicích zapálit si svíčku od betlémského světýlka na Váš štědrovečerní stůl.

PODĚKOVÁNÍ VŠEM OBČANŮM, JIMŽ NENÍ
ŽIVOT V OBCI LHOSTEJNÝ
Určitě se mi na tomto prostoru nepodaří vyjmenovat všechny hodné a pracovité
lidičky, kteří se do práce v obci, jak se říká, obuli a zakousli po svém a pomáhají tam,
kde svými možnostmi a schopnostmi mohou. Kdybych měla srovnat práci na obci před
dvěma lety v době nástupu a nyní, řekla bych s čistým svědomím, že se jedná O
ZCELA JINOU OBEC SE ZCELA JINÝMI LIDMI. Každý z nás se začal zamýšlet nad
věcmi, které dříve opomíjel a mnoho z nás začalo místo mluvení konat. A z toho mám
obrovskou radost a cítím, že z toho máte radost i vy sami, stejně jako vaši sousedé,
blízcí a hlavně děti, kterým by se tady mělo šťastně a spokojeně žít. Mnoho z nás se
účastnilo na krásné besídce dětí MŠ Brouček v kostele, která měla nádhernou až
posvátnou atmosféru a dětské hlásky a píle našich paní učitelek a zaměstnanců školky
jsou pro tento prostor doslova očistné. Kostelík byl krásně vyzdoben dětskými výrobky,
ozařovaly jej svíčky. V knihovně zároveň probíhala prodejní výstava keramických a
jiných výrobků. Je to poklad mít v obci takové pracovité lidičky. A to nejsou všichni!
Opravdu vás všechny tady nebudu jmenovat, protože by se mi mohlo stát, že bych,
velmi nerada, na někoho zapomněla, ale vy, kterých se to týká, dobře víte, že Vám za
vaši práci, důslednost a obětování svého volného i jiného času, upřímně děkuji a přeji
sobě i nám všem, aby to takhle úžasně fungoval i nadále a co nejdéle. Upřímně zvu
pozvané dobrovolníky na posezení 19.12.2012 v pohostinství Koruna v 18 hodin.

Hodně lásky, zdraví a spokojenosti v roce 2013
přejí zastupitelé a pracovníci obce Vám všem!

