ZPRAVODAJ č.13
Obce Prackovice a Litochovice - duben 2012
Vážení a milí,
"
"
Srdečně vás zveme na další zasedání zastupitelstva obce.
Mnozí mě již na ulici uhánějí, kdy bude další zasedání. V současné
době jsme neměli nic urgentního, co by bylo potřeba zastupitelstvem
schválit, tak jsme v březnu žádné VZOZ neplánovali, nicméně musím
vás všechny informovat o dění v obou obcích a na obecním úřadě.
Stručný popis jednotlivých
akcí je uveden ve Zprávě o činnosti,
nicméně pokládám za důležité vás informovat o některých
podrobnostech. Doufám, že na nic nezapomenu, protože je toho velmi
mnoho.
"
Začnu obcí Litochovice nad Labem, protože nechci, aby
Litochovice zůstávaly zanedbávanou Popelkou. Myslím, že místní
budou velmi potěšeni rekonstrukcí Klubáčku, který si to velmi zasloužil,
jakmile jej vyšperkujeme, vybavíme novými ubrusy a dekoračními
závěsy, pozveme veřejnost na první křest. Tím by mohlo být v tomto
roce Vítání nových občánků - narodilo se nám požehnaně miminek,
takže pěkné květnové dny by mohly být vhodným časem spojit tyto
krásné události. Problémem jsou stísněné prostory, takže uvidíme - po
dohodě s jednotlivými maminkami. Stejně tak bude upřesněn i termín po
dohodě se všemi maminkami, počítáme cca konec května nebo Den
dětí. Letos by se tyto oslavy mohly celé přesunout do Litochovic,
uvidíme - počkám na vaše ohlasy a nápady.
"
Dále musím pochválit naše občany včetně jednoho zastupitele za
solidaritu a pracovitost - dne 1.4.2012 jsme se sešli k brigádě na sběr
odpadků v Litochovicích, Prackovicích a přilehlém okolí. Zúčastnilo se
15 dětí a 11 dospělých (sečteno za obě obce dohromady). Jsem na vás
všechny velmi pyšná a věřím, že takové akce i se závěrečnou odměnou
budeme moci zopakovat ku prospěchu všem. Vynikající bylo, že se
účastnilo mnoho dětí - Veverčata se svými vedoucími opět nezklamala a
ani Prackovičtí se nenechali zahanbit. Děti si při této příležitosti velmi
dobře uvědomily, jak ošklivé je odhazovat odpadky a co to dá práce
naše uličky i les vyčistit. Uvědomili jsme si však, že problémem může
být i nedostatek odpadkových košů, které jsme ihned objednali a
budeme je v nejbližších dnech rozmísťovat. Zkusíme vymyslet i nějaká

alternativní řešení, aby to moc nestálo, ale účel to splnilo. Dojednávám
zároveň se ŘSD umístění kontejnerů na stanovištích za motorestem v
Litochovicích, ale jednání s takovými velkými společnostmi je vždy na
dlouhé lokte. Možná si řeknete, že by tam stačilo umístit jen nějaký sud,
ale za prvé je to pozemek ŘSD a za druhé ho hned někdo ukradne.
Snad se situace dořeší ještě před tím, než tam zase bude smetiště.
"
V nejbližší době budeme podávat opět žádost o dotaci na projekt
rekonstrukce kulturního domu Litochovice do MAS České středohoří,
které 12.4.2012 vyhlásilo výzvu k podávání projektů, a to v šesti různých
fiších - viz naše webové stránky, odkaz na MAS ČS anebo přímo jejich
stránky. Loni jsme dotaci přislíbenou sice dostali, ale při administraci na
SZIFu se zjistilo, že MAS ČS opomnělo zahrnout naši obec po přijetí do
své působnosti, takže jsme byli i po urgencích a opakovaných
odvoláních z tohoto kola vyřazeni. Budeme doufat, že to letos vyjde a
Veverčatům i čtenářům vznikne nový kulturní prostor, s kvalitním
vytápěním a prostředím vhodným pro pobyt dětí i uskladnění knih. Další
akcí letošního roku by měla být výměna zářivek veřejného osvětlení na
velmi úspornou mikro-led technologii. Požádali jsme v této souvislosti o
dotaci, ale jak jsem již vysvětlovala na několika zasedáních, náklady na
tuto akci by neměly do rozpočtu obce nikterak zasáhnout, protože
budou hrazeny z úspor za energii, které tvoří ⅔ nynějších nákladů.
Uvidíme, jak to celé zafunguje. 17.4.2012 se chystám na noční výlet do
obcí, kde toto osvětlení již nějakou dobu funguje, abych se přesvědčila,
že je dostatečné a kvalitní.
"
Další možnosti dotací jsou v oblasti protipovodňové politiky, kde je
možnost v záplavových oblastech získat až 90% nákladů na obnovu
veřejného rozhlasu. Požádám tedy zastupitelstvo o vyjádření souhlasu s
přípravou takového projektu. Je zcela evidentní, že je potřeba mít
jednotlivé projekty připravené v šuplíku, i kdybychom je nerealizovali
letos, protože některé dotační tituly se otevírají jen na několik týdnů
nebo dokonce dní.
"
Do MAS ČS bychom rádi podali letos ještě jeden projekt - jedná se
o dotaci na nové vybavení naší školy a její přeměnu na Víceúčelové
vzdělávací a volnočasové zařízení. Prostor je velmi pěkný a byla by
škoda jej nevyužívat. Myslím, že vzdělávání na venkově jakéhokoliv
typu je velmi důležité. Můžeme zde pořádat různé přednášky a osvětové
akce, různá setkání na úrovni obecní, sdružení a zájmových spolků,
promítání filmů a historických materiálů, prostě komunitní činnost se
vším všude. Naše obec vlastně nemá žádný takový prostor, zasedání

musíme pořádat v restauracích, i když to není nic proti ničemu, ale
někteří lidé proto na zasedání už z principu nepřijdou.
"
Podle informací se bude letos do MAS ČS podávat i projekt na
rekonstrukci elektroinstalace a zabezpečovacího zařízení v kostele
sv.Matouše, a to prostřednictvím našeho okrašlovacího spolku Občanského sdružení Za Prackovice krásnější. Toto sdružení má zatím
8 členů, předsedkyní pro první období byla zvolena paní Alena Pěčová.
Sdružení uzavřelo smlouvu o bezplatné výpůjčce kostela s Biskupstvím
Litoměřice na dobu 10 let s cílem provedení výše uvedených úprav tak,
aby bylo možno získat zpět kostelní mobiliář a vybavit tento nádherný
prostor opět obrazy, dekoracemi, lavicemi a zkulturnit jej tak, aby se zde
mohly opět konat liturgické obřady i civilní akce typu koncertů a výstav.
Budeme držet palce, aby se získání dotace zdařilo.
"
Dále vás musím poinformovat o nešťastném dění na přečerpávací
stanici č.3 v Prackovicích nad Labem (je to ta mezi Fischmielle a
kostelem). Obyvatelé, kteří tam žijí, již dlouhá léta strádají poruchami na
této stanici, kdy fekálie přetékají ven a dokonce jim na dvorky a
pozemky. Na této stanici je několik závažných konstrukčních chyb, které
ve své součtu pak znamenají katastrofu. 1) Tato jímka pobírá splašky z
celých Litochovic a poloviny Prackovic. Již projekt dosti nešťastně
veškeré splašky z Litochovic řeší výtlakem do gravitační stoky v
Prackovicích, a odtud je veškerý materiál opět hnán čerpadlem vzhůru
na ČOV. Energetická náročnost + velké zatížení čerpadel. 2) Do této
jímky přicházejí i dešťové vody - v době dešťů enormní nátok. 3)
Kapacita jímky vzhledem k její vytíženosti je podprůměrná, kapacitní
výkon čerpadla také. Řešení: Bude instalováno výkonnější čerpadlo
opatřené oděruvzdornou litinou. 4) Jímka není opatřena funkčním
košem na zachytávání pevných odpadů, které se do kanalizace bohužel
dostávají, tj.hadry, kapesníčky, cucky různého původu. Řešení: nechali
jsme vyrobit nový koš na míru, který bude oproti původnímu lehčí
pro manipulaci a bude dosedat přímo na ústí nátoku do jímky,
nutná je pak pravidelná údržba, čištění. 5) Čerpadla leží téměř na
dně, kde se kumuluje kejda, která je zahlcuje a ucpává a vodnaté
splašky pak odčerpávány nejsou, protože se čerpadlo zablokuje.
Řešení: čerpadla umístíme na vyšší stojánek tak, aby prostor pro
kumulaci kejdy byl větší, nemusel se draze fekální firmou vysávat
tak často, nedocházelo by k zablokování čerpadel, ale pouze k
odčerpání vodnatých splašků a v pravidelných, ale možná i delších
intervalech, by se tento prostor čistil. 6) Výtlaková potrubí z této
jímky jsou řešena zcela neuvěřitelně - od obou čerpadel vedou vzhůru

potrubí, která na sobě nesou 6 (slovy ŠEST) kolen do pravého úhlu. Byl
by téměř zázrak, kdyby tuhé splašky absolvovaly průchod tímto
bludištěm bez zádrhelu. Řešení: Napojení výtlaku obloukem na
přímo, bez odboček a pravoúhlých tvarování. 7) Vadná
elektroinstalace, kterou bude potřeba kompletně předělat tak, aby jistič
při poklesu napětí v síti či z jakýchkoliv jiných důvodů nevypadával.
Řešení: nová elektroinstalace. 8) Čerpadla jsou podprůměrného
výkonu vzhledem k množství vytlačovaných splašků, často se unavují,
probrušují, spalují a odcházejí. Řešení: viz výše - osazení hlavního
čerpadla vyšší kapacity, bude čerpat rychleji, nebude se tolik
unavovat, zhotovení z protioděrové litiny. 9) Není signalizace při
výpadku čerpadel. Řešení: zřízení GSM brány, která bude třem lidem
v pohotovosti posílat poruchové hlášení na mobil tak, aby se
zajistilo včasné spuštění čerpadel či odstranění poruchy a
zabránilo se přetečení jímky do sousedních nemovitostí. 10) Úplně
nejlepším řešením by bylo dotažení výtlaku z Litochovic do gravitační
stoky v Prackovicích vedoucí přímo na ČOV. Ušetřilo by se obrovské
množství energie, času, nervů, financí a oprav. Jednalo by se o
protažení výtlaku o cca 100 metrů pod vozovkou. Necháme tuto variantu
jen tak pro informaci spočítat, co do finanční náročnosti a zároveň
úspory, ke které by došlo a návratnosti takové investice. Možná by pak
naše kanalizační soustava byla méně prodělečná, kdoví. Výše uvedená
nápravná řešení jsou ve fázi velmi blízké instalace - vše je objednáno a
zpracovává se. Do konce dubna by mělo být vše vyřešeno.
S přáním všeho dobrého
Vaše starostka Andrea Svobodová Křešová

NÁBOR MLADÝCH FOTBALISTŮ ŽÁKŮ
!!!!
TJ Sokol Prackovice nad Labem zahajuje tréninky žactva a
dorostenců - podle zájmu - ve středu dne 25.4.2012 od 15:30 hodin na
hřišti !!!!
Rej čarodejnic v MŠ - 26.4.2012 od 14:30 - rodiče a sourozenci vítáni
Bližší informace ke konaným a aktualizovaný návrh územního plánu
najdete v Aktualitách na našich webových stránkách:
www.prackovice-litochovice.cz

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 2012 dne

9.5.2012 od 17 hodin
v ZŠ v Prackovicích n.L.
Pozvánka vyvěšena dne: 20.4.2011
Zapisovatelka: Kateřina Šebová nebo Bc.Eva Křížová
Ověřovatelé zápisu: Vágner Martin, Dolejš Jiří

Návrh programu zasedání:
1. Zpráva o činnosti OU za období od 22.2.2012 do 9.5.2012
2. Závěrečný účet obce Prackovice nad Labem za rok 2011
3. Výběrové řízení na projekt obnova osvětlení v obcích
Prackovice-Litochovice n.L.
4. Výběrové řízení na projekt Komunikace pro parcely Nad
rybníčkem
5. Opětovné podání žádosti o dotaci na rekonstrukci KD
Litochovice n.L.
6. Schválení podání žádosti o dotaci na vybudování
Víceúčelového vzdělávacího a volnočasového zařízení v
bývalé ZŠ Prackovice n.L.
7. Souhlas s přípravou projektu Obnova rozhlasu v obcích
Prackovice a Litochovice
8. Projednání a souhlas s investicemi příspěvkové
organizace MŠ Brouček
9. Proplacení soukromé investice v domě č.p.8 Prackovice
10. Schválení investičních akcí bytového hospodářství
11.Různé

1. Zpráva o činnosti OU a starostky v době od 22.2.2012 do
9.5.2012
Dochází k významné rekonstrukci na ČSOV 3, kde je situace
dlouhá léta velmi neutěšená. Důvodem problémů je zejména
několik chybných technických řešení - viz text níže. Celková
rekonstrukce bude stát nemalé peníze, ale bude zaručeno, že lidé
žijící v blízkosti této přečerpávací stanice nebudou trpět častými
poruchami a přetékajícími fekáliemi.
- Brigáda - úklid obou obcí dne 1.4.2012, sešlo se 26 lidí, z toho 15
dětí. Uklizeny byly exponované části obou obcí a cesty kolem návsí
+ parkoviště u motorestu, les v serpentýnách Litochovice, cesty ke
hřišti, prostě v obou obcích se sbíraly odpadky - celkem 37 pytlů
odpadu + spoustu objemných věcí
- V rámci této akce také řešíme následující potřeby: umístění
kontejnerů ŘSD na exponovaná místa parkování kamionů tak, aby
nedocházelo k hromadění odpadků v okolí (nevíme, zda to pomůže,
nicméně musíme se o to alespoň pokusit, dojednáno s technikem
ŘSD, závod Chomutov), dále bude v nejbližších dnech rozmístěno
po obcích několik nových košů a laviček, dojde k úpravě okolí na
hřišti v Litochovicích
- 31.3.2012 se uskutečnil výlet organizovaný MŠ Brouček na
Dubický kostelík, výlet se velmi vydařil, podívejte se na naše
webové stránky, kde je v Aktualitách zveřejněno foto z akce
- Proběhla rekonstrukce Klubáčku v Litochovicích - nová podlaha,
nové dveře, kliky, vymalováno - rekonstrukce hrazena z pojistky,
neboť se jednalo o pojistnou událost
- Byl podán návrh územního plánu k projednání na Městský úřad
Lovosice, veřejné projednávání bude včas oznámeno
- Opraven byl propustek v obecní strouze nad vodárnou, kde
docházelo k častému zaplavování přilehlé zahrádky
- Probíhají aktivity pro rozšíření kanalizace k novým stavebním
parcelám Nad rybníčkem - všech šest stavebních parcel již má své
majitele, z nich čtyři by rádi začali co nejdříve s výstavbou svých
rodinných domů, projekt na rozšíření vodovodu a kanalizace nám
jako protislužbu zpracovala společnost Klement a.s., první část
kanalizace podél chat bude zhotovena částečně svépomocí, částečně
-

díky protislužbě a sponzorskému daru firmy Lupínek a za
spoluúčasti obce. Na tuto část posléze bude navazovat rozšíření
podél nových parcel, pro které zatím čekáme na stavební povolení,
popř.veřejnoprávní smlouvu. Tuto část budou financovat sami
stavebníci. Nicméně v této souvislosti je potřeba nechat zhotovit
projekt na zpevněnou komunikaci k těmto domům, takže jsme
zatím rozeslali poptávku na cca 5 projekčních kanceláří dopravních
staveb.
- Musíme řešit závadu na bytě č.4 v č.p.97 týkající se výskytu plísní a
vlhkosti
- Bylo vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele výměny svítidel
veřejného osvětlení za úspornější, ustanovena bude výběrová
komise a termín otevírání obálek.
- Pracujeme na projektu vzniku Víceúčeloví vzdělávacího a
volnočasového zařízení v budově ZŠ - viz text níže. Skutečností je,
že se nám provoz školy s největší pravděpodobností z
ekonomických důvodů nepodaří obnovit, a proto je potřeba
přemýšlet, co se školou bude dál. Byla by velká škoda se tohoto
prostoru vzdát, když už jednou pro vzdělávání byl určen. Cílem
projektu - žádosti o dotaci by bylo nové moderní vybavení,
přizpůsobení interiéru novým požadavkům. Cílem by poté bylo
organizování jednak volnočasových aktivit pro děti (rukodělné
činnosti, odpolední aktivity, výtvarné a divadelní atd.), ale i pro
dospělé a seniory (přednášky na různá témata - zdravověda, kursy,
medicína, cestování, promítání filmů a pod.), včetně možnosti
pořádat zde zasedání či schůze dobrovolných spolků a sdružení. V
obci vlastně neexistuje žádný slušný prostor, kde se lze scházet.
Témat pro využití se jistě najde celá řada, prostor možná bude moci
využívat i některá z institucí operující na trhu práce apod.
- Občanské sdružení Za Prackovice krásnější bude podávat žádost o
dotaci do MAS České středohoří na projekt Rekonstrukce
elektroinstalace a instalace zabezpečovacího zařízení v kostele
sv.Matouše v Prackovicích tak, aby mohl být tento objekt do
budoucna využíván k liturgickým i obecně kulturním akcím. Příjem
žádostí je vyhlášen do 16.května.

V dubnu končí pracovní smlouva jednoho ze zaměstnanců obce, na
pomocné obecní práce bude přijata nová zaměstnankyně.
- Dne 3.5.2012 proběhne zkouška zaměstnankyň z vidimace a
legalizace, takže oprávnění ověřovat podpisy a listiny se rozšíří na 3
pracovnice OU. V TENTO DEN BUDE ÚŘAD UZAVŘEN.
- Chystáme opět slet čarodějnic - oslava MŠ se koná 26.4.2012 od
14:30 hodin, obecní vatru uskutečníme dne 30.4., zatím nemáme
vymyšlený program, prosím dobrovolníky, aby mi dali tip, co kde
zajistit, aby se to dětem líbilo, pomoc při organizaci přislíbili
fotbalisté, ale bude to chtít občerstvení, nějakou atrakci atd. Stále
nemám kulturní komisi, takže mi chybí lidičky, se kterými bychom
dávali tyto akce dohromady, znovu na vás apeluji, kdo máte zájem
pomoci, jste vítáni.
- Zahajuje trénink fotbalu pro žáky od 6 let (věk přesně nevím),
setkání budou každou středu na hřišti v Prackovicích od 15 hodin začíná se od 18.4.první schůzkou s trenérem
- Dne 17.4.2012 ve večerních hodinách se uskutečnila exkurze do
obcí na Žatecku, kde již bylo instalováno úsporné mikro-led
osvětlení. Za náš úřad se této exkurze zúčastnil pan zastupitel
Dolejš. Bližší informace budou podány na zasedání.
- DNE 30.4.2012 ZVEME NA SLET:
-

VŠECHNY ČARODĚJNICE, KTERÉ SE NEBOJÍ OHNĚ - SRAZ V 17H
PŘED BUDOVOU OU V PRACKOVICÍCH - PRŮVOD ČARODĚJNIC
PŮJDE DO LITOCHOVIC K LABI, KDE BUDOU PŘIPRAVENY HRY,
OPÉKÁNÍ BUŘTŮ, SOUTĚŽE, SLADKÉ ODMĚNY, OBČERSTVENÍ,
OHEŇ. POMOC PŘISLÍBILA I NAŠE JEDNOTKA DOBROVOLNÝCH
HASIČŮ, KTEŘÍ PŘEDVEDOU DĚTEM SVŮJ HASIČSKÝ VŮZ. PO
SETMĚNÍ JE PŘIPRAVENO PŘEKVAPENÍ!!!!!

PŘEJEME HODNĚ ZDRAVÍ A ŠTĚSTÍ NOVĚ NAROZENÉMU
OBČÁNKOVI:
❀ ANEŽKA SANEJSTROVÁ * nar.29.3.2012
VE DNECH 30.4.2012 A 7.5.2012 BUDE ÚŘAD UZAVŘEN Z
DŮVODU ČERPÁNÍ ŘÁDNÉ DOVOLENÉ, A DNE 3.5.2012 Z
DŮVODU KONÁNÍ ZKOUŠEK VIDIMACE A LEGALIZACE.

