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Vážení občané, 

dovolte, abych Vás pozdravila na stránkách 
jarního Proboštovského zpravodaje. Ráda 
bych svůj příspěvek věnovala především pře-
hledu akcí, které nás v letošním roce čekají 
a informovala vás o provozních záležitostech 
naší obce.

Nežli začnu s výčtem investičních akcí, 
ráda bych podotkla, že rozhodování zastupitelstva obce o stanovení 
priorit pro letošní rok bylo značně komplikováno velmi výrazným 
snížením daňových příjmů způsobeným „covidovou situací“. Obci 
tak byla příjmová část ponížena o téměř 10 milionů Kč. S ohledem 
na tuto skutečnost považujeme za prioritní pracovat s vyrovnaným 
rozpočtem, obec v žádném případě nezadlužovat, tvořit si úspory pro 
další roky a efektivně čerpat dotační prostředky tak, jak tomu bylo  
i např. v uplynulém roce. A nyní již k tomu, co nás tedy čeká….

• Rekonstrukce komunikace Proboštovský sad a výměna veřejného 
osvětlení

V současné době v ulici Proboštovský sad probíhá pokládka NN 
společností ČEZ. Na tuto bude navazovat výměna veřejného osvětlení 
a rekonstrukce povrchu. Zájmem obce je vždy zkoordinovat zájmy  
a stavby správců inženýrských sítí s investicemi obce tak, aby nedocházelo 
k opakovaným výkopům a zásahům do komunikací či chodníků. 

• Rekonstrukce ulice Levandulová

Předmětem akce je vybudování nové komunikace, odstavných ploch, 
částečně smíšeného chodníku s cyklostezkou, veřejného osvětlení 
a umístění zeleně. V současné době je dokončena projektová doku-
mentace a podána žádost o dotaci na Ministerstvu pro místní rozvoj. 
Vzhledem k finanční náročnosti celého projektu - cca 14 mil. Kč není 
možné především vlivem snížených daňových příjmů stavbu realizovat 
bez dotace. Pokud tedy obec dotaci neobdrží, nebude stavba v letošním 
roce realizována. 

• Revitalizace Proboštovského rybníka

Jedná se v podstatě o investičně největší akci letošního a přelomu 
příštího roku. Podařilo se nám získat dotaci z Operačního programu 
životního prostředí ve výši 14 794 290,-, což je 90 % způsobilých výdajů. 
V současné době se připravuje výběrové řízení na zhotovitele a práce 
budou dle požadavků dotčených orgánů započaty v září letošního 
roku. Nejnáročnější z celé stavby je samotné vypuštění rybníka. Toto 
bude probíhat za spolupráce rybářů, jednotky sboru dobrovolných 
hasičů a zhotovitele. Poslední vypuštění rybníka a následný výlov 
proběhl na podzim roku 1999 (dovoluji si připojit fotografii).

• Rekonstrukce Radnice 

Objekt Radnice, ač se jedná o stavbu cca 17 let „starou“, je ve velmi 
špatném technickém stavu. Zatéká střechou, dochází tak k poškození 
horních kanceláří a vedení sítí, okna lze otvírat a zavírat ve většině 
kanceláří jen s pomocí dvou osob, jsou zcela zjevná venkovní 
poškození fasády, okapů aj. Obec tak nechala zpracovat projektovou 
dokumentaci a v závěru roku 2020 se souhlasem zastupitelstva obce 
podala žádost o dotaci na Ministerstvu pro místní rozvoj. Pokud obec 
dotaci neobdrží, bude stavba realizována pouze částečně, a to jen „havarita 
střechy“. 

• Dětské hřiště Přítkov

Stavba byla zahájena v minulém roce a bohužel vzhledem ke klimatickým 
podmínkám, a především z důvodu odvolání ve věci stavebního řízení 
jednoho z účastníků, který se stavbou nesouhlasí, na Krajský úřad 
Ústeckého kraje, byla celá stavba přesunuta do roku letošního. Věřím 
však, že se s celou situací vypořádáme ku kompromisu všech zúčast-
něných a „přítkovské rodiny a děti“ se tak do léta dočkají nového vol-
nočasového místa, jehož součástí je několik herních prvků, pergola, 
travnaté hřiště a příslušný mobiliář. Obec na tuto stavbu získala dotaci 
z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 1 109 956,-.

• Projektové dokumentace ulice Meziškolská a Zemská

Obecní úřad ve spolupráci se zastupitelem a předsedou dopravně-bez-
pečností komise Ing. Betkou zajišťuje pořízení projektových doku-
mentací na komunikace Meziškolská a Zemská. V ulici Meziškolská 
je plánována výstavba pravostranného chodníku tak, aby byla zajiště-
na bezpečnost především chodců - dětí a rodičů, kteří každodenně 
docházejí do školy či školky, rozšíření parkovacích ploch a rekon-
strukce povrchu. V ulici Zemská je plánována rekonstrukce stávajících 
chodníků a komunikace, řešení bezpečnosti provozu a ve spolupráci 
s městem Teplice (za pekárnou se již jedná o katastr Teplic) dořešit 
chodníky a parkovací stání. Jedná se o stavby, které budou projektově 
připraveny v letošním roce s realizací v letech příštích. 
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• Bytová správa

V letošním roce stejně jako v letech předešlých nás čeká průběžná 
oprava bytového fondu. Obec má podánu žádost o dotaci na rekon-
strukci objektu U Parku 114, zadány projektové dokumentace na re-
konstrukce bytových domů Proboštovská 424 a U Parku 528 a 529. 
Rekonstrukce spočívají především v opravách střech, zateplení fasád 
či výměna výplní. V nejbližších měsících nás čeká kompletní výměna 
oken a vchodových dveří objektu bytového domu Sokolovny, které 
se již nacházejí v havarijním stavu. Majetková správa průběžně řeší 
požadavky nájemníků, opravy bytů a zabývá se přidělováním prázd-
ných bytových jednotek. Poptávka po bydlení v naší obci dlouhodobě 
výrazně převyšuje nabídku a není v silách obce uspokojit veškeré 
požadavky našich občanů. V závěru roku 2020 pověřilo zastupitelstvo 
obce majetkovou správu k vytvoření tzv. kategorizace bytů a nových 
Pravidel pro zvyšování/snižování výše nájemného. Blíže informuje ve 
svém článku slečna Eflerová.

• Různé….

Obec má dále zpracovanou druhou etapu kamerového systému, řeší 
studii budoucí podoby náměstí, dokončuje úpravu územního plánu, 
spolupracuje se zástupci tělovýchovné jednoty na revitalizaci celého 
areálu, snaží se o podporu místních spolků a vlastních příspěvkových 
organizací (škola a školka). Prioritní je životní prostředí a zeleň všeobecně. 

• Provozní záležitosti obce

Činnost obce potažmo obecního úřadu nespočívá pouze v plánování 
investičních akcí a staveb, ale velmi důležité je zajištění samotného 
provozu a s ním souvisejících činností. Zajišťujeme úklid a údržbu 
obce, pravidelné prohlídky stromů, kácení, ořezy, výsadby, opravy 
výtluků po zimě, správu našich budov, komunikací, chodníků, zeleně, 
vodních děl, odpadového hospodářství a mnoho dalšího. Avšak za 
stěžejní považujeme komunikaci a osobní kontakt s Vámi občany. 
Toto je však současnou situací velmi ztíženo a nám velmi osobní kon-
takt, ať již při návštěvě úřadu, kulturních akcí nebo jen obyčejným 
potkáním venku, opravdu chybí. 

• Covidová situace a vládní nařízení

Již je to rok, co se zcela změnily životy každého z nás a kdy jsme v pod-
statě v jakémsi napětí a někteří z nás strachu o zdraví nás samotných 
a našich blízkých. Jsou stále zaváděna nová a nová vládní nařízení  
a my se vždy snažíme prostřednictvím webových stránek či fcb obce 
sdělovat to nejdůležitější a zveřejňovat nabídku pomoci nejrůznějších 
organizací. Stále však platí i nabídka obecního úřadu pomoci lidem, 
jež se nacházejí v karanténě a potřebují zajistit nejzbytnější nákupy či 
pořízení léků. Apeluji na nás všechny, a především na rodiče místních 
dětí a mládeže k dodržování nařízených bezpečnostních pravidel, jako 
je dodržování odstupů, nošení ochrany úst aj. Jsem si vědoma, jak ob-
tížná je situace související s uzavřením škol a nyní i školek, kdy dětem 
zcela chybí kontakt s ostatními. Není zájmem obecní policie používání 
represivních prvků a vždy se snaží řešit vše domluvou. Je však ale na 
každém z nás chovat se zodpovědně k nastalé situaci. 

Vážení občané, milé děti

dovolte, abych vám závěrem popřála krásné Velikonoční svátky, které 
jsou symbolem příchodu jara, nejkrásnějším období v roce.

Bc. Jana Životová, starostka obce

Vážená paní ředitelko, vážené zaměstnankyně Mateřské školy Pastelka,
dovolte, abychom vám touto cestou vyjádřili obrovské poděkování za 
zajištění krásné soutěžní akce pro děti. Je velmi důležité v tento čas 
umět donutit jít rodiče s dětmi ven a nějak se realizovat.
Velmi si toho vážíme 

Bc. Jana Životová                            Roman Nešetřil
starostka obce                                  místostarosta obce
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Přesto jsme optimisty a věříme, že se nám stejně jako vloni podaří 
uspořádat alespoň Slavnosti obce. Navíc se jedná o jubilejní dvacátý 
ročník této stěžejní akce proboštovského kulturního kalendáře. 
Program na sobotu 12. záři je připravený, tak nám i sobě držte palce. 

Vládní opatření se dotkla také provozu Místní knihovny, takže se  
z nových prostor zatím příliš ani naše knihovnice, ani návštěvníci 
nemohli radovat. Momentálně je knihovna zcela uzavřena. Věříme, že 
se brzy vrátíme alespoň k omezenému provozu jednou týdně. Zároveň 
přejeme naší dlouholeté paní knihovnici Zdeňce Hlaváčkové brzké 
uzdravení. 

Na závěr kulturního bloku ještě jedna pochvala, a to neznámému 
tvůrci, který Panský les obohatil o nového maskota, kterému já osobně 
říkám Panáček Dubáček a další vyřezávané figurky. Zdařilá dílka 
přežila letošní zimu a já věřím, že nám budou dělat radost dlouhou 
dobu a nestanou se terčem vandalů, tak jako tomu bylo například  
u laviček a dalšího mobiliáře u rybníku Jaroslav.

Projekčně je také připravena druhá etapa kamerového systému 
obce Proboštov. Ta má dvě části. První doplňuje současný systém  
v Proboštově o kamery v lesoparku a na příjezdech do obce. Druhá 
část pak pokrývá důležitá místa v Přítkově. Doufáme, že i přes velmi 
omezený rozpočet se podaří projekt realizovat ještě letos. Veškeré 
zkušenosti s provozem stávajících kamer jsou po necelém roce 
jednoznačně kladné.

V únoru tomu byl již rok, kdy pobočka pošty v Proboštově přešla 
pod obec v rámci služby Pošta Partner. Snad mi dáte za pravdu, že to 
byl opravdu velmi dobrý krok. Naše pošta v čele s ochotnými a vždy 
usměvavými pracovnicemi zajištuje s výjimkou některých sázkových 
her i nadále prakticky všechny služby, postupně nabízí i další, například 
stále oblíbenější Balíkovnu. Přestože hlavním cílem převzetí pošty 
bylo zajištění služeb našim občanům, registrujeme velkou popularitu 
naší pošty i u přespolních, kteří se naučili pravidelně do Proboštova 
na poštu zajíždět.  

Vážení spoluobčané, 

protože nepříjemné, zneklidňující někdy až 
katastrofické zprávy se na nás hrnou ze všech 
stran, budu se snažit ve svém jarním příspěvku 
přinášet jen zprávy dobré a uklidňující.

Musím začít velkým poděkováním technickým 
pracovníkům obce za neskutečnou a poctivou 
dřinu, kterou odvedli při letošní zimní údržbě 
obce. Je pravdou, že jsme si trochu odvykli, aby 

zima probíhala vlastně normálně, takže přívaly sněhu nás každého asi 
trochu zaskočily. Je ovšem také nutné si uvědomit, že oproti dřívějším 
obdobím musí zvládnout nejen zimní údržbu, ale také úklid a spoustu 
dalších prací velmi omezený počet lidí. A před nimi klobouk dolů. 
Měl jsem možnost porovnat stav chodníků a místních komunikací  
v některých okolních obcích i městech a Proboštov a Přítkov z tohoto 
srovnání vyšly s jedničkou několikrát podtrženou.

Také další příspěvek začnu chválou. V loňském roce proběhla změna 
vedení proboštovského fotbalového oddílu. Musím říci, že to byla 
změna jednoznačně k lepšímu. Byť naši fotbalisté momentálně 
nemůžou bojovat na zeleném trávníku o body do soutěží, bodují na 
poli konsolidace klubu a vztahů v něm. O jejich činnosti se dozvíte 
více v jejich samostatném příspěvku. Já v souvislosti s fotbalem 
zmíním, že v současné době probíhají dokončovací práce na projektu 
revitalizace sportovního areálu i tělocvičny v Sokolovně. Po jejich 
dokončení bude vedení obce usilovat o získání dotace na provedení. 
Pokud se vše povede, dočkají se naši fotbalisté důstojné hrací plochy 
s divizními parametry, tréninkové plochy s umělým povrchem a zcela 
nového zázemí. Pro diváky bude připraveno zastřešení sedadel, nový 
kiosek s občerstvením a terasou či dětské hřiště. Pro širokou veřejnost 
pak tři nová sportoviště, která nahradí nevyužívaný hokejbalový 
areál. Podobné proměny se dočká i tělocvična. Již doslouživší palubky 
nahradí moderní umělý povrch, doplní se chybějící mobiliář, tak 
aby byla hala využitelná pro široké spektrum sportovních aktivit, 
součástí bude výsuvné hlediště a samozřejmě také moderní zázemí 
pro sportovce i diváky. Jak jsem již uvedl, abychom mohli celý záměr 
realizovat, bude nutné získat dotaci. Pevně věříme, že se nám podaří, 
tak jako v jiných případech, i zde zabodovat. Pokud se vše povede, dá 
se samotná realizace předpokládat v letech 2023 - 2024.

Do třetice velká pochvala patří rodině Johanisových za nápad a realizaci 
naučného lesního kvízu Jaro mezi námi, který za spoluúčasti obce při 
dodržení všech platných protiepidemických nařízení, proběhl o třetím 
březnovém víkendu v Panském lese. Rodinná akce na čerstvém 
vzduchu alespoň částečně nahradila dlouhodobě chybějící kulturní 
program. Následně na ní navázala podobnou akcí Mateřská škola 
Pastelka. I tam letí můj velký dík. Zatím stále nevíme, zda a jak budou 
v letošním roce případné akce probíhat. 
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Poslední zpráva určitě potěší všechny milovníky zvířat. Vloni poprvé 
byl zaznamenán výskyt vzácného sokola stěhovavého na komíně bývalé 
výtopny společnosti ČEZ Teplárenská. V únoru proto ornitolog Václav 
Beran nainstaloval na nejvyšším ochozu komínu (ve výšce 130 metrů) 
sokolí budku a také fotopast. A ta již po dvou dnech zaznamenala, 
že dravci budku začali využívat. Po detailním průzkumu fotografií 
ornitologové potvrdili, že se jedná o pár, a tudíž je velký předpoklad, 
že bychom se letos mohli dočkat historicky prvního odchovu mláďat 
sokola stěhovavého v Proboštově. Držím palce, opeřenci!

Na závěr mi dovolte, abych vám popřál pevné zdraví, veselou mysl 
a velkou trpělivost i optimismus na cestě ke snad lepším zítřkům. 
Pojďme se radovat z jarní přírody a dýchejme plnými doušky čerstvý 
vzduch, nasávejme sílu ze sluníčka, tak jak nám to radily naše babičky. 
A ty přece byly nejmoudřejší ze všech.

Roman Nešetřil, místostarosta obce

Nebezpečný odpad mohou přivážet pouze občané s trvalým 
pobytem v obci Proboštov a Přítkov, po předložení občanského 
průkazu. Odpad bude přebírat zaměstnanec obecního úřadu  
u hasičské zbrojnice v pátek 7. 5. 2021 od 15:00 do 19:00 hodin  
a v sobotu 8. 5. 2021 od 8:00 do 12:00 hodin. Vzhledem k tomu, 
že odpad nesmí být ponechán bez dozoru, bylo již v loňském roce 
zrušeno stanoviště v Přítkově. 

Do tohoto odpadu patří barvy (vodou neředitelné), rozpouštědla, baterie, 
lepidla, ojeté pneumatiky bez disků, oleje, elektrické a elektronické 
zařízení. Do tohoto odpadu nepatří léky, injekční stříkačky a jehly, 
eternitové desky. 

Uvítáme, když namísto svozu nebezpečného odpadu v obci 
využijete pro odevzdání starých pneumatik systému zpětného 
odběru ELTMA. Na webových stránkách www.eltma.cz  najdete 
seznam pneuservisů, autoservisů a míst prodeje pneumatik v našem 
okolí, kde můžete odevzdat jakékoliv množství použitých pneumatik 
zcela zdarma. Tím, že odevzdáte pneumatiky přes systém ELTMA, 
ušetříte obci náklady za sběr a likvidaci nebezpečného odpadu,  
do kterého se pneumatiky započítávají.

Svoz proběhne v sobotu dne 15. 5. 2021. Odpad bude odvážen od 
jednotlivých objektů a musí být umístěn před domem nejpozději  
v 6:00 hod. ráno. Do tohoto odpadu patří keramika, plasty, dřevo, starý 
nábytek, koberce a jiné velkoobjemové odpady. Do tohoto odpadu 
nepatří sutě.

Od března přestala společnost ČEZ Distribuce upozorňovat na 
odstávky dodávek elektřiny tradiční formou, tedy výlepem letáků  
v dané lokalitě. Obec proto využila možnosti umístit na své webové 
stránky banner, který ukazuje, zdali se u nás vypnutí proudu nechystá. 
Zároveň jste ve svých schránkách nalezli letáček s možností aktivovat 
si zasílání výluk do mobilů.

Jsem velmi rád, že zastupitelstvo obce opět schválilo připojení 
Proboštova k akci Vlajka pro Tibet. Jde o dlouholetou tradici, kdy 
Proboštov jako jedna z prvních obcí v regionu začal vyjadřovat 
solidaritu s utlačovaným a okupovaným Tibetem vyvěšením jeho 
vlajky. To připadá každoročně na 10. březen, neboť právě tohoto dne 
v roce 1959 došlo k násilnému potlačení tibetského povstání proti 
čínské okupaci.

Téměř rok zajíždí do Přítkova pojízdná prodejna firmy PeDu. Byli 
jsme jednou z prvních obcí, která této nabídky využila. Dnes již tuto 
službu využívá více než 50 obcí a místních částí a firma proto musela 
zakoupit další vozidlo. Od začátku března došlo k úpravě prodejních 
časů. Ty se v Přítkově sjednotily, takže nyní je možné koupit nejen 
vynikající pečivo, ale i další široký sortiment v pondělí, středu a pátek 
vždy od 12.00 do 12.30 hodin.

INFORMACE PRO OBČANY

JARNÍ SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU

INFORMACE KE ZPĚTNÉMU ODBĚRU PNEUMATIK

JARNÍ SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
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V posledních letech dochází, a vzhledem k přijetí nového zákona 
o odpadech bude i nadále docházet, ke zvyšování nákladů na svoz 
a likvidaci komunálních odpadů. I když obce a města vybírají od 
svých občanů místní poplatky za odpad, musí svoz a likvidaci od-
padů vznikajících na jejich území velkou měrou dotovat. Již nyní je 
zřejmé, že dopady nové legislativy všichni brzy pocítíme ve svých 
peněženkách a záleží pouze na nás, jak výrazný zásah to bude. 
Důkladným tříděním odpadů ušetříme nejen své peníze, ale také 
budeme chránit životní prostředí. 

Dopady nového zákona o odpadech na naši obec:

• Každoroční navyšování cen za odpad ukládaný na skládky. 
 V roce 2030 obec zaplatí za 1 tunu skládkovaného odpadu 1850 Kč. 
 V roce 2020 obec zaplatila pouze 500 Kč za 1 tunu.
• Pravidelné navyšování podílu tříděného dopadu. V roce 2025  
 je nutné vytřídit alespoň 60 % z celkové produkce odpadů. V roce  
 2030 pak musíme vytřídit alespoň 70 % z celkové produkce odpadu.  
 V letním zpravodaji vás budeme informovat, kolik odpadu jsme  
 vytřídili v loňském roce.

Co musí obec v letošním roce udělat:

• Aktualizovat smlouvu s firmou Marius Pedersen a.s.
• Vypracovat novou vyhlášku o systému shromažďování, sběru,  
 třídění a odstraňování odpadu
• Vypracovat novou vyhlášku o místním poplatku za svoz  
 komunálního odpadu. Obec má na výběr ze dvou možností: 

1.  Stanovení poplatku, který bude pro všechny občany ve stejné  
     výši. Maximální výše poplatku pro jednu osobu může dle nové   
      legislativy činit až 1200 Kč.

2.    Stanovení poplatku podle velikosti nádoby u nemovitosti a podle  
      četnosti vývozu. 

V současné době spolupracujeme s externí firmou, která nám po-
máhá nastavit naše odpadové hospodářství tak, aby bylo ekonomic-
ky efektivní, abychom vám zajistili co nejlepší prostředí pro třídění 
odpadů, abychom předcházeli vzniku odpadů a zároveň splňovali 
náročné podmínky, které nám nový zákon o odpadech ukládá. Těmito 
kroky se snažíme o zachování udržitelné míry nákladů na provoz 
odpadového hospodářství. 

Petra Sloupová, správa a evidence místních poplatků

Vážení občané,

ráda bych krátce shrnula letošní zimu, která byla po mnoha letech 
velmi bohatá na nadílku sněhu. 

Obec Proboštov letos spotřebovala přes 20 tun posypového materi-
álu, což je nejvíc za posledních 5 let. Zimní údržbu si obec zajišťu-
je sama pomocí svých pracovníků, kteří od brzkého rána, a někdy  
i do pozdních nočních hodin, prováděli úklid sněhu, posyp chodníků  
a komunikací. Tímto bych chtěla poděkovat za to, jak úklid sněhu  
a práce s tím spojené zvládli. Letošní zima si vyžádala i nutnost odvozu 
sněhu z chodníků a komunikací, aby bylo možné bezpečně projít, 
popřípadě zaparkovat vůz. Svoz sněhu probíhal hlavně na frekven-
tovaných místech obce, a to u školy, školky a na komunikacích 
Kpt. Jaroše a Proboštovská. Dále bych ráda poděkovala majitelům 
nemovitostí a občanům, kteří se do úklidu sněhu také zapojili. 

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO OBČANY

INFORMACE SPRÁVY MAJETKU OBCE

Po zimě se objevilo mnoho výmolů a výtluků na komunikacích. To 
bylo způsobeno nízkými teplotami a pak prudkým oteplením, což 
je to nejhorší, co může vozovku potkat. Silničáři se shodují na tom, 
že končící zima způsobila největší škody za posledních deset let. 
Veškeré závady na komunikacích budou ze strany obce postupně 
odstraňovány.

Komunikace Kpt. Jaroše, která je ve správě Ústeckého kraje, by měla 
projít velkou rekonstrukcí. Ta bude navazovat na rekonstrukci nevy-
hovujícího plynovodu v ul. Kpt. Jaroše a ul. Okružní. Rekonstrukce 
plynovodu proběhne v roce 2021 od března do září. Investorem 
je firma RWE GasNet, s.r.o. a zhotovitelem firma PLYNOMONT 
TEPLICE, s.r.o. Výkopové práce budou probíhat dle schválené projek-
tové dokumentace a uzavírka komunikací dle schváleného dopravního 
značení, které bude umístěno na komunikacích. V ulici Kpt. Jaroše 
a Okružní dojde k omezení parkování v místech výkopů. Vše bude 
vyznačeno. Prosím respektujte proto dopravní značení. 

Další informace včetně mapových podkladů naleznete na našich 
webových stránkách 
https://www.ouprobostov.cz/cs/aktualne/blizi-se-velka-rekonstrukce-
-plynovodu-v-ulicich-kpt-jarose-a-okruzni.html 
a informovat budeme průběžně i na fcb profilu Obecního úřadu 
Proboštov.

Chtěla bych požádat občany o trpělivost a shovívavost při rekon-
strukci. Děkuji

Bc. Martina Doležalová, vedoucí správy majetku

Vážení občané, nájemníci,

v současné době obec vlastní třináct bytových domů s celkem sto 
sedmi bytovými jednotkami, z nichž dva volné byty jsou momen-
tálně vyvěšeny formou záměru pronájmu na úřední desce obecního 
úřadu a na oficiálních webových stránkách - www.ouprobostov.cz, 
kde zároveň naleznete podklady k podání žádosti o byt. Po ukon-
čení sběru žádostí bude zahájeno řízení o přidělení bytu, ve kterém 
budou žadatelé posuzováni formou bodového hodnocení. Žadateli 
s dosaženým nejvyšším počtem bodů bude následně byt přidělen. 

Protože nám záleží na komfortu našich nájemníků, v posledních 
dvou letech obec investovala především do úprav vnitřních prostor 
bytových jednotek. Jednalo se hlavně o rekonstrukce elektrické insta-
lace, zavedení nových systémů vytápění, kdy byly původní karmy 
nahrazeny kondenzačními kotli s otopnými tělesy a byly provedeny 
částečné i kompletní rekonstrukce sociálních zařízení. Nadále obec 
Proboštov přispívala od roku 2018 do roku 2020 nájemcům obecních 
bytů finančním příspěvkem ve výši 15 000 Kč, který byl určen na 
výměnu interiérových dveří, podlahové krytiny, nákup kuchyňské 
linky a další úpravy. Tyto příspěvky byly na základě schváleného 
rozpočtu obce pro rok 2021 pozastaveny, tedy v roce 2021 nebudou 
nájemníkům poskytovány.
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Od 19. 11. 2020 do 16. 3. 2021 jsme zaevidovali 40 přestupků, ke 
kterým došlo v katastru obce Proboštov. Úkony trestního řízení 
byly zahájeny ve třech případech, dva byly majetkového charakteru, 
v jednom případě se jednalo o řízení vozidla pod vlivem alkoholu.

Co se týče přestupkového jednání, ve 12 případech se jednalo o porušení 
zákona o provozu na pozemních komunikacích, pět přestupků bylo 
majetkového charakteru, ve dvou případech je podezření z naplnění 
skutkové podstaty přestupku proti občanskému soužití a ve zbylých 
případech byl porušen zákon o ochraně veřejného zdraví a krizový 
zákon.

Jeden případ podrobněji:
Škodu ve výši několik desítek tisíc korun způsobil neznámý zloděj, 
který se v Proboštově vloupal do dílny. Odnesl si různé součástky  
k pracovnímu stroji, elektrocentrálu, nářadí a další věci. Policisté 
případ prověřují jako zločin krádeže spáchaný, s ohledem na spáchání 
v době nouzového stavu hrozí pachateli v případě dopadení až os-
mileté vězení.

por. Bc. Daniel Vítek, komisař

Na úvod bych chtěl ze strany Obecní policie Proboštov všem zod-
povědným obyvatelům obce Proboštov a Přítkov poděkovat za přístup, 
který i v této těžké době mají k nařízeným opatřením, přestože 
máme dozajisté každý jiný názor na vydávaná nařízení vlády. 

Jak již jistě víte, od 1. března platí podle vládního nařízení povinnost 
mít nasazenou roušku nebo respirátor na veřejně přístupných 
místech v zastavěném území obce. Tedy nejen v obchodech či do-
pravních prostředcích, ale i na ulicích. Rouška je povinná i mimo 
zastavěné území, pokud nelze dodržet rozestup alespoň dva metry 
- tedy i v přírodě. Jestliže se tam člověk pohybuje sám nebo jen se 
členy své rodiny, mít ji nemusí. Není přitom možné použít roušku 
látkovou, ale je třeba mít zdravotní roušku, která splňuje normu  
a brání šíření kapének. Většina lidí ale i v ulicích nosí respirátor, 
který stejně potřebují v obchodech či hromadné dopravě. Kromě re-
spirátoru jsou povoleny i nanoroušky, které splňují normu filtrační 
účinnosti alespoň 94 %. 

Ke dni 20. 3. 2021 je v naší obci 57 aktuálně nakažených osob. Čísla 
se u nás v posledních týdnech pohybují neustále kolem 60 osob  
(data byla čerpána z webových stránek    
https://www.kurzy.cz/koronavirus/probostov).

Vzhledem k tomu, že čísla u nás v obci stoupají, a sami  jste jistě 
zaznamenali ztráty známých popřípadě blízkých, berte prosím situaci 
vážně a snažte se dodržovat veškerá opatření, aby se zabránilo přenosu.

Výše nájemného většiny bytových jednotek v majetku obce Proboštov 
byla naposledy zvyšována v říjnu roku 2016 na částku 40 Kč za metr 
čtvereční. Zvýšit nájemné v obecních bytech lze vždy po 3 letech  
a maximálně o 20 %. Tedy nájemné nebylo 5 let zvyšováno, ačkoliv 
tak mohlo být učiněno v roce 2019. V závěru roku 2020 byla majet-
ková správa pověřena zastupitelstvem obce k vypracování podkla-
dů souvisejících se zvýšením nájmu. Někteří zastupitelé navrhovali 
jednorázové zvýšení o celých 20 % u všech bytů. Vedení obce však  
s jednorázovým navýšením nesouhlasilo, neboť užitková hodnota 
každého bytu je rozdílná a přišlo s návrhem roztřídění bytů do ka-
tegorií. Majetková správa tak zpracovala kategorizaci bytů dle plat-
ných předpisů (všechny byty jsou roztříděny do jednotlivých kate-
gorií se zohledněním jejich umístění, provedených investic, systému 
vytápění a dalších charakteristik jejich obytné hodnoty) a Pravidla, 
ve kterých je posuzován způsob zvyšování nájemného u nových 
bytů a u bytů se stávajícími i novými smluvními závazky. Oba do-
kumenty budou předmětem schválení zastupitelstvem obce. Až po 
schválení majetková správa zahájí proces písemného oznamování 
jednotlivým nájemníkům.

Zvýšení nájmů související s rozdělením bytů do kategorií bude násle-
dovné: 1. kategorie (navýšení o 20 % - příklad stávající nájem 40,-/1 m2, 
nový nájem 48,-/1 m2), 2. kategorie (navýšení o 15 % - příklad stávají-
cí nájem 40,-/1 m2, nový nájem 46,-/1 m2), 3. kategorie (navýšení  
o 10 % - příklad stávající nájem 40,-/1 m2, nový nájem 44,-/1 m2). 
U bytů s kompletní či částečnou rekonstrukcí bude výše nájemného 
stanovena dle vynaložené investice obce s návratností několika let, 
který již byl zastupiteli odsouhlasen z důvodu výše uvedeného vy-
věšení záměrů dvou volných bytů. Snahou obce je čerpat dotační 
prostředky na rekonstrukce objektů. Nelze však zcela na ně spolé-
hat a je nutné financovat opravy a rekonstrukce z vlastních zdrojů.  
V současné době má obec zadáno několik projektových dokumen-
tací souvisejících s rekonstrukcí objektu (zateplení, oprava střechy, 
výměna oken atd.) a podánu žádost o dotaci. 

V případě dotazů mne prosím kontaktujte na e-mailu:  
eflerova@ouprobostov.cz.

Bc. Pavla Eflerová, majetková správa

(bez redakčních úprav)

Vážení spoluobčané, přemýšlela jsem, jak začít dnešní příspěvek. Žijeme 
už rok ve složité době, kterou nikdo neočekával. Přesto nesmíme 
ztrácet naději. S optimismem čekáme na příchod jara, které nám 
přinese se sluníčkem naději, že covidovou pandemii zvládneme a vše 
se vrátí do normálu. 

Pro naši obec, a nejen pro ni to znamená hodně nových úkolů  
a rozhodnutí. Finanční stabilita v covidové době je spojena s roz-
počtovým určením daní, které byly obcím částečně sníženy. Musíme 
omezit některé plánované investice, ale nezastavíme přípravy pro 
naplnění strategických cílů na rozvoji obce. Projektové dokumentace, 
studie a návrhy je potřeba zpracovat pro získání dotací a následnou 
realizaci. Nadále se budeme snažit zajistit kvalitu života na místní 
rovni.

Milí spoluobčané, přeji vám k blížícím Velikonočním svátkům hodně 
pohody, zdraví a radosti. 

Alenka Antošová, zastupitelka

OKÉNKO ZASTUPITELŮ

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY INFORMUJE

OBECNÍ POLICIE PROBOŠTOV 
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Za poslední dobu bylo upozorněno na porušování vládního nařízení  
27 lidí, kteří si nebyli vědomi, že by cokoliv porušovali, ale byli 
ochotni zjednat na místě nápravu. Upozornění není žádným správním 
trestem a ze strany Obecní policie Proboštov nebyl prozatím nikdo 
sankcionován. Naopak se snažíme takové situace řešit formou pre-
vence a osvěty dané problematiky. Problémem, stejně jako v jiných 
obcích, jsou bohužel mladistvé osoby, které se shlukují, nedodržují 
opatření tím, že nemají zakrytý nos a ústa, nedodržují bezpečnou 
vzdálenost apod. Na tyto osoby se strážníci bohužel musí zaměřit  
s tím, že preventivním přístupem nejde situace řešit do nekonečna  
a opakované prohřešky budou řešeny represivní formou. Pevně věříme, 
že k této situaci nebude docházet.

Na závěr bychom všem obyvatelům Proboštova a Přítkova chtěli popřát 
pevné zdraví a také pevné nervy s danou situací.

Stanislav Jordán, Obecní policie Proboštov

V tomto těžkém a náročném čase se podařilo našemu pracovnímu 
kolektivu udržet chod naší školy dlouhou dobu. Ale ani nám se bohužel 
nákaza nevyhnula a škola se z rozhodnutí KHS Teplice musela uzavřít. 
I nadále je MŠ uzavřena Usnesením vlády ze dne 26. 2. 2021. Touto 
cestou bychom chtěli poděkovat všem zaměstnancům i Vám rodičům 
za spolupráci a vstřícnost, kterou jste nám projevovali. Všichni zaměst-
nanci se snažili, aby pobyt našich dětí v MŠ byl co nejpříjemnější  
a nepestřejší. V rámci možností jsme pořádali tyto aktivity:

Mikuláš, anděl a čert navštívili naši MŠ při pobytu venku v zasněžené 
zahradě.

   

ZPRÁVIČKY Z MŠ PASTELKA   

Vánoční besídky probíhaly netradičně na jednotlivých třídách a bez 
účasti rodičů. Rodičům byl poskytnut záznam z besídek. Paní učitelky 
vytvořily vánoční fotokoutky a amatérsky děti vyfotily.
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Pokusy v MŠ, při nichž se děti učí hravou formou zjišťovat, zkoumat. 
Umožňujeme dětem přiblížit vlastnosti vnějšího světa zábavnou formou.
 

Karnevalové dopoledne s rejem masek, zábavou a soutěžemi jsme si 
společně užili v jednotlivých třídách.
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Zápis do MŠ na školní rok 2021/2022

Zápis k předškolnímu vzdělávání se koná dle § 34 školského zákona 
v období od 2. května do 16. května 2021. V souvislosti s protiepi-
demickými opatřeními, která tento školní rok v mateřských školách 
provázejí, bude nutné organizaci přizpůsobit tak, aby byla zaručena 
bezpečnost dětí, dospělých, respektovány individuální možnosti  
a omezení jednotlivých účastníků a zároveň splněny všechny zákonné 
povinnosti.

Podrobnější informace o zápisu do mateřské školy budou na webových 
stránkách www.pastelka-ms.estranky.cz v sekci „Zápis“.

Novinka
Pracujeme na vytvoření nových webových stránek pro MŠ. Naším 
cílem je vytvořit přehlednější a uživatelsky příjemnější web, na kterém 
najdete všechny potřebné informace týkající se školy. 

Jednou z novinek bude virtuální návštěva mateřské školy z důvodu 
nemožnosti uskutečnit „Den otevřených dveří“.

Mateřská škola bude uzavřena v době letních prázdnin od 19. 7. 
do 20. 8. 2021.

Přeji nám Všem, abychom tuto těžkou dobu přečkali ve zdraví. 

Za Mateřskou školu Pastelka Proboštov 
Marcela Bartůňková, ředitelka školy

Vzdělávání v naší základní škole pokračuje i v době mimořádných 
opatření. Do vzdálené výuky jsou zapojeni všichni žáci. Pro distanční 
vzdělávání využíváme prostředí MS Teams. Škola zapůjčila všem 
žákům, jejichž rodiče zažádali, notebooky pro on-line výuku. Nabí-
zeli jsme i zajištění neomezených dat. Chválíme zodpovědný přístup 
velkého množství žáků a rodičů, díky kterému budou dopady výpadku 
prezenční výuky na naše žáky minimální.

Školní družina distančně

Paní vychovatelky pravidelně připravují distanční podobu programu 
školní družiny pro volný čas dětí. Najdete ji na webových stránkách 
v části pro školní družinu.

Zápis do I. třídy

Zápis do budoucího 1. ročníku se uskuteční distanční formou v prů-
běhu měsíce dubna 2021. Podrobné informace k zápisu jsou na 
webových stránkách školy www.zsprobostov.cz v části nazvané 
PŘEDŠKOLÁCI. Podoba bude stejná jako v loňském roce, kdy měl 
distanční zápis hladký průběh.

Školní jídelna

V době uzavření školy vaří školní jídelna pro zaměstnance i pro žáky 
školy. Žákům distanční výuky je však umožněno odebírání obědů 
pouze do jídlonosičů. Mnohým pracujícím rodičům tak odpadají 
starosti se zajišťováním oběda svých dětí. 

Projekt - Přírodní oblasti Země

Žáci šesté třídy měli v rámci distančně probírané látky zadaný pro-
jekt „Přírodní oblasti Země“. Každý žák si vybral jednu krajinu  
a zpracoval ji podle sebe. Povedené práce žáků si můžete prohléd-
nout na webových stránkách školy www.zsprobostov.cz. 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROBOŠTOV

Děti se v zimním období starají o ptáčky, vyrábí krmítka a pozorují 
ptačí život.

Letošní zima přála velké nadílce sněhu. Děti si radovánky se sněhem 
užily, postavily sněhuláka Ríšu, bobovaly, koulovaly se.  
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Školní kolo olympiády v anglickém jazyce 

V úterý a ve čtvrtek 9. a 11. 2. 2021 se konalo školní kolo olympiády 
v anglickém jazyce. Letošní rok samozřejmě netradičně - online, ale 
o to s větší účastí a nadšením si to alespoň vyzkoušet. Olympiáda se 
uskutečnila ve dvou kategoriích žáků 2. stupně. 

Do finále postoupilo v mladší kategorii šest žáků. 3. místo obsadil 
Dominik Slavík a Roman Nguyen ze VII. třídy, 2. místo Filip Sloup 
ze VI. třídy a na místě 1. se umístil David Suchý ze VI. třídy. 

V kategorii starších žáků se do finále probojovalo šest nejlepších žáků 
z písemné části. Na 3. a 2. příčce se umístili Dominik Židlický a Anička 
Heydová z VIII. třídy. 1. místo získal Vašek Prokeš ze třídy VIII.

Výkony všech finalistů byly skvělé a velmi vyrovnané. Všem děkujeme 
za účast a zájem se letos za mimořádných podmínek zúčastnit. 
Celkově se do olympiády přihlásilo 18 žáků 2. stupně. 

Jana Šaberová, angličtinářka

Umístění v okresním kole zeměpisné olympiády

V polovině února proběhlo okresní kolo zeměpisné olympiády. 
Letos trochu netradičně on-line, kdy se žáci přihlašovali na stránky 
Masarykovy univerzity v Brně. Práce se skládala ze tří částí - teoretické, 
praktické a práce s atlasem.

Sněhulákové klání

Naše škola přijala výzvu na zapojení se do soutěže mezi naší školou 
a Gymnáziem Jana Amose Komenského v Dubí. Byli jsme vyzváni 
ke sněhulákovému klání. Místo tělocviku měli žáci za úkol postavit 
sněhuláka, který reprezentuje nějaký sport, a dát mu jméno. V tuto 
chvíli probíhá vzájemné vyhodnocení nejlepších výtvorů. Oceňuje-
me fantazii zapojených žáků. Sněhuláky si můžete prohlédnout na 
webových stránkách školy ve fotogalerii. 
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Proboštovský fotbal prošel na přelomu léta a podzimu změnou. 
Vyměnil předsedu a všechny členy výboru, dostal nový nádech  
a hned se začalo usilovně pracovat. Rádi bychom vás nyní seznámili 
s plány a vizí, které TJ Proboštov má.

Fotbal je odjakživa prostředkem, který stmeluje lidstvo, je spojen se 
zábavou, emocemi a trávením volného času. Rádi bychom na tuto 
tradici navázali, překonali hranice fotbalu, podpořili dlouholetou 
úspěšnou práci obce a pomocí fotbalu dále stmelovali proboštovskou 
komunitu, která sdružuje všechny věkové kategorie napříč obcí. Nejde 
tedy jen o samotný fotbal, rozvoj mládeže a sportovní výsledky, ale 
o vytvoření prostředí, kam budou lidé chodit rádi nejen za fotbalem. 
Prostředí, kde si děti vyhrají na hřišti nebo kolem hřiště (ping pong, 
plážové hry, trampolína), táta se podívá na fotbal, anebo si sám pů-
jde kopnout :-) a mamka si odpočine, pokecá s kamarádkou a dá si 
něco dobrého na zub, pivečko nebo limču. 

Naší dlouhodobou prioritou je rozvoj našich dětí. Opravili jsme dětské 
kabiny, nakoupili moderní tréninkové vybavení a podporujeme 
vzdělání našich trenérů, aby rozvoj dětí byl co nejkvalitnější a již 
nyní úspěšné a talentované děti se posunuly ještě dál. Pro všechny 
věkové kategorie jsme nakoupili a nechali potisknout tréninkové 
oblečení a soupravy, abychom i mimo obec mohli Proboštov důstojně 
reprezentovat. Zapojujeme také místní obyvatele do chodu klubu.  
O náš areál a hřiště se stará skvělý správce Jirka Škvor, o čistotu našich 
dresů se stará paní Váňová, trenéry dětských kategorií jsou Jan Čermák 
a Milan Tatýrek a celá řada dalších lidí, kteří se o proboštovský fotbal 
zajímají. 

Tímto ale naše práce nekončí, naopak, jsme na začátku a budeme 
rádi, pokud se na nás přijdete na hřiště podívat. A kde nás můžete sle-
dovat i mimo hřiště? Máme Facebook, Instagram, máme i své fotba-
lové stránky a dokonce i svůj fanshop, kde si můžete pořídit reklam-
ní předměty v barvách TJ Proboštov. A až se začne opět hrát, tak si 
budete tyto reklamní předměty moct prohlédnout a případně koupit 
v našem nově zrekonstruovaném Fanshop domečku na hřišti.

Z naší školy se zúčastnilo celkem 8 žáků, každý ve své kategorii. 
Nejlépe se umístil Vašek Kříž ze šesté třídy a Michaela Betková  
z deváté třídy. Přestože oba dosáhli nadprůměrných výsledků, postup 
do krajského kola jim unikl. Všem účastníkům děkuji a blahopřeji.

Mgr. Spálová, vyučující zeměpisu

Umístění v soutěži projektu Recyklohraní

Práce žáků naší školy zajistily 2. místo v kategorii 2. stupeň základních 
škol v osvětovém úkolu Recyklohraní s názvem Velké pátrání aneb 
Na stopě vody ve vaší sklenici. Do plnění se zapojilo 144 škol. Zís-
kali jsme odměny v podobě tematických knih, deskových her, tužek  
a kalendářů.

Třídní kola únorové recitační soutěže - výsledky:

žáci 1. ročníku: 
1. Jovanovič Marína, 2. Stárková Klára

žáci 2. A: 
1. Fišerová Aneta, 2. Hora Jan, 3. Fišerová Laura

žáci 2. B: 
1. Kurapova Valerie, 2. Krásná Natálie, 3. Kruger Jan

žáci 3. ročníku distančně: 
1. Mitterwald František, 2. Čečrlová Tereza, 3. Matkovičová Adéla

žáci 4. ročníku distančně: 
1. Takáčová Anna, 2. Krejčová Nela

žáci 5. ročníku distančně: 
1. Toráčová Veronika, 2. Prošek Karel, 3. Chocholová Veronika

Vzdělávání pedagogů v době nouzových opatření

V době uzavření školy pro žáky nezůstávají se svým vzděláváním 
pozadu ani pedagogové školy. Každý již absolvoval on-line několik 
webinářů. Pravidelné jsou i porady pedagogů prostřednictvím aplikace 
MS Teams, které se konají několikrát do měsíce. Všichni jsou tak 
v neustálém spojení, vzájemně si pomáhají a podporují se. 

Za kolektiv Základní školy Proboštov

Mgr. Pavlína Langerová, ředitelka školy

Fotbal v Proboštově

Vážení spoluobčané a příznivci sportu v Proboštově,

rád bych se s Vámi podělil v této sportu zapovězené době o dění  
v TJ fotbal Proboštov.

Z pozice předsedy sportovní komise jsem v minulém období sledoval 
dění v klubu a zúčastnil jsem se i jednání, které provázelo změny 
ve vedení TJ a fotbalového klubu. Jsem velice rád, že se povedlo  
dotáhnout ke zdárnému konci změny, které v klubu probíhaly,  
a nové vedení úspěšně převzalo klub a vydalo se podle mého názoru 
cestou, která přivede fotbalový klub a TJ na místa, kam patří, a to jak 
sportovní, tak jakmile se otevřou dveře ke spolupráci s veřejností. 

Jiří Petrželka, zastupitel a předseda sportovní komise

 

 SPORT



13

Jaro 2021

ZASNĚŽENÝ SAMOROST

Letos se nám ta zima ale vydařila! Byla krásná, ladovská, s hromadami 
sněhu. My, a hlavně děti jsme si ji užili navzdory tomu, co se dělo 
kolem nás. Využili jsme každého kopce, který se v našem oko-
lí nachází, abychom ho sjeli na saních, bobech nebo ježdících. Stavěli  
jsme jednoho sněhuláka za druhým a nechyběly ani koulovačky. 
Když přišly tuhé mrazy, nastaly nám drobné komplikace od zamrz-
nutých zámků až po zamrzlou vodu. Ale nenechali jsme si zkazit 
náladu a vše jsme zvládli. Akorát škoda, že právě když začalo být 
jaro cítit ve vzduchu, dočkali jsme se uzavření školek a školských 
zařízení. Pevně věříme, že se situace zlepší a brzy se s dětmi v naší 
lesní školce potkáme a budeme pokračovat v poznávání jarního lesa. 

Kdo by měl zájem stát se alespoň na léto součástí Samorostu, v letních 
měsících u nás bude probíhat tzv. letní školka (více informací najdete 
na našem FB). 

Vladimíra Červenková, DiS, ředitelka LMŠ Samorost

Chceme tímto také poděkovat za podporu obci, všem sponzorům  
a rodičům, kteří nás podporují, a to nejen finančně, ale i povzbu-
divými zprávami. Oslovujeme také další proboštovské a jejich děti, 
aby se přišli na hřiště podívat, aby zkusili své děti dát na fotbal, protože 
trenéři jsou zde velmi přátelští a vedou zodpovědně tréninky. Děti 
mají skvělou partu a zároveň se kvalitou a výsledkově rovnají 
vrcholným klubům v kraji. 

Na závěr přejeme všem pevné zdraví a těšíme se na setkání v našem 
fotbalovém areálu.

S přátelským pozdravem Jirka Váňa a další kluci z výboru TJ Proboštov
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Tajemné sovy 

V pondělí 22. února naši školku navštívil pan Radek Jareš spolu  
s paní a panem Kolomazníkovými s programem Tajemné sovy, kdy 
nás rodina Kolomazníkova seznámila se svými krásnými ptačími 
svěřenci. Dětem představili osm druhů sov: puštíka obecného, sovu 
pálenou, sýčka obecného, výra velkého a kalouse ušatého, výrečka 
malého, sovici sněžní a „lesního hejkala“ puštíka bělavého. Některé 
z nich si děti mohly i pohladit. Děti se dozvěděly spoustu zajíma-
vých informací ze života sov, třeba že sovy prakticky nehoukají… 
Na závěr nás všechny čekalo jedno velké krásné překvapení v podobě 
orla mořského Helenky. Pro děti to byl zcela jistě nezapomenutelný 
zážitek a už teď se všichni moc těšíme na další setkání s Kolomazní-
kovými a jejich zvířecími svěřenci.  

ZPRÁVY Z MŠ U KOČIČEK, Z.S.
Sbírka pro Teplické kočky, z.s.

Rok 2020 jsme v naší školce zakončili již 2. sbírkou pro kočičky  
z útulku Teplické kočky, z.s. Děti a rodiče přinesli kočičkám krmivo, 
stelivo a další. Ještě jednou všem děkujeme. Před koncem roku jsme 
všechny dárečky předali do útulku. Na oplátku - až to bude možné - 
teplické kočičky navštíví naši školku a představí se dětem.

Zimní radovánky ve školce

Leden ve školce proběhl ve znamení zimních radovánek. Nejprve 
děti svými obrázky přivolávaly sníh a když se konečně dočkaly, užily 
si sněhu do sytosti jak na školní zahradě, tak v blízkém lese. 
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Co chystáme do konce školního roku?

Nové interaktivní a herní prvky 

Koncem března budou na školní zahradu doplněny nové výukové  
a herní prvky pro děti - např. indiánské tee-pee, pozorovatelna,  
interaktivní tabule s tématem biotop rybník, hmyz a stromy, na za-
hradě bude umístěn čmelín a zbudována králíkárna a mnoho dalšího.

Plánované akce

Do konce školního roku máme pro děti naplánováno několik zají-
mavých akcí. Vzhledem k současné situaci však není jisté, zda budou 
moci akce proběhnout, nebo je budeme muset odložit na jiný termín. 

Zmíněna již byla plánovaná návštěva zástupců Teplických koček, 
z.s. ve školce. Dále máme na 11. 4. 2021 domluvenu návštěvu pana 
Radka Jareše s Kolomazníkovými a jejich programem Zvířata kolem 
nás. Hned 21. 4. 2021 bychom chtěli s dětmi vyjet na celodenní výlet 
do Vzdělávacího a rekreačního centra Lesná v Nové Vsi v Horách. 
Dále bychom do školky rádi pozvali Divadlo V Pytli, které by si 
pro děti připravilo venkovní program místo zrušeného masopustu.  
A v neposlední řadě bychom rádi v naší školce uvítali indiány  
z Indiánské vesničky Rosehill, kteří by dětem představili život indiánů. 
Snad nám alespoň něco z uvedených akcí vyjde.

Zápis dětí do mateřské školy

Karneval ve školce

V pátek 26. února si paní učitelky s dětmi udělaly ve školce karneval. 
Plánovaný masopust s Divadlem V Pytli musel být bohužel zrušen, 
a tak paní učitelky připravily dětem vlastní program s maskami  
a spoustou soutěží. Den předtím si děti upekly masopustní koláče. 
Děti i paní učitelky si karnevalový den moc užily.
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Prázdninový provoz MŠ:

Mateřská škola bude v období letních prázdnin uzavřena ve dnech 
19. - 23. 7. 2021 a 9. - 13. 8. 2021. Během letních prázdnin přijímá-
me děti i z jiných školek - v případě volné kapacity školy.

Příměstské tábory:

V termínech 9. - 13. 8. 2021 a 23. - 27. 8. 2021 budeme i letos pořá-
dat příměstské tábory. V případě zájmu nás kontaktujte na e-mailu: 
msukocicek@msukocicek.cz nebo na tel. 602 258 150. 

Závěrem mi dovolte za celou naši školku Vám všem popřát krásné 
Velikonoce, pěkné jarní dny a hlavně zdraví.

Ing. Alena Kaucová, předseda výboru Mateřská škola U kočiček, z.s.

Vzhledem k současné situaci je i náš klub stále zavřený a tréninky 
byly přesunuty na neurčito, a tak Vám opět přinášíme pár nových 
informací o hře pétanque. Tentokrát si povíme, kdo nebo co je Fanny 
a k čemu slouží. Informace byly převzaty z webu Ubulodromu Únětice 
- www.ubulodrom.cz. 

AKTUALITY Z PÉTANQUE CLUBU PŘÍTKOV, Z.S.

Co je tedy Fanny? 
Fanny znamená prohrát 
zápas s nulou, tj. dosáh-
nout výsledku 0:13, kdy 
tým nezískal v daném 
zápase ani jeden bod.  
V tom případě tradice 
velí, že tým, který pro-
hrál, musí políbit Fanny 
na holou zadnici. Nejed-
ná se však o živou Fanny, 
ale o sošku dívky nebo 
dámy s vystrčenou holou 
zadnicí, která bývá umís-

těna v blízkosti hřiště. Tato tradice má svůj původ kdesi v Savojsku. 
Fanny prý byla ještě před 1. světovou válkou servírkou v kavárně  
v Grand-Lemps. Zákazníkům, kteří při hře nedali ani bod a prohráli 
tedy 0:13, dovolila, aby ji pro útěchu políbili na tvář. Údajně jednoho 
dne prohrál starosta města a šel si k Fanny pro polibek. Fanny ale 
starostu asi neměla příliš v lásce, protože místo polibku vylezla na 
židli, vyhrnula si sukni a vystrčila na něho svůj zadek. Starosta však 
neztratil duchapřítomnost a Fanny na její vystrčené pozadí políbil. 
A to byl začátek tradice Fanny v pétanque…

I náš klub má již svoji Fanny. Před tím, než jsme si opatřili vlastní 
Fanny, líbali hráči našeho houpacího koně.
 

Tréninky pétanque

Jakmile bude možné opět začít trénovat na venkovních hřištích,  
budou obnoveny naše pravidelné páteční tréninky. Kdo máte zájem 
a chtěl byste si pétanque vyzkoušet, můžete se přijít podívat a zahrát 
si pétanque každý pátek od cca 15:30 do 18:30 hodin (dle aktuální-
ho počasí). Tréninky probíhají v areálu Mateřské školy U kočiček.  
V případě zájmu nás můžete kontaktovat na tel. 736 758 015. 

Ing. Jindřich Kauca, předseda výboru Pétanque club Přítkov, z.s.

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ TEPLICE

Ocenění Děkujeme Teplice

11. 2. - 13. 2. 2021 jsme ocenili 41 členů humanitární jednotky, 
dobrovolníků, lidí, kteří šili roušky, nebo společnostem za pomoc 
humanitární jednotce oblastního spolku Českého červeného kříže 
Teplice na jaře 2020 (v první vlně pandemie koronaviru). 

Samotné ocenění mělo proběhnout už 13. 10. 2020, bohužel nám 
slavnostní předání zhoršení epidemiologické situace a následná 
opatření nedovolily. Nezbylo nám nic jiného než rozvést dárky, děkovné 
uznání a mince od České mincovny „DĚKUJEME“ osobně. 
Mezi oceněnými společnostmi byly např.: 

Severočeská vodárenská společnost a.s., která nám poskytla finanční 
dar 10 000 Kč, za který jsme mohli nakoupit potřeby na balení roušek.

Pecud v.o.d. Žandov, který pro naše dobrovolníky během první vlny 
poskytoval každý den čerstvé pečivo.

Pizzerie Sluis Novosedlice pro naše dobrovolníky zajistila občerstvení.

Restaurace Slunce Chabařovice, která nám přivezla občerstvení do 
tirážního stanu.

Dále jsme ocenili 37 lidí, kteří bez nároku na honorář:
- organizovali a zajišťovali telefonickou linku pro seniory
- pomáhali se šitím, balením a distribucí roušek
- rozváželi seniorům obědy, nákupy, léky 
- pomáhali u tirážního stanu v Masarykově nemocnici 
- zapojili se do projektu pod okny
- nebo svým osobním přínosem jinak pomohli humanitární 
 jednotce v první vlně pandemie koronaviru.

Děkujeme 

Českému červenému kříži Teplice za zakoupení medailí od České 
mincovny

Obci Novosedlice, obci Proboštov a městu Dubí za poskytnutí dárků 
k oceňování

Big Shock za poskytnutí energetických nápojů pro oceněné
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Nasazení humanitární jednotky OS ČČK Teplice v nemocnici  
v Karlových Varech

Ve dnech 3. - 5. 3. 2021 bylo v nemocnici v Karlových Varech nasazeno 
8 členů a dobrovolníků humanitární jednotky Českého červeného 
kříže Teplice v projektu Ústředního krizového týmu ČČK s názvem 
„MT72“ (mobilní týmy 72 hodin). Zajistili jsme 4 osoby na denní 
směnu a 4 na noční směnu. Členové sloužili na covidovém oddělení, 
kde se starali o pacienty, kteří nevyžadují intenzivní péči. 
Zajišťovali jsme například manipulaci s pacientem na lůžku, polo-
hování, dopomoc v pohybu (mimo postel), hygienu pacienta, výměnu 
plen a ošetření pokožky pacienta, úpravu lůžka, stravování (rozdá-
vání, asistence), pitný režim, základní sledování celkového stavu 
pacienta, neinvazivní měření fyziologických funkcí a všeobecnou 
pomoc zdravotnickému personálu.

Od počátku aktivního nasazení (16. 2.) jsme tak jako ČČK odsloužili 
přes 1630 hodin a nasadili přes 17 týmů z celé republiky.

Vzhledem k aktuální kritické situaci v dalších nemocnicích rozšiřujeme 
další mobilní i koordinační síly pro další nasazení.

Proto žádáme širokou veřejnost, aby nám pomohla a připojila se k nám. 
Zajistíme Vám kurz „ZÁKLADY MODERNÍHO OŠETŘOVATEL-
STVÍ“. Pojďte pomáhat s námi!!!

Přidejte se k nám na www.mscckndp.cz
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 PODĚKOVÁNÍ OD OBČANŮ
Vážená paní doktorko Lojková a vážená paní Hanesová, děkuji  
za Vaši vstřícnost, péči a lidskost, kterou věnujete svým pacientům  
v této těžké době. Vzorně se o své pacienty staráte. Moc si toho vážím.
Děkuji 

Chvátalová Ditmara

Děkuji za blahopřání k mým narozeninám.
Alena Křížková

Děkuji paní starostce a panu místostarostovi za zaslané blahopřání  
k mým narozeninám.

Ing. Mojmír Novák

Paní starostko,
děkuji Vám za přání k narozeninám a přání do nového roku. Moc mě to 
potěšilo. Totéž přeji vám a hodně úspěchů ve vaší funkci.

Eva Veverová

Děkuji za přání k mým jubilejním narozeninám. Velmi mě to potěšilo.
Lubomír Múčka

Děkuji Vám za Vaše milé blahopřání k mým narozeninám.
František Kaplan

Vážení,
velmi vám děkuji za přání k narozeninám. Mgr. Eva Láznická

Děkuji představitelům obce, a to Bc. Janě Životové a Romanu Nešetřilovi 
za blahopřání k mým narozeninám. Byl jsem velice potěšen. 
Dále děkuji i všem ostatním pracovníkům za práci, kterou dělají pro 
lidi a obec a přeji mnoho zdaru v jejich práci.

Petr Sieber

Děkuji vedení OÚ za blahopřání k mým narozeninám.
Zdeněk Jílek

Srdečné děkuji všem z OÚ Proboštov za blahopřání k mým nedávným 
77. narozeninám. Velice mne potěšilo.

Hana Petrželková

Uzávěrka dalšího čísla je 11. června 2021
Proboštovský zpravodaj - vydává obec Proboštov.
evidenční číslo MK ČR: E 10729
Vychází čtvrtletně.
Příspěvky zasílejte na e-mail: sekretariat@ouprobostov.cz 
Redakce: Roman Nešetřil, Mgr. Jaroslava Pavelková
Grafické úpravy: Lucie Kubínková 
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Španělská chřipka

Epidemie španělské chřipky s drastickým průběhem a mnohdy  
špatným koncem se objevila jako důsledek světové války. Španělsko  
patřilo mezi velmi postižené státy, ale nebylo státem původu. Chřipka 
vypukla na počátku roku 1918 ve vojenském výcvikovém táboře  
a rychle se šířila do míst s velkou koncentrací lidí, převážně na frontách. 
Na podzim chřipka postihla sever Čech s velkým soustředěním oby-
vatel. Ti byli proti nebezpečné nákaze vlivem válečných hladových 
let podvyživení a málo odolní. Nemoc se šířila kapénkovou infekcí  
i dotykem. Hlavní obranou proti pandemii se stalo omezení shroma-
žďování, zavírání úřadů, divadel, kostelů, škol. V letech 1918 - 1920 si 
španělská chřipka v českých zemích vyžádala přes 30 000 životů. 

Od 7. října do 4. listopadu 1918 byla pro epidemický zánět plic uzavřena 
škola v Proboštově, stejně jako všechny školy a ústavy v teplicko-
-šanovském okrese. Z učitelského sboru byl postižen řídící učitel 
a industriální učitelka. Řídící učitel stonal těžce.

Pan řídící František Dolejší prostonal 28. říjen, vyhlášení českoslo-
venského státu. Na zahajovacím projevu k veřejnosti po znovuote-
vření škol v listopadu ještě po těžké nemoci nemohl mluvit. Vzletný 
projev plný radosti nad vznikem republiky pronesl místo pana řídícího 
pan učitel Rudolf Sekera.

Zákaz vstupu do tramvaje bez roušky v Anglii.

Mgr. Jana Sedláková, kronikářka obce

Jiří Herlitze velitel HJ OS ČČK Teplice
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