ZPRAVODAJ č.15
Prackovice-Litochovice nad Labem
Mnoho různých slov

Vážení občané,
#
z důvodu nesrovnalostí, které se ke mně dostávají, a z důvodu
stížností proti nesprávně interpretovaným výrokům ze zasedání i jinak
vyřčených či spíše nevyřčených, z důvodu neúplných informací a
překrucování faktů musím, bohužel i bohudík, vydat toto další číslo
Zpravodaje, který se osvědčil jako vynikající nástroj komunikace s
vámi. Možná je to tíživou dobou a stresem vyplývajícím z nejistoty a
finanční tísně, která doléhá na nemnohé rodiny a občany, možná je to
omylem a neznalostí nebo je to možná čirou zlobou a snahou někoho
poškodit a pošpinit. Ve své funkci se od začátku snažím o co největší
transparentnost a informovanost všech občanů i nejužších
spolupracovníků. Velmi si cením pracovitých lidí, protože ani pro mě
práce pro obec nekončí úředními hodinami obecního úřadu a jako
živnostník překladatel jsem dlouhá léta neznala, co je to volný víkend
ani dovolená, což pokračuje i nadále. Vím, jak je těžké postarat se o
rodinu, jak je těžké vydělat peníze na poplatky, jak je těžké udržet
živnost a podnik a přitom se nezbláznit. Velmi si cením takových lidí,
kteří poctivě a dlouhodobě v naší obci fungují - ať už jako
zaměstnanci obce, zaměstnanci jiných firem či živnostníci. Z toho
důvodu je pro mě velmi bolestné zjištění, že slova pochvaly a díků při
dokladování nečestné pracovní morálky jsou občany překroucena a
směřována pouze na jednu osobu, která za nic nemůže a která v
důvěře na dotaz úřadu poskytla informaci, na kterou jsme se tázali, a
tím se dostala do velkých problémů mezi vámi, občany. Je mi velmi s
podivem, že si občané neuvědomují, že důslednou kontrolou
obecních zaměstnanců hájíme využití státních prostředků, které
přicházejí právě z vašich daní. Je mi s podivem, že člověk, který si
zasluhuje úctu a respekt za poctivost a čestnost, se v očích občanů
stává “práskačem” (jak mi bylo sděleno a velmi mě to bolí) a přitom
jde o vaše peníze ze státní kasy, které hájíme, o vaše daně, které se
snažíme účelně a efektivně využívat ku prospěchu celku. Tímto
dovolte, abych veřejně uvedla omluvu paní Andree Honové, která je
zcela neprávem spojována s naší mnohdy marnou snahou najít svého

zaměstnance, a jejíž jméno bylo velmi nevhodně spojeno s výrokem
“zaměstnanci motorestu”. Je mi velmi líto, že výrok pronesený v
dobrém a pochvalném smyslu mezi lidmi způsobil vlnu hanlivých
nadávek na osobu, která si to zaslouží nejméně ze všech a věřte, že
pokud se bude i nadále poctivost a ochota trestat opovržením, tak
nemá smysl v práci na rozvoji obce pokračovat - proč a pro koho,
když u piva se staví mrakodrapy, ale pokud je potřeba pomoci při
obecní akci nebo brigádě, stanou se rázem všichni hluchoněmí. Proč
pokračovat dál v přinášení milionů do obce, kde lidé kritizují velmi
nevybíravě jakoukoliv v dobrém míněnou činnost. Na druhou stranu
ale musím říci, že se v obci lze opřít o poctivé a pracovité lidi, o lidi
vstřícné a ochotné, kteří kompenzují psychickou újmu z naprosto
nesmyslných a nepodstatných střetů založených na pomluvách a
křivém obviňování. Nevím, co lidi vede k zášti a negativnímu postoji k
usilovné práci druhých, snad na to během svého života někdy přijdu.
Jako naivní a důvěřivá osoba si svou otevřeností při střetu s takovými
povahami opravdu užívám. Musím vám však připomenout, že ač ne
všichni jsou mými voliči, i přesto jsem starostou všech 600 obyvatel s
předsevzetím hájit jejich zájmy a projednat či zamyslet se nad
jakoukoliv žádostí, která nám na úřad přijde, byť se tváří jakkoliv
vyzývavě či bezpředmětně.
#
Tím se dostávám k dalšímu spornému bodu minulého zasedání,
který je probírán shora zdola po našich restauračních zařízeních i
domácnostech. Jedná se o žádost k úhradě pojistného za TJ
Litochovice, konkrétně chatu otužilců ve výši 5 tisíc korun, a to z
důvodu škody způsobené dvojím vykradením a zcizením věcí z této
chaty v hodnotě cca 90 tisíc korun. Tuto žádost jsme měli povinnost
projednat, v rámci diskuse jsme ji posléze neschválili s tím, že je
potřeba vyslechnout i členy TJ Litochovice a zjistit aktuální stav věcí.
Tato pojistka je vedena na Obec, jelikož pochází z historické doby
ještě před zničujícími povodněmi a její výše je lidová. Naproti tomu by
převod této pojistky na TJ Litochovice znamenal skončení původní
pojistky a uzavření nové za zcela změněných podmínek a za výrazně
vyšší cenu, a to v důsledku zkušenosti právě s opakujícími se
povodněmi. TJ Litochovice krom jiného pravidelně pořádá (a letos
pořádala) minimálně dvě obecní akce ročně - a to Jachtařský bál v
zimě a čarodějnice v dubnu, přičemž obě akce byly vydařené a velmi
dobře připravené, s organizací a asistencí nevznikl žádný problém.

Toto jsou holá fakta, která je třeba při zaujímání postojů brát v úvahu.
Nicméně i nadále vždy zůstává rozhodnutí na zastupitelstvu. Není nic
jednoduššího než odsoudit kohokoliv a pošlapat jeho práci, kterou
navíc vykonává v osobním volnu. Nechci se zastávat nikoho, jen
dávám k zamyšlení, kolik takových lidí, co obětují svůj volný čas a
osobní finance přípravě akcí pro občany a děti ve vsi máme (krom
výše uvedených také keramika, obě knihovny, Veverčata, Občanské
sdružení Za Prackovice krásnější, fotbalisti, rybáři, hrstka hasičů plus
vynikající mateřská škola se svými kulturními akcemi, ale i pan
Jakubíček a breakdance). Je možné, že bychom je spočítali na
prstech, ale jsou a objevují se i další se svými nápady - např.tým truck
trialového auta pan Josef Lopata a Petr Chovanec, kteří za
sponzorský dar od obce nabídli účast na obecních akcích i se svým
vozem jako atrakci pro děti.
#
Další informací je skutečnost, že naše jednotka Sdružení
dobrovolných hasičů byla vybrána mezi 50 jednotek, které dostaly dar
od Krajského úřadu v podobě plovoucího čerpadla v hodnotě 40.000,a čtyř nových uniforem PS II pro výkon své služby. Předání tohoto
daru se uskutečnilo v neděli 24.6.2012 na mosteckém polygonu
(autodromu), kde probíhal Den záchranářů s bohatým programem a
ukázkami všemožných zásahových akcí a práce různých sborů
integrovaného záchranného systému. Tento dar byl předán z rukou
paní hejtmanky, která osobně všem přítomným hasičům za jejich práci
poděkovala. Naši obec reprezentovala starostka s panem Václavem
Dědinou. Tajně jsem záviděla ostatním starostům, za nimiž stály
nastoupené jednotky ve stejnokrojích, které byly nadšené a pyšné na
pozornost, kterou jim Krajský úřad do výzbroje věnoval. Chlapi v
uniformách si hrdě popadli stroj a odnášeli si jej do svých vozů. Za
naši obec jsme čerpadlo s Václavem společnými silami dovlekli do
mojí Octavie a společnými silami tohoto padesátikilového macíka
zase vyložili v hasičárně. Zkuste někdo poradit, jak udělat, aby i
starosta Prackovic měl jednoho dne za sebou nastoupenou jednotku
dobrovolných záchranářů, pro něž by byla přítomnost i na podobných
akcích čest a potěšení. Určitě to není záležitost pouze jedné osoby,
na tuto práci musí být parta. Zkuste se zamyslet nad tím, jak ji
vytvořit. Za to vám předem děkuji.
Přeji vám všem hezký začátek prázdnin.

OZNÁMENÍ
Zveme všechny děti na drobnou akci zprovoznění obecní trampolíny poslední
den školy 29.6.2012 v 17 hodin na hřišti v Litochovicích. Bude to dárek dětem
a sportovní nástroj na hezké prožití prázdnin. Prosíme šikovné tatínky, zda by
nám mohli v 15 hodin přijít se sestrojením trampolíny pomoct.

DALŠÍ OZNÁMENÍ
V prvním kole výběru žádostí o dotace z MAS České
středohoří (SZIF) obec a její občanská sdružení získala
příslib finančních prostředků na následující projekty:
Oprava multifunkčního domu Litochovice # 675.000,(Obec Prackovice nad Labem)
Oprava fasády chaty otužilců# #
#
#
230.000,(TJ Litochovice)
Obnova elektroinstalace kostela sv.Matouše 180.000,(OS Za Prackovice krásnější)
Projekty nyní budou putovat ke kontrole na SZIF do Ústí nad Labem,
výsledek posuzování, popř. smlouva o poskytnutí dotace bude připravena
cca v září - říjnu. Do té doby provedeme zahájíme výběrová řízení a
dojednání smluvních podmínek s vítěznými firmami, popř. přípravné práce.
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR zamítlo naši žádost o dotaci na
rekonstrukci osvětlení v obcích Prackovice - Litochovice. Využili jsme
zákonné možnosti a napsali proti tomuto rozhodnutí odvolání. Tato dotace
měla být použita na budování nových sloupů VO tam, kde doposud chybějí. V
případě neúspěchu budeme situaci řešit alternativně, na celé akci se
intenzívně pracuje.
V nejbližších dnech by měly být známy výsledky přidělování dotací na
obnovu rozhlasu v obcích ve výši 90% celkových nákladů. Držte palce.
SLÍBENÁ TELEFONNÍ ČÍSLA:
Starostka# #
#
#
#
Místostarosta# #
#
Martin Vágner
Jiří Dolejš# #
#
#
#
Vladimír Svoboda#
#
#
Poruchy voda & 724 215 841&
#
#
#

725 552 137
602 132 696
+ zastupitelé:
602 894 996
776 485 639
608 838 232
poruchy ČEZ 724 674 763

