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SLOVO STAROSTKY OBCE
Vážení občané,
již tradičně vás zdravím na stránkách
Proboštovského zpravodaje. Věřím, že jste
si o letních prázdninách odpočinuli, nabrali
novou energii, a především užili dovolených.
Ve svém příspěvku budu informovat
o činnosti obce v třetím čtvrtletí letošního
roku.
Úvodem si dovolím zmínit, že v průběhu
letních prázdnin byly obci poskytnuty tři dotace. První z nich je dotace
z Ministerstva pro místní rozvoj na vybudování hřiště v Přítkově
a další dvě jsou dotace Ministerstva financí ČR na rekonstrukci
koupelen v Mateřské škole Pastelka Proboštova a vybudování
2 bytových jednotek v bývalém prostoru školní jídelny.
Výstavba školní tělocvičny
Stavba školní tělocvičny byla zahájena v červnu roku 2019 a ukončena
v srpnu roku 2020. Zhotovitelem díla je společnost Raeder & Falge
s.r.o.. Cena stavby činí Kč 34 810 048,13 s DPH. Na tuto částku
byla zastupitelstvem obce schválena a následně uzavřena smlouva
o dílo. Stavbě tělocvičny předcházela výstavba nové školní jídelny
v prostorách bývalé již nevyhovující školní tělocvičny. I tuto stavbu
prováděla společnost Raeder & Falge s.r.o. za cenu Kč 9 364 489,02
s DPH. Na obě stavby byla obci poskytnuta dotace ve výši 30 mil. Kč
z Ministerstva financí ČR. Školní tělocvična byla otevřena veřejnosti
v první školní den, tedy v úterý 1. září od 8:30 do 9:30 hodin. Poté byla
za přítomnosti zastupitelů, ředitelky školy, zástupce zhotovitele, autora
projektu, zaměstnanců školy, dále všech, kdo se na stavbě podíleli
a médií slavnostně otevřena a uvedena do provozu. Stavbu provázely
nejrůznější komplikace a je nám tak obrovskou radostí, že se podařila
a věříme, že bude sloužit především našim dětem. Třešničkou na dortu
pak pro nás je skutečnost, že se do zahájení školního roku podařilo
propojit nový prostor s tím „starým“ položením nových podlah,
výmalby a výstavbou venkovního chodníku. Obrovské dík patří
zastupiteli obce Ing. Rážovi, který po celou dobu obou staveb prováděl
za obec jakýsi technický dozor. Velmi často svými připomínkami,
názory a upozorněními, ušetřil obci nemalé finanční prostředky či
zlepšil kvalitu prováděného díla. Opravdu si toho vážíme.

Lesopark Proboštov – oprava cest
Jedná se o projekt navazující na předchozí revitalizaci a kácení
stromů v lesoparku. Předmětem této stavby bylo vybudování
„mlatových cest“ v prostorách vyznačených projektantem stavby
na základě zadání obce. Pojem mlatových cest byl pro nás velkou
neznámou a v průběhu stavby jsme se seznamovali třeba i návštěvou
míst, kde již tento typ cest mají, s technologií postupu prací,
kotvením pásovin, a především s vrchní povrchovou úpravou.
V rozhodování nám velmi pomohli zhotovitelem stavby společností
Lesors s.r.o. provedené dva vzorky možné budoucí povrchové
úpravy. Jednohlasně pak došlo ke změně oproti původnímu projektu
právě v této konečné barevně lépe ladící do přírody, a především
stavebně kvalitnější úpravě povrchu. V počátku stavby bylo velmi
těžké vysvětlovat návštěvníkům parku, že kameninové podloží
skutečně není „tou“ úpravou cest, kterou od stavby očekáváme.
Práce v lesoparku však nikdy nekončí. Je nutná každoroční
odborná zdravotní prohlídka stromů, budou umístěny informační
a naučné tabule a osazen nový mobiliář. Ráda bych poděkovala paní
Antošové, zastupitelce a zástupkyni komise životního prostředí za
její součinnost, nápady a názory se stavbou související. Přeji vám
pohodové procházky či sportovní aktivity v novém prostředí.

Rekonstrukce ul. Panský les, Dělnická - Proboštov
Stavební práce provádí společnost Freibau s.r.o. a jejím předmětem
je splašková kanalizace, chodník, odstavné plochy, veřejné osvětlení
a nová komunikace. Stavba má být dokončena k 31. 10. 2020.
Rekonstrukce umýváren MŠ Pastelka Proboštov
Díky získané dotaci z Ministerstva financí ČR se nám touto stavbou
podaří vyřešit již letitě řešený stav umýváren. Stavbu provádí
společnost Alpin Mont Servis s.r.o. na základě výběrového řízení.
Stavba původně plánována na měsíce prázdnin byla započata se
zpožděním až po obdržení oznámení o poskytnutí dotace. Bez této
by nebylo ve finančních možnostech obce stavbu zahájit. V polovině
měsíce října se tak děti dočkají nových „koupelniček a záchůdků“.
Dovolím si vás alespoň fotografiemi nových prostorů potěšit.
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Výstavba 2 BJ v prostorách bývalé jídelny v ulici U Parku
Opět díky dotaci Ministerstva financí se nám podaří z nevyužívaných
prostor bývalé školní jídelny vybudovat nové bytové jednotky,
z nich jedna je byt tzv. zvláštního určení, tedy pro osobu imobilní
s případným zdravotním postižením. Předmětem stavby je nejen
budování jednotek, ale i kompletní vybavení bytů včetně tedy
podlah, obkladů, koupelny, toalety, kuchyně aj. Mám radost, že se
nám podaří získat nový prostor pro třeba rodiny s dětmi v naší obci.
Stavbu provádí společnost JK stav - realizace staveb s.r.o. a má být
dokončena do 14. 11. 2020.
Chodník Proboštov - Přítkov
Jedná se o „Přítkováky“ dlouho očekávanou akci a jsem skutečně
ráda, že se po obdržení dotace z Integrovaného regionálního
operačního programu konečně koplo a práce byly zahájeny.
Na základě výběrového řízení je zhotovitelem díla společnost
TELKONT s.r.o. Smíšeného chodníku s cyklostezkou, nového
veřejného osvětlení a mobiliáře bychom se měli dočkat do konce
tohoto roku.
Veřejné osvětlení části ulice Přítkovská a části ulice Na Pěnkavce
Jedná se o stavbu souběžnou se stavbou společnosti ČEZ a.s., která
prostřednictvím zhotovitele společnosti Engie provádí pokládku
elektrického vedení do země a umístění nových pojistkových skříní
v lokalitě Na Pěnkavce a v ulici Přítkovská. Obec Proboštov v rámci
výkopu pokládky vedení realizuje prostřednictvím společnosti
ELTODO OSVĚTLENÍ demontáž 11 ks starého veřejného osvětlení,
instalaci nových sloupů, svítidel a pokládku nového přívodního
kabelu.
Dětské hřiště Přítkov
Jak již v úvodu uvádím, jedná se o jednu z dalších dotovaných akcí,
tentokrát z Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Předmět projektu je
vytvoření místa aktivního a pasivního odpočinku v lokalitě Přítkov,
kde zcela občanská vybavenost tohoto typu chybí. V rámci projektu
dojde k umístění několika herních prvků, malého altánu, mobiliáře,
oplocení a výsadba zeleně. V původním projektu byl umístěn prvek
ohniště, velká pergola aj. Na základě podnětů a požadavků tamějších
občanů však došlo k několika úpravám, které však nemají vliv na
budoucí funkčnost a užívání prostoru. Věřím, že si hřiště velmi brzo
najde své malé, ale i velké návštěvníky.

Druhý zářijový víkend pak patřil oslavám obce. V pátek 11. 9.
jsme společně s místními v Přítkově strávili sousedský podvečer
za poslechu hudby a malého občerstvení, v sobotu pak následovaly
tradiční slavnosti obce a neděle patřila 75. výročí vzniku
Tělovýchovné jednoty v Proboštově. Všechny dny jsme si společně
s vámi skutečně užili s bonusem krásného slunečného počasí.
Vážení občané, milé děti,
dovolte, abych Vám závěrem popřála příjemné a pohodové dny.
Dětem přeji úspěšný školní rok plný úspěchů, radostí.
Bc. Jana Životová, starostka obce

SLOVO MÍSTOSTAROSTY OBCE
Vážení spoluobčané,
již z příspěvku paní starostky je patrné,
že prožíváme období, které je v naší obci
doslova nabité událostmi, ať už jsou to
investice či jiné akce.
Velmi mne těší, že po mnoha letech ožil
objekt bývalé restaurace Beseda. Jako
první se do nových prostor přestěhovala
praktická lékařka MUDr. Zuzana Lojková
a od poloviny července již ordinuje v Besedě. Její nová ordinace se
nachází v prvním patře budovy. Pohybově handicapovaní pacienti
mohou využít bezbariérového přístupu ze dvora Besedy. Ordinační
hodiny: Pondělí: 7.30 - 10.00 akutní, 10.00 - 11.00 objednaní; úterý:
14.00 - 16.00 akutní, 16.00 - 18.00 objednaní; středa: 7.30 - 10.00
akutní, 10.00 - 13.00 objednaní; čtvrtek: 7.30 - 10.00 akutní, 10.00 14.30 objednaní; pátek: 7.30 - 10.00 akutní, 10.00 - 14.30 objednaní
pacienti.
Dalším stěhováním z budovy radnice do Besedy poté prošla místní
knihovna. Ve zbrusu nově zařízených prostorách se spustil ostrý provoz
v úterý 15. září. V Besedě je knihovna otevřená 3 dny v týdnu, a to
v úterý, středu a čtvrtek od 14.00 do 17.00 hodin. Vedle naší dlouholeté
paní knihovnice Zdeňky Hlaváčkové se o provoz stará také nová posila
Slávka Muláčková. Kromě běžného provozu naše knihovnice budou
průběžně připravovat další akce, jako jsou přednášky, besedy, tvůrčí
dílničky atd. Poprvé si veřejnost mohla prohlédnout novou knihovnu
v rámci Slavností obce Proboštov v sobotu 12. září, kdy vedle „Dne
otevřených dveří“ připravily knihovnice malou dílničku pro děti.

Informace z Radnice
V průběhu několika posledních týdnů jsme prožili i spoustu
příjemných okamžiků, jako bylo „oživení“ objektu Beseda, kdy se
do zcela nových prostor přestěhovala paní doktorka Lojková a byla
zde otevřena knihovna v taktéž novém kabátu.
V úterý 1. září jsme jako každý rok přivítali naše prvňáčky ve zcela
nové třídě, která byla vybudována jako součást výstavby nové školní
tělocvičny. Samozřejmě jsme navštívili i Mateřskou školu Pastelka
s přáním učitelkám i dětem, ať se jim školní rok vydaří.
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Již velmi brzy doplní služby v Besedě také fyzioterapie.
Do uvolněných prostor po praktické lékařce a rehabilitaci v pravém
křídle budovy radnice se přestěhovala Obecní policie a získala tak
po letech důstojné zázemí.
O slavnostech, jim předcházejícím Sousedském posezení v Přítkově
a následné oslavě 75. let tělovýchovy a sportu v Proboštově píšeme
na jiném místě Zpravodaje. Chci proto zde především velmi
poděkovat všem, kdo se na přípravách, zajištění a dle mého úsudku
velmi úspěšném provedení všech zmíněných akcí jakkoliv podíleli.
Záměrně nebudu jmenovat nikoho ani dělat žádný výčet, protože
bych zcela jistě a velmi nerad na někoho zapomněl. Věřím, že díky
nezměrnému úsilí mnoha lidí jste se během druhého zářijového
víkendu dobře pobavili a užili si jak kultury, sportu, tak i setkávání
s blízkými lidmi.

Jako přidaná hodnota letošních slavností nám v centru obce trvale
zůstává socha maskota a dobrého ducha obce Probošta Antonína.
Tuto fiktivní postavu, která ovšem vychází z dávných dějin
Proboštova, jsme představili o rok dříve. Již tehdy jsme věděli, že
dalším krokem bude jeho „zhmotnění“. Protože vloni ve stejné době
vytvořil řezbář Ondřej Drábek pro Přítkov Zvoničku Svaté rodiny,
která se nejen nám velmi líbí, byla volba tvůrce sochy Probošta
jednoduchá. Umělec z jižních Čech vyřezal během 4 dní z kmene
dubu bezmála pětimetrové dílo již letos na jaře. V následných
měsících před instalováním získala socha náznak patiny, a proto
budí dojem, jako by zde stála od nepaměti. Náročné přestěhování
sochy z úložiště na trvalé místo proběhlo den před slavnostmi
zároveň s posledními úpravami. Je jasné, že ne všem se toto dílo
bude líbit, ostatně vytvořit něco, co by se líbilo všem, je nemožné,
ale doufám, že u většiny obyvatel naší obce i návštěvníků si získá
popularitu.

V červenci proběhlo na půdě Proboštova (v sále restaurace
Sokolovna) předání obvodu staveniště stavby „Rekonstrukce žst.
Bohosudov“, která byla zároveň zahájena. Oficiální název stavby
nenapovídá, že nejde pouze o stanici Bohosudov, ale o celý traťový
úsek od bohosudovského zhlaví žst. Teplice, hlavní nádraží po
teplické zhlaví žst. Chabařovice. Tudíž se týká i naší obce. Zde
budou práce probíhat až od třetí etapy, tzn. nejdříve od května
příštího roku.
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V jejich rámci dojde k výstavbě nových nástupišť, včetně krytých
standardizovaných venkovních čekáren, k rekonstrukci budovy
zastávky Proboštov, rekonstrukci železničního přejezdu u zastávky,
který bude vybaven novým zabezpečovacím zařízením, a také
k výstavbě cca 600 metrů dlouhé protihlukové stěny podél části trati
ve směru do Teplic u ulice Proboštovský sad.
Předpokládaný konec celé rekonstrukce trati je v listopadu 2022.
Hlavními cíli investice ve výši téměř 1,4 miliardy korun je zvýšení
traťové rychlosti až na 135 km/hod., zvýšení bezpečnosti jak
provozu železničních vozidel, tak přejezdů, rekonstrukce všech
mostních konstrukcí a také snížení hlučnosti. Trať bude mít kromě
nového svršku také nové trolejové vedení. Celá stavba samozřejmě
přinese omezení a mimořádnosti v provozu vlaků na trati Teplice Ústí nad Labem.

S platností od pondělí 31. srpna vstoupil v platnost nový jízdní řád
autobusové linky 123 (Přítkov - Buzulucká). Na základě připomínek
občanů z Přítkova a průzkumu vytíženosti jednotlivých spojů došlo
ke změnám a částečné redukci počtu spojů. Odjezd „školního“ spoje
z Přítkova je o pět minut dříve (dříve 7.25, nyní 7.20), aby stihli začátek
školního vyučování také žáci, kteří navštěvují ZŠ Metelkovo náměstí
v Teplicích. Ze stejného důvodu byly vyměněny odpolední spoje tak,
aby korespondovaly s koncem výuky na „Metelkárně“. Zrušen byl
nevytížený poslední spoj z Teplic, který byl lichý (zpátky jel autobus
jako služební jízda) a k částečně redukci došlo u málo vytížených
dopoledních spojů. To se však setkalo s kritikou a připomínkami
lidí z Proboštova. Další změna jízdního řádu proběhne od prosince
a dopolední spoj od nemocnice do Přítkova bude opět obnoven.
V souvislosti s provozem linky 123 je potřeba zmínit, že její provoz na
území naší obce je placený z našeho rozpočtu. Vloni proběhlo jednání
na odboru dopravy Ústeckého kraje, kde jsme navrhli redukci dalších
linek („zelené autobusy“), které jsou dlouhodobě minimálně využité
a jako kompenzaci zařazení linky prodloužení 123 do Přítkova do
krajského dopravního systému. To nám bylo přislíbeno, stejně
jako průzkum vytíženosti provedený krajem. Zatímco obec vlastní
průzkum provedla a doložila, kraj tak neučinil a naše naléhání na
provedení změn v dopravní obslužnosti Proboštova převzetí finanční
zátěže na zmíněnou a prokazatelně využívanou linku 123 jsme dostali
odpověď, z níž vyplynulo, že kvůli pandemii koronaviru průzkum
neproběhl, kraj musí šetřit a žádné změny neprovede. I proto jsme
přikročili k určité redukci spojů, abychom zatím ušetřili finanční
prostředky obce. Po volbách do krajského zastupitelstva obnovíme
jednání o lince 123 s novým vedením Ústeckého kraje.
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Pravděpodobně jste zaregistrovali celostátní omezení provozní doby
poboček České pošty. To se však Proboštova netýká. Jak je známo,
od letoška pobočku provozuje obec jako Poštu partner, a tudíž obec
rozhoduje o provozní době, která se tím pádem nemění.
Přeji vám krásné a klidné prožití podzimních dnů a především
pevné zdraví.
Roman Nešetřil, místostarosta obce

INFORMACE PRO OBČANY SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
V sobotu dne 10. 10. 2020 se uskuteční podzimní svoz nebezpečného
odpadu. Odpad bude přijímán u hasičské zbrojnice v Proboštově
v následující termíny:
•
•

Pátek 9. 10. 2020 od 15:00 do 19:00 hod.
Sobota 10. 10. 2020 od 8:00 do 12:00 hod.

Sběrné místo bude pouze u hasičské zbrojnice v Proboštově.
Nebezpečný odpad bude přijat pouze od občanů s trvalým pobytem
v obci Proboštov a Přítkov, po předložení občanského průkazu.

Bioodpad bude od 1. 12. 2020 do 31. 3. 2021 vyvážen jednou za 14
dnů vždy v lichý týden v úterý.
Petra Sloupová, správa a evidence místních poplatků

INFORMACE SPRÁVY MAJETKU OBCE
Vážení občané,
v letošním roce byla podána žádost o dotaci na stavbu „Odbahnění
a sanace rybníka v Proboštově“. O možnost podání dotace se
obec snažila několik let a až v letošním roce byla vypsána dotace
Státního fondu životního prostředí ČR, která byla vhodná pro tuto
stavbu. Odbahnění a sanace rybníka by bez dotace nebyla možná,
protože realizační náklady jsou velmi vysoké, a to cca 15 mil. Kč.
Předmětem projektové dokumentace je odbahnění a sanace rybníka
v Proboštově, který bude po dokončení stavby sloužit k zadržení vody
a tím k ochraně před nadlimitními průtoky. Hlavním účelem stavby
je ochrana před povodněmi a před suchem pro přilehlé pozemky,
zlepšení vodohospodářské funkce rybníku a ke zvýšení biodiverzity
dané lokality.

Bude přijímán pouze nebezpečný odpad. Jiné druhy odpadů
nebude možno přijmout.
Důvodem těchto změn je skutečnost, že při jarním svozu bylo
odevzdáno zvýšené množství odpadu i od občanů s trvalým
pobytem mimo obec Proboštov. V loňském roce byl při jarním svozu
odvezen nebezpečný odpad za 28 420 Kč a při letošním jarním svozu
za 55 245,26 Kč. Rovněž bylo odevzdáno značné množství jiného
než nebezpečného odpadu. I toto způsobilo zvýšené náklady na
odvoz, a to jak finanční, tak i personální. Od výše uvedených změn
si slibujeme zajištění odevzdání pouze správného odpadu a pouze od
občanů z Proboštova.
Prosíme věnujte pozornost následujícím informacím, abyste
předešli nepřijetí dovezeného odpadu:
BUDOU přijímány tyto odpady: barvy, laky, rozpouštědla, baterie,
lepidla, ojeté pneumatiky z osobních vozů bez disků, motorové oleje,
elektrická a elektronická zařízení, baterie.
NEBUDOU přijímány: léčiva (tento odpad můžete bezplatně
odevzdat v lékárnách), eternitové desky.
Svoz velkoobjemových odpadů od nemovitostí
Podzimní svoz velkoobjemového odpadu proběhne v sobotu dne 17.
10. 2020. Odpad bude odvážen od jednotlivých objektů a musí být
umístěn před domem nejpozději v 6.00 hod. ráno. Do tohoto odpadu
PATŘÍ například: keramika, plasty, dřevo, starý nábytek, koberce. Do
tohoto odpadu NEPATŘÍ sutě a bioodpad. I zde jsme v letošním roce
zaznamenali velký nárůst odpadů. V loňském roce bylo při jarním
svozu odvezeno 56,970 t odpadu a při letošním jarním svozu bylo
odvezeno 71,640 t odpadu za 185 429,57 Kč.
Odvoz odpadu od domu
Od minulého roku jsou u všech nemovitostí v Proboštově a Přítkově
přistaveny vedle nádob na směsný komunální odpad a bioodpad
i duonádoby na papír a plasty. Tímto krokem jsme zvýšili komfort
při třídění odpadu. Jsme rádi, že naši občané duonádoby využívají
a snižují tak množství směsného odpadu v černých nádobách. Toto
opatření nám umožní zachování místního poplatku za svoz odpadu
ve stejné výši.
Reklamace nevyvezených nádob
Nebude-li nádoba na odpad u vaší nemovitosti vyvezena v řádném
termínu, je nutné tuto informaci do 24 hodin oznámit telefonicky
nebo emailem na obecní úřad a bude vám zajištěn dodatečný vývoz
(kontaktní osoba Petra Sloupová, e-mail: sloupova@ouprobostov.cz,
tel. 417 532 785).

Rozhodnutí o přidělení dotace bude známo na přelomu roku
2020/2021.
Bc. Martina Doležalová, vedoucí správy majetku
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OKÉNKO ZASTUPITELŮ
(bez redakčních úprav)
TRPÍME PRO BUDOUCNOST…
Tento název příspěvku by se jistě v dnešní době mohl použít pro
hodnocení mnohých životních či společenských situací např. stávající
situace epidemiologické. Já se ale rozhodně v příspěvku nechystám
přidat k informacím valících se na nás ze všech stran. Rád bych se
věnoval tradičně hodnocení dopravy, zejména dvěma, na přelomu
léta a podzimu, zahájeným dopravním stavbám.
Na nevzhlednou slepou ulici Panský les v létě najely bagry, frézy,
sklápěčky a nastoupil stavební personál. Silnice začala měnit svou
nevzhlednou a nedokončenou podobu v ještě nevzhlednější. Aby se
po dokončení akce mohla ulice proměnit v prakticky užitný prostor
s novým asfaltovým povrchem, smíšenou stezkou pro chodce
a cyklisty, novým veřejným osvětlením a potřebnými odstavnými
plochami pro parkování vozidel. Do budoucna má na tuto ulici
v místě lesní školky navazovat stezka se zpevněným povrchem pro
smíšený pohyb chodců a cyklistů, propojující ulici Panský les až
k Mateřské škole v ulici Krátké.

Snad každá maminka by mohla vyprávět, že nově narozené dítě
s sebou přináší porodní bolesti s následnou úlevou a přívalem
radostí. Tak bych mohl i já vyprávět o tom, jak vzniká záměr stavby,
projektová příprava, zpracování projektu, stavební řízení a vlastní
realizace. Zrození nového dopravního prostředí s sebou přináší potíže
s projekčně nepředvídanými situacemi, vyžadující rychlé operativní
zásahy. Jde ale vždy o to, aby se to nově narozené dopravní děťátko
líbilo všem a nejen blízkým dělalo samou radost. Osobně si nedělám
iluze, že by se záměr i samotná realizace akce líbila každému, neboť
téměř pokaždé až čas budoucí ukáže výsledek ve své nahotě co do
kvality i využitelnosti.
Vlastní realizace akce se o to více přímo dotýká řady spoluobčanů
bydlících v místě stavby, či užívajících budovaný prostor.
Několik týdnů či měsíců musí doslova trpět zejména omezením
pohybu, zvýšením hluku a prašnosti, někdy pak i rozdílností
jeho jednostranného pohledu na prováděnou stavbu. Bez těchto
nepříjemností bychom ale nezrealizovali žádný záměr byť by byl
i geniální.
Dovolte proto, abych Vás všechny požádal o trpělivost, shovívavost
a spolupráci při budování nového dopravního prostředí, neboť jsem
si jist, že v budoucnu bude sloužit nám všem a nyní mírou vrchovatou
dotčeným spoluobčanům zvlášť.
Přeji všem spoluobčanům krásné podzimní dny naplněné pohodou,
spokojeností a klidem, dovolte na závěr i malou výzvu chraňte
si své zdraví před všemi nemocemi bez rozdílů, neboť zdraví je to
nejcennější co můžeme ztratit.
Ing. Václav Betka, zastupitel obce
Vážení spoluobčané,
v tomto zpravodaji se dozvíte, co všechno se změnilo přes prázdniny
i další novinky z dění v naší obci.

Druhá aktuální dopravní stavba byla zahájena v září. Dlouho
očekávané, ale názorově rozdělující, vybudování chodníku se
smíšeným provozem cyklistů a chodců, doplněné o nové veřejné
osvětlení, které má propojit obě části naší obce Proboštov s Přítkovem.
Já osobně jsem upřímně potěšen, že se dlouhá léta plánovaný projekt
podařilo dotlačit k realizaci a naplnit tak letité sliby samosprávy. Obě
akce lze jistě chápat jako částečné splacení dluhu místním občanům
s jasným cílem vybudovat moderní, komfortní a hlavně bezpečné
dopravní prostředí. Tím se zároveň rozšíří počty již realizovaných
dopravních staveb posledních let v souladu s Koncepcí řešení
dopravy schválené v roce 2015.

Ze své pozice zastupitelky se snažím, aby naše obec i nadále vzkvétala.
Navrhuji využívání různých dotačních programů i využívání našich
finančních možností k realizaci staveb a akcí, které by zas, alespoň
o krůček, zvelebily naši obec.
Jednou z těchto akcí je i „Oprava cest v lesoparku“. Z výše uvedených
důvodů jsem se jako předsedkyně komise životního prostředí snažila
dohlížet na tuto stavbu a upozorňovat na její nedostatky, jakož i na
závady při její realizaci. Například projektová dokumentace řešila
cesty s povrchem, který neměl s mlatovou cestou nic společného.
V rámci kontrolních dnů, kterých jsem se účastnila, někdy i s celou
komisí ŽP, jsme na tuto skutečnost upozornili a navrhli změnu
struktury i barvy konečného vrchního krytu cest tak, aby skutečně
splňoval vlastnosti mlatové cesty, nikoliv cesty štěrkové. V průběhu
stavby došlo k několika jejím změnám ve zhotovení a z těchto důvodů
jsme požádali vedení obce o posouzení nezávislého autorizovaného
technika v pozemním stavitelství, který by prověřil skutečný stav
díla a obec zaplatila pouze cenu skutečně odvedené práce. Věřím,
že opravené cesty budou sloužit ke spokojenosti všem návštěvníkům
lesoparku.
Při jednom kontrolním dnu jsme si v lesoparku všimli vzrostlého
dubu, který usychá. Podrobnou vizuální kontrolou bylo zjištěno,
že strom byl někým úmyslně navrtán a smrtelně poškozen. Je zcela
nepochopitelné, že je někdo schopen takového činu a bez skrupulí
zlikviduje více než stoletý krásný a zdravý strom. Pevně věřím, že
vedení obce začne konat a podá v této věci trestní oznámení na
neznámého pachatele. Zejména z toho důvodu, aby bylo zřejmé, že
životní prostředí a ochrana přírody nám v Proboštově není lhostejná.
Milí spoluobčané, přeji vám příjemné prožití co nejvíce slunečného
a barevného podzimu a těším se na setkání s Vámi ať už na stránkách
Zpravodaje či při osobním setkání.
Alenka Antošová, zastupitelka
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OBECNÍ POLICIE PROBOŠTOV
Vážení spoluobčané,
dovolte, abych vás touto formou informoval o novinkách či změnách,
které jistě každý zaznamenal.
Obecní policie Proboštov byla 20. 9. 2020 přesunuta do bývalých
prostor zdravotníků, kteří sídlili v přízemí obecního úřadu. Tímto
bylo ze strany vedení obce vyhověno realizaci prostor pro potřeby
umísťování odchycených zvířat, lepšímu kontaktu ze strany obyvatel
s možností využití bezbariérového vstupu.

V rámci strategického plánu prevence kriminality na území obce
Proboštov a Přítkov byl realizován projekt na výstavbu kamerového
systému, který by měl usnadnit dopátrávání pachatelů (vandalismus
a jiné poškozování majetku obce). V současné době je zřízeno 13
kamerových bodů, které zabírají veřejné prostranství a hlavní
příjezdové komunikace. I přes krátký čas jeho zavedení, byl již ve
dvou případech vyžádán záznam ze strany PČR v rámci objasnění
krádeže a při pátrání po vozidle, které bylo nalezeno na katastru
Proboštova, kdy pachatel zanechal vozidlo v prostoru „sáňkovacího
kopce“ a z místa utekl. Výstavbu kamerového systému prováděla
společnost AmiCom Teplice s.r.o. na základě zastupitelstvem
schválené a následně uzavřené smlouvy o dílo za cenu ve výši
2 047 920,16 Kč.
Dále bylo ze strany Obecní policie Proboštov zahájeno odstraňování
vraků, které jsou na pozemních komunikacích i mimo ně v rámci
novely zákona. V současné době byly odstraněny dva z pěti, kdy
majitelé označených vozidel využili možnost vozidlo dát pryč, aniž
by bylo zahájeno správní řízení. To ostatně vlastníkovi hrozí, pokud
dojde k odtažení ze strany obce a následné likvidaci vozu.

Bohužel nemilou zprávou je fakt, že bylo provedeno měření vozidel
přenosným radarem na úsecích schválených DI PČR Teplice.
Bylo zjištěno, že během 10 měřících dnů bylo zaznamenáno
120 překročení rychlosti, a to bohužel ve značném překročení,
kdy se průměrně rychlost pohybovala 70-87 km/h na předepsané
50 km/h. Daná měření probíhala v lokalitách Přítkov, Kpt. Jaroše
u ZŠ Proboštov, Přítkovská a Proboštovská. Měření rychlosti se bude
opakovat.
Stanislav Jordán, strážník

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY INFORMUJE
Od 28. 5. 2020 do 11. 9. 2020 jsme zaevidovali 25 přestupků, ke
kterým došlo v katastru obce Proboštov, úkony trestního řízení byly
zahájeny v sedmi případech, z toho tři skutky byly majetkového
charakteru, dva souvisely s dopravou a jeden byl případ ublížení na
zdraví.
Co se týče přestupkového jednání, ve dvaceti případech se jednalo
o porušení zákona o provozu na pozemních komunikacích, ve
čtyřech případech je podezření z naplnění skutkové podstaty
přestupku proti občanskému soužití a jednou jsme prověřovali
přestupek proti majetku.
Dva případy podrobněji:
Vandal poškodil auto
Až dvouletý trest odnětí svobody hrozí neznámému pachateli,
který poškodil cizí auto. Neznámý vandal poškrábal lak na různých
místech karoserie vozidla zaparkovaného v Proboštově, škoda byla
předběžně vyčíslena na 22 tisíc korun. Policisté ve věci zahájili úkony
trestního řízení pro přečin poškození cizí věci a po pachateli pátrají.
Ukradené kolo
Z přečinu krádeže je podezřelý neznámý pachatel, který v Proboštově
ukradl horské kolo. Zloděj vnikl na dvůr činžovního domu, kde odcizil
bicykl v hodnotě devět tisíc korun, policisté nyní po ukradeném kole
i zloději, kterému hrozí až dva roky za mřížemi, pátrají.
por. Bc. Daniel Vítek, komisař
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SLAVNOSTI OBCE PROBOŠTOV
Vzhledem k pandemii koronaviru jsme letos bohužel museli většinu
kulturních akcí zrušit. Jedinou velkou akcí tohoto roku tak byly
Slavnosti obce Proboštov, které proběhly v sobotu 12. září. Program
byl proto koncipován tak, aby částečně nahradil zrušené akce,
především Antonínskou pouť a Dětský den.
Zahájení proběhlo na náměstí Svobody. Zde byla za účasti autora
Ondřeje Drábka odhalena dřevěná socha maskota a dobrého ducha
naší obce Probošta Antonína.

Zároveň se poprvé pro veřejnost otevřela místní knihovna v nových
prostorách v Besedě.
Program v areálu Pohodlíčko patřil v první části dětem. Po
úžasném vystoupení prvňáčků ze ZŠ Proboštov, kteří pod vedením
paní učitelky Vyšatové dokázali během pár dní nacvičit krásný
program a na podiu si to neskutečně užívali, následovaly soutěže
o ceny připravené Obecním úřadem Proboštov. Zároveň na pláži
rybníka učili členové MO ČRS Teplice děti i dospělé rybářským
dovednostem. U vstupu do areálu se prezentovali naši dobrovolní
hasiči. Dětský program vyvrcholil netradiční Olympiádou
s Asterixem a Obelixem. Hudební část zahájil Swing and Jazz Band
Proboštov. Domácí hudební těleso vedené houslistou Zdeňkem
Ferencem připravilo fantastický kulturní zážitek. Na ten pak navázal
nestárnoucí Karel Kahovec, který společně s kapelou George and
Beatovens připomenul nestárnoucí hity šedesátých let. Retro styl
posunutý tentokrát do sedmdesátých až devadesátých let pokračoval
i nadále. Po roce se k nám vrátila kapela The RockSet tentokrát
s programem Retro Live Show. V mistrném podání zazněly české
i světové hity, které zvedly Pohodlíčko ze sedadel. Roztancované
publikum pokračovalo v křepčení i při následující diskotéce. Tu
připravil moderátor slavností, autor scénáře a mistr převleků
Zdeněk Lukesle. Závěr slavností obstarala světelná a ohnivá show,
která nahradila tradiční ohňostroj.
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Stejně jako vloni předcházelo slavnostem Sousedské posezení
v areálu MŠ U kočiček v Přítkově, kde zahrála country kapela Yentak.
Velké poděkování patří všem, kdo se na přípravě a zdárném průběhu
letošních slavností jakkoliv podílel.
Roman Nešetřil, místostarosta
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ZPRÁVIČKY Z MŠ PASTELKA
I letos, jako každý rok, v naší mateřské škole proběhl zápis nových
dětí. Jsme rádi, že se nám daří uspokojovat zájem rodičů o naši
školku a ceníme si toho. Na nové kamarády se těšíme.
V MŠ jsou děti rozděleny do čtyř tříd a pracují s nimi tyto paní
učitelky:
Pedagogický sbor:
Pavilon A
třída Motýlci

Chvátalová Ditmara
Jakoubková Karolína

třída Berušky

Leflerová Jitka
Bartůňková Marcela
Pavilon B

třída Kuřátka

Hniličková Jana
Roučková Anna

třída Rybičky

Timánová Sára
Černá Miroslava

Provozní zaměstnanci zabezpečující zázemí vašich dětí:
Vedoucí stravování

Markéta Rollingerová

Kuchařka

Lucie Matyščáková

Pomocná kuchařka

Alena Krásná

Školnice

Monika Lošťáková

Provozní pracovnice

Jaroslava Balešová
Anna Diepoldová

Během letních prázdnin začala probíhat rozsáhlá rekonstrukce všech
koupelen ve spolupráci s OÚ Proboštov. Do provozu se uvedl pavilon
A, a proto bylo nutné požádat rodiče dětí o shovívavost. Tímto všem
rodičům děkujeme za pochopení naší situace. Za odměnu se mohou
děti těšit na krásné barevné a nové koupelny.
Veškeré doplňky a dekorace do koupelen budou doplněny.
Touto cestou děkujeme OÚ Proboštov za možnost zrekonstruovat
všechny koupelny v MŠ.

Přírodní zahrada
V současné době je již v předškolním vzdělávání kladen vysoký důraz
na aktivity související s pěstováním respektu a vztahu k životnímu
prostředí, školka na tyto změny reaguje nejen ve školním vzdělávacím
plánu, ale také vybavením a pokračuje v rozvíjení konceptu přírodní
zahrady, a to například následujícími prvky: vytvoření klidného
místa s lavičkami a stoly k rozvíjení dětské představivosti a výuce
venku, vyvýšené záhony, ještěrkoviště, mlhoviště, ptačí budky
a krmítka, čmelín, vysázení květnaté louky atp. Cílem projektu
je citlivý přístup k environmentální výchově u předškolních dětí
v přirozeném prostředí. Zahrada bude realizována na podzim.
Děkujeme touto cestou obci Proboštov za starost a zvelebování naší
mateřské školy.
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Mateřská škola pořídila pro děti a rodiče veselé a barevné stojany na
dezinfekci. Pro malé špunty je dezinfikování ručiček zábavnou hrou.
Motivací je pestrobarevný nášlapný stojan. Děti si lépe zapamatují
dodržování hygienických návyků.

INFORMACE ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY PROBOŠTOV
Střípky ze školy:
Školní rok 2020/2021 byl zahájen s 206 žáky.
1. třídu letos povede třídní učitelka Mgr. Petra Vyšatová.

Dva školní roky budeme využívat aktivit projektu Šablony III
s názvem „Barevná Pastelka“. Jeho cílem budou realizované aktivity:
Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím
vzájemných návštěv, využití ICT ve vzdělávání, projektový den ve
výuce, projektový den mimo školu a odborně zaměřená tematická
setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ.
SVĚT NEKONČÍ ZA VRÁTKY - CVIČÍME SE ZVÍŘÁTKY
I nadále pokračujeme v celoroční aktivitě pro děti
SVĚT NEKONČÍ ZA VRÁTKY - CVIČÍME SE
ZVÍŘÁTKY. Záměrem projektu je prezentovat
pohyb jako každodenní přirozenou potřebu dětí
a zdravé řešení volnočasových aktivit.

Vystoupení 1. třídy na Slavnostech obce Proboštov
Prvňáčci zahájili svoji povinnou školní docházku ve zcela nových
prostorách přístavby budovy 1. stupně. Nachází se zde i učebna
angličtiny a sborovna pro pedagogy. Všechny přistavěné místnosti
jsou vybavené novým nábytkem.

V září zahájila provoz krásná nová školní tělocvična. V tomto
podivném období bude zatím sloužit pouze žákům základní školy
a příležitostně i mateřské škole.

Děti z MŠ navštívily sochu maskota a dobrého ducha naší obce
Probošta
Na našich webových stránkách, se dozvíte aktuality a dění v naší
škole: www.pastelka-ms.estranky.cz
Za Mateřskou školu Pastelka Proboštov
Marcela Bartůňková, ředitelka školy
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Chodby 1. stupně se rozzářily díky nové podlaze, opraveným
stěnám a výmalbě.
Školní družina opět naplnila svá tři oddělení žáky 1. - 5. ročníku.
S pokračujícím projektem „Pedagog 21. století - vzdělávací program
pro rozvoj digitálních kompetencí pedagogů ZŠ“ budeme rozvíjet
v současné době tolik potřebné digitální kompetence našich pedagogů.
Na podzim vybaví škola své pedagogy novými notebooky, které
budou lépe zvládat náročnost případné distanční výuky. Připravit
se je důležité. Několik notebooků bude případně poskytnuto také
žákům bez potřebného technického vybavení.
Pokračujeme v aktivitách projektu Šablony pro ZŠ Proboštov II., jehož
cílem je podpořit školu a školní družinu zejména aktivitami zaměřenými
na další vzdělávání pedagogů, doučování žáků, rozvoj čtenářské
gramotnosti, na vzájemné setkávání a sdílení zkušeností pedagogů
a odborníků z praxe. Projektem jsou podporovány také extrakurikulární
aktivity, spolupráce s rodiči žáků a kariérové poradenství žáků.

IX. třída při projektovém dni Cesta do mého já
Pedagogický sbor ve školním roce 2020/2021:
Vedení školy
Ředitelka školy

Mgr. Pavlína Langerová

Zástupkyně ředitelky

Mgr. Jiřina Klašková

Třídní učitelé
I.

Mgr. Petra Vyšatová

II.A

Mgr. Petra Jíchová

II. B

Mgr. Vladimíra Hejduková

III.

Mgr. Monika Bachmaierová

IV.

Mgr. Stanislava Filipová

V.

Mgr. Kateřina Jelínková

VI.

Mgr. Petra Spálová

VII.

Mgr. Nikola Fenclová

VIII.

Mgr. Jaroslava Pavelková

IX.

Ing. Václava Tomášová

Děkujeme:
- Děkujeme za novou tělocvičnu všem, kteří se na uskutečnění našeho
dávného snu podíleli. Nové učebny byly příjemným bonusem.
- Děkujeme Obci Proboštov za letošní štědré příspěvky (vybavení
tělocvičny, nový nábytek, nové chodby 1. stupně, chodníček
k tělocvičně, ...)
Přejeme žákům i jejich rodičům úspěšný školní rok 2020/2021.
Za kolektiv Základní školy Proboštov
Mgr. Pavlína Langerová, ředitelka školy

HASIČI
Opět po letní odmlce přinášíme novinky a informace o jednotce
proboštovských hasičů. Letní měsíce byly pro naši jednotku velmi
příjemné, nemusela řešit žádné větší události či nezasahovala
u větších požárů. Samozřejmě, že jednotka prováděla běžnou
činnost, jako je údržba techniky, vybavení a členové prováděli
práci pro obec. Ale i v těchto prázdninových časech se vyskytly
situace, které musela jednotka řešit. Několik popadaných stromů,
ať už v Novosedlicích či v Proboštově, nebo několik vosích hnízd
na veřejných prostranstvích, které ohrožovaly občany obce, jedno
takové bylo i v proboštovské školce.
Jeden z větších požárů, ke kterému naše jednotka vyjížděla 29. 7.
2020 v 05:11 hodin, byl v Dětském domově v Krupce. Naštěstí se
v tomto případě jednalo o malé zahoření elektroinstalace, takže
nebylo potřeba většího zásahu a nikdo nebyl jakkoliv zraněn.
Jelikož jsme léto trávili v relativním hasičském klidu, byť připraveni
kdykoliv vyrazit, tak nám oheň ukázal svou tvář až při pomalu
končícím letním počasí. 3. 9. 2020 ve 22:59 hodin byl naší
jednotce vyhlášen poplach. Jednalo se o požár v objektu papírny
v Novosedlicích. Na místě proboštovští hasiči prováděli hasební
práce a pomáhali svým profesionálním a dobrovolným kolegům
při zdolání tohoto požáru až do ranních hodin. Na základnu se
jednotka vrátila před pátou hodinou ranní. Na odpočinek, uklizení
a připravení techniky k další události nebylo až tolik času, jelikož
tentýž den, kdy se jednotka vrátila z novosedlického požáru, vyrazila
na další velký požár opět papíren do Košťan, kde členové zasahovali
znovu do ranních hodin. Další den byli k tomuto již lokalizovanému
požáru voláni znovu a pokračovali v práci při rozebírání konstrukcí
a dohašování objektu papírny. Tento požár se bude rozhodně řadit
k jedněm z největších letošního roku na území naší republiky.

Další pedagogičtí pracovníci
Aj 1. st.

Mgr. Andrea Tutková

Aj 2. st.

Jana Šaberová

VkO,Pč,…

Bc. Jarmila Macháčková

Hv 2. st.

Lucie Houfková dipl.um.

Informatika

Filip Mahnert

Asistent pedagoga

Bc. Andrea Drexler

Asistent pedagoga

Bc. Jarmila Macháčková

Asistent pedagoga

Lucie Labaštová

Asistent pedagoga

Veronika Pospíchalová

Vychovatelka ŠD 1

Jiřina Tomešová

Vychovatelka ŠD 2

Bc. Andrea Drexler

Vychovatelka ŠD 3

Markéta Konrádová
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RYBÁŘI
Rybářské závody týmů Proboštov 29. - 30. 8. 2020
Ve dnech 29. 8. 2020 až 30. 8. 2020 se uskutečnily rybářské závody
týmů na revíru místního významu Proboštovský v obci Proboštov.
Závod byl zahájen 29. 8. 2020 v 9:00 hodin a ukončen 30. 8. 2020
v 9:00 hodin.
Opět si týmy musely vylosovat svá lovná místa.
Bodované ryby byly pouze kapr, amur a jeseter o minimální délce
50 cm.
Závodu se zúčastnilo celkem 10 týmů po dvou závodnících, kteří
bojovali o hodnotné ceny.
Za poslední roky se jednalo o závody s nejmenší aktivitou ryb. To se
změnilo až v noci a nakonec se nějaké ryby podařilo nachytat skoro
všem.
Celkové pořadí závodu:
1. Miroslav Hadraba a Václav Šrot s celkovou délkou bodovaných ryb 548 cm.
2. Roman Petr a Tomáš Knobloch s celkovou délkou bodovaných ryb 425 cm.
3. Pavel Trousil a Jaroslav Antoš s celkovou délkou bodovaných ryb 364 cm.
Největší ulovenou bodovanou rybou závodu byl amur o délce 82 cm.
Šťastnými lovci se stali Daniel Randáčšek a Jaroslav Vacek.

Celkem bylo uloveno pouze 30 bodovaných ryb. Bylo uloveno
i menší množství ryb nebodovaných.
Uznání a respekt patří všem závodníkům za výborný přístup
k závodům a šetrné zacházení s ulovenými rybami.

Jelikož se nám pomalu, ale jistě blíží podzim a sychravé počasí, Vás
jako občany obce a čtenáře těchto řádků vyzýváme k co největšímu
pochopení a dodržování vládních, potažmo obecních opatření při
zvládnutí nyní panující pandemie koronaviru. Víme, že tohoto
tématu je všude dost a věříme, že každý ví, jak se v této době chovat.
Proto asi není potřeba nic moc dodávat a snad jen popřát pevné
zdraví! Myslete na sebe a své blízké. Dbejte na správný životní styl
a doplňování vitamínů. Zpravodaj o činnosti jednotky se přihlásí
zase před koncem roku. Čtenáři, držte se!
email: hasiciprobostov@seznam.cz
web: www.hasiciprobostov.estranky.cz
fb: www.facebook.com/hasiciprobostov
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Velké poděkování patří obci Proboštov, jež místní organizaci
umožnila pořádání tohoto závodu. Poděkování také patří panu
Benekovi za výborné občerstvení během celého závodu. Výborný
guláš pro závodníky a organizátory připravil p. Roman Petr.
Poděkování také patří firmě Kaprshop pana Pavla Trousila, která
se podílela na hodnotných cenách pro závodníky. Dále pak firmě
sýry od Pepína, jež připravila každému závodníkovi balíček těchto
vynikajících sýrů.

Podzim 2020

Soustředění se účastnily děti z Dubí, Teplic, Proboštova, Novosedlic,
Krupky, Oseka, Bíliny, všichni členové Leonidas gymu, dále pak děti
z Fight Club Duchcov, Hanuman gym Praha, X gym Praha, Tik Tak
Rokycany a Aréna Slaný.
Závěrem mi dovolte, abychom Vám všem jménem organizace MO
ČRS Teplice, jakožto pořadatel této akce, popřáli mnoho podobných
krásných úlovků a příjemných chvil, kterých jste byly svědky během
těchto 24 hodin rybolovu i na ostatních sportovních rybářských
revírech.
Fotogalerie:
https://www.facebook.com/media/Set/?vanity=1218425944993592&s
et=a.1690837411085774

Reprezentační juniorský tým Tobiaš Barták, Tomáš Karel Barták,
Šimon Verner, Arsenij Dunajev, Matěj Šimůnek, Alan Homič,
Viktorie Jílková, Nicol Černá, Emma Cardová, Lukáš Klaška.
Poděkování všem, kteří nás podporují: Ústecký kraj, M.Š.M.T., Města
Dubí, Teplice, Osek, Krupka, Obce Proboštov a Novosedlice. Dále
pak firmám Stavmart s.r.o., Grafstudio cz, Rudla s.r.o., Molík reality,
Fyzioterapeut Jana Šimonová a Centra sportovní medicíny Teplice,
Norbert Bidrman LEGE ARTIS academy. Foto a video: Czechfighter.
cz, K-Legendary production.
Ladislav Horejš

za MO.ČRS Teplice Drbal Lukáš

SPORT
Informace z Leonidas gym muyathai Dubí
Klub Thajského boxu Leonidas gym muyathai Dubí jako
každým rokem i tento pořádal na začátku sezony 2020-2021 letní
přípravný muyathai kemp, kterého se účastnila i kompletní Česká
juniorská reprezentace. Děti čekal bohatý program, který připravil
reprezentační trenér juniorů Ladislav Horejš.
Celé soustředění bylo na Benecku v horském penzionu Lesní Zátiší.
Každý den čekaly na děti 3 tréninkové jednotky, z nichž první
začínala v 7:40 hodin.
Celý kemp byl hodně zaměřený na spárování a běh. V průběhu sedmi
dnů dřiny čekaly na mladé bojovníky 3 semináře. První děti navštívil
známý trenér MMA a Muaythai Petr Khru Macháček z Pražského
Hanuman gymu. Téma bylo mentální trénink, který se skládal z 60
minut teorie a 90 minut praxe. Druhým hostem byl Thajský trenér
Khom Phiphitsala, který se zaměřil na techniku boje zblízka klinč
a kolena. Na samý závěr si zaspároval s mladými reprezentanty
a podržel je na lapy. Posledním speciálním hostem byl i sám prezident
C.M.T.A. České Muaythai Asociace Petr Ottich, který s dětmi strávil
celý den a na konci jim předal i dárky od C.M.T.A. a vysvětlil, jaké
bude virtuální mistrovství světa.

Fotbalová sezóna 2020/2021
Pod novým vedením zahájil A tým přípravu na podzimní část
fotbalové sezóny. Tým nyní vede trenér Radek Prchal. Novým
hráčem se stal Jan Ruda, který přestoupil z Modlan. Dle potřeby jsou
zařazováni do A týmu hráči, kteří ukončili činnost v dorosteneckém
týmu Proboštova.
V průběhu letních měsíců odehrálo Áčko 7 přípravných zápasů
včetně Korona Cupu. Na turnaji v Modlanech obsadil A tým 4. místo.
V nové sezóně 2020/2021 odehrál A tým 5 zápasů. V Černovicích,
Liběšicích, Dobroměřicích a doma se Šluknovem se nám nevedlo
a zápasy jsme prohráli. Zadařilo se v zápase s Rumburkem na domácí
půdě a byla z toho výhra 5:4.
Velmi cenné 2 body přivezlo Áčko z hřiště silného Libouchce, kde
vyhrálo 3:4 po penaltovém rozstřelu

Naše „Benfika“ se před zahájením mistrovských zápasů zúčastnila
turnaje v Chuderově, kde obsadila 2. místo a brankář David Šnobr
byl vyhlášen nejlepším brankářem turnaje.
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I do tohoto týmu přibyly posily z dorostu, hráči, kteří už „vyrostli“
z mládežnického fotbalu.
Dorostenci v letní přípravě odehráli 4 přípravné zápasy a vždy
úspěšně. Nejvyšší počet branek nasázeli dorosteneckému týmu
Srbice/Modlany, a to celkem 11. Pravidelné tréninky se konaly na
hřišti v Proboštově a na UMT v základní škole v Trnovanech - na
Edisonce.
První mistrovský zápas tým dorostu odehrál na domácí půdě, a to
s týmem ČL Neštěmice. Výhra našich dorostenců 2:1.

Přes letní přestávku se nepodařilo do týmu dorostenců zařadit
nového brankáře, a tak zatím zaskakuje Jakub Keller, který by byl
potřebnější na jiném postu v týmu.
Starší a mladší žáci jsou i v této sezóně v týmech Modlany/ Proboštov
a Proboštov/ Modlany. Nepodařil se nám nábor hráčů do těchto
žákovských týmů.
Nejmladší - hráči přípravek - jsou zařazeni v okresních soutěžích na
Teplicku.
Přejme si do dalších zápasů hodně fotbalového štěstí a hlavně, aby
sezóna nebyla opět předčasně ukončena z důvodu epidemie.
Libuše Salačová
75. výročí TJ Proboštov
Neděle 13. září patřila v Proboštově fotbalu. Hlavním bodem
programu k 75. výročí tělovýchovy v Proboštově byl zápas
staré gardy proti týmu osobností Amfora Praha. Bývalí hráči
Proboštova si tak zahráli proti slavným fotbalistům, jako jsou
Antonín Panenka, Jan Berger, Jan Fiala, Radek Šírl a dalším. Své
fotbalové umění předvedl také krasobruslař Tomáš Verner, kterého
z hlediště povzbuzovala manželka, hokejista Martin Procházka,
herec Roman Skamene, hudebníci Vašo Patejdl, Jiří Zonyga či
Felix Slováček mladší, muž roku Adam Hložek, moderátoři TV
Nova a další osobnosti. Zápas před stovkami spokojených diváků
odmoderoval Petr Salava a čestný výkop provedla zpěvačka Jitka
Zelenková společně s fotbalovou legendou Karolem Dobiášem.
Zápas dopadl nerozhodně 4:4 a všichni se skvěle pobavili. Na své
si přišly také děti, pro které připravil komponovaný program DJ
Milan se svým týmem. Před zápasem se dostalo také zaslouženého
ocenění dlouholetému funkcionáři Františku Šnobrovi za
celoživotní přínos fotbalu. Právě jemu se také podařilo zajistit
utkání s atraktivním soupeřem. Velký úspěch měl speciální
zpravodaj k 75. výročí tělovýchovy a sportu v Proboštově, který byl
k dostání zdarma. Za jeho přípravu patří velký dík kronikářce paní
Janě Sedlákové a také všem, kdo poskytli vzpomínky, fotografie
a další archiválie.
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Roman Nešetřil, místostarosta
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KNIHOVNA
Jak to začalo
Přesně před 10 lety jsem se v této obci stala knihovnicí. Mám
knihovnické vzdělání a 24 let jsem pracovala v Regionální (tehdy
Okresní) knihovně v Teplicích, z toho 12 let ve funkci metodičky.
Když jsem tehdy vkročila do prostor vyhrazených knihovně, hned
jsem věděla, co je třeba udělat, aby vzniklo příjemné a dobře
fungující zařízení. Vyřadila jsem řadu ošklivých, nepotřebných
regálů a vytřídila knižní fond. Zbylé knihy jsem vozila k označení
a zabalení do Teplic. Největší průšvih byl, že neexistoval žádný
katalog. Bez něj se knihovník ve fondu neorientuje. Kolegyně
z Regionální knihovny mi pomohly uspíšit digitalizaci knih a tím
byla modernizace knihovny dokončena. Číslo původně cca 30
registrovaných čtenářů vzrostlo na dnešních více než 260. Jak rostl
počet čtenářů a s tím i požadavek na doplňování knihovního fondu,
začal být prostor knihovny nedostačující.

Stěhování
Bylo třeba přestěhovat zhruba 5500 knih, spoustu časopisů a řadu
věcí. To vše se vešlo do přibližně stovky krabic od banánů. Naplnit
krabice mi pomohli pracovníci OÚ. Pak to vše převezli do Besedy
místní hasiči. Krabice se kupily, kam oko dohlédlo. Knihovna měla být
připravena k otevření při příležitosti Slavností obce. Na uspořádání
fondu jsem měla necelý týden. Byla to „fuška“, ale nakonec se vše
stihlo. Pomohla mi nová kolegyně a její dcerka Karolínka. Slávka
Muláčková také organizovala v den otevření dílničku pro děti. Měly
za úkol namalovat, co mají ve své obci nejradši.

Komunitní centrum
Dnešní knihovny už dávno nejsou pouhými půjčovnami knih, ale
plní stále více úlohu obecních komunitních center. Pořádají setkání
se zajímavými osobnostmi, výstavy, výtvarné dílny, besedy pro děti
a mnoho jiného. Osvícené vedení obcí se snaží poskytnout knihovnám
přiměřený prostor. A přesně to se stalo ve chvíli, kdy obecní
zastupitelé svolili s přestěhováním knihovny do rekonstruované
Besedy. Obecní úřad přistoupil k budování nové knihovny velkoryse.
Veškeré zařízení je nové, moderní a hezké. Prostor je rozdělen na
dvě oddělení: pro děti a pro dospělé. Rozšířila se i výpůjční doba
a přibyla nová knihovnice. Od nynějška se o čtenáře starají dvě
knihovnice: Zdena Hlaváčková a Slávka Muláčková.

Informace

Otevírací doba
úterý

14.00 – 17.00

středa

14.00 – 17.00

čtvrtek

14.00 – 17.00

Knihovnice: Zdena Hlaváčková a Slávka Muláčková
Webové stránky: www.knihovnaprobostov.cz
e-mail: knihovna@ouprobostov.cz
telefon: 603118456
Při návštěvě knihovny je třeba mít ústa a nos zakryté rouškou
a dodržovat 2 m odstup od ostatních návštěvníků. K dispozici je
dezinfekční prostředek.
Zdena Hlaváčková, knihovnice
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PRÁZDNINY V SAMOROSTU
Po napjatém jaru jsme si v Samorostu náramně užili léto! Přes
prázdniny u nás bývají děti z jiných školek a mohou si tak vyzkoušet,
jak to u nás chodí. Běhání po lese a zdánlivé nicnedělání je pro ně
nové, ale zvyknou si rychle.
Několik týdnů je Samorost zavřený, ale neleníme a zmákneme
spoustu práce. Letos to nebylo jinak. Nechali jsme vyrobit koráb,
mlhoviště, další čtyři vyvýšené záhonky, na kterých budeme pěstovat
zeleninu, objednali ponky pro děti a tabuli (na jejich dodání ještě
čekáme). Stihli jsme také přestěhovat zázemí, udělat generální úklid
a načerpat síly na nový školní rok.

Teď už může všechno začít nanovo - prožívání dobrodružství v lese,
jízda na koních na ranči Oak Valley, výlety do okolí, zajímavé
návštěvy v Samorostu, odpolední akce s rodiči (nejbližší nás čeká
drakiáda), skákání v kalužích, hry s blátem, lezení po stromech…
Všichni se těšíme, co nás čeká. A moc!
Za tým Samorostu
Vladimíra Červenková, DiS, ředitelka LMŠ Samorost

ZPRÁVY Z MŠ U KOČIČEK, Z.S.
A PÉTANQUE CLUBU PŘÍTKOV, Z.S.
Příměstský tábor U kočiček
V červenci a srpnu v areálu naší školky proběhly dva příměstské
tábory. První byl veskrze dívčí, druhý naopak téměř ryze chlapecký.
Děti si vyzkoušely např. batikování triček, výrobu keramiky, střílení
ze vzduchovky, vypalování obrázků do dřeva, hon za pokladem
a během celodenního výletu do Hrobu hledali zapomenutý indiánský
kmen. Děkujeme všem dětem i rodičům. Věříme, že děti si tábor
užily a těšíme se na příští rok, kdy opět tábor zopakujeme.
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Co nás čeká ve školce do konce roku:
Září: V září jsme ve školce přivítali nové kamarády a také jsme se
s dětmi vypravili do Stáje U Kaštánka, kde se děti znovu setkaly
s místními domácími zvířaty a svezly se na koni.
Říjen: Během října plánujeme s dětmi vyrazit do Pohádkového lesa
v Bílině. Dále nás v říjnu čeká focení dětí profesionálním fotografem.
Dne 16. 10. 2020 navštíví naši školku David Juřina alias Hopsík se
svou show. V úterý 20. 10. 2020 do školky zavítá pan Radek Jareš
se svými papoušky. A v pátek 30. 10. 2020 zažijí děti Halloween ve
školce.
Listopad: V listopadu k nám do školky zavítá Divadlo Krabice
a plánujeme také další přednášku Vzdělávací agentury POCHOP
(Poznej, Chápej, Opatruj) s ukázkou živé lišky E-lišky. V neděli 29.
11. se pak naše děti připojí se svým vystoupením k akci Slavnostní
rozsvícení vánočního stromu v Proboštově.
Prosinec: Ve středu 9. 12. 2020 čeká děti Veselé peklo s čertíkem
Breptíkem, které pro děti připraví David Juřina alias Hopsík. V úterý
15. 12. 2020 od 16 hodin se v areálu školky uskuteční Vánoční tvořivá
dílna pro děti i rodiče. Během prosince budeme také ve školce znovu
pořádat sbírku věcí a dobrot pro útulek Teplické kočky, z.s.
Akce pro děti máme naplánované, jestli se uskuteční, bude záležet
na aktuální epidemiologické situaci a platných nařízeních vzhledem
k šíření infekce koronaviru. Budeme si držet palce, aby byla situace
příznivá a provoz školky a akcí pro děti nemusel být omezen.
Ing. Alena Kaucová, předseda výboru Mateřská škola U kočiček, z.s.

Novinky z Pétanque Clubu Přítkov, z.s.
Uplynul téměř rok od doby, kdy se na prvním tréninku francouzské
hry pétanque v areálu Mateřské školy U kočiček, z.s. sešli tehdy
většinou začínající hráči. To, že se jedná o hru napříč generacemi,
potvrzuje fakt, že členy klubu jsou hráči ve věku od tří let až po aktivní
sedmdesátníky. A určitě všichni z nich potvrdí, že se jedná o hru
velice zajímavou, hru s nádechem francouzské pohody, ale i o hru
napínavou. Vždyť někteří z nich už odehráli více než 60 zápasů.
Hráči se pravidelně scházejí na pátečních trénincích, kde svádějí
urputné boje v premiérové klubové soutěži jednotlivců 2020, kde se
v tuto chvíli drží na první příčce Karel Klug ml.

Vedle pravidelných tréninků se pořádají i turnaje. Poslední se konal
na konci června. Jednalo se o turnaj „Supermele Na poslední chvíli“,
kdy se týmy skládaly z náhodně vylosovaných spoluhráčů. Turnaj
vyhrál Alex Musil před Karlem Klugem ml., kterého následoval jeho
otec Karel Klug st.
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Kdo byste si chtěl hru vyzkoušet, nebo se jen chtěl přijít podívat,
neváhejte, dveře jsou pro všechny zájemce trvale otevřené.
Připomínáme, že pravidelné tréninky jsou každý pátek od cca 15:30
do 18:30 hodin (dle aktuálního počasí). Tréninky probíhají v areálu
Mateřské školy U kočiček. V případě zájmu nás můžete kontaktovat
na tel. 736 758 015 nebo na e-mailu: petanque.pritkov@gmail.com.
Ing. Jindřich Kauca, předseda výboru Pétanque club Přítkov, z.s.

FAN CLUB VALENTINO ROSSI
STARÁ MASNA PROBOŠTOV
Ve znamení společných výletů proběhlo letní období v našem
klubu. Nejprve jsme se vlastně ihned po částečném uvolnění
protikoronavirových opatření vydali do nedalekých Kostomlat.
Využili jsme přímou autobusovou linku z Proboštova až na místo.
Od autobusu jsme vyrazili vzhůru na hrad, který je často mylně
nazýván Sukoslav. Měli jsme štěstí, neboť poprvé letos byla otevřená
vyhlídková věž i občerstvení na hradě. Zpátky do vesnice jsme seběhli
mnohem strmějším sešupem. Závěr výletu jsme prožili v malebné
hospůdce U Kamila. Vychutnali jsme si speciality mistra grilu i dobré
pivečko a opět linkovým autobusem odjeli zpátky domů.

Tréninky vede Jindřich Kauca, který má s hrou pétanque nejdelší
zkušenost a již cca 15 let hraje jako licencovaný hráč pétanque
v Čechách a občas i v zahraničí. Společně s hráči pracuje na taktice
hry a každým tréninkem se kvalita hry zlepšuje. Pravidelné tréninky
v klubu v Přítkově přinesly ovoce i samotnému Jindřichu Kaucovi,
který se stal 30. 8. 2020 mistrem České republiky v královské
disciplíně trojic v prostorách zámku Hrochův Týnec. V tuto chvíli
tak můžeme konstatovat, že Proboštov - Přítkov má svého „Mistra
České republiky ve hře pétanque trojic“ a rozhodně není vyloučeno,
že se to nemůže po „letech dřiny a odříkání“ opakovat.
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Začátkem července jsme vyrazili do Hořic v Podkrkonoší malým
autobusem firmy Autodoprava Sláma. V malebném východočeském
městečku měli účastníci zájezdu možnost dle svého uvážení navštívit
místní pamětihodnosti, ať už se jedná o některou z výroben zdejší
speciality hořických trubiček, unikátní sochařský park, muzeum
starých motocyklů v budově zámku, nebo Masarykovu vyhlídku atd.
Společně jsme využili možnosti exkurze do pivovaru JungBerg, který
před třemi lety obnovil ve městě dlouholetou tradici vaření piva
v historických prostorách. Se zasvěceným výkladem nás provázel
spolumajitel pivovaru a ochutnali jsme všechny druhy znamenitého
hořického piva, které nám přímo z tanků čepovala jeho manželka.
Společně jsme se také naobědvali v pivovarské restauraci. Závěr
výletu jsme strávili v nádherném prostředí historického koupaliště
Dachova, které je od Hořic vzdáleno 3-7 kilometrů, podle toho,
jakou kdo zvolil cestu. Většina z nás využila možnost spláchnout
horko letního dne a prach z cesty ve zdejší křišťálově čisté vodě.
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Do třetice výlet tentokrát opět s využitím veřejné dopravy, následoval
začátkem srpna. Vlakem Českých drah jsme ráno vyjeli z Proboštova
do Mostu. Odsud jsme projeli celou Švestkovou dráhu až do Lovosic
spojem dopravce AŽD Praha. Z Lovosic jsme přívozem přepluli do
Píšťan, kde jsme se osvěžili koupačkou v jezeře. Následovala pěší túra
do Žernosek a odsud plavba lodí do Ústí nad Labem. Poslední část
cesty pak proběhla opět vlakem Českých drah.

MNV v Proboštově podnikl dobrovolný sběr vajec v naší obci. Naši
občané pochopili potřebu pomoci a přispívali rádi a bez řečí a někteří
dokonce i vejce darovali a tak pomohli splnit celookresní úkol.
Sešlo se těch vajec na 600 ks. Děkujeme všem, kteří takto pomáhali,
a věříme, že i v budoucnosti dokáží naší občané, že to myslí dobře.
Zdravíme paní Ing. Věru Navrátilovou, roz. Práglovou. V Proboštově
nežije, ale poslala do obecní kroniky výtisk Proboštovského
oznamovatele z května roku 1960. Děkuji paní Věře za výtisk
předchůdce současného Proboštovského zpravodaje, který na
dlouhou dobu uchovala. Díky za zajímavé nahlédnutí do minulosti,
proboštovští se snažili a uspěli. V jiné části výtisku se dočteme, že na
návrh Rady KNV byl Proboštovu 8. 5. 1960 udělen titul Vzorná obec.
Jana Sedláková, kronikářka obce

UKLIĎME ČESKO
Obec Proboštov se ve spolupráci s Komisí životního prostředí
zapojila do celorepublikové akce s názvem Ukliďme Česko. V sobotu
19. září jsme se společně s dalšími dobrovolníky sešli v 10 hodin před
Radnicí, kde byly rozdány pracovní pomůcky a stanoveny úklidové
trasy. Akce skončila krátce po poledni svozem nasbíraných pytlů
k objektu Radnice. Malí dobrovolníci obdrželi „Diplom nejlepšího
uklízeče“. Velmi děkuji všem zúčastněným. Bližší informace o akci
naleznete na www.uklidmecesko.cz.
V době uzávěrky Zpravodaje jsme pak odjeli na tradiční prodloužený
víkend do Konstantinových Lázní. Ten byl kvůli pandemii letos
přesunut z května na září. Cestou tam jsme navštívili Chodovou
Planou a prohlédli si pivovar Chodovar. V Konstantinkách
následoval individuální program a cestou zpátky pak návštěva
Miniaturparku Boheminium v Mariánských Lázních a pivovaru
Chalupník v Perštejně. Jsme rádi, že kromě kmenových členů klubu
s námi letos začali jezdit i další lidé z Proboštova a rozšířili tak naši
dobrou partu.
Vítězslav Fíla, předseda klubu

ZE ŽIVOTA OBCE
Proboštovský oznamovatel - květen 1960
Přístavba školy pokračuje v plném tempu. Za rok 1959 bylo
odpracováno 11 949 brigádnických hodin. Zájem pomocných sil je
dobrý, zedníci projevují menší zájem. Záleží vlastně jen na nich, aby
stavba pokračovala rychleji.
Doufáme, že po dobrém uvážení každého občana, který má děti
školou povinné, se situace zlepší. Závazek 1500 hodin na další rok je
malý, a proto bude třeba udělat nový nábor, který povedou členové
národního výboru tím způsobem, že navštíví rodiny, pohovoří
s nimi o situaci, aby závazky dané na zasedání rodičů a přátel školy
byly uskutečněny a škola v r. 1960 byla dokončena.
V naší škole natáčela Čsl. televize
Minulý měsíc zastavil před Osmiletou střední školou v Proboštově
technický vůz Československé televize. Přijel, aby filmoval s Věrou
Práglovou, žákyní VIII. třídy, záběr do televizního čtrnáctideníku
„Vlaštovka“. Byla to odměna za dopisovatelskou činnost. Nejdříve
natáčela televize ve třídě. Když však zjistila, že Věra není přítomna
ve škole, odjela za ní do zubního ambulatoria. Další záběry se konaly
u zubního lékaře. V sobotu každý s napětím očekával, až se objeví
záběr proboštovské školy, měli jsme ovšem smůlu. Právě, když měl
být záběr z Proboštova, byla porucha. Československá televize nám
však ochotně onen film poslala, takže jsme měli možnost vidět jej
alespoň my, žáci osmých tříd.
Poděkování
Na okresní dodávku chybělo 44 000 ks vajec. Proto výbor žen při

Bc. Jana Životová, starostka obce
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