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Vážení spoluobčané, 

vzhledem k  okolnostem vás neoslovujeme 
v tomto vydání Zpravodaje každý zvlášť, ale 
rozhodli jsme se napsat společný příspěvek.

Když jste před rokem pročítali předvánoční 
vydání Proboštovkého zpravodaje, určitě si 
nikdo z  vás ani v  nejhorším snu nedokázal 
představit, čím si v  následujících měsících 
projdeme, jak zásadně se změní celý náš 
život. Pandemie koronaviru COVID 19 
a  opatření vedoucí k  pozastavení jejího 
šíření se dotknuly, a i nadále budou dotýkat 
každého z nás. Slevili jsme a nadále budeme 
muset slevovat ze svých nároků i  návyků, 
a  to nejen jako jednotlivci, ale také jako 
občané obce. Již letos se některé finanční 
prostředky, které stát použil jako různé 
kompenzace v  souvislosti s  pandemií, 

odčerpaly z  rozpočtů obcí, měst a  krajů. Tento trend bohužel 
bude, a  to s  největší pravděpodobností ve zvýšené míře pokračovat 
i  v dalších letech. Příprava rozpočtu obce na rok 2021 pro nás byla 
velmi obtížná a vzhledem k průběhu jednání vlády jsme byli nuceni 
rozpočet několikrát přepracovat, lépe řečeno zredukovat. Je nám moc 
líto, že plány, které jsme měly, naše snaha o další rozvoj a zvelebení 
Proboštova a Přítkova tím utrpěly velké trhliny. Nicméně se budeme 
snažit všemožně, abychom je mohli postupně naplňovat. Chceme vás 
proto poprosit o shovívavost a trpělivost při uspokojování požadavků, 
podnětů a  přání vás, jako občanů naší obce. Zároveň chápeme, že 
není nikdy možné se zavděčit všem. Že to, co se líbí většině, to může 
štvát jednotlivce. Věřte, že nikdy neděláme nikomu nic naschvál, 
že ke všemu máme pádné důvody, že nerozhodujeme podle našeho 
momentálního popudu, ale na základě mnoha různých aspektů.   

Pojďme ale v předvánočním čase k radostnějším věcem. I přes letošní 
nepříznivou situaci se nám podařilo uskutečnit či dotáhnout do konce 
mnoho investic a projektů a zároveň některé připravit již na příští rok:
• zřízení Pošty Partner
• výstavba nové školní tělocvičny včetně odborných učeben a kabinetu 
Základní školy Proboštov (dotace z Ministerstva financí 30 mil. Kč)
• vybudování nové knihovny
• výstavba nové komunikace ulic Dělnická - Panský les včetně 
chodníku, odstavných ploch a veřejného osvětlení
• rekonstrukce komunikace Sobědružská
• výstavba nové komunikace ulice Angerova včetně odstavných 
ploch a veřejného osvětlení
• výstavba smíšeného chodníku s cyklostezkou Proboštov - Přítkov 
včetně veřejného osvětlení (dotace z  Integrovaného regionálního 
operačního programu Kč 1 899 050,-)

• nové veřejné osvětlení ulic Přítkovská a Na Pěnkavce
• stavba mlatových cest v lesoparku
• rekonstrukce umýváren a  sociálního zařízení v  Mateřské škole 
Pastelka Proboštov (dotace z Ministerstva financí Kč 3 217 113,-)
• výstavba dvou bytových jednotek v  bývalých prostorech školní 
jídelny (dotace z Ministerstva financí Kč 2 708 378,-)
• pořízení kamerového systému a přenosného radaru
• doplnění a  obnova dopravního značení včetně řešení hlavní 
komunikace v Přítkově

 • zpracování projektových dokumentací a  studií - revitalizace 
sportovního areálu včetně objektů, odkanalizování lokality Na 
Pěnkavce a  Březový háj, veřejné osvětlení v  Proboštovském sadě 
a  v  Přítkově, komunikace ulice Levandulová včetně chodníku, 
odstavných ploch, veřejného osvětlení, odvodnění a zeleně aj.

• Dětské hřiště Přítkov - zahájeno v  letošním roce a  věříme, že 
bude dokončeno zjara příštího roku (dotace Ministerstva pro místní 
rozvoj Kč 1 109 956.-)

 • Odbahnění Proboštovského rybníka - k  naší velké radosti se 
podařilo tento projektu dotáhnout do předrealizační fáze. Je velmi 
čerstvou informací, že obec obdržela dotaci z Operačního programu 
životního prostředí ve výši Kč 14 794 290,- a práce budou započaty 
v příštím roce. Jedná se o velmi komplikovanou akci v centru obce. 
I přesto se na ni velmi těšíme a považujeme ji za prioritu.
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Velmi se však těšíme i  z  drobností, které nám každý den přináší, 
z dobré nálady vás občanů, z výborné spolupráce s místními spolky, 
školami, z  kolegiality a  ochoty všech zaměstnanců a  samozřejmě 
i z chvály či poděkování, které jsou pak pro nás největší radostí. 

V závěru roku si dovolujeme poděkovat všem kolegům zastupitelům 
za výbornou spolupráci, ochotu řešit nastalé situace, moci se radovat 
ze společných úspěchů, ale zároveň umět řešit i neúspěchy či starosti, 
které jsou součástí života nás všech.

I proto přes všechny nesnáze hledíme do budoucnosti s optimismem 
a doufáme, že se nám tento pohled podaří přenést i na vás. Přejeme 
vám především pevné zdraví, duševní i  fyzické. Přejeme vám, 
abyste nacházeli štěstí a radost ve všem, co děláte, co vás obklopuje, 
i  ve zdánlivých maličkostech, v  tom, co nám dříve připadalo jako 
samozřejmost. Přejeme vám klidné, spokojené a  šťastné Vánoce, 
přejeme vám, aby se v příštím roce začal život vracet do starých kolejí, 
abychom mohli všichni společně říci, že to, co nás nezabije, to nás 
posílí.

Bc. Jana Životová, starostka obce
Roman Nešetřil, místostarosta obce

Výše poplatku za svoz komunálního odpadu zůstává pro rok 2021 
nezměněna, tj. 500 Kč. Poplatková povinnost vzniká pro osobu 
starší 18 let a  mladší 70 let. Splatnost poplatku je stanovena na  
31. 8. 2021.

Od platby za svoz odpadu jsou osvobozeni níže uvedení občané: 

- pobývající déle než 6 měsíců ve věznici, zdravotnickém zařízení, 
nebo zařízení sociálních služeb 

- pobývající déle než 12 měsíců v zahraničí 

- mladší 18 let; osvobození se poskytne ještě za celý kalendářní rok, ve 
kterém poplatník dovrší 18 let - nemusí se ohlašovat 

- starší 70 let; osvobození se poskytne již za celý kalendářní rok, ve 
kterém poplatník dovrší 70 let - nemusí se ohlašovat  

Úleva na poplatku ve výši 50 % se poskytuje poplatníkům starším 18 
let, kteří studují a jsou ubytováni mimo obec, tuto skutečnost musíte 
nahlásit a doložit do 15. 1. 2021.

Poplatky můžete uhradit osobně v  podatelně (v  hotovosti, nebo 
platební kartou) vždy v  úředních hodinách. Částky lze také zaslat 
na účet obecního úřadu č.ú. 3224501/0100, variabilní symbol pro 
odpad 1340 a pro psa 1341, do poznámky uveďte jméno a příjmení, 
popřípadě adresu. 

Informace o změnách v přidělování a četnosti vývozu nádob na 
směsný komunální odpad:

Směsný komunální odpad (v  černých nádobách) je odpad, který 
je skládkován a  zatěžuje tak naše životní prostředí nesrovnatelně 
více než tříděný odpad, který je recyklován. Od doby, kdy byly 

k  nemovitostem přidány tzv. duonádoby na třídění papíru a  plastů, 
máme větší množství vytříděného odpadu. I přes tuto skutečnost je ale 
produkce odpadu v černých nádobách stále velmi vysoká. V minulém 
roce jsme vyprodukovali 198 kg směsného odpadu na osobu. Naším 
cílem, který je stanoven v plánu odpadového hospodářství, je dostat se 
na hodnotu 150 kg na obyvatele.

Vzhledem k výše uvedenému a k neustálému nárůstu cen za odpad, 
který je skládkován, přistoupil obecní úřad k zavedení nových pravidel 
pro přidělování a četnost vývozu černých nádob.

Sazba poplatku ze psa za 
kalendářní rok 2021 
Splatnost poplatku je do  
31. 3. 2021

za jednoho 
psa

za druhého 
a každého 
dalšího psa 
téhož držitele

a) ze psa chovaného v rodinném 
domě 200 Kč 300 Kč

b) ze psa, jehož držitelem je 
osoba starší 65 let 200 Kč 200 Kč

c) ze psa neuvedeného v písm. 
a) nebo b) 400 Kč 600 Kč

Nová pravidla pro přidělování černých nádob na SKO

Velikost a  četnost vývozu černých nádob se řídí počtem osob 
přihlášených k  trvalému pobytu v  dané nemovitosti. Dle analýz 
nádob, které provádíme, se ukazuje, že po vytřídění recyklovatelného 
odpadu připravujete k  vývozu nádoby, které nejsou zcela zaplněny. 
Dle průzkumů v ČR je dostačující objem černé nádoby 30 l na osobu 
s vývozem 1x týdně. Tímto zjištěním se řídíme při nastavování pravidel 
pro přidělování a vývoz černých nádob. V níže uvedené tabulce jsou 
stanoveny MAXIMÁLNÍ hodnoty objemu nádob na počet obyvatel 
nemovitosti. 

Nádoby se stanoveným vývozem 1x za 14 dnů se budou vyvážet ve 
čtvrtek lichý týden (stejně jako duonádoby a nádoby na bioodpad 
v zimním období).

Výjimky z  pravidla přidělování nádob a  četnosti svozu budou 
individuálně posuzovány. Výjimka může být povolena například 
u nemovitostí, kde se topí tuhými palivy, kde je přihlášena osoba se 
zdravotním postižením, nebo osoba, která je držitelem průkazu ZTP, 
ZTP/P, pro děti užívající jednorázové pleny, nebo osoby s inkontinencí.

V  průběhu února a  začátkem března firma Marius Pedersen a.s. 
provede námi požadované změny, tj. na nádobách, které budou 
vyváženy 1x za 14 dnů, změní polepy a od některých nemovitostí 
nádoby odveze a vymění je za nové. Proto v těchto měsících nádoby 
neuklízejte a nechte je na přístupném místě až do provedení změn. 
Některých nemovitostí se změny nedotknou, protože již nyní 
splňují stanovená pravidla, nebo mají přistavenou menší nádobu, 
než na kterou mají nárok.

Výše uvedená pravidla nastavují maximální hodnoty. Budete-li mít 
zájem o menší nádobu či snížení četnosti vývozu, tak mě kontaktujte 
a domluvíme se na možném řešení. 

V  současné době je před schválením novela zákona o  odpadech, 
která výrazně zasáhne do rozpočtů všech obcí a  měst. Opatření, 
která zavádíme, jsou přípravou na to, aby byl zásah do rozpočtu 
naší obce co nejmenší. Snižováním množství směsného odpadu 
v černých nádobách přispíváte k udržitelnému a ekologicky šetrnému 
odpadovému hospodářství.
Děkujeme za pochopení.

Kontakt: Petra Sloupová

tel. 417 532 785, e-mail: sloupova@ouprobostov.cz

Petra Sloupová, správa a evidence místních poplatků

Počet osob  
v nemovitosti

Objem  
nádob

Četnost vývozu

0 – 2 120 l 1x za 14 dní - lichý 
týden

3 – 4 120 l 1x za 7 dní
5 – 8 240 l 1x za 7 dní
9 – 12 240 l+ 120 l 1x za 7 dní
13 – 16 240 l 2x 1x za 7 dní

 INFORMACE PRO OBČANY 

  - ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
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Vážení občané,

nastává období zimních měsíců a s  tím i čas zimní údržby. Úkolem 
zimní údržby místních komunikací je zmírňování závad ve sjízdnosti 
a  schůdnosti, které vznikly povětrnostní situací. Zimní údržba je 
prováděna s  přihlédnutím ke společenským potřebám na straně 
jedné a možnostem vlastníka místních komunikací na straně druhé. 
Vzniklé závady ve sjízdnosti a schůdnosti není možné úplně odstranit, 
ale snažíme se je zmírnit. Zmírnění závad nelze uskutečnit okamžitě 
a na celém území obce, proto je stanoven „Plán zimní údržby místních 
komunikací a  chodníků“, který naleznete na www.ouprobostov.cz. 
Zde jsou stanoveny priority údržby, a to jak v určení místa, tak času.

Je sledována předpověď počasí. Této předpovědi a skutečnostem, které 
nastanou, je přizpůsobena zimní údržba komunikací a chodníků.

Pracovníci údržby obce kontrolují průběh zimního úklidu a  o  této 
činnosti vedou evidenci. Při zajišťování prací úzce spolupracují 
s ostatními orgány obce, s Policií ČR a dalšími odpovědnými orgány.

Pro hladký průběh zimní údržby a  úklid sněhu z  komunikací 
a  chodníků bych chtěla požádat řidiče, aby svá vozidla neparkovali 
na komunikacích a  chodnících, a  to zvláště v  lokalitách, ve kterých 
jsou úzké komunikace. Svým zaparkovaným vozidlem často, aniž 
by si to uvědomili, brání průjezdu úklidové techniky. Řidičům takto 
zaparkovaných vozidel se zdá, že „mezera“ pro průjezd je dostatečně 
široká, ale věřte, že pro vozidlo s  radlicí je každý zúžený prostor 
nebezpečným místem.

Chtěla bych v předstihu poděkovat všem ukázněným řidičům, kteří 
neparkují na chodnících a na místech k parkování nevhodných a tím 
umožní plynulou zimní údržbu komunikací.

Závady ve sjízdnosti můžete hlásit na našich webových stránkách 
https://www.ouprobostov.cz/cs/pro-obcany/obecni-urad/ 
hlaseni-zavad.html

V  zahrádkářské kolonii pod hrází je i  nadále k  dispozici kontejner 
na bio odpad. Občané, kteří budou mít zájem, mohou po Vánocích 
odzdobený stromek uložit právě do tohoto kontejneru, nebo uložit 
před halu v  ulici Na Lučinách (zázemí pro údržbu obce), kde bude 
pracovníky obce zlikvidován. Prosím, nenechávejte své odzdobené 
stromky po Vánocích před domem. 

Bc. Martina Doležalová, vedoucí správy majetku

(bez redakčních úprav)

KRÁSNÉ SVÁTKY RODINY A DOBRÉ VŮLE
Když jsem před rokem na stránkách našeho zpravodaje přál úspěšné 
vkročení a  tajemné zážitky v  novém roce s  trochu tajemným 
označením 2020, vůbec jsem netušil, že to bude rok, jaký jsem 
dosud za svůj život nezažil. Rok, který se zapíše do dějin světa, 
států, krajů, měst, obcí a  pamětí nás všech, jako rok tak tajemný 
a nepředvídatelný, až je záhadný. Spisovatelé a filmový průmysl si 
tak dlouho pohrával s tématem globální pandemie, až se myšlenka 
stala skutečností. Nikdo z  nich ale nedohlédl až tak daleko, aby 
viděl, jakou změnu pravidelných pulzů srdce světa to může přinést. 
A  tak celý rok zažíváme věci zcela nevídané a  naprosto nezvyklé. 
Naše děti nemohou chodit do školy, někteří rodiče nemohou chodit 
do práce, podnikatelé nemohou podnikat, některé profese musí 
naopak vynakládat takové pracovní nasazení, že jsou na pokraji 
svých sil. Společenský, kulturní i sportovní život se téměř zastavil. 
Do čela životního žebříčku důležitostí každého z nás se vyhouplo 
zdraví, a  to nejen vlastní, ale i  zdraví a  obavy o  něho u  svých 
blízkých, přátel, kolegů a známých. S mírou každému vlastní jsme 
přijali bezpečnostní a  zdravotní opatření, která nás učí neznámé 
novoty. Poznávat lidi, i když jim nevidíme do obličeje, nevycházet 
ven, i když je zrovna krásné počasí, nesetkávat se hromadně, i když 
je to pro nás tradiční styl společenského soužití, necestovat do 
zahraničí na dovolenou či za rodinou, i když se nám hranice států 
před 30 lety otevřely. Zkrátka novoty, které mají pramálo společného 
s běžnými a všedními zvyklostmi. Ale nakonec většina z nás přijímá 
fakt, že pokud dáme jakékoliv omezení na právu pohybu na jednu 
stranu vah a zdraví na stranu druhou, nic nemůže zdraví převážit. 
To, že kontakt s pandemií někdy končí i úmrtím, vnímáme taktéž 
rozdílně. Někdo jako smutnou třeba i blízkou realitu a druhý jako 
souhrn nepřesvědčivých čísel, každopádně jako běžnou každodenní 
informaci. Proto za sebe musím přiznat, že mým přáním nám všem 
do nastávajícího období je vrátit se do doby všední, netajemné 
a nezáhadné, vrátit se do doby, kdy si budeme stěžovat jen na věci 
nepodstatné až malicherné, ale hlavně do doby živé s dobrou vůlí, 
do doby bez půstu v jakékoliv podobě.  

Přeji všem hluboký nádech do vánočních svátků, příjemně strávený 
čas v  kruhu své rodiny plný radostných okamžiků štědrosti, 
přátelství a  lásky u  vánočního stromečku i  společných vánočních 
tradic. Vzpomeňte i na ty, kteří mezi námi již nejsou či nemohou 
být přesto, že jich máme naše srdce stále plná. Všem spoluobčanům, 
přátelům i  kamarádům přeji krásné Vánoce a  nový rok zase plný 
všedních zážitků. 
   Ing. Václav Betka, zastupitel obce 

Vážení spoluobčané,

v  době, kdy píši příspěvek do našeho Zpravodaje, se nacházíme 
v situaci, kterou jsme si nedovedli před měsícem představit. Doufám, 
že nouzový stav a  přijatá opatření se budou uvolňovat a  vánoční 
svátky prožijeme ve zdraví, v pohodě s našimi blízkými.

INFORMACE KOMISE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Jak již víte, mlatové cesty v našem parku byly dokončeny, nadále se 
však zabýváme jejich kvalitou.

Komise se v  rámci své činnosti věnovala revitalizaci veřejného 
prostoru v Angerové ulici. Pro komisi to byla výzva a úkol připravit 
návrh na jeho využití. Cílem navrhované úpravy je proměnit 
nevzhledné území, které je částečné zarostlé náletovými dřevinami 
na prostor, který bude sloužit občanům k volnočasovým aktivitám, 
vzdělání i hrám.

Shoda je na vysazování platanové aleje. Zbývající plochu využít 
na jednotlivé zahradní scenérie, orientované na roční období jaro 

 INFORMACE SPRÁVY MAJETKU OBCE  OKÉNKO ZASTUPITELŮ 
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Od 11. 9. 2020 do 18. 11. 2020 jsme zaevidovali 18 přestupků, ke 
kterým došlo v  katastru obce Proboštov, úkony trestního řízení 
byly zahájeny ve dvou případech, oba byly majetkového charakteru, 
z  toho jeden byl ukončen a  předán k  projednání ve správním 
řízení.  Co se týče přestupkového jednání, v 10 případech se jednalo 
o porušení zákona o provozu na pozemních komunikacích, dvakrát 
byla porušena vládní nařízení související s opatřeními proti šíření 
koronaviru, čtyři přestupky jsou majetkového charakteru, jednou 
byl porušen zákon o  ochraně zdraví před škodlivými účinky 
návykových látek a  v  jednom případě je podezření z  naplnění 
skutkové podstaty přestupku proti občanskému soužití.

Jeden případ podrobněji:

Vykradený kontejner
Škodu ve výši nejméně deset tisíc korun způsobil neznámý zloděj, 
který se koncem října vloupal v  Proboštově do přepravního 
kontejneru. Odcizil z  něj různé elektrické ruční nářadí, pokud se 
podaří ustanovit zlodějovu totožnost, hrozí mu za zločin krádeže 
spáchaný v době nouzového stavu až osmileté vězení.

por. Bc. Daniel Vítek, komisař

S  blížícím se koncem roku upozorňujeme občany, že používání 
zábavní pyrotechniky a  provádění pyrotechnických efektů 
a  ohňostrojů způsobujících hluk je zakázáno v  zastavěném území 
obce. To neplatí ve dnech 31. 12. a 1. 1. Tento zákaz je dán Obecně 
závaznou vyhláškou obce Proboštov č. 2/2012, o ochraně nočního 
klidu a  regulaci hlučných činností. Sankcí za porušení vyhlášky 
je pokuta do výše 30 000 Kč. Pro používání zábavní pyrotechniky 
mimo dny určené vyhláškou je nutné zažádat si o povolení u OÚ 
Proboštov.

Tímto Vám za Obecní policii Proboštov přejeme klidné prožití 
vánočních svátků a úspěšné vkročení do roku 2021.

Str: 0003 Jordán Stanislav, Str: 0008 Zdeňka Krejzová

I v tak náročné době je naše mateřská škola stále otevřená za přísných 
hygienických podmínek.  Snažíme se našim dětem co nejvíce pobyt 
ve školce zpříjemnit, i když díky opatření bylo mnoho akcí zrušeno.

Ale i  přesto jsme v  rámci našich možností některé akce pro děti 
připravili:

- Děti při pobytu venku byly přítomny při vypouštění ryb do rybníku 
Jaroslav. Členové rybářského svazu ukázali dětem jednotlivé ryby, 
názvy ryb a krátkým povídáním přiblížili dětem život v rybníku.

Bezprostředně po uskutečnění Slavností obce Proboštov došlo kvůli 
druhé vlně pandemie k omezení a následnému zrušení kulturních 
a společenských akcí. Proto jsme i my museli všechny další letošní 
naplánované akce bohužel zrušit. To se dotklo také adventu. 
Rozsvícení vánočního stromu tak proběhlo bez tradičního programu 
za doprovodu koled puštěných z místního rozhlasu a videozáznam 
z něho mohou zájemci shlédnout na facebookovém profilu Obecní 
úřad Proboštov. Novinkou letošního roku je Proboštovský Betlém, 
umístěný naproti kapličce svatého Antonína. Prakticky po celý 
rok jej vytvářel řezbář Marcel Jeřábek z Novosedlic. Po dokončení 
byl Betlém instalován za pomoci technických pracovníků obce. 
Následně jej Petr Život ve spolupráci s  Radkem Hornou opatřil 
elektroinstalací včetně 365 světýlek. Betlém byl následně slavnostně 
rozsvícen společně s  vánočním stromem o  první adventní neděli 
a zůstane instalovaný po celý adventní čas a samozřejmě se bude na 
své místo vracet i v následujících letech. Věříme, že vám a především 

vaším dětem ztvárnění biblických postav a  reálií udělalo radost 
a částečně nahradilo zrušené adventní akce. Ještě jednou velký dík 
všem, kdo se na vytvoření, instalaci a zprovoznění Proboštovského 
Betlému jakkoliv podíleli. Další velké poděkování patří manželům 
Pánkovým z  Meziškolské ulice, kteří již podruhé věnovali obci 
vzrostlý smrk k použití na obecní vánoční strom. 

Ochuzeni letos nebudete o  rozdávání Betlémského světla.  
To proběhne na Štědrý den od 10.00 do 11.00 hodin v  kapli svatého 
Antonína za dodržení platných opatření proti šíření koronaviru. Za 
stejných podmínek pak proběhne také Půlnoční mše vánoční opět 
v režii manželů Sloupových.  

Vzhledem k tomu, že není možné předjímat, jak se bude pandemická 
situace nadále vyvíjet, je také v podstatě nemožné vytvořit kalendář 
kulturní akcí pro rok 2021. Budeme proto tentokrát improvizovat 
a  věříme, že se nám alespoň některé z  tradičních akcí podaří 
uspořádat. Držte nám palce!

Roman Nešetřil, místostarosta

-léto-podzim-zima a doplněné o růžovou, bylinkovou a květinovou 
zahradu. K  realizaci našeho návrhu bude potřeba využít dotační 
program vypsaný ministerstvem životního prostředí.

Závěrem mi dovolte popřát vám klidné prožití vánočních svátků, 
především ve zdraví.

Do nového roku 2021 přeji vám všem jen samé dobré události. 

                                Alenka Antošová, zastupitelka

 POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY INFORMUJE

 OBECNÍ POLICIE PROBOŠTOV   

 ZPRÁVIČKY Z MŠ PASTELKA

 KULTURA V OBCI
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- Cvičíme se zvířátky - projekt SVĚT NEKONČÍ ZA VRÁTKY  
- CVIČÍME SE ZVÍŘÁTKY. 
Děti pokračují ve cvičení se zvířátky, procvičují fyzickou zdatnost 
a odvahu. Cvičení dětem přináší radost.

- Třída Rybiček oslavila svátek HALLOWEEN tancem, soutěžemi 
a občerstvením. 

- Při pobytu venku děti nejvíce baví stavět domečky pro zvířátka 
a vyrábět hnízda pro ptáčky.    
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- V nejmenším oddělení děti pracují se svými mazlíčky (šnek africký 
a kančík příčnopruhý), tvoří je z modelíny, kreslí a pozorují.         

- Týden ve vesmíru - tvorba souhvězdí, výroba planety a  rakety, 
hvězda jedním tahem na interaktivní tabuli a pozorování dalekohledy

- „Co viděla kapka vody“ - týdenní projekt v rámci akce recyklohraní. 
Voda, její podoby, koloběh a důležitost.
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- Děkujeme paní Alence Antošové za dodání stromku (jedlý kaštan), 
který děti zasadily na zahradě MŠ. 

- Naše školka realizuje projekt s  názvem Barevná pastelka, 
podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol - Šablony III. Využití ICT 
ve vzdělávání. Děti se seznámily s tablety a výukovými programy.

- Venkovní pohádka pro děti v MŠ „O Červené Karkulce“. 
Protože nás nemůže navštívit divadlo s  herci z  důvodu 
epidemiologických opatření, rozhodly se paní učitelky sehrát 
pohádku pro děti samy. Pohádka děti mile překvapila a měla veliký 
úspěch. I všichni zaměstnanci si to velice užili.

- Dne 4. 12. 2020 přišel za dětmi do školky Mikuláš, čert a  anděl 
s  mikulášskou nadílkou. Děti měly připravené básničky, písničky 
i slzičky.

Uzavření MŠ v době vánočních prázdnin od 24. 12. 2020 do 3. 1. 
2020, otevřeno od 4. 1. 2021.

Přejeme všem klidné prožití vánočních svátků a hlavně pevné zdraví.

Za zaměstnance a děti Mateřské školy Pastelka Proboštov

Marcela Bartůňková,  ředitelka školy
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Stará čistička - projektový den mimo školu
Dne 29. září se žáci VI. a  IX. třídy zúčastnili prohlídky Staré 
čističky odpadních vod v Praze Bubenči. Prošli si původní prostory 
s pozůstatky původních technologických zařízení, a to jak pro vlastní 
čištění odpadních vod, tak pro související provoz (např. kalové 
hospodářství). Navštívili také parní strojovnu a  kotelnu. V  jedné 
z usazovacích nádrží se projeli na Převozníkově prámu. Jednalo se 
o plavidlo vážící 1,5 tuny. Byl to hezký zážitek. Akce byla financována 
z projektu EU peníze pro ZŠ Proboštov. 

Škola v přírodě na Ekofarmě Valdek
Těsně před uzavřením škol v  říjnu vyjela naše škola do školy 
v  přírodě ve Šluknovském výběžku. Rodiče si mohli odpočinout 
a děti strávily báječný týden uprostřed přírody mimo civilizaci. Byli 
jsme pochváleni za skvělé děti a báječný kolektiv pedagogů. Všechny 
děti se vrátily zdravé a usměvavé. 

Distanční výuka
V okamžiku uzavření škol přešla naše škola na pravidelné každodenní 
on-line vzdělávání žáků prostřednictvím aplikace Microsoft Teams. 
Po prvních zkušenostech z  jara jsme již byli připraveni. Vyučující 
měli za sebou mnoho seminářů a z peněz zaslaných Ministerstvem 
školství ČR na IT vybavení jsme pořídili 20 výkonných notebooků. 
Obnovili jsme starší učitelské počítače a  několik notebooků 
bylo vyčleněno na zápůjčky žákům. Podařilo se nám získat také 
20 přístupů k  internetovému připojení zdarma. Mohli jsme tak 
uspokojit zájemce, kteří lepší datové spojení potřebovali. Žáci  
1. stupně se spojovali za pomoci svých rodičů se svými učitelkami 
prostřednictvím schůzek v Bakalářích a žáci 2. stupně již zvládli vše 
sami v systému Office 365. Drobné kolize ve spojení jsme pomáhali 
doladit nebo je vyřešili osobním odevzdáváním prací. Oproti jarním 
měsícům pracují téměř všichni žáci. Většinu žáků musíme moc 
pochválit. Výpadek prezenčního vzdělávání tak nebude příliš velký.  

 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROBOŠTOV
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Návrat 1. a 2. ročníků do škol
Velmi nás potěšil lepšící se vývoj epidemiologické situace 
a  s  tím související návrat první části žáků do škol 18. 11. 2020. 
Výuka prvňáčků vzdáleným způsobem je velmi komplikovaná 
a  nedostačující. Základy získané ve škole jsou nenahraditelné. 
Zejména korekce správného čtení a  psaní pedagogem. V  nelehké 
situaci byli i druháci. Na jaře nedokončili výuku některých písmen 
a než vše stihli začátkem tohoto školního roku dohnat a procvičit, 
byly školy opět uzavřeny. Naštěstí s  námi jejich rodiče vzorně 
spolupracují. 
Postupné otevírání škol
30. listopadu došlo k  dalšímu návratu k  běžné výuce ostatních 
ročníků. Druhý stupeň dochází rotačně po týdnu, žáci IX. třídy 
pravidelně.
Poděkování 
Děkujeme za všechny rodiče Obci Proboštov za příspěvek na 
dopravu dětí do školy v přírodě.
Přejeme šťastné a  veselé prožití vánočních svátků a  klidný nový rok 
2021.

                                           Za kolektiv Základní školy Proboštov
 Mgr. Pavlína Langerová, ředitelka školy

Píše se rok 2020 a my za jednotku proboštovských hasičů sedíme u psaní 
posledního zpravodaje letošního, jemně řečeno, velmi nepříznivého 
roku. Jak se stalo tradicí, opět v  řádkách tohoto příspěvku uvedeme 
souhrn letošního fungovaní jednotky.
Výpis zásahů a akcí zakončujeme pro tento zpravodaj měsícem říjen. 
Od začátku roku jsme vyjížděli k  32 zásahům, ať už na území obce 
Proboštov a  Přítkov, nebo obce Novosedlice, města Teplice a  dalších 
přilehlých obcí a  měst. Z  toho 15x jsme zasahovali na území obce 
Proboštov, 4x v obci Novosedlice, 8x ve městě Teplice a 5x v okolí. Naše 
jednotka najela při těchto zásazích, dalších akcích a pracích pro obec 
2691 km. V  15 případech jsme zasahovali u  požárů, v  16 případech 
u  technických pomocí a v 1 případě u dopravní nehody s  tragickými 
následky. Na místa požárů jsme našimi cisternami dovezli skoro 200 
000 litrů vody. Na dopravní nehodu jsme použili 5 kg sorbentu, kterým 
jsme zasypali z vozu uniklé provozní kapaliny. Tolik ke statistickému 
shrnutí zásahů a dat. 
V  další části tohoto článku bychom Vám rádi přiblížili naši činnost 
podrobněji. V tomto roce jsme zasahovali u několika velkých požárů, 
a to požárů dvou papíren v Novosedlicích a Košťanech. Za další velký 
zásah považujeme výjezd k prasklé vaně na tavení skla v duchcovské 
sklárně. O  těchto událostech byl publikován článek i  s  fotkami 
v minulém zpravodaji. Poměrně častým zásahem se v letošním roce stala 
likvidace obtížného hmyzu na veřejných prostranstvích. Ať už to byla 
zahrádkářská kolonie či mateřská škola. Dalším ne zcela standardním 
zásahem bylo například vytažení jízdního kola z  proboštovského 
rybníka, nebo pátrání po ztracené osobě. V první půlce roku jsme také 
vyjížděli ke smrtelné dopravní nehodě mezi Proboštovem a Přítkovem. 

A v neposlední řadě jednotka prováděla práci pro obec a činnosti spojené 
se zamezením šíření koronaviru, jako je dezinfekce veřejných míst. 
Všechny občany bychom chtěli tímto jako každý rok upozornit na čištění 
komínových těles. Každý rok vzniká více než 600 požárů v  důsledku 
vznícení sazí. Čištění spalinových cest proto není radno podceňovat.
Zde přikládáme pár informací:
Základní lhůta pro čištění spotřebiče paliv do 50 kw:
  pevné a kapalné: čištění 3x ročně, kontrola 1x ročně 
 plynné: čištění 1x ročně, kontrola 1x ročně 
Základní lhůta pro čištění spotřebiče paliv nad 50 kw:
 pevné: čištění 2x ročně, kontrola 2x ročně + 2x ročně čištění 
samotného spotřebiče paliv
 kapalné a plynné: 1x ročně, kontrola 1x ročně 
Kontrolu, čištění a příp. revizi spalinové cesty by měla provádět odborně 
způsobilá osoba, která je držitelem živnostenského oprávnění v  oboru 
kominictví. O provedení revize a jejím závěru se vystavuje písemná zpráva.
Také apelujeme na občany, aby dávali velký pozor v  období adventu. 
Používání adventních věnců s otevřeným ohněm na svíčkách se může 
při neopatrnosti vymknout kontrole. A v neposlední řadě s opatrností 
také zacházejte se zábavní pyrotechnikou, která je na konci roku vždy 
s oblibou používána. Nový rok se blíží a doufejme, že všichni prožijeme 
pokud možno klidné vánoční svátky. Jednotka SDH Proboštov Vám 
proto také přeje vše nejlepší a pevné zdraví do nového roku 2021. 
Závěrem bychom chtěli poděkovat VŠEM členům jednotky za jejich 
práci v letošním roce, za jejich odvahu, nasazení, za to, že jsou takoví, 
jací jsou a za to, že nezištně, zdarma a dobrovolně pomáhají ve svém 
volnu druhým, kteří jejich pomoc potřebují. DÍKY VÁM!
Veškeré informace o  jednotce si můžete přečíst na internetových 
stránkách nebo na facebooku jednotky. Díky a držte se, občané a čtenáři!

email: hasiciprobostov@seznam.cz
web: www.hasiciprobostov.estranky.cz

fb: www.facebook.com/hasiciprobostov

 HASIČI
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Dobrý den, vážení čtenáři,
tepličtí rybáři v tomto roce po jarním uvolnění mimořádných opatření 
pořádali jako každý rok na proboštovském rybníku několik dětských 
závodů v  lovu ryb na udici. Na jaře úspěšně ukončilo 25 dětí dětský 
rybářský kroužek 2019/2020. Uspořádali jsme dva závody dospělých 
v lovu ryb na udici. Tyto akce jsou velmi oblíbené a je o ně velký zájem, 
z tohoto důvodu plánujeme v roce 2021 k těmto závodům přidat ještě 
jedny dvanáctihodinové. 
Během celého roku na všech vodách v  katastrálním území obce 
Proboštov pravidelně probíhá ze strany zaměstnanců MO ČRS Teplice 
a  dobrovolných pomocníků úklid okolí vod. Opakovaně uklízeli celý 
Račí potok od Běhánek po chovný rybník Jaroslav, kde nám někdo 
naházel zpět kamení, které jsme v minulém roce z potoku odstranili. 
Nyní je v tomto potoce alespoň minimální přítok, ale stále se nedaří plně 
napustit rybník Jaroslav. Nedostatek povrchové vody je problém i  na 
přítkovské Vápence, čehož jste si určitě všimli. Na této vodě jsme pojali 
podezření na černý odběr povrchové vody, což jsme následně oznámili 
vlastníkovi - obci Proboštov. V  letošním roce jsme na Proboštovský 
rybník mj. vysadili 20 jeseterů po předchozím povolení Krajského 
úřadu v Ústí nad Labem. Tuto rybu jsme zde vysazovali i v minulosti, 
ale do nového vysazení byla vypytlačena.
Dále naši zaměstnanci každý týden kontrolují přítoky, popř. je vyčistí 
od nečistot. 
V  září byl zahájen nový dětský kroužek, ale po uvítací hodině byl 
přerušen z důvodu vyhlášení nových mimořádných opatření. Kroužek 
bude znovu pokračovat po rozvolnění. Noví zájemci se ještě mohou 
přihlásit.
Touto cestou děkuji za spolupráci občanům, kteří na procházkách 
zaznamenají u  rybníků podezření na pytláctví nebo si všimnou 
zvýšeného nepořádku a tuto skutečnost nám oznámí.
Za ČRS MO Teplice vám přeji krásné prožití vánočních svátků a  do 
nového roku hlavně hodně zdraví.

Marek Weiss, jednatel MO.ČRS.Teplice

Leonidas gym muyathai Dubí 
Juniorští reprezentanti České muaythai Asociace Emma Cardová 
a Tomáš Barták se představili v sobotu 24. října na galavečeru Face2Face 
v  německém Launingenu. Akce nabídla patnáct duelů. Hned do 
prvního zápasu nastoupila Emma Cardová (15 let) proti soupeřce o 7 
kg těžší. Zvolili jsme taktiku boje na dálku za každou cenu, jelikož se 
tahat v klinči s těžší soupeřkou bychom byli hodně v nevýhodě. Emma 
v  ringu poslouchala a  držela si soupeřku na dálku, dlouhé přímé 
kopy několikrát dostaly soupeřku na podlahu ringu. Soupeřku pak 
přebodovala ve všech kolech 3:0 na body.

Pořadový zápas číslo osm nastoupil Tomáš Barták (16 let) proti 
tvrdému 17letému soupeři z Německa. Tomáš má výhodu, že je hodně 
vysoký a toho také využívá. V kombinaci s jeho zkušenostmi z něj roste 
perfektní bojovník. Také se mu několika údery povedlo soupeře poslat 
na podlahu ringu a  několikrát byl již zralý na počítání, ale k  tomu 
nedošlo. Musím uznat, že německy chlapec byl opravdu tvrdý. Tomáš 
celý duel vyhrál také 3:0 na body.

 RYBÁŘI

 SPORT
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Konkurence nebyla špatná, ale naši reprezentanti mají víc zkušeností, 
které v soubojích rozhodly.
Čeští zápasníci vyrazili do boje i přesto, že od 12. října platí v České 
republice zákaz tréninku ve vnitřních prostorech. „Bylo to pro ně těžké. 
Připravovali se jen venku nebo doma, a to bylo na jejich výkonech znát. 
Ve třetím kole jsem viděl, že už nemají tolik šťávy, kolik by potřebovali,“ 
řekl reprezentační trenér juniorů Ladislav Horejš.
Juniorská reprezentantka bojovala naposledy mezi šestnácti provazy 
ve druhém kole mistrovství České republiky 10. října, Barták zase na 
přelomu února a  března na mezinárodním turnaji Zlatý mongkon 
v Rokycanech. „Určitě je pro oba příjemné, že se znovu objevili v ringu,“ 
poznamenal Horejš.
Česká výprava podstoupila před odjezdem do Německa testování na 
koronavirus, jelikož do Německa smíte pouze s negativním testem, naše 
výsledky byly negativní. „Na testech jsme byli ve středu ráno a výsledky 
jsme se dozvěděli ve čtvrtek v noci. Hned jsme si zařídili hotel, pojištění 
a druhý den vyrazili na cestu. Bylo to trochu hektické,“ pravil Horejš.
Začátkem října náš klub Leonidas gym Dubí byl i na 2. kole MČR, kde 
se představil Martin Nebřenský (12 let) a  Nicol Černá (14 let). Oba 
zápasníci bojovali pěkně technicky a oba vyhráli 3:0 na body. Bohužel 
celý turnaj byl bez diváků a divácká kulisa zápasníkům docela chybí. 
I přes celkem nešťastný říjen máme v zápasech 100% úspěšnost.
Poděkování všem, kteří nás podporují: Ústecký kraj, MŠMT, NSA, 
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, Face2Face, K-Legendary production.

Ladislav Horejš

I  přes koronavirovou pandemii se představili čeští muaythai zápasníci 
na světové akci. V  termínu od 1. října do 10. listopadu se uskutečnilo 
Virtuální mistrovství světa IFMA 2020, do kterého se zapojilo osmnáct 
členů České Muaythai Asociace. Šest z nich se radovalo ze zisku medaile. 
Za Leonidas gym Dubí to byli Karel Franc, Tomáš Barták, Milan Gašperec 
a Nicol Černá.
Účastníci virtuálního světového šampionátu v době celosvětové pandemie 
Covid-19 předvedli doma či v tělocvičně před kamerou své výkony a poté 
kvalifikovaní rozhodčí IFMA jejich představení zhodnotili.
Akce nabídla hned čtyři soutěžní kategorie, a  to tradiční tanec WAI 
KRU, stínování neboli SHADOW BOX, MAX FIT a  AERO FIT. Mezi 
osmnácti českými zástupci se představili třeba také bronzové medailistky 
z  loňského mistrovství světa v  Bangkoku Karolína Klusová a  Viktorie 
Bulínová nebo republikový šampion Ondřej Malina. Z  řad mládeže to 
byli Tobiáš Barták, Tomáš Barták, Ema Cardová.
Medaile nakonec získalo šest českých bojovníků. V  disciplíně Max Fit 
ovládla svou věkovou kategorii Aneta Kadlecová, Nicol Černá (Leonidas 
gym Dubí) a  Lucie Neaguová se těšily ze stříbra a  na třetím místě se 
umístila Veronika Nováková.

Výkon v  disciplíně Shadow box zajistil bronzové medaile Milanu 
Gašperecovi (Leonidas gym Dubí) a Tobiáši Bartákovi.

České zástupce připravili na světový šampionát reprezentační trenéři 
Ladislav Horejš (Leonidas gym Dubí), Michal Novák, Jiří Apeltauer 
a  Martin Vaňka. Za Českou Muaythai Asociaci se do jedinečného 
mezinárodního projektu rovněž zapojila Věra Korbášová, která bodovala 
jednotlivá klání soutěžících.
Medailistky Nicol Černá (Leonidas gym), Aneta Kadlecová a Veronika 
Nováková se probojovaly na Virtuální festival mládeže UTS, který 
odstartuje v pátek 20. listopadu a o vítězích se rozhodne do 22. listopadu. 
Do organizace festivalu se zapojilo přes sedmdesát sportovních 
organizací, které zajistily svým sportovcům připojení k internetu.

Pavel Šťastný, Press manager C.M.T.A.

Není toho mnoho, co můžu v těchto dnech o knihovně napsat. Velkorysý 
prostor, vybavený krásným novým nábytkem, je ztichlý a  čeká, až 
pomine nouzový stav. Poslanecká sněmovna povolila jeho prodloužení 
do 12. prosince, takže možná stihneme otevřít ještě před koncem roku. 
Oznámení o otevření bude zveřejněno na webových stránkách knihovny 
a na Facebooku. Doufám, milí čtenáři, že si pak opět najdete cestu do 
svého krásného kulturního stánku. Vybavení bylo doplněno o  stylová 
křesla. Vaše stávající výpůjčky se automaticky prodlužují. Doplňování 
knižního fondu probíhá i během této nucené přestávky, takže na vás čeká 
spousta novinek. Také jsem rozšířila nabídku knih na CD. S mou novou 
kolegyní Slávkou Muláčkovou máme plány na předvánoční dílny pro děti 
i dospělé. Přejme si, aby alespoň některé z nich bylo možné uskutečnit!

 KNIHOVNA
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Na začátku školního roku nám přálo počasí. Bylo krásné babí léto. 
Užívali jsme si hry na zahradě a procházky lesem. Jako každoročně jsme 
se zúčastnili kampaně „Ukliďme Česko“, navštívilo nás Divadlo Krabice 
a vyzkoušeli jsme si canisterapii. Proběhlo u nás komunitně osvětové 
setkání s rodiči na téma: „ADHD a poruchy učení v předškolním věku“. 

Říjen byl v naší školce plný událostí. 
V pátek 2. 10. 2020 jsme se s dětmi vydali do Pohádkového lesa v Bílině, 
kde se děti setkaly se spoustou známých pohádkových postaviček. 
Výlet si děti opravdu užily a určitě se do pohádkového lesa ještě někdy 
vypravíme. 

Poté začalo docházet ke zpřísňování protiepidemiologických opatření, 
takže nám zase skončila jakákoliv sranda zvenku… Nevadí. Zabaví nás 
hry a tvoření v lese. Být na vzduchu je v této době důležitější než kdykoli 
jindy. Na Dušičky jsme se alespoň prošli na hřbitov do Novosedlic. 
Doufáme, že se situace brzy obrátí k lepšímu! 

 Vladimíra Červenková, DiS, ředitelka LMŠ Samorost

Provozní informace
Otevírací doba: úterý, středa, čtvrtek 14.00 - 17.00 hodin                                                    
Webové stránky: www.knihovnaprobostov.cz
e-mail: knihovna@ouprobostov.cz

Zdena Hlaváčková, knihovnice

 ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU V LMŠ SAMOROST

 ZPRÁVY Z MŠ U KOČIČEK, Z.S.
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Ve dnech 14. - 15. 10. 2020 navštívil školku profesionální fotograf 
Jakub Mosler z Proboštova a vyfotil děti s vánoční tématikou. Už se 
na fotky moc těšíme. 

V dalším týdnu pak navštívil školku pan Radek Jareš s kolegou se 
svými papoušky a  předvedl dětem, co všechno jeho svěřenci umí. 
Odvážnější děti se mohly s papoušky i vyfotit. 

Poslední říjnovou akcí pak byl v  pátek 30. 10. 2020 Halloween 
ve školce. Děti přišly do školky ve strašidelných maskách a  celé 
dopoledne plnily různé Halloweenské úkoly - upekly strašidelné 
prsty, ozdobily sádrové netopýry, vyrobily kostlivce, hledaly mezi 
červíky ztracené „poklady“ a měly strašidelnou diskotéku.  

Plánované akce
Do konce roku máme pro děti naplánováno několik zajímavých akcí. 
Vzhledem k  současné situaci však není jisté, zda budou moci akce 
proběhnout, nebo je budeme muset odložit na jaro. 

V  prosinci bychom také opět rádi ve školce uspořádali sbírku věcí 
a dobrot pro útulek Teplické kočky, z.s. 

Budeme si držet palce, aby se situace postupně zlepšovala, abychom 
byli všichni zdraví a provoz školky a akcí pro děti nemusel být omezen.

Uzavření MŠ v době vánočních svátků
Školka bude uzavřená od 23. 12. 2020 do 1. 1. 2021. Budeme se na Vás 
opět těšit v pondělí 4. 1. 2021. 

S koncem roku bych Vám všem chtěla za naši školku popřát klidné 
prožití vánočních svátků a do nového roku 2021 hlavně pevné zdraví.

Ing. Alena Kaucová, předseda výboru Mateřská škola U kočiček, z.s.
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Stejně jako ostatní sportovní kluby i ten náš postihl dočasný zákaz 
činnosti. Dokud to bylo možné, scházeli jsme se i v podzimním čase 
na pravidelných pátečních trénincích. Jakmile pominou současná 
opatření, obnovíme opět tréninky našeho klubu. 
V mezičase Vás zatím seznámíme se stručnou historií hry pétanque. 
Informace byly převzaty z  webu České asociace pétanque klubů 
www.czechpetanque.cz 
Historie pétanque sahá až do starověkého Řecka a Říma. Řekové si 
rádi krátili čas hrou, kdy házeli kamenné koule na cíl. Římané se už 
dnešní podobě pétanque přibližovali více. Ke hře používali dřevěné 
koule s kovovým pláštěm a snažili se je umístit na méně vzdálený cíl.
Hra se postupně rozvíjela, rychle se šířila po celé Evropě, až se 
dostala do středomořské oblasti Francie. Zde k rozvoji hry přispěli 
francouzští vojáci, kteří z nudy hráli „jeu de boules“ s dělostřeleckými 
koulemi. Až na začátku 20. století vznikla první pravidla pétanque, 
která si rychle získala popularitu na celém světě.
Oficiální podobu dostává sport v  Lyonském regionu a  hra zvaná 
„Lyonnaise“ se stává v  roce 1850 sportem. Dochází současně 
k založení první oficiální společnosti “Le Clos Jouve”. V roce 1906 je 
založena Lyonská regionální federace, v roce 1933 Národní federace 
her s koulemi, která se v roce 1942 stala Francouzskou federací.
Samotná hra pétanque se zrodila z  „jeu Provencal“ (Provensálská 
hra). Pravidla byla uzákoněna v  roce 1927 a  v  roce 1945 vznikla 
Francouzská federace pétanque a provensálské hry.
Hra vznikla v městečku La Ciotat nedaleko Marseille ve Francii. Stalo 
se tak roku 1908. Tehdy se každé odpoledne v Beraud clubu scházela 
společnost hráčů. Hra se hrála s koulemi, které byly pokryty výstupky, 
a před odhozením koule se provádělo několik kroků.

Mezi účastníky byl i  jistý Jules Le Noir, jenž trpěl chronickým 
revmatismem, který mu zamezil hraní provensálské hry. Při 
ní se koule házely až na dálku 20 metrů a  bylo potřeba k  tomu 
vynaložit mnoho síly. Dřív býval v této hře velmi úspěšný, nyní však 
frustrovaný svým špatným zdravotním stavem sedával při postranní 
čáře, neschopen účastnit se utkání.
Jeho přítel, Ernest Pitiot, který utkání pořádal, umožnil Le Noirovi 
účastnit se hry a  spolu k  tomuto účelu upravili pravidla. Nejprve 
se ke dvojici přidalo několik přátel ze solidarity, ale postupně tento 
způsob hry upoutal i ostatní hráče.

PÉTANQUE CLUB PŘÍTKOV, Z.S.:

 KRONIKA OBCE

Osobnosti z proboštovské kroniky

František Havelka, český vzdělanec, grafik a  spisovatel se narodil 
v  Proboštově 1. listopadu 1882. Prožil dětství v  Proboštově  
v 80. letech 19. století. 

F. J. Havelka: Na italskou frontu tam a  zpět: „Jako děti horníka 
nemívali jsme nadbytku. Jenom jako v  mlhách si vzpomínám, jak 
jednoho dne přivezli otce na voze, když mu spadl kus uhle na hlavu. 
Pobyl dlouho v nemocnici, na hlavě mu zůstaly jizvy.“

Havelkův otec, původně horník, později topič, strojník a hospodský, 
se zasloužil o zakládání českých dělnických spolků. Posílal Františka 
do české matiční školy v  Teplicích. Z  finančních důvodů nemohl 
František studovat, vyučil se v Teplicích litografem. Práce litografa 
vynášela dobrou mzdu a  František si našetřil, aby mohl studovat 
na německé uměleckoprůmyslové škole. Při studiu si vydělával 
kreslením reklam, psal také odborné články a studie. Pracoval jako 
litograf ve švédském Malmö, pak odešel studovat na německou 
královskou výtvarnou akademii do Lipska. V  roce 1910 měl 
samostatnou výstavu výtvarných prací v Kolíně nad Rýnem, o dva 
roky později v  pražském Rudolfinu. Od roku 1912 působil jako 
profesor na umělecké škole v Tiflisu na Kavkaze, pak na univerzitě 
v Tomsku. Vydal cestopisné studie o Kavkazu a knihu o Sibiři. 

Těsně před začátkem I. světové války jel z  Ruska domů navštívit 
matku. Válka ho překvapila, už se nestačil do Ruska navrátit. Aby se 
uživil, pořádal doma cestopisné přednášky se světelnými obrazy. Za 
to byl rakouskými úřady obviněn z velezrady a po tři roky vězněn 
v žaláři. Poslední rok války byl internován na italské frontě.

Po vzniku Československa pracoval na ministerstvu. Zemřel 
v Teplicích v roce 1947.

Jana Sedláková, kronikářka obce

Hrálo se tzv. „des pieds tanqués“, což znamená „s  nohama 
u  sebe“. Z  toho vznikl zkomolením název hry s novými pravidly - 
pétanque. Ta se rychle stala populární v celé Provence i přes odpor 
konzervativních hráčů provensálské hry. Roku 1927 byla pravidla 
uzákoněna.
Příště si povíme, co je Fany a k čemu slouží.
Závěrem mi dovolte, abych Vám za náš Pétanque Club popřál mnoho 
zdraví do nového roku a koulím zdar.

Ing. Jindřich Kauca, předseda výboru Pétanque club Přítkov, z.s.
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Milí přátelé, drazí bratři a sestry,
dovolte mi, abych vás i v  této nelehké, koronavirové době všechny 
pozdravil a  popřál vám požehnané vánoční svátky a  zcela určitě 
pokojný, tedy šťastný nový rok 2021. Pamatujme, že ne všechny 
události, které se kolem nás v  těchto měsících dějí, jsou v  plné 
kompetenci řešení „mocí“ člověka. Možná je na čase si více uvědomit, 
že jsme jen omezení lidé, již si mají více vážit jeden druhého 
v  souvislosti pokorného náhledu na život v  celém jeho měřítku. 
I z tohoto důvodu „opět“ přichází o Vánocích mezi nás novorozené 
Dítě, aby nám zvěstovalo radostnou zprávu, tj. pravý důvod naší 
lidské existence otevírající horizont věčného života.
Pokud bude doba klidná, tak vánoční bohoslužby, a  to včetně 
možnosti odebírání betlémského světla, budou tak, jak jsme v naších 
farnostech z minulých let zvyklí.
S pozdravem a požehnáním 

Váš P. Patrik Maturkanič

Obecní úřad Proboštov děkuje manželům Pánkovým za vánoční 
strom před OÚ.

Vážená paní starostko, velice nás potěšila návštěva hasičů, kteří nám 
přivezli občerstvení a poděkovali za naši práci. Moc nás to potěšilo, 
ještě jednou děkujeme.

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Teplice, o.z.

Krásný sváteční čas plný pohody, klidu a radosti a do nového roku 2021 pevné zdraví, mnoho úspěchů, štěstí a spokojenosti
Vám za obec Proboštov přejí

Roman Nešetřil
místostarosta

Bc. Jana Životová
starostka


