Večer plný překvapení,
pocit, který jindy není.
V kaprovi pak žádné kosti,
jenom sněhu ať je dosti.
Hodně dobrou náladu,
dárků plnou hromadu.

Tohle všechno na Vánoce,
hodně zdraví v novém roce.
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SLOVO STAROSTKY
Vážení občané Proboštova!
Čas neúprosně běží, rok 2009 se pomalu blíží k závěru a
Vánoce nám klepou na dveře. Do našich domovů přišel advent
a s ním nejkrásnější období roku - vánoční svátky. Každou
adventní neděli zapálíme na adventním věnci jednu ze čtyř
svíček, které nám symbolizují pokoj, víru lásku a naději.
Vážení občané, chtěla bych vám touto cestou popřát
za celý kolektiv obecního úřadu krásné a klidné vánoční svátky
naplněné pokojem a štěstím. Nechť nám tento čas naplněný
rodinnou pohodou, radostnými okamžiky, štěstím a láskou
přinese čistou a dobrou mysl, novou naději, nový optimizmus.
V novém roce 2010 nám přeji zvýšenou míru vzájemné
tolerance a úcty. Ať nám nový rok dodá sílu k překonání
malicherných sporů nebo nicotných šarvátek a vašim rodinám
přinese vše dobré, zdraví, radost, spokojenost. Ať se nám všem
daří nejen v osobním, ale i v pracovním životě.
Dovolte, abych poděkovala za vaši dosavadní podporu a
přízeň těm občanům a sponzorům, kteří pomáhají obci
při zajišťování akcí pořádaných pro děti. Těší nás, že díky jim
můžeme dětem připravit radostné chvíle při oslavě Dne dětí,
ocenit úspěšné žáky naší školy, obdarovat děti mikulášskou
nadílkou.
Děkuji rodičům, kteří přispívají k zlepšení podmínek a
prostředí výuky na základní a mateřské škole.
Vaše Alenka Antošová
starostka obce
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Informace z kanceláře místostarostky
1. Z veřejného zasedání zastupitelstva obce
Zastupitelé na svém 4. veřejném zasedání konaném
17. 9. 2009 především hovořili o průběhu a výsledcích
výběrového řízení na akci „Proboštov - obec bez bariér - II.
etapa.“ Dále pak o prodeji a pronájmu pozemků, jejichž
záměry již byly schváleny a řádně vyvěšeny. Důležitým
bodem zasedání byly převody pozemků z Pozemkového
fondu České republiky do majetku obce.
Nejdůležitější body, které byly projednány a schváleny
zastupitelstvem obce jsou následující:
 Výsledek výběrového řízení na akci „Proboštov – obec
bez bariér - II. etapa“.
Zadavatel doporučuje zastupitelstvu obce Proboštov
vybrat
jako
nejvhodnější
nabídku
uchazeče
Vodohospodářské stavby s.r.o., Křižíkova 2393, 415 01
Teplice.
 Schválení smlouvy se zhotovitelem stavby společnosti
Vodohospodářské stavby s.r.o., Křižíkova 2393,415 01
Teplice, na realizaci akce „Proboštov - obec bez bariér II. etapa“ a pověření starostky k podpisu smlouvy.
 Schválení jednostranného zvýšení nájemného.
Na základě příslušných ustanovení zákona č. 107/ 2006
Sb. se počínaje dnem 1.1. 2010 zvyšuje nájemné na 28,
22 Kč /m2 podlahové plochy měsíčně.
 Výhledy II. Přítkov. Převody pozemků z Pozemkového
fondu České republiky týkající se lokality Přítkov,
určené pro novou výstavbu.
 Příprava 8. výročí Slavností obce Proboštov
Zastupitelé obce na svém 5. veřejném zasedání, konaném
dne 30. 10. 2009, především hovořili o nutnosti schválení
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dodatků k zřizovacím listinám základní a mateřské školy a
o výsledcích příjmu žádostí pro budoucí prodej pozemků
k výstavbě rodinných domů v lokalitě Panský les, k.ú. Proboštov
u Teplic.
Nejdůležitější body, které byly projednány a schváleny
zastupitelstvem obce:
 Dodatek č. 2 - zřizovací listiny Základní školy
Proboštov
Dodatek se týká předchozího souhlasu zřizovatele k přijetí
věcného a peněžitého daru do hodnoty Kč 5000.pro jeden právní úkon. Dodatkem se zároveň mění
ustanovení vymezení majetku, kdy majetek nabytý
pro zřizovatele je svěřen příspěvkové organizaci
k hospodaření.
 Dodatek č. 1 zřizovací listiny Mateřské školy Pastelka
Proboštov
 Dodatek č. 458/2009 k Smlouvě
o poskytnutí
finančních prostředků z rozpočtu státního fondu
dopravní infrastruktury na rok 2009
Jedná se poskytnutí finančních prostředků na realizaci
akce: “Proboštov – obec bez bariér - II. etapa.“
 Mandátní smlouva na činnost technického dozoru
investora na akci „Proboštov - obec bez bariér II. etapa“. Ve funkci technického dozoru investora na výše
uvedenou akci je Ing.Lumír Moj. Ing.Moj spolupracoval
s obcí i na první etapě a z důvodu velmi dobré spolupráce
a jeho činnosti bude pracovat i na druhé etapě.
 Darovací smlouva na věcný dar
Rozhodnutím zastupitelstva obce Žalany byla obci
Proboštov darována automobilová stříkačka cisternová
ASC 16-706 RTH pro účely použití jednotlivých součástí
na náhradní díly. Tato byla převzata velitelem jednotky
Sboru dobrovolných hasičů Ivem Seidlem.
 Smlouva o dílo s VHS s.r.o., Křižíkova 2393, 415 01
Teplice
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Jedná se o I. etapu opravy ulice U Vodárny. Jedná se
o přípravu na realizaci další etapy akce „Proboštov - obec
bez bariér - III. etapa“, v rámci které je plánována výstavba
bezbariérových chodníků v uvedené lokalitě.
 Budoucí prodej pozemků k výstavbě rodinných domů
v lokalitě Panský les, k.ú. Proboštov u Teplic
Zpráva o výsledcích příjmu žádostí a jejich evidence dle
platných
„Zásad pro prodej a pronájem pozemků
ve vlastnictví obce Proboštov“ byla předjednána
na pracovní poradě.
 Statut Zpravodaje obce Proboštov
2. Z jednání výborů a komisí
 Finanční výbor – v měsících září a říjnu se konalo
jednání finančního výboru týkajících se rozpočtových
opatření č. 3 a č. 4.
 Investiční komise- zasedala v měsících září a říjnu.
Hlavními body jednání v měsíci září bylo projednání
dokumentace k výběrovému řízení akce „Proboštov – obec
bez bariér - II. etapa“, působnost orgánů obce ve věcech
územního plánování určená stavebním zákonem
č.183/02006 Sb. a Přítkov – Výhledy II – majetkoprávní
vztahy v nově zastavovaném území k 31. 8. 2009.
V měsíci říjnu projednávala investiční komise dokončení
projektové dokumentace objektu Beseda, výsledky jednání
předsedy komise s Pozemkovým fondem ČR týkající se
převodu pozemků p.č.683 k.ú. Přítkov. Dále diskutovali
členové komise o pronájmu pozemků p.č. 1419/ 49 a
1449/51 k.ú. Proboštov u Teplic a o možnostech dotační
politiky.
 Bytová komise – v měsících září a říjnu se konalo
jednání bytové komise, která se zabývala novými
došlými žádostmi, přidělila 2 obecní nájemní byty adresou
Sobědružská 174 a U Parku 172. Dále byly provedeny
kontroly bytů v majetku obce a na závěr se zabývala
otázkou dlužníků na nájmu.
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3. Bytové hospodářství
Zastupitelstvem
obce
Proboštov
bylo
schváleno
jednostranné zvýšení nájemného na základě příslušných
ustanovení zákona č.107/ 2006 Sb., o jednostranném
zvyšování nájemného z bytu ve znění zákona č.150/ 2009 Sb.
se počínaje dnem 1. 1. 2010 zvyšuje nájemné na 28,22 Kč/ m2
podlahové plochy měsíčně.
Bc.Jana Čermáková
místostarostka obce
Vážení spoluobčané,
děkujeme za vaši účast na slavnostním rozsvícení
vánočního stromu, které se konalo v pondělí dne 30. 11. 2009.
Již potřetí jsme společně zahájili předvánoční čas
rozsvícením vánočního stromu, jemuž předcházel proslov
starostky obce a vystoupení dětí základní a mateřské školy.Těší
nás, jak během velmi krátké doby nacvičily naše nejmenší děti
tak krásné vánoční vystoupení, proto děkujeme p. učitelkám
za jejich přípravu. Samotné rozsvícení probíhalo za doprovodu
skupiny Duo Limit, se kterou jsme si společně zazpívali vánoční
koledy.
 Pro všechny přítomné a především děti bylo pracovnicemi
obecního úřadu připraveno malé občerstvení (vánočky,
perníčky, sušenky, čokoládové figurky, a teplý čaj), které
tradičně při příležitosti této akce připravujeme.
 Náš dík patří družstvu Pecud, které nám každoročně
dodává vánočky a sponzoruje i ostatní akce obce.
Starostka a místostarostka obce
Obecní úřad – evidence odpadů sděluje
Od 1. ledna 2009 bude biologický odpad vyvážen v intervalu
jedenkrát za 14 dní a to vždy v sudé pondělí. První vývoz
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odpadu podle nového intervalu byl uskutečněn dne 7. prosince
2009 a tento čtrnáctidenní cyklus potrvá do 30. dubna 2010.
Irena Červíčková

Obecní policie
Telefon :

724 162 699
725 062 699
Upozorňujeme občany,
 aby dbali zvýšené opatrnosti v ulicích a na cestách, které
se v zimě neudržují.
 na zákaz používání zábavné pyrotechniky pro mládež
do 18 let
 že 31. prosince jediný den, kdy je povoleno používat
zábavnou pyrotechniku se zvýšenou opatrností pouze
dospělým
Žádáme občany, aby nám nahlásili, jestliže při svých
vycházkách do přírody objeví černou skládku.
Všem občanům Proboštova přejeme příjemné a klidné Vánoce.
V novém roce hodně šťastných dní.
Stanislav Jordán
Ivo Seidl
obecnipolicie@ouprobostov.cz

Informace - zimní údržba chodníků
Změna v zákoně č.13/ 1997 Sb., o pozemních komunikacích,
který řeší údržbu silnic, ulic a především chodníků
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Plán zimní údržby nabývá platnosti od 1.ledna 2010, bude
zveřejněn na webových stránkách obce a vyvěšen na úřední
desce před Radnicí.
Odklízení sněhu bude prováděno pomocí veřejné služby,
domovníků, školníků a technického pracovníka obecního úřadu.
Není však v silách těchto lidí uklidit celou obec, finanční
prostředky na úklid jsou omezené. Právě proto žádáme vás,
občané, abyste své obci pomohli tak, jako jste činili v letech
minulých a napadaný sníh před svými nemovitostmi odklidili.
Chodníky a místní komunikace jsou ve vlastnictví obce, ale jsou
veřejné s volným přístupem pro všechny. Tento majetek nemá
jednoho vlastníka, patří rovným dílem všem občanům
Proboštova. Zvolení zastupitelé a také úředníci obce jsou
pouze správci majetku.
Děkujeme proto všem občanům, kteří napomůžou našemu
společnému cíli – zajistit bezpečnou chůzi a bezpečný provoz
v naší obci.
Posypový materiál je k dispozici omezeném množství všem
občanům lidomluvě s příslušníky obecní policie. Chodníky,
jejichž povrch je tvořen zámkovou dlažbou, je zakázáno sypat
chemickými materiály.
Stání motorových vozidel na chodnících v naší obci není
povoleno. Řidič přistižený při tomto přestupku bude pokutován.
Upozorňujeme občany, že ulice označené značkou „zimní
výbava“ nebudou v zimních měsících udržovány. Tato značka
bude umístěna na žádost části občanů Přítkova
nad křižovatkou komunikace II/ 253 (Dubí Krupka).

Klady a zápory individuální výstavby v obci
Proboštov a Přítkov
V posledních letech v obci Proboštov a Přítkov vyrostlo
mnoho nových domů a byla provedena oprava a rekonstrukce
značné části starších rodinných domů. Obec je hezčí a vzkvétá.
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Samozřejmě, je to zásluha vlastníků těchto nemovitostí. Vedení
obce má zájem na rozvoji další výstavby rodinných domů v obci
a snaží se vytvářet podmínky pro další rozvoj výstavby v obci,
proto zajišťuje vhodné lokality pro výstavbu. To je ta kladná
stránka rozvoje obce.
Jako negativní vidím skutečnost, že ne všichni noví
obyvatelé a jejich rodinní příslušníci nejsou v obci přihlášeni
k trvalému pobytu. Využívají všech výhod a možností, které
obec nabízí. Lidově řečeno chodí do naší obce jen přespat a
vlastně žijí jinde, jsou zde stále cizinci. Pro obec to má
negativní ekonomické důsledky.
Pro ilustraci uvedu několik čísel. V roce 2008 a 2009 bylo
v obcích Proboštov a Přítkov postaveno a zkolaudováno 27
rodinných domů. Vezmu-li v úvahu, že průměrná rodina má čtyři
členy a vynásobím toto číslo počtem postavených domů,
výsledek je 108. Toto číslo však zdaleka neodpovídá počtu
přihlášených obyvatel v obci.
Myslím, že by se občané měli zamyslet nad tím, kde jsou
doma, co obec nabízí a naopak jim dává.
Vedoucí stavebního úřadu
Ing. Miroslav Mikeska

Víte,že…
 podle skutečného stavu k 31.12. 2008 daňové příjmy
na jednoho obyvatele obce činí 8 713 Kč
 naše obec čítá celkem 2598 obyvatel, z toho je
dospělých mužů 1054 a dospělých žen 1078
 mládeže od 15 do 18 let je celkem 99
 školních dětí od 6 do 15 let je 367, 42 dětí je mladších
než šest let.
(Statistika obecního úřadu)
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NAHLÉDNUTÍ MEZI SPORTOVCE
Tři otázky pro pana Josefa Tvrdíka
Dlouholetý aktivní sportovec, nyní předseda oddílu tenisu nám
ochotně odpovídá:
Kolik členů má tělovýchovná jednota?
Proboštovská TJ má 345 členů. Nejpočetnější a nejúspěšnější
je fotbalový oddíl, který vznikl už v roce 1946. Se střídavými
úspěchy se pohyboval v okresním přeboru Teplicka. Oddíl
spolupracuje s ligovým družstvem FK Teplice, fotbalová
mužstva se dělí na mužstvo A, mužstvo B, dorost, žáky a
nejmladší jsou elevové. Oddíl má celkem dohromady 205 členů.
Oddíl badmintonu sdružuje hráče od 8 let, věnuje se i tréninku
závodních badmintonistů. Má 21 dospělých členů a 24 dětí .
V oddíle ZTV je zapsáno 18 žen.
Úspěšný je oddíl tenisu. Patří tam 60 dospělých členů, počet
mládeže je 17.
Jak vám vyhovují proboštovská sportoviště?
Sportoviště v Proboštově jsou na dobré úrovni. Horší je to se
sportovní halou, která stojí více jak 30 let, avšak peněz na její
údržbu je málo.
Mají mladí zájem o sport ?
Mládež v Proboštově má o sport velký zájem, hodně mladých
k nám také zajíždí z Teplic. Tělovýchovná jednota je úspěšná.
Panu Tvrdíkovi díky za odpovědi. Proboštovské
tělovýchově a sportovcům hodně zdaru!
Redakce

10

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
Senior Teplice
Podzim ve stacionáři
Poslední dny babího léta využívali obyvatelé stacionáře
ještě k odpočinku na venkovní terase a nabírali tak síly
pro přicházející podzimní sychravé dny.
V září jsme se těšili na Slavnosti obce Proboštov. Nejvíc se
nám líbil průvod a vystoupení mažoretek. Oslav se účastnili
nejenom obyvatelé stacionáře, ale i jejich rodinní příslušníci
První listopadové dny byly pro nás připomenutím, jak se
připravit na nadcházející zimu. Interiér stacionáře jsme vyzdobili
podzimními motivy z přírodních materiálů, pro potěšení jsme si
vystavili i fotografie z letních akcí, na které rádi tak
vzpomínáme.
V těchto dnech se už také připravujeme na Vánoce,
vyrábíme drobné dárkové předměty, kterými obdarujeme nejen
naše klienty využívající pečovatelskou službu, ale také je
připravujeme k prodeji pro veřejnost.
Výrobky byly k nahlédnutí a ke koupi na prodejní výstavce,
uspořádané ve spolupráci s panem Landštofem v Proboštovské
baště dne 12. prosince 2009 při příležitosti vánočních
vepřových hodů.
„Doufáme, že naše výrobky vás potěší stejně tak, jako nás
těší jejich výroba. Pokud budete mít zájem, přijďte nás
do stacionáře navštívit, budete vždy vítáni“, říká Anna
Blažečková, vedoucí stacionáře.
Všem, kteří nás v letošním roce podpořili a mají pochopení
pro naše klienty, děkujeme, zejména zastupitelům obce
Proboštov, pracovníkům obecního úřadu, paní starostce.
Přeji vám nejenom jménem svým a jménem našich
zaměstnankyň, ale i jménem obyvatel stacionáře poklidný
advent a krásné vánoční svátky.
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Bc.Zuzana Tůmová
Senior Teplice

LODNÍ MODELÁŘI V ROCE 2009
Již dvanáctý rok existuje v Proboštově Klub lodních
modelářů České republiky Nautilus. Jedná se o jeden z klubů,
které jsou sdruženy ve Svazu modelářů České republiky.
V letošním roce pracoval v sestavě sedmnácti členů, z toho
jsou tři žáci a jeden junior.
V době, kdy zima zvolna ztrácí svoji sílu, pořádáme
tradiční všeobecnou výstavu modelů. Je to příležitost pochlubit
se svojí prací po zimě a tak trochu se naladit na nadcházející
sezónu. V letošním roce se jednalo o již dvanáctý ročník.
Výstava byly pořádána tradičně poslední březnový víkend
ve spolupráci s klubem Historický letecký archiv Teplice a
za laskavé spolupráce se zastupiteli obce Proboštov. Pořádání
výstavy je každoročně zveřejňováno v republikovém kalendáři
akcí Svazu modelářů České republiky a výstava je
propagována v regionálních médiích. Každoročně se těší
velkému zájmu širokého okruhu příznivců modelaření všeho
druhu.
Ač jsme letos nepořádali vlastní soutěž, členové klubu se
spolupodíleli na organizaci akcí pořádaných kolegy z jiných
klubů. Jednalo se zejména o mezinárodní soutěž modelů maket
plachetnic „Zlatá plachta Barbory“ v Duchcově. Soutěž „Zlatá
plachta“ je v modelářském světě pojem a zúčastňují se jí
modeláři kromě domácích také ze Slovenska, Německa, Polska
a Ruska. V letošním roce se uskutečnil již 5. ročník.
Aktivní členové klubu se zúčastnili seriálu Mistrovství
České republiky soutěží maket. Ve výsledkových listinách se
objevují jejich jména na předních místech. Nejlepší jsou pak
členy reprezentačního týmu, kteří se zúčastňují vrcholových
setkání modelářů pořádaných mezinárodních organizací
12

lodních modelářů Naviga. Letošní rok byl zvlášť významný,
neboť Naviga vstoupila do padesátého roku své existence. Pan
Jaroslav Zeman reprezentoval naše barvy na Mistrovství světa
lodních modelářů v Pirně. Pomáhal zde i jako rozhodčí.
Novou, nejmladší disciplinou v našem sportu je tzv. „Tug
Towing“. Jedná se o vlečení modelu těžké nákladní lodi pomocí
dvou remorkérů tratí vytýčenou bójemi podobně jako
ve skutečnosti. Na trati jsou plavební kanály, útesy, majáky,
obratiště a jiné nástrahy. Kurs začíná vyplutím z přístaviště a
končí umístěním vleku v doku na novém místě. Vleky mají
hmotnost až 80 kg a remorkéry se s nimi perou s buldočí silou.
Modely remorkérů musí být nejen podobné svým předlohám,
ale dostatečně silné a pevné. Nová disciplina je technická,
výsledky závisí na sehranosti týmu kapitánů a líbí se i divákům.
Našla řadu příznivců i mezi našimi členy, kteří získali první
zkušenosti. Pro příští rok připravují ve svých loděnicích
plnokrevné remorkéry schopné poradit si s nejtěžšími vleky.
Letošní rok hodnotíme úspěšně, uvážíme-li, že klub
pracuje na základě dobrovolnosti svých členů a bez dotací.
Děkujeme všem, kteří nám projevují přízeň a do příštího roku
přejeme hodně zdaru.
Za Klub lodních modelářů Nautilus
Ing.Ladislav Hanuška

ČESKÝ SVAZ ŽEN
Ve čtvrtek 3. prosince 2009 od 16:00 se konala v kulturním
domě Mikulášská zábava. K tanci i poslechu hrála skupina Duo
Limit. Všichni přítomní se báječně pobavili.
Český svaz žen byl v naší obci založen před mnoha lety.
Během doby se změnil od základu program činnosti organizace,
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ale přesto tradice nastartované našimi předchůdkyněmi si
chceme udržet.
Žijeme v malé obci, proto se snažíme program v naší
organizaci zaměřit na kulturní a společenskou činnost.
Naší dlouhodobě oblíbenou akcí pořádanou pravidelně
před jarními prázdninami je dětský karneval. V kulturním domě
děti prožijí veselé odpoledne se soutěžemi a taneční zábavou.
Účast dětí i rodičů nás pokaždé přesvědčí o oblíbenosti akce.
Daří se nám také pokaždé dobře zorganizovat oslavy Dne
matek. Na společné oslavě si po malém pohoštění ženy mohou
nejen zazpívat, ale i zatančit s hudbou paní Ludmily Gregorové,
která nám již léta na našich akcích hraje.
Naším programem je také poznávání. Jezdíme
na jednodenní zájezdy do děčínského exotického centra, byli
jsme v Klapí na Moravěnce, na exkurzi v lihovaru. Každoročně
pořádáme zájezd na výstavu Zahrada Čech v Litoměřicích.
Ani společenský život nešidíme. Pravidelně navštěvujeme
čtvrteční taneční večery v kulturním domě a občas společně
upořádáme sešlost v Proboštovské baště u pana Landštofa,
kde je nám dobře.
Marie Kodýtková

Z KNIHOVNY
Zprávy z knihovny můžete také vyhledat na internetových
stránkách : www.knihovnaprobostov.estranky.cz




Pozor změna provozní doby knihovny
V pondělí a ve středu od 16:00 do 16:45 hodin
(platí pro sudý i lichý týden)
Veřejný internet můžete v knihovně bezplatně využívat
během provozní doby.
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Program knihovny v prosinci
Jak čtou školáci?
 Akce pro žáky 2. - 5. tříd je spojena s výtvarnými a
pracovními činnostmi ve spolupráci s pedagogy
základní školy.
 Akce pro děti z 1. tř. proběhla 27.10. 2009.
 Hra pro školáky Podzim v knihách byla připravena
na pátek 27. 11. 2009. Děti byly rozděleny do skupinek,
dostávaly úkoly. Odměnou jim byla šerpa s vyznačením
čtenářské dovednosti.
Ježíšku, daruj pod stromeček knížku
 Aby měl Ježíšek dostatek času a mohl splnit Vaše
přání, připravil v knihovně schránku, do které můžete
napsat, namalovat svá přání.
 Akce pro děti plná překvapení, vánoční dopis
pro Ježíška s obrázkem o čem má být knížka
pod stromečkem, výroba vánočních pohledů a přání,
kalendáře, vánoční předčítání, koledy, zdobení
stromečku.
Všem zájemcům o program doporučuji, aby svou návštěvu
hlásili raději předem.
Vánoce se blíží a s nimi přichází na pořad vymýšlení dárků
pro nejbližší. Téměř každý druhý považuje knihu za vhodný
dárek pod stromeček.
České vánoční písně a koledy
Vánoční písně a koledy - tradice, která trvá. Představují zcela
ojedinělý příklad tolerance v našich kulturních dějinách. Vznikly
hluboko ve středověku, v lidovém prostředí však zdomácněly
teprve na začátku 18.století Koledy si můžete poslechnout i
zazpívat v knihovně.
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Ve středu 9.12. byla otevřena Ježíškova schránka a všechna
vaše přání byla předána zástupcům knihovny v Teplicích.
V průběhu měsíce ledna 2010 budou knihy dopraveny k nám,
do knihovny v Proboštově.
Víte, co má společného mobil a pohlednice ?
Oba artefakty se po svém uvedení na trh začaly šířit po světě.
Pohlednici to trvalo sice déle, ale před koncem 19. století
milióny kusů zaplavovaly trh. A co vy? Posíláte k Vánocům či
k novému roku pohlednice nebo SMS?
Velice děkuji všem, kteří se akcí v knihovně účastnili, dětem a
p.učitelkám za hezkou atmosféru a splnění všech úkolů,
za pěkné dárky, paní starostce za pomoc při pořizování
pomůcek pro činnost knihovny.
Hezké Vánoce plné klidu, pohody a v roce 2010 zdraví,
štěstí, hodně lásky a spokojenosti.
Těší se na vás knihovnice Petra Rindtová
Návštěva knihovny
Z knihovny umístěné na Radnici se pomalu stává malé
kulturní centrum. Od jara 2009 knihovnu velmi úspěšně vede
paní Petra Rindtová, učitelka. Má řadu odborných zkušeností,
svým čtenářů umí kvalifikovaně poradit.
Pro žáky I. třídy připravila v říjnu zajímavý program, který
nazvala „Pasování na čtenáře“.
Děti z první třídy, které právě začínají číst, seznámila
zajímavou formou hry s fungováním knihovny. Naučila je, jak
s knihami zacházet na příběhu o nemocné pohádkové knížce.
Všechny hry, které paní knihovnice dětem připravila, byly pro
novopečené čtenáře zážitkem. Vyvrcholením akce bylo
vlastnoruční omalování šerpy, kterou každý nový čtenář získal .
Paní knihovnice Rindtová společně s paní třídní učitelkou
Mgr. Monikou Bachmaierovou dokázaly hodiny čtení
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ze školních tříd přesunout do jiných prostor a podpořit zájem
dětí o literaturu.
Jak se akce „Pasování na čtenáře“ povedla,
vyfotografovala paní starostka Alenka Antošová..
(Fotografie jsou k dispozici v knihovně)
J.Sedláková
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Důležitá telefonní čísla
Obecní policie ......................................
.............................................................
Obec Proboštov....................................
Policie ČR Trnovany ............................
Integrovaný záchranný systém
(tísňové volání)....................................
Záchranná služba.................................
Hasiči ...................................................
MUDr.Slavoj Antoš (praktický lékař) .....
MUDr.Josef Zgroch (stomatolog)..........
MVDr.Zbyněk Pokorný (veterinář) ........
Policie ................................ .................
Základní škola .................... .................
Mateřská škola ................... .................
Školní jídelna...................... .................

724 162 699
725 062 699
417 560 500
417 570 160
112
155
150
417 560 020
417 560 096
417 560 770
158
417 560 037
417 560 002
417 560 001

SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI
Komise sboru pro občanské záležitosti se pravidelně
každý měsíc schází, aby připravila návštěvy jubilantů, vítání
občánků, zlaté svatby a další akce.
Třetí sobotní odpoledne 17. října patřilo mladým rodičům a
jejich dětem. Mnohé doprovázeli také prarodiče. Obecní úřad
společně s komisí Sboru pro občanské záležitosti uspořádal
tuto malou slavnost již podruhé v tomto roce, aby do života a
mezi nejmladší občánky naší rozrůstající se obce přivítal nové
členy jejich rodin – jejich děti. Tentokrát jsme vítali 4 děvčátka a
9 chlapců.
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Jaroslav Rybáček
Daniel Škalban
Lucie Majerová
Eliška Vondrášková
Pavel Hotový
Štěpán Malinský
Vojtěch Malinský

Václav Kříž
Karolina Marešová
Jan Korál
Matyáš Bálek
Viktorie Špičková
Jan Sébastien Makovička

Setkání zpestřily děti z Mateřské školy Pastelka Proboštov
přednesením básniček a písniček za doprovodu paní učitelky
Ivy Kohoutkové. Slavnostní projev přednesla paní starostka
Alenka Antošová. Příjemné odpoledne skončilo podpisem
rodičů do pamětní knihy, fotografováním, předáním kytičky a
malého dárku.
Jubilejní svatby
Sbor pro občanské záležitosti mimo oslav životních výročí
zajišťuje oslavy jubilejních svatebních obřadů - stříbrné, zlaté
diamantové svatby (na základě oznámení příbuzných a
známých). Tyto obřady jsou prováděny zdarma a dle přání
jubilantů.
Zdeňka Chládková

ŠKOLSTVÍ
Školská komise celoročně pravidelně zasedala každou
třetí středu v měsíci. Projednávala činnost škol, řešila rozpočet.
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Základní škola Proboštov informuje
 Provoz školní družiny byl pro velký zájem rodičů rozšířen o
druhé oddělení.
 Škola se zapojila do projektu Svačiny do škol
www.svaciny.eu. Rodiče naší školy tak mohou svým
dětem přes internet na druhý den objednat zdravou
svačinu, která bude dítěti doručena přímo do třídy.
 I nadále se pěkně rozvíjí spolupráce s MŠ Pastelka.
V říjnu navštívili prvňáčci školku, aby kamarádům
předvedli, co už se ve škole naučili. Děti z MŠ a I. třídy
také připravily společné vystoupení k rozsvícení vánočního
stromu u obecního úřadu.
 Třetí třída právě absolvovala plavecký kurz.
 5.11. proběhla prezentační výstava fotografií a prohlídka
nové učebny fyziky s interaktivní tabulí. Akce byla
zopakována 18.11. při třídních schůzkách, kdy si práci
na interaktivní tabuli vyzkoušeli i rodiče.
Omlouváme se veřejnosti, že vzhledem k výskytu chřipkového
onemocnění se vánoční akademie, kterou pedagogové se žáky
základní školy připravili, odkládá na některý pozdější termín.
Poděkování
Děkujeme paní Lucii Procházkové za dodávku materiálů
pro potřeby výtvarné výchovy žáků 1. stupně.
Za kolektiv Základní školy Proboštov
Mgr. Pavlína Langerová,
ředitelka školy
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Střípky z naší školičky Pastelky
Poznáváme svět
Ve středu 21. října se Proboštovem rozléhalo typické
pronikavé houkání policejního auta. Příčinou však nebyl žádný
policejní zásah, se mohli někteří obyvatelé obce domnívat, to
jen Policie České republiky navštívila děti v naší mateřské
škole, aby s nimi pobesedovala. Zábavně laděné dopoledne
začalo příjezdem služebního auta na zahradu MŠ. To samo
o sobě v dětech vyvolalo trochu napětí a obav. Policisté
v zajímavém rozhovoru upozornili děti na různá nebezpečí
číhající na ně ze všech stran. Dotkli se nejen problému her dětí
venku ve spojení se silničním provozem nebo při styku s cizími
lidmi, ale také je varovali před neznámými předměty, mrtvými
zvířaty a injekčními stříkačkami. Prověřili znalost dětí z oblasti
dopravy.
No a pak to začalo. Najednou policistů byla plná školní
zahrada. Navlékání policejních vest, nasazování čepic,
svazování pouty a střelba z pistole na cíl. Zlatým hřebem
mimořádného dopoledne byla prohlídka auta, sezení v něm a
zkouška funkčnosti zvukového zařízení, právě toho, které
narušilo poklidné dopoledne v naší obci. Po počátečním
ostychu a respektu z uniforem našly děti brzy v jejich nositelích
docela dobré kamarády, kterým při odjezdu zamávaly.
Podzimní hrátky
Podzimní dny svádějí k lenošení a odpočinku, ale děti jsou
stále plné energie a proto si paní učitelky připravily pro děti a
rodiče na čtvrtek dne 22. října "Podzimní hrátky - odpoledne
plné her a soutěží." Na zahradě školy děti soutěžily, kreslily a
rodiče si vyzkoušeli své umělecké schopnosti při zdobení
pařezů. Závěrem si všichni opekli vuřty, jablka a brambory.
Nadstandardní činnosti, zájmové kroužky
Od měsíce října nabízíme v naší škole :
 zájmové kroužky
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 přírodovědný, hudebně pohybový, výtvarný a kroužek
řečových dovedností
 nadstandardní činnosti
 výuka hry na zobcovou flétnu, výuka anglického jazyka
a plavecký výcvik.

Přijelo k nám divadlo
Divadlo z Mostu nás navštívilo s pohádkou O Palečkovi.
Dětem se pohádka moc líbila a herci dětem slíbili, že opět
přijedou, ale tentokrát s čertovsky motivovanou pohádkou.
Omlouváme se veřejnosti, že vánoční posezení spojené
s vystoupením dětí se odkládá na pozdější termín pro
výskyt chřipky.
Poděkování
V závěru roku děkujeme všem sponzorům, rodičům a
přátelům školy za jejich sponzorské dary, z kterých měly děti
ohromnou radost.
Za děti a kolektiv Mateřské školy Pastelka Proboštov
Zdeňka Chládková, ředitelka školy

Krásný stromek, zlaté jmelí,
za okny ať sníh se bělí.
Stálé zdraví, pevný krok,
ať provází Vás celý rok!
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Z OBECNÍ KRONIKY
Na snímku z roku 1962 z nadhledu je patrné, že železniční
trať Ústí n.L. - Chomutov dosud nebyla elektrifikovaná. Právě
kvůli jejímu elektrifikování přestal tento přechod výškou
vyhovovat a byl zrušen. Trať tehdy velmi frekventovaná, brzdila
dopravu směrem na Teplice.
Tramvajová linka končila u Městských sálů a občané
Proboštova zde mohli přestoupit na autobus směřující až na
náměstí Svobody v Proboštově.
Často však autobus zůstával mnoho minut stát před
závorami a pasažéři předčasně vystoupili a využili tento
přechod. Po demolici byl nahrazen přechodem z ocelové
konstrukce, ale i ten byl později zlikvidován.
Na
kopci jsou nyní panelové domy z počátku
osmdesátých let 20. století.

Foto V. Sedlák
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Kdy o svátcích na úřad
pondělí
pondělí
středa
pondělí

21. 12. 2009
28. 12. 2009
30. 12. 2009
4. 1. 2010

úřední den
úřední den
úřední den
úřední den

8:00 - 17:00 hod.
8:00 - 17:00 hod.
8:00 - 12:00 hod.
8:00 - 17:00 hod.
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