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Vážení občané, 

dovolte, abych Vás v  těchto krásných 
slunných dnech pozdravila na stránkách 
Proboštovského zpravodaje a  informovala 
o dění na Radnici a v naší obci. 

Úvodem bych ráda vyjádřila vděk a  úctu 
vám všem, kdo jste s  vážností přistupovali 
ke „covidové situaci“ předešlých měsíců. 

Bylo velmi složité orientovat se v každodenně přijímaných nových 
nařízeních, bylo velmi těžké omezit styky s rodinou, přáteli, kulturním 
a společenským životem a zcela nejhorší byla obava o zdraví i životy 
našich blízkých. Vyjadřuji obdiv učitelům, rodičům a hlavně dětem, 
které byly danou dobou nejvíce zasaženi. Pevně věřím, že se naše 
pracovní i osobní životy vrátí zcela do normálu a  staneme se opět 
těmi občany, kteří se umí radovat z  malých i  velkých úspěchů, 
z hezkého počasí, z možnosti si jen tak poklábosit a vidět se.

Ráda bych vás blíže informovala o  akcích, které nás čekají 
v nadcházejících měsících.

• Odbahnění a sanace rybníka v Proboštově 

V  současné době je výběrové řízení na zhotovitele stavby před 
dokončením a  podpis smlouvy o  dílo je předpokládán na měsíc 
červenec. Samotná stavba započne v září letošního roku. Z důvodu 
náročnosti realizace projektu je zastupiteli schválena a  podepsána 
příkazní smlouva na manažerské řízení a  administraci projektu 
odbornou firmou. 

V  souvislosti s  Proboštovským rybníkem si dovoluji zmínit, že 
v  sobotu 5. 6. 2021 se uskutečnily již tradiční rybářské závody 
mládeže pořádané Českým rybářským svazem, místní organizací 
Teplice. I  přes nepřízeň počasí a  vydatný déšť se jednalo o  velmi 
podařenou akci, kterou si všichni účastníci užili. Touto cestou velmi 
děkuji svazu za pozvání a  za pro mne velmi slavnostní možnost 
vyhlásit umístění zúčastněných. Děti obdržely krásné ceny a svazu 
patří poklona za výbornou organizaci, a především panující dobrou 
náladu. S dětmi jsme se touto akcí na nadcházející několik let museli 
z důvodu revitalizace rybníka rozloučit.

• 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. Výměnu veřejného osvětlení 
bude na základě veřejné soutěže a  zastupitelstvem obce schválené 

smlouvy o dílo provádět společnost Marius Pedersen a.s. Co se týče 
rekonstrukce povrchu, je zadána projektová dokumentace a po jejím 
obdržení bude zahájeno výběrové řízení na zhotovitele.

• Rekonstrukce ulice Levandulová
Předmětem akce je vybudování nové komunikace, odstavných 
ploch, částečně smíšeného chodníku s  cyklostezkou, veřejného 
osvětlení a umístění zeleně. Obci se bohužel na tuto finančně velmi 
náročnou akci nepodařilo získat dotaci v  rámci podané žádosti na 
Ministerstvu pro místní rozvoj. V případě souhlasu zastupitelů bude 
žádost opakovaně podána na podzim letošního roku. 

• Rekonstrukce Radnice 
Jak jsem informovala v  přechozím zpravodaji, obec z  důvodu 
zjevného špatného technického stavu nechala zpracovat projektovou 
dokumentaci a v závěru roku 2020 se souhlasem zastupitelstva obce 
podala žádost o dotaci na Ministerstvu pro místní rozvoj. Této však 
nebylo vyhověno a stavba tak bude realizována pouze částečně, a to 
jen „oprava havarity střechy“. 

• Výměna výplní objektu bytového domu objektu Sokolovny

V roce 2017 převzala obec do svého majetku na základě darovací 
smlouvy majetek tělovýchovné jednoty. Již při převzetí majetku 
bylo zřejmé letité opotřebení a  poškození především objektu 
Sokolovny, jehož součástí je bytový dům, restaurace a sál, fitness, 
tělocvična a potřebné zázemí. Jako první obec provedla kompletní 
výměnu a rekonstrukci střechy celého objektu, která byla ve stavu 
havarijním a  zatékáním docházelo ještě k  většímu poškození 
interiérů. Dále jsme dokončili studii rekonstrukce celého 
objektu, především pak bytového domu a  tělocvičny. Kompletní 
rekonstrukci restaurace pak provedl nájemce. Z důvodu nutnosti 
výměny výplní (okna, dveře) bytového domu, se zastupitelé 
rozhodli nečekat na dotační tituly a  tuto rekonstrukci provést 
na vlastní náklad. V  současné době probíhá výběr zhotovitele 
a práce budou zahájeny v průběhu prázdnin. Věřím, že se tak naši 
nájemníci dočkají komfortnějšího bydlení a  s  tím souvisejících 
energetických úspor.

• Dětské hřiště Přítkov

Jedná se o  vytvoření volnočasového místa v  lokalitě Přítkov, kde 
zcela podobná aktivita chybí. Stavba byla zahájena již v  minulém 
roce a  bohužel přerušena a  přesunuta do letošního roku. Obec na 
tuto obdržela dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj. Zhotovitelem 
stavby je na základě veřejné soutěže a zastupitelstvem obce schválené 
smlouvy o  dílo společnost YGGDRASILMONT s.r.o. Stavba bude 
zahájena v nejbližších dnech. 
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• Odpadové hospodářství
S účinností nové legislativy k 1. 1. 2021 o odpadovém hospodářství 
byla i naše obec nucena provést změny v systému svozu a objemu 
nádob směsného a  bio odpadu. Novou legislativou jsme tlačeni 
do stále většího třídění odpadu a  maximálního snížení odpadu 
separovaného. Je nutné se těmto změnám naučit a  přizpůsobit, 
neboť je každým rokem taxativně stanoven objem odpadu, který 
jakožto obec máme možnost skládkovat za nižší cenu a  objem, 
jež je nad stanovenou hodnotu, je výrazně dražší. Tedy snahou 
nás všech je docílit hodnot s  nižší cenou skládkovného a  hledat 
úspory i v jiných kategoriích odpadů. Naše obec jako jedna z mála 
poskytuje občanům komfort v podobě nádob na  směsný, tříděný 
a bio odpad v podobě tří nádob umístěných u nemovitostí, dvakrát 
do roka se provádí svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu 
a  dále je v  lokalitě Pod Hrází umístěn bio kontejner. V  současné 
době je poplatek za svoz odpadu stanoven na té nižší úrovni ve 
výši 500 Kč pro naše občany, osoby do 18 ti let a nad 70 let jsou 
od poplatku osvobozeni. Velkým problémem jsou samozřejmě ty 
domácnosti a nemovitosti, kde žijí několikačlenné rodiny a nikdo 
z nich není v obci trvale hlášen. Tito pak platí pouze jeden poplatek 
za nemovitost. Jsme si vědomi nepříjemnosti celé situace související 
se zaváděním změn pro naše občany a  s  pomocí referentky 
odpadového hospodářství paní Petry Sloupové je snahou řešit 
jednotlivé požadavky či připomínky. V závěru letošního roku má 
obec za povinnost přijmout a  schválit novou vyhlášku týkající se 
systému svozu odpadů a poplatků. V současné době tak pracujeme 
na nejvhodnější podobě vyhlášky a  potýkáme se především 
s nevhodně nastavenou novou legislativou.

• Dění v obci
Velmi nás v  současné době trápí neukázněnost, vandalismus 
a  vytváření nepořádku v  obci omladinou místní i  přespolní. Na 
každodenním pořádku jsou úklid odpadků, dohady s  mládeží 
a  řešení oprávněných stížností občanů, kteří chtějí mít obec čistou 
a žít zde v klidu. Velmi nám je v tomto nápomocen kamerový systém. 
Nicméně obec nedisponuje takovou personální kapacitou, abychom 
mohli pokrýt hlídkovou činností 7 dní v  týdnu 24 hodin denně. 
Doposud řešila obecní policie porušování pořádku v obci domluvou 
a  poučením. Jelikož se však nejednalo o  účinný prostředek, byla 
vyzvána k součinnosti státní policie a dále budou jednotlivé případy 
řešeny s  rodiči a  povede to k  ukládání pokut či jiným nápravným 
opatřením. Za děti odpovídají rodiče, kteří velmi často netuší, kde se 
jejich děti pohybují a  jak se chovají. Vždy s  létem přicházejí oslavy 
venku, radovánky a jiná zábava, které jsou do jisté míry pochopitelné 
a  tolerovatelné. Nicméně toto chování má do zábavy velmi daleko. 
Obecní policie je občanům k  dispozici o  všední dny. V  případě, že 
občané zjistí porušení pořádku o víkendu, mohou kontaktovat obecní 
policii telefonicky či rovnou volat hlídku státní policie. 

• Ukončení se Základní školou Proboštov a  Mateřskou školou 
Pastelka Proboštov

 Závěr školního roku se nesl ve slavnostním duchu. V  pondělí 
28. června se v  obřadní síni obecního úřadu konalo slavnostní 
šerpování a  pasování budoucích prvňáčků. Celou akci zpestřila 
královna Miroslava a rytíř Merlin.

 V úterý dne 29. června proběhlo v zahradě základní školy ocenění 
nejúspěšnějších žáků. Zároveň se obecní úřad spolu s osazenstvem 
školy rozloučil se zástupkyní ředitelky školy Mgr. Jiřinou Klaškovou, 
která zde působila celých 46 let. Touto cestou si dovoluji vyjádřit 
obrovský dík za všechny ty roky věnované našim dětem, za píli 
a úsilí, s jakou paní magistra ke své práci přistupovala. Do dalších 
let pak přeji především zdraví a pohodu.

 Ve středu 30. června se v zahradě základní školy konalo slavnostní 
rozloučení s absolventy Základní školy Proboštov. Většina z nich 
odchází na střední školy, někteří na učiliště a  do rodinných 
firem. Všem přejeme spoustu úspěchů a  vkročení do nové etapy 
„dospělého“ života tou správnou nohou.

Jsem velmi ráda, že tyto slavnostní okamžiky můžeme spolu s našimi 
dětmi prožívat. 

•   Centrum Beseda
Jako pomyslnou třešničku na dortu jsem si nechala velmi pozitivní 
zprávu, jež se týká objektu Beseda. V současné době je zde umístěna 
nová knihovna a  sídlí zde praktická lékařka. Dále jsou v  objektu 
prostory pro zubaře a rehabilitaci. Vedení obce s podporou jednoho 
proboštovského občana se podařilo do volných prostor nalézt oba 
subjekty. Zubařská ordinace zde v  posledních letech velmi chyběla 
a  naši občané museli dojíždět někdy i  mimo okres Teplice. To se 
však nyní změní. Zastupitelstvo obce již schválilo a  vedení obce 
podepsalo smlouvu o  nájmu nebytových prostor s  novým lékařem. 
Pan doktor spolu se svým týmem se nyní zabývá drobnými stavebními 
úpravami a  stěhováním a  o  termínu zahájení provozu vás budeme 
informovat. Stejně tak se podařilo nalézt nájemníky pro poskytování 
služeb rehabilitace. Co je však pro naše občany nejdůležitější, že se 
nejedná o soukromé výkony, ale výkony hrazené pojišťovnami. Mám 
obrovskou radost, že se nám podařilo naplnit slib zajistit našim 
občanům plnohodnotné základní zdravotní služby,

Vážení občané, milé děti,

dovolte, abych Vám závěrem popřála krásné prázdniny plné 
slunečných a  pohodových dnů. Užijte si chvíle odpočinku, nových 
zážitků z dovolených a naberte spoustu sil a pozitivní energie.

Bc. Jana Životová, starostka obce
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Bohužel další plány nám značně narušila často se měnící a  velmi 
spletitá opatření Ministerstva zdravotnictví (MZ). Přestože jsme 
měli naplánovanou a  zajištěnou tradiční Antonínskou pouť, po 
několika konzultacích jak s MZ, tak s Krajskou hygienickou stanicí, 
jsme ji bohužel museli zrušit. Hlavním důvodem bylo, že zatímco 
například na koncertech, divadelních představeních, sportovních 
akcích či v  cirkusech mohla být zaplněna kapacita prostoru akce 
z  50 % a  maximálně 1000 lidí, tak poutě společně s  některými 
dalšími akcemi (ochutnávky, jarmarky…) byly v  té době omezeny 
maximálním počtem 150 lidí, a to včetně stánkařů, obsluhy atrakcí, 
pořadatelů. 

Naštěstí mohly proběhnout alespoň některé doprovodné akce, 
vydařený fotbalový turnaj starších přípravek za účasti 8 týmů a turnaj 
Ústecké discgolfové ligy na Británce. Tímto počinem se nám snad 
podařilo založit novou tradici a vzhledem k úspěchu akce a nadšení 
účastníků bude vedení obce zvažovat vybudování stálého areálu pro 
multigolf (možnost použití disků, fotbalového či volejbalového míče 
nebo holí a míčků) v prostoru Británky.

Věříme, že se nám podaří za dodržení všech opatření uspořádat  
11. září Slavnosti obce, které budou jubilejní dvacáté. Máme zajištěný 
bohatý program, například hudební vystoupení kapel Laura a  její 
tygři, Crazy Dogs či Petr Kalandra Memory Band. Na své si přijdou 
samozřejmě děti, těšit se můžete také třeba na ukázky historických 
zbraní a celé slavnosti zakončí bubenická světelná show. V průběhu 
prázdnin bychom rádi zorganizovali akci typu Den pro rodinu. Od  
1. července jsou avizována další uvolnění, držte nám, prosím, palce, aby 
byla takového charakteru, že budeme moci zmíněné akce uspořádat.  

Velmi intenzivně probíhá příprava Naučné stezky Proboštovským 
lesoparkem. Za přípravu podkladů musím poděkovat zastupiteli 
Jaroslavu Pokornému a  za pomoc s  historickou částí paní kronikářce 
Janě Sedlákové. Stejně tak se pracuje na druhé etapě obecního 
kamerového systému. Ten pokryje právě lesopark, dále příjezdy do 
Proboštova a důležitá místa v Přítkově.

Mnozí z vás jistě zaregistrovali poměrně překotné dění okolo mnoho let 
neprovozované a chátrající trati Oldřichov u Duchcova - Děčín, tzv. Kozí 
dráhy. S  přípravou zákona o  konzervaci nepoužívaných tratí se velmi 
přetřásala možnost nahrazení traťového svršku cyklostezkou. Zákon 
ovšem zatím neprošel a  s  největší pravděpodobností se do říjnových 
parlamentních voleb nebude znovu projednávat. Přesto zejména ze 
strany města Děčín a překvapivě i  ze strany Správy železnic (SŽ), v  jejíž 
gesci určitě není budování cyklostezek, ale údržba železničních tratí, 
trvá i  nadále snaha vyčkat na schválení zákona a  poté přeměnit trať na 
cyklostezku, třeba jen na části bývalé trati, tedy v Děčíně a blízkém okolí. 
Prioritou většiny měst a obcí, včetně té naší, je ovšem co nejrychlejší změna 
stávajícího chátrání a  neutěšeného stavu trati a  je otázka, za jak dlouho 
a zdali vůbec se naši zákonodárci k výše zmíněnému zákonu vrátí. Navíc 
není stále vyjasněno případné financování výstavby, kde se předpokládá 
minimálně finanční spoluúčast měst a obcí na trati k možné dotaci Státního 
fondu dopravní infrastruktury. Co je nad slunce jasné, je fakt, že následná 
údržba cyklostezky a  řešení všech možných problémů (hluk, odpadky...) 
by byly určitě na bedrech obcí. Po mnoha letech nezájmu o  tuto trať ze 
strany krajského vedení došlo zejména díky osobní iniciativě náměstka 
hejtmana pro cestovní ruch, kulturu a památkovou péči Mgr. Jiřího Řeháka 
k  velkému posunu. Kraj již na letošní léto objednal turistickou dopravu 
v úseku Děčín - Telnice s tím, že SŽ je dle zákona povinna uvést trať, která 
nebyla nikdy zrušena, ale je ve stavu výluky, do provozuschopného stavu 
a  provoz umožnit. V  příštím roce by pak měl být k  provozu připraven 
i zbývající úsek z Telnice do Oldřichova. Kraj má také dohodu s dopravcem, 
kterým je firma KŽD, která v oboru působí od roku 1993 a je připravena 
jak technicky, tak personálně dopravu zahájit. Je nutné připomenout, že 
od roku 2012 je stále v platnosti Memorandum o obnovení provozu vlaků 
na trati, které tehdy schválila zastupitelstva všech dotčených měst a obcí, 
včetně proboštovského. V  tomto duchu také odeslali starostové obcí 
Proboštov, Novosedlice, Telnice a Velké Chvojno otevřený dopis ministru 
dopravy Karlu Havlíčkovi. Ten v  médiích prostřednictvím tiskového 
mluvčího vzkázal, že odpoví, do uzávěrky tohoto vydání tak však neučinil. 
Následně byla na 15. června svolána do Proboštova první veřejná debata 
o budoucnosti Kozí dráhy, na kterou byli pozváni všichni zainteresovaní. 
Jsme velmi rádi, že drtivá většina pozvaných skutečně přijela a  aktivně 
vystoupila. Rovněž nás potěšil značný zájem veřejnosti, přestože byla 
akce (původně mělo jít jen o tiskovou konferenci) svolána na dopoledne 
všedního dne. Bohužel jedni z mála, kdo nepřijeli, a  to bez omluvy, byli 
právě zástupci Ministerstva dopravy ČR. Z debaty jednoznačně vyplynulo, 
že většinovým zájmem je náprava stávajícího stavu a tou nápravou je návrat 
vlaků na trať a  že se jedná o  momentálně nejrychlejší a  pravděpodobně 
také nejjednodušší a nejlevnější variantu. 

Na závěr pak účastníci zhlédli pracovní verzi dokumentu Záhada lokálek 
2 - Kozí dráha, který osobně uvedla jeho autorka Andrea Primusová.  

Vážení spoluobčané,

s  blížícím se létem se podobně jako vloni 
začala uvolňovat protipandemická opatření, 
proto jsme se snažili mimo jiné obnovit 
kulturní a  společenský život, který v  naší 
obci byl před pandemií poměrně bohatý. 
Jsem velmi rád, že se nám koncem května 
podařilo společně s TJ Proboštov uspořádat 
Dětský den. Myslím, že po dlouhém půstu 
se děti dosyta vydováděly jak při sportovně 

laděných soutěžích, tak při následném komponovaném programu. 
Tak trochu s dojetím jsem sledoval, jak někteří teenageři neohrnuli 
nos a klidně šli společně s daleko mladšími kamarády třeba skákat 
přes švihadlo nebo „lovit rybičky“. Kromě fotbalistů a  kolegů 
z  obecního úřadu patří velké poděkování za pomoc při organizaci 
akce také pracovnicím Pošty partner, MŠ Pastelka a ZŠ Proboštov. 

 Z KANCELÁŘE MÍSTOSTAROSTY OBCE
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Produkce odpadů v roce 2019 a v roce 2020 v obci Proboštov 
a Přítkov

Informace pro občany

Děkujeme všem, kteří odpad důkladně třídí a  kteří se snaží 
předcházet vzniku odpadů, protože nejlepší odpad je odpad, 
který vůbec nevznikne. 

Na webových stránkách obce naleznete informace jak správně 
třídit a kde jsou v obci umístěny společné kontejnery.

Obecní úřad provádí namátkové kontroly černých nádob na 
směsný komunální odpad. Těmito kontrolami bylo zjištěno, že 
i když bylo v loňském roce vytříděno více odpadu, zůstává nadále 
v  černých nádobách velké množství odpadu, který je možné 
dále vytřídit. V  případě, že se do duo-nádob nevejde všechen 
vytříděný odpad, je možné v  den svozu vedle nádoby připravit 
zbylé plasty a  papír. Plasty můžete odložit do pytle a  papírové 
krabice můžete jen převázat. 

Příprava nádob k vývozu
Nádoby, které připravujete k  vývozu, je nutné přistavovat včas. 
Svozová firma má určený pouze den vývozu, ale není stanovena 
denní doba, kdy budou nádoby vyvezeny. Doporučujeme nádoby 
připravit již večer před vývozem, nebo brzy ráno v den vývozu.

Nevyvezená nádoba na  odpad
V  případě, že vám svozová firma nevyvezla nádobu na odpad, 
i když jste ji připravili k výsypu včas, nás následující pracovní den 
kontaktujte a bude vám zajištěn dodatečný vývoz.  Při reklamaci 
neuskutečněného vývozu až za delší dobu, vám nedokážeme 
zaručit dodatečný svoz nádoby.

Kontakty: sloupova@ouprobostov.cz, tel.  417 532 785

Místní poplatky
Místní poplatky za svoz komunálního odpadu za rok 2021 
můžete uhradit do 31. 8. 2021 v  podatelně obecního úřadu 
v úředních hodinách anebo převodem na účet obecního úřadu. 
Údaje potřebné pro platbu převodem: číslo účtu 3224501/0100, 
VS 1340, do poznámky uveďte příjmení a  adresu pobytu. Výše 
místního poplatku pro rok 2021 je 500 Kč za osobu starší 18 let 
a mladší 70 let.

Na závěr svého příspěvku jsem si nechal velmi radostnou událost. 
Koncem května fotopast a  následně i  ornitolog potvrdili, že se 
poprvé v  monitorované historii v  Proboštově vylíhla mláďata 
sokola stěhovavého. Jedná se o dva kluky a  jednu holku, kteří se 
mají velmi čile k světu. Držme jim palce, aby odchov na nejvyšším 
ochozu komína bývalé výtopny proběhl hladce a  jejich život byl 
šťastný a spokojený.  

Přeji vám všem radostné, spokojené a  klidné prožití prázdnin, 
dovolených, prostě celého léta, a především pevné zdraví.

Roman Nešetřil, místostarosta obce

Od konce května jsou ve vestibulu radnice umístěny panely 
představující návrhy nové podoby centra obce Proboštov. 

Jejich autory jsou tepličtí architekti Petr Sedláček a  Jan Kolman. 
Pro porovnání je na třetím panelu zachycena a popsána současná 
situace. 

První koncept rekonstrukce náměstí je starý už několik let. 
Vypracoval ho teplický architekt Ing. Jan Kolman na základě zadání 
ještě za předchozího volebního období. Návrh byl předložen už za 
současného volebního období a po jeho posouzení bylo vedení obce 
zastupiteli pověřeno k zadání další studie od jiného autora. Tím se 
stal další teplický architekt Ing. Pavel Sedláček. Obě studie jsou 
nyní v konečné fázi, a protože se jedná o velmi citlivé téma, chceme, 
aby se k  zamýšlené revitalizaci centra Proboštova měli možnost 
vyjádřit místní občané. Většinový názor pak bude klíčový k dalšímu 
postupu. Buď zaujme některá z nových koncepcí a následně bude 
zadáno autorovi zpracování projektové dokumentace, z  níž mj. 
vyplynou i předpokládané náklady na celou akci a také to, zdali je 
vůbec tato koncepce v celém rozsahu proveditelná. Pokud zvítězí 
názor, že je lepší zachovat současnou podobu, třeba jen s malými 
úpravami, bude ho vedení obce respektovat. Na obrázcích, které 
jsou umístěny v zadní části zpravodaje, jsou obě studie i současný 
stav s popisem.      

Proto je velmi důležité, aby se občané Proboštova a  Přítkova 
k  návrhům vyjádřili písemně se svými náměty, připomínkami, 
doplněními a názory, který návrh je přijatelnější a proč, případně 
zdali je lepší zachovat současnou podobu. Tato vyjádření je nutné 
podat písemně na podatelnu obecního úřadu, a  to do konce 
srpna. Velmi děkujeme všem, že nám napomůžete ke správnému 
rozhodnutí.

Bc. Jana Životová, starostka a Roman Nešetřil, místostarosta 

 INFORMACE PRO OBČANY

 REVITALIZACE CENTRA OBCE

2019 2020
Směsný odpad 529,93 tun 550,49 tun
Velkoobjemový odpad 122,03 tun 134,32 tun
BIO 379,27 tun 416,99 tun
papír 46,21 tun 56,73 tun
plast 37,68 tun 47,98 tun
sklo 22,91 tun 27,28 tun
kovo 1 tuna 1,4 tun
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Po úpravě cest v  lesoparku obec postupně likviduje staré lavičky 
a odpadkové koše a nahrazuje je novým mobiliářem. 

Obec se snaží přizpůsobit klimatickým změnám, což je v  posledních 
letech velmi diskutované téma. Již v minulých letech jsme změnili režim 
sečení obecních pozemků. Trávníky se budou sekat mozaikově, část 
trávníku se poseče a část se nechá růst. Chceme tak podpořit přirozenou 
schopnost zeleně zadržovat vodu a  nečistoty, ochlazovat okolní 
prostředí zejména v  tropických dnech a  také podpořit biodiverzitu 
v  naší obci. Větší plochy zeleně budou koseny pouze 2x ročně. 

Vážení občané,
i nadále pokračují práce na rekonstrukci plynovodu v ul. Kpt. Jaroše 
a  Okružní. Práce provádí firma PLYNOMONT TEPLICE, s.r.o. 
a  investorem je RWE GasNet, s.r.o. Práce budou probíhat do září 
roku 2021. V  roce 2022 proběhne ze strany SÚS Ústeckého kraje, 
správce komunikace, pokládka nového povrchu.

V  lokalitě Proboštovský sad firma VLACH elektroinstalace s.r.o. 
provádí stavbu „Kabelizace NN vedení“, kde je investorem společnost 
ČEZ a.s. Na kabelizaci NN vedení bude navazovat rekonstrukce 
veřejného osvětlení, investor obec Proboštov, a v měsíci červenci ještě 
rekonstrukce plynovodu, kde investorem je firma RWE GasNet, s.r.o. 
a zhotovitelem firma PLYNOMONT TEPLICE, s.r.o. Stavby by měly 
být dokončeny do konce roku 2021. Chtěla bych požádat obyvatele 
Proboštovského sadu o trpělivost a shovívavost při rekonstrukci.   

 INFORMACE SPRÁVY MAJETKU OBCE

Vozidlo bude nasazováno do svozových tras prozatím nepravidelně v rámci 
zkušebního provozu.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Společnost Marius Pedersen a.s. pořídila pro provozovnu v Teplicích první vozidlo 
s dělenou nástavbou, která umožňuje současný svoz papíru i plastu.  

Vozidlo na podvozku MB Econic určeném pro městský provoz disponuje nástavbou 
SEMAT s objemem 22,5m3 a je prvním vozidlem tohoto typu, které bude v České 
republice provozováno.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPOUŠTÍME PILOTNÍ 
PROJEKT 

 
 

První vůz v ČR, který sváží papír a 
plast současně 

 

Svoz 120l a 240l nádob 
- nádoby s papírem jsou vyklápěny do jedné komory 
- nádoby s plastem jsou vyklápěny do druhé oddělené 

komory 

Svoz DUO nádob 
- pytel s plasty je obsluhou vhozen do komory pro plast 
- papír je vyklápěn do druhé oddělené komory 

 Petra Sloupová, správa a evidence místních poplatků
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 INFORMACE STAVEBNÍHO ÚŘADU

(bez redakčních úprav)

Je obnovení „Koziny“ skutečně veřejný zájem?
Téma, které by mohlo občanům Proboštova a  Přítkova být zcela 
lhostejné. Neměli jsme v  době provozování vlaků na trati z  Děčína 
do Oldřichova ani železniční zastávku a  vlaky naším katastrem jen 
projížděly. Proto léta neužívaná železniční trať procházející katastrem 
naší obce přinesla zejména klid vlastníkům přiléhajících nemovitostí, 
ale i  přirozený stavební rozmach v  okolí tohoto traťového svršku. 
Osobně jsem si při toulkách naší obcí, zvláště při procházkách po 
neužívaných kolejích mezi Novosedlicemi a  Krupkou nesčetněkrát 
kladl otázku, co s  touto tratí dál bude? Moje babička bydlela kdysi 
v  Bohosudově v  těsném sousedství tohoto, v  té době opravdu hojně 
vytíženém, rezervním spojení uhelné pánve a děčínského železničního 
uzlu a zažívali jsme společně radosti z fenoménu průmyslové revoluce 
počátku předminulého století. Ano čtete dobře, trať protínající 
Proboštov a  Přítkov by v  tomto roce oslavila 150 let. Jenže zažijete-
li v  minulém století opakovaně vypálenou část vlastní zahrady od 
parních lokomotiv, rachot motorových vlaků, podle kterých můžete 
číst denní čas a pravidelný úklid odpadků ze své zahrady, pak musíte 
být opravdový železniční nadšenec, abyste byl ochoten tyto jevy snášet. 
Asi proto byl můj děda, otec a strýc v minulosti zaměstnancem dráhy. 
Jenže to byla ještě železniční přeprava nosným druhem dopravy 
osob a nákladu, jelikož se však vývoj nedá v žádném oboru zastavit, 
nemohla železnice konkurovat jak silniční nákladní dopravě z  místa 
na místo, tak ani časovému komfortu přepravy osobními vozidly 
a autobusy. Připouštím fakt, že se v dnešní době najdou jedinci, kteří 
jsou ochotni se vrátit v minulosti i do doby před elektrickou energií, 
parní stroj a poštovní zprávy s prodlením několika týdnů čí měsíců, ale 
nedomnívám se, že jde o jedince v dnešní době převládající. Proto přes 
snahu nediskriminovat žádnou z názorových vrstev společenství, jsem 

sice v plné ochotě přijímat názory a pohledy každého z nás, což mi ale 
zároveň nedává povinnost se těmito názory hlouběji zaobírat a měnit 
své postoje.

Podobný názorový proud celého zastupitelstva obce jsem vnímal v roce 
2015, kdy byla schválena závazná Koncepce řešení dopravy v  obci 
Proboštov do roku 2025, ve které se s obnovením provozu na trati Děčín 
- Oldřichov počítalo pouze v  možnosti turistického provozu zcela 
mimo dopravní investice naší obce. Jenže, co je pro jednoho závazné, 
může být pro druhého v  jiném volebním období zcela nepodstatné. 
A tak, s iniciativou bývalého zaměstnance drah a nadšence železnice, se 
objevují názory pro opravdovou nutnost využívat tuto trať k dojíždění 
za prací do Teplic i  za cenu přestupu v  zastávce Řetenice a  tudíž 
potřebou vybudovat železniční zastávku v  Proboštově, nebo obnovit 
pravidelnou nákladní železniční dopravu po těchto kolejích, abychom 
našli potřebnou vytíženost trati, či přinejmenším využít tuto trať 
k turistické dopravě ve spásné myšlence budoucího cestovního ruchu 
spojeného s  přijetím města Krupky mezi památky Unesco. A  proto 
se ptám, je to opravdu zájmem široké veřejnosti občanů Proboštova 
a  Přítkova obnovit provoz na této železniční trati? Má být vedení 
naší obce hlavním aktivistou k záchraně této tratě? Je ochotný dnešní 
občan pro záchranu této trati opustit zvyklosti spojené s individuální 
přepravou osobními vozidly či hromadnou přepravou autobusy, kdy 
je třeba počítat, že bude-li vlak, pak nebude tolik spojů autobusů? 
Bude opravdu veřejný zájem všech občanů obce přispívat na provoz 
trati, kterou sám využije několikrát v roce, či financovat budování další 
železniční zastávky na úkor potřebnějších investic v  obci? Nemůže 
být nakonec lepším řešením napojení místních obecních cyklostezek 
a  stezek pro chodce na regionální cyklotrasu, pro svou vzdálenost 
a příp. intenzitu využití každým z nás, lepším řešením? Politici všech 
úrovní rozhodujte prosím opravdu v  zájmu veřejnosti. A  ten kdo se 
chce projet vlakem, může i  dnes použít stávající obecní zastávku na 
hlavní trati, čehož řada z nás včetně mě občas využije.

 Přeji všem krásné léto, pevné zdraví a zdravou mysl.

Ing. Václav Betka, zastupitel obce

Vážení spoluobčané, 

končí jaro, které nám přineslo sluníčko, zeleň, záplavu květů a potřebnou 
vláhu. Dočkali jsme se pozvolného  rozvolňování covidových opatření. 
Děti se vrátily do škol, i když jen na poslední měsíc školního roku.

Tradičně příchodem léta začíná dovolenkové období a  budeme mít 
možnost načerpat potřebnou pozitivní energii.

Přeji vám pohodové léto, dětem krásné prázdniny a všem tolik potřebné 
zdraví.

 Alenka Antošová, zastupitelka obce

V  následujících měsících budou vlastníkům nemovitostí chodit 
poštou výzvy od Obecního úřadu v Proboštově - stavebního odboru. 
Stavební úřad provedl kontrolu dat Registru územní identifikace, 
adres a nemovitostí v souladu s ust. § 29 až § 47, zákon č. 111/2009 
Sb., o  základních registrech v  platném znění, (dále jen RÚIAN). 
Provedenou kontrolou byly zjištěny nesrovnalosti týkající se některých 
objektů, a  proto budete vyzvání k  vyplnění tabulky na poslední 
straně zpravodaje (doplnění technicko-ekonomických atributů, 
na přiloženém formuláři Obecního úřadu Proboštov, stavebního 
odboru s uvedením čísla jednacího této výzvy). Podle § 125 odst. 1 
zákona č. 183/2006 Sb., o  územním plánování a  stavebním řádu, 
je vlastník stavby povinen uchovávat po celou dobu trvání stavby 
ověřenou dokumentaci odpovídající jejímu skutečnému provedení 
podle vydaných povolení. V  případech, kdy dokumentace stavby 
nebyla vůbec pořízena, nedochovala se nebo není v náležitém stavu, 
je vlastník stavby povinen pořídit dokumentaci skutečného provedení 
stavby.

Pokud vlastník nemovitosti již nyní ví, že údaje ve veřejně dálkovém 
přístupu nejsou doplněny, zde můžete zkontrolovat  https://vdp.cuzk.
cz, můžete tabulku vyplnit a odevzdat na podatelně obecního úřadu.

Bc. Jitka Králová, vedoucí stavebního úřadu

Řídíme se též územním plánem obce, kde je uvedeno, že lokální 
biocentrum, jako je například Proboštovský lesopark, by mělo být 
koseno maximálně 2x ročně. Díky ponechání pár desítek metrů 
„džungle“ tak mohou dostat domov desítky druhů rozličných 
živočichů.

Bc. Martina Doležalová, vedoucí správy majetku

 OKÉNKO ZASTUPITELŮ 
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V podobném duchu probíhala Čarodějnická cesta. 
30. 4. 2021 proběhl Čarodějnický den v  dopoledních hodinách 
v mateřské škole.

V  době uzavření mateřské školy probíhala distanční výuka pro 
předškolní děti. Během vzdělávání jsme měli s  rodiči výbornou 
spolupráci, za kterou moc děkujeme.
Na webových stránkách byla každý měsíc pro děti připravena 
vzdělávací činnost. 
Paní učitelky připravily pro děti a  širokou veřejnost u  naší školy 
Zajíčkovu cestu se stanovišti a  jednoduchými úkoly motivované 
velikonočními svátky. Tato akce měla velkou odezvu jak u  dětí, tak 
u dospělých.

Po otevření mateřské školy pro všechny děti bylo připraveno setkání 
s odborníky v oblasti včelařství, rybářství a malé technické univerzity.

• Včelař: děti se seznámily s významem včel pro člověka. Včelař měl 
pro děti připravený výklad a názorné pomůcky (úl, plástve, včelí vosk, 
oblek včelaře…). Děti si mohly vše vyzkoušet a prožít učení vlastním 
prožitkem. Nechyběla sladká odměna v podobě medu.

 ZPRÁVIČKY Z MŠ PASTELKA

Jako každým rokem se nám nezadržitelně blíží prázdniny a  s  tím 
spojený volnější přístup rodičů a dětí (žádná škola, žádné starosti). 
Mějte prosím na paměti, že jste stále za své ratolesti zodpovědní 
a bylo by tedy dobré vědět, co a kde dělají, už kvůli jejich bezpečnosti.

Jistě chápeme, že v letních dnech je na zahradách a pozemcích více 
práce, které se nedají stihnout přes týden, ale také jsou zde určitá 
opatření na možné rušení nočního klidu a  s  tím spojená práce 
o  víkendech a  svátcích. Toto vše je zahrnuto v  obecně závazné 
vyhlášce obce Proboštov pod č. 2/2012. Při opakovaném porušování 
nebo nerespektování tohoto opatření bude postupováno dle platného 
zákona a norem. 

Upozornění pro občany - ve všech vodních plochách v  katastru 
obce je koupání povoleno pouze na vlastní nebezpečí. Proboštovský 
rybník, Jaroslav a  přítkovskou Vápenku spravuje Český rybářský 
svaz. Ohledně záležitostí týkajících se těchto rybníků, jako je úhyn 
ryb, nepořádek a jiné, kontaktujte p.  Weisse - mobil 602 557 823, 602 
834 996.

Úřední hodiny obecní policie jsou dle úředních hodin obecního 
úřadu. V  naléhavých případech kontaktujte OO PČR Trnovany na 
tel. 417 570 160, 974 440 600 či OO PČR Dubí 417 530 250. 

Pohodové a klidné léto přeje za obecní policii Proboštov
Stanislav Jordán, vedoucí strážník

 OBECNÍ POLICIE PROBOŠTOV PŘIPOMÍNÁ   

Od 16. 3. do 16. 6. 2021 jsme zaevidovali 61 přestupků, ke kterým 
došlo v katastru obce Proboštov. Úkony trestního řízení byly zahájeny 
v pěti případech (tři byly majetkového charakteru, v jednom případě 
se jednalo o ublížení na zdraví a  jeden případ se týkal omamných 
a psychotropních látek).

Co se týče přestupkového jednání, v  48 případech se jednalo 
o  porušení zákona o  provozu na pozemních komunikacích, tři 
přestupky byly majetkového charakteru, v  šesti případech je 
podezření z naplnění skutkové podstaty přestupku proti občanskému 
soužití, ve dvou případech byl porušen zákon o ochraně veřejného 
zdraví, zbylé jsou různorodé přestupky.

Jeden případ podrobněji:

Policisté pátrají po neznámém pachateli, který v půlce dubna vnikl 
v Proboštově do areálu, kde z výrobní haly odcizil elektrické ruční 
nářadí v hodnotě sedm tisíc korun, poškozením interiéru způsobil 
bezmála šestitisícovou škodu. Ve věci byly zahájeny úkony trestního 
řízení pro přečin krádeže, za který hrozí pachateli v případě dopadení 
až dvouleté vězení.

por. Bc. Daniel Vítek, komisař

 POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY INFORMUJE
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 • Rybář: svými vyčerpávajícími informacemi nám rybář přiblížil 
život v našich vodách, dozvěděli jsme se, čím se ryby živí a obdivovali 
jsme rybářské náčiní (pruty, navijáky, podběrák, vezírek, splávky, 
olůvka …). Děti si z rybářského dopoledne odnesly spoustu zážitků 
a  příjemně strávené dopoledne u  vody. Odměnou byla rybářská 
omalovánka. 

 • Malá technická univerzita Liberec: pro děti byl připraven projekt 
STAVITELÉ MĚST A MOSTŮ. Z dětí se stali stavitelé mostů a měst, 
získaly informace, jak probíhají stavby mostů a budov, které mohou ve 
městech a na vesnicích najít.

V úterý 1. 6. 2021 se v dopoledních hodinách na zahradě MŠ konala 
oslava  DNE DĚTÍ, který  proběhl v indiánském duchu.  Pro děti byly 
připraveny soutěže, hry, hudba, indiánský tanec a odměny. 
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 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROBOŠTOV

Návrat žáků do školy a co mu předcházelo
Dne 1. března 2021 byly z  epidemiologických důvodů uzavřeny 
všechny školy. Po zlepšení situace byla 12. dubna povolena rotační 
výuka žáků 1. stupně. Do tohoto střídavého způsobu prezenční 
a distanční výuky se 10. května přidal i 2. stupeň. Běžná prezenční 
výuka všech tříd byla obnovena 24. května 2021. 

Zápis do I. třídy
Zápis do první třídy probíhal v dubnu z epidemiologických důvodů 
opět pouze distanční formou, bez přítomnosti dětí. Do 1. třídy v září 
2021 nastoupí 24 současných předškoláků. Třídní učitelkou bude 
Mgr. Kateřina Jelínková. 

Zábavná angličtina
Online realita žáky naprosto pohltila, tak jí využili naplno při tvoření 
vlastních avatarů a komiksů.

Děti rády zkoumají a  objevují nové věci, provedly pokus s  vodou 
a zkoumaly hadí kůži. Paní učitelky zpestřují výuku různými pokusy 
a zkoumáním věcí pod mikroskopem. 

17. 6. 2021 proběhl na hřišti ZŠ sportovní den „Se Sokolem do života“. 
Děti získaly za svůj sportovní výkon medaile a drobné dárky.

22. 6. 2021 celá mateřská škola vyjela na výlet do ZOOPARKU 
Chomutov. V  ZOOPARKU byl pro děti připraven výukový 
program „NAŠE ZVÍŘÁTKA“. Výlet se vydařil, děti byly plné 
zážitků. Díky projektovému dni si děti uvědomily sounáležitost 
člověka s přírodou.

24. 6. 2021 proběhla slavnostní akce, kdy nejstarší děti v kostýmech 
krále a královny pasovaly mladší děti na předškoláky. 

Blíží se konec školního roku a musíme se rozloučit také s budoucími 
školáky - slavnostní rozloučení a šerpování proběhlo dne 28. 6. 2021 
na OÚ Proboštov. Děkujeme za poskytnuté dárečky od obecního 
úřadu.

Máme radost, že se zprovoznily nové webové stránky naší 
školy (http://www.msprobostov.cz/). Stále na nich pracujeme 
a vylepšujeme je. 

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

Přejeme Vám pěkné letní dny a hlavně zdraví 

Za kolektiv Mateřské školy Pastelka Proboštov 

Marcela Bartůňková,  ředitelka školy
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Výběr z akcí školní družiny 
• Příprava zdravé svačinky

• Zahradničení na školním pozemku
• Úprava hmyzích domečků
 • Keramické dílny

• Týden s čarodějnicemi
• Výlet do ZOO Ústí nad Labem

Den dětí „Piráti z Karibiku“
Žáci deváté třídy požádali ředitelku školy, zda by se mohli ujmout 
organizace Dne dětí ve škole pro mladší spolužáky. Byla jim dána 
důvěra, sděleny hygienické podmínky a  pravidla. Deváťáci vyrobili 
mnoho zajímavých stanovišť s  pirátskou tematikou, rozdělili si 
všechny třídy 1. stupně a ujali se průvodcovství skupin. Děti si svůj 
den náramně užily. Žáky IX. třídy musíme moc pochválit. 
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Žáci VIII. třídy navštívili Kozí farmu TRK v  Proboštově, kde měli 
možnost pobýt ve výběhu koz a ochutnat kozí mléko a sýry.

Dalším odborníkem byl pan Ivo Seidl, který zasvěcoval děti do 
práce hasičů. Ukázal dětem vozový park, dýchací přístroj, vybavení 
hasičů a nechal děti mnohé vyzkoušet.

Školní výlety
Letošní školní výlety jsou ovlivněné epidemiologickou situací. Po 
rozvolnění se jednotlivé třídy domluvily, jak si svůj výlet představují:
• Litoměřice (5. ročník)
• Terezín a Duchcovský zámek (9. ročník)
• Botanická zahrada (3. a 4. ročník)
• Hrad Krupka (1. a 2. ročník)
• Včelí farma a plavecká hala (6. ročník)
• Zoopark Chomutov (7. a 8. ročník)

Výuka plavání
Epidemiologická opatření ovlivnila i  výuku plavání našich žáků. 
V  září dokončí své přerušené lekce žáci současného 4. ročníku 
a  současný 3. ročník se do nedalekého školního bazénu dostane 
v  říjnu nového školního roku. Jaro 2022 bude patřit současným 
prvňáčkům a  druhákům. Proboštov má ve svém středu rybník 
a i z tohoto důvodu je pro naše žáky velmi důležité výukou plavání 
projít.

Slavnostní rozloučení se školním rokem a  oceňování úspěšných 
žáků
29. 6. se na školním dvoře všichni rozloučili se školním rokem a byli 
oceněni nejúspěšnější žáci. Zároveň se škola hromadně rozloučila 
s končící paní zástupkyní Mgr. Jiřinou Klaškovou. 

Slavnostní ukončení školní docházky
30. 6. byla v zahradě 2. stupně slavnostně ukončena povinná školní 
docházka vycházejících žáků.

Děkujeme
Mgr. Jiřině Klaškové za její dlouholetou a obětavou práci pro školu, kde 
působila od 1. 9. 1975 jako učitelka, zástupkyně ředitele a výchovná 
poradkyně. Přejeme jí pevné zdraví a skutečně zasloužený odpočinek 
v důchodu.

Za kolektiv Základní školy Proboštov

 Mgr. Pavlína Langerová, ředitelka školy

Setkání s odborníkem v ŠD
Paní vychovatelka Jiřina Tomešová připravila ve spolupráci 
s obecní policistkou Zdeňkou Krejzovou několik setkání s dopravní 
tematikou pro žáky školní družiny. Pod hlavičkou projektu Šablony 
pro ZŠ Proboštov se s  dětmi teoreticky a  prakticky věnovaly 
dopravním značkám, dopravním pravidlům a  chování účastníka 
silničního provozu. 
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Příspěvky pedagogů:

Discgolf
V  rámci Dne dětí šestá třída vyrazila do Teplic na Letnou, kde se 
nachází discgolfové hřiště. Na začátku jsme se seznámili s  pravidly 
a vyzkoušeli různé techniky házení.  Prošli jsme všech devět stanovišť, 
která jsou rozmístěna po celém parku. Nakonec se děti rozdělily do 
skupin a zahrály si turnaj podle všech discgolfových pravidel. Svým 
výkonem byli všichni nadšeni. Hra je velice bavila a  někteří se tam 
určitě vrátí i s rodiči. 

                                                                         Mgr. Petra Spálová

Příspěvky žáků: 

ŘEŠENÍ ZÁHADY

Nedávná hodina slohu začala poněkud neobvykle. Do třídy jsem 
vstoupila s tajemným pohledem ve tváři, modrým pracovním pláštěm 
přehozeným přes rameno a se slovy: „Už jste to slyšeli?“ Děti nechápavě 
a překvapeně kroutily hlavami, vyptávaly se, co se stalo, a tak jsem jim 
naprosto vážně sdělila, že se na proboštovském nádraží stala zvláštní 
věc, všichni si o tom už od rána povídají. Zmizel jakýsi vědec. Našel 
se jen jeho plášť, který jsem přinesla do třídy. Zpočátku byly děti 
zmatené, ale postupně jim docházelo, že to bude nějaká „kulišárna“. 
Prohledali jsme společně kapsy pláště a  postupně vyskládali na 
lavici předměty, které se v  nich ukrývaly. Následně se děti rozdělily 
do dvojic, měly možnost si věci řádně prohlédnout, zdokumentovat 
pro své potřeby celý obsah kapes a  následně se pustit do tvoření 
vypravování. Úkolem bylo zahrnout do příběhu pokud možno 
všechny nalezené věci (ty jsou v  ukázkách prací zvýrazněny tučně) 
a dodržet zásady slohového útvaru - vypravování. Děti se pustily hned 
do práce a  popustily uzdu své fantazii a  představivosti. Vymýšlení 
příběhů pro ně bylo zábavné. (Ukázky prací prošly drobnými 
korekturami.)                                                                                                                                         

Mgr. Jaroslava Pavelková

ZÁHADA PANA KLOPÝTALA

„Dne 2. 11. 2020 v 17.00 hod. zemřela žena známého vědce Antonína 
Klopýtala,“ pronesl místní starosta. „Kdoví, jestli zemřela,“ ozvalo se 
z davu lidí čekajících před úřadem. To ale Klopýtala nezajímalo, jelikož 
věděl, že na „smrti“ jeho ženy něco nehraje, a tak si hleděl svého. Šel 
domů obvyklou cestou, když tu mu na hlavu spadl ořech. Podíval se 
nad sebe a … Nic netušící vědec byl přepaden. 

Asi o  půl hodiny později se probudil v  místní hospodě s  lahvovým 
pivem u úst, na stole se povalovala zátka od piva a nějaká zmuchlaná 
účtenka. Zpočátku tomu nevěnoval zvláštní pozornost, potom se 
zadíval na účtenku. Zjistil, že je čtyři roky stará. V duchu si říkal: „Co 
se to sakra děje?“ Pro jistotu se zeptal barmana, který je rok a jak se 
ocitl v  hospodě. Barman na něj neochotně vyplivl: „Je rok 2017, to 
jseš tak nalitej? Asi před půl hoďkou tě tady vyhodil taxík. Řidič říkal, 
že jsi úplně mimo, ale prej tě sem poslal nějakej chlápek. Jo a máš se 

kouknout do kapes, prej ti to nějak napoví.“ Zmatený a překvapený 
vědec si s  podivem sáhl do kapsy. Vytáhl z  ní počítačovou desku, 
náušnici po své ženě a  také jakýsi klíč. Barman se na Klopýtala po 
očku díval, ale víc pozornosti už mu nevěnoval. Dal mu jenom dva 
větrové bonbóny, aby mu nebylo cítit z pusy pivo. Vědec poděkoval. 
Pořád sice nevěděl, k čemu má všechny ty věci, co vůbec znamenají, 
ale vyběhl před hospodu.

V  tom okamžiku před sebou vidí levitující počítač. Promnul si 
nevěřícně oči. „Na co já tady ještě nenarazím,“ řekl si polohlasně. 
Napadlo ho, co by se asi stalo, kdyby do počítače zapojil desku 
nalezenou ve svém plášti? Ten počítač tu asi není jen tak. V sekundě se 
zablýsklo a Klopýtal se přenesl do počítačové hry. 

„VÍTEJ VE HŘE! Ozvalo se hlasitě. Jsi připraven bojovat?“ Zmatený 
Klopýtal už začínal tušit, že se někam díky počítači přenesl. V hlavě mu 
letělo, že už stejně nemá co ztratit, tak nahlas řekl: „Ano!“ Ve chvíli, 
kdy slovo dořekl, zachvěla se země pod jeho nohama a  najednou 
se před ním vyklubala ze žlutého obalu Kinder vajíčka ženská 
postava. „Ahoj, já jsem paní Kinder Vajíčková a  budu tě po zbytek 
hry provázet.“ Nechápající vědec se na ni však jen podíval, pozdravil 
a začal se připravovat na první level. Byl jako ve snu, nedokázal logicky 
uvažovat. Jako by ho někdo ovládal. Instruktorka ho ještě zastavila: 
„Tento boj má 10 levelů, pokud překonáš alespoň 8, vyhrál jsi to, co ti 
zaplní celé srdce, ale ne navždy!“ Klopýtal se zamyslel a pokývl hlavou. 
Paní Vajíčková stihla ještě upozornit, že se levely budou stupňovat 
a  Klopýtal by se neměl nechat zmást pocitem, že jsou jednotlivé 
úrovně zdánlivě jednoduché. 

Spustil se první level. Úkol zněl: najdi takové věci, které se sobě 
podobají. Když získáš celkem tři páry, přesuneš se do další úrovně, máš 
na to 5 minut. Vědec se vydal hledat předměty na zvláštní virtuální 
louku. Chodil sem a  tam, rozhlížel se na všechny strany, až našel 
postupně tři páry věcí z úkolu. Snad jsou to ony, pomyslel si. Ořech 
a kaštan, drátek a provázek, dvoukoruna s malou plochou kulatou 
baterií. Instruktorka se znovu odkudsi vynořila a zvolala: „Výborně! 
První level jsi zvládl. Jdeme dál.“ 

„V druhém levelu najdi něco, co vypne tuto hru. Budeš to potřebovat 
na konci naší hry. Tentokrát máš čas 3 minuty.“ Klopýtal se rychle 
pustil do práce. „Už máš jen jednu minutu,“ volala paní Vajíčková. 
Poté začala odpočítávat 10..9..8..7.. a hele, v  tu chvíli Klopýtal našel 
vypínač. Opět byl v plnění úkolu úspěšný.

Postupně se probojovával celkem hladce dál a dál až do chvíle, kdy 
přišel level 8. Instruktorka prohlásila: „Na tento level budeš mít 
o trochu více času. Musíš najít věci, které spolu nějak souvisí.“ Klopýtal 
byl v koncích, teď opravdu nechápal, co má hledat, ale byl odhodlaný 
záhadu vyřešit. Paní Vajíčková jen upřesnila: „Na splnění máš 10 
minut, když stihneš předměty najít do 5 minut, přeneseš se rovnou do 
poslední úrovně.“ Klopýtal vystartoval a začal horečně hledat. Uběhly 
3 minuty a stále nic neměl. Kde jen mohou být předměty ukryty? Tu 
se mu cosi zapíchlo do boty. Štěstí, že měl silnější podrážky. Podíval 
se a spatřil hřebík. O kousek dál ležela náplast. To bude ono! Rychle 
utíkal k instruktorce s vysvětlením: „Když se píchnete o hřebík a teče 
vám krev, dáte na si na ránu náplast.“ Instruktorka s  podivením 
pohlédla na Klopýtala, ale protože byla odpověď správná, navíc byl 
úkol zvládnut v kratším limitu, hned ho poslala do posledního levelu.

Průvodkyně seznámila vědce s  posledním úkolem. „10. level bude 
ze všech nejtěžší, budeš muset odolat!“ Klopýtal se ocitl v ohromné 
bublině, ve které se nacházela i  jeho manželka. Netušil, co se děje, 
avšak brzy pochopil. Manželka je ta, které má odolat. Marně ho 
lákala slovy: „Pojď sem, pojď mě obejmout.“ Jak rád by se k ní vrhnul, 
radostně ji objal, ale věděl, že nemůže. Manželka ho stále přemlouvala, 
naléhala, lákala k sobě, ale vědec se nedal! Zakrýval si dlaněmi uši, aby 
k němu nemohl doléhat hlas jeho ženy, pevně zavíral oči a přál si, ať 
tato zkouška už skončí. V tu chvíli se v bublině zjevila instruktorka. 
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I přes zakryté uši slyšel Klopýtal její příjemný hlas: „Právě jsi zvládl 
všechny levely, odměna na tebe bude čekat doma, teď již můžeš 
stisknout vypínač, budeš mi chybět.“ Najednou se Klopýtal vzbudil 
vedle své ženy v posteli. Nebyla mrtvá, jak tvrdili, byla úplně v pořádku 
a spokojeně oddychovala. Vědec se zmateně rozhlížel v temném pokoji 
kolem sebe. Byl to sen, nebo skutečnost?

           Miroslava Jelínková a Karolína Marešová (žákyně VI. tř.)

ZÁHADA ZTRACENÉHO VĚDCE

Již od útlého věku jsem se zabýval různými pokusy. Můj otec byl vědec 
a matka učitelka, tak jsem asi „podědil“ nějaké chytré geny. Nyní je 
mi 30 let, jmenuji se Kryštof Svátek a stal jsem se psancem, který je 
ztracen. 

Potom, co jsem začal pracovat na vyřešení energetických problémů 
světa, se mi začaly dít samé divné věci. Po mém vynálezu mě začali 
pronásledovat cizí lidé, kteří vše chtěli získat pro sebe. Když jsem 
s nimi odmítl spolupracovat, začali mě sledovat, vloupali se mi do bytu 
a  dělali problémy v  práci. Rozhodl jsem se jednat. Své zápisky jsem 
uložil na bezpečné místo a část vzorce jsem doma sepsal na účtenku 
z  obchodu, kterou jsem sroloval do ruličky a  uschoval do krabičky 
od Kinder vajíčka. Tu jsem uložil do kapsy kabátu, na který nedám 
dopustit. Mám ho už léta. Najdu v něm vše důležité. Třeba i vypínač, 
elektrickou součástku včetně drátu, kulaté ploché baterie, hřebíku 
a provázku, kdybych chtěl opět něco „koumat“. Ale na to teď není čas. 
Ještě jsem se rychle oholil, do kapsy přidal náplast, protože jsem se jako 
vždy řízl a také dva mátové bonbony, protože se mi ze všeho dělalo zle. 
Na stole jsem nechal tužkou napsaný vzkaz s časem a datem, který 
snad najde má přítelkyně. Místo psát nebudu, to ona moc dobře zná. 
To samé jsem napsal i pro sebe a schoval do kabátu. Pak jsem zamkl 
klíčem byt a utíkal na nádraží, abych se dostal co nejdál. 

Má cesta měla směřovat za mým parťákem, kamarádem, který 
by mi s  celým vynálezem pomohl. Na nádraží jsem si koupil lístek 
a  za poslední peníze si koupil pivo, abych si zkrátil čas. Zbyla mi 
dvoukoruna, kterou jsem i se zátkou hodil do kapsy. Nahmatal jsem 
prsty gumičku, ale i kaštan a náušnici připomínající tvarem podkovu 
pro štěstí, kterou nosívám stále u sebe. Už hlásí příjezd mého vlaku, 
nasedám a doufám, že brzy budu v bezpečí. Vlak jede a najednou si 
ke mně přisedá divný chlápek, který mi nenápadně ukáže svou zbraň 
a hlavou kývne, že mám jít s ním. Zvednu se, ale v tu chvíli vlak začíná 
brzdit a já rychle vyskočím ven. Odřený, ale živý běžím co nejdál. Až 
pak si uvědomím, že ve vlaku zůstal můj kabát. 

Na jednu stranu jsem rád, že žiju, ale také si uvědomím, že i když je ve 
vlaku nebezpečí, musím se co nejdříve vrátit pro svůj kabát, ve kterém 
mám své cenné věci. Musel jsem se rychle zorientovat, abych věděl, 
kde jsem, a zjistit nejbližší zastávku vlaku. Chvíli jsem bloudil, ale po 
pár minutách jsem našel silnici a stopnul si auto. Bylo to jen tak tak. 
Řidič mě dovezl na další stanici vlaku, kde jsem opět nastoupil do 
vlaku. 

Můj kabát už měl u sebe muž, který mě ohrožoval. Nenápadně jsem 
ho sledoval a  čekal, co bude dělat. Prohlédl mi všechny kapsy, ale 
naštěstí ho nezajímaly věci, které jsou pro mě důležité k  dokončení 
projektu (asi hledal peníze nebo drahé věci). Pak kabát odhodil a na 
další zastávce vystoupil! Využil jsem toho momentu a  kabát si vzal 
zpět. Zkontroloval jsem, jestli mi něco nechybí. Naštěstí vše bylo na 
svém místě. 

Zbytek cesty již proběhl bez problémů a já mohl bezpečně dorazit na 
své tajné místo. Tak snad vše klapne!

                           Aneta Vlasatá a Maxmilián Medek (žáci VI. tř.)

Po rozvolnění se tepličtí rybáři opět pustili do akcí na rybníku 
Proboštovský. Tam se již konaly dětské závody kroužku 2020 - 2021, 
který byl netradiční a po zahájení v září byl z důvodu opatření Covid 19 
pozastaven a výuka byla na rodičích. 
 

Na jaře děti složily zkoušky na dálku přes internet. Náš vedoucí kroužku 
p. Radek Jurčák, aby naučil děti praxi a  děti se dozvěděly něco více 
k  rybařství, o vodních živočiších, jak se mají chovat u vody a hlavně 
jak správně zacházet s rybou, dochází s dětmi i po ukončení kroužku 
na rybník. 
Cílem rybářských akcí na Proboštovském rybníku je co nejvíce využít 
této vody před vypuštěním. Dne 26. 6. se konaly každoroční rybářské 
závody s dětmi z Arkádie, 10. 7. se bude konat dvanáctihodinový závod 
dospělých a nakonec 28. 8. dvaceti čtyřhodinové závody pro dospělé. 
V září se začne rybník vypouštět za dozoru firmy, která bude provádět 
rekonstrukci této vodní plochy, a rybník bude vyloven.
Po jarních srážkách se podařilo po roce plně napustit rybník Jaroslav. 
Jak jste si určitě mnozí všimli, několikrát hladina překročila břeh a na 
několika místech zaplavila cestu. Bylo to vždy po velkých deštích na 
horách. Náš hospodář p. Roman Petr a  zástupce hospodáře p. Josef 
Djakov všechny vodní plochy minimálně jednou za týden kontrolují, 
při deštích každý den. Na Vápence v Přítkově se bohužel stav vody nějak 
zásadně nezměnil, ale budeme doufat, že letošní rok nebude tak suchý 
jako předešlý.
Přeji vám krásné prožití dovolených a příjemné procházky v okolí vaší 
krásné obce.

Marek Weiss, jednatel MO.ČRS.Teplice

 RYBÁŘI
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Discgolf na Británce
Kdo zavítal v  neděli 13. 6. 2021 na Británku, relaxační části obce 
s  cyklostezkou, nestačil se divit. Vzduchem zde plachtily desítky 
létajících talířů. Vůbec poprvé se v Proboštově za podpory vedení naší 
obce představil v  ČR stále relativně nový, ale dynamicky se rozvíjející 
sport - DISCGOLF. Pro neznalé tento sport vychází z principů golfu, při 
němž jde o to dostat na co nejméně hodů disk do speciálně vyrobeného 
discgolfového koše.

Discgolfový klub DGC Albium na Británce uspořádal 3. turnaj jejich 
celoroční soutěže UDGL neboli Ústecké discgolfové ligy (celkem 8 
turnajů). V  prostoru bývalého uhelného dolu bylo pro 55 účastníků 
turnaje připraveno na 10 košů (discgolfisti jim také říkají jamky), které 
byly vzdáleny od výhoziště od 57 do 103 metrů. Celková délka hřiště pak 
činila 736 metrů s parem 32. Kdo zná golfovou terminologii, tak určitě 
ocení, že na turnaji byly k vidění hned 3 krát eagle neboli 2 hody pod 
stanovený počet hodů na jamku. 
Hráči, kteří v  UDGL soutěží dle úrovně své hry v  kategoriích MA3 
- začátečníci, MA 2 - pokročilí či MA 1 - zkušení hráči, si napříč 
kategoriemi pochvalovali vysokou účast (i zahraniční - s pěti německými 
hráči), už tradičně pohodovou atmosféru UDGL, podařené počasí, ale 
hlavně úžasný prostor Británky, která je pro discgolf jako stvořená. Sport 
byl nakonec představen i  několika příchozím z  řad proboštovských 
obyvatel, kteří byli navýsost překvapeni, jak daleko disk může doplachtit.
 
Klub DGC Albium tímto děkuje obci Proboštov za svolení zde uspořádat 
náš turnaj a  hlavně za zajištění posečení vysoké trávy, bez kterého by 
se celá, účastníky velice pozitivně hodnocená akce, konat nemohla. 

Děkujeme a doufáme, že discgolf (a s ním i my, hráči), do Proboštova 
opět zavítá.

Martin Havel, člen DGC Albium Ústí nad Labem a občan obce Proboštov

Rozhovor s předsedou TJ Proboštov, z.s.  
Dlouholetá brankářská opora, velký srdcař a bouřlivák a nyní již skoro 
rok také předseda fotbalového oddílu TJ Proboštov. To vše je Michal 
Račuk, se kterým jsme si připravili rozhovor pro prázdninové číslo 
Proboštovského zpravodaje.
Máte za sebou první rok ve funkci předsedy TJ Proboštov. Jak jej 
hodnotíte?
Samozřejmě jako celá společnost i  oblast sportu byla velmi výrazně 
ovlivněna covidovou situací. I přesto si dovolím uplynulý rok hodnotit 
kladně. Podařilo se nám vytvořit velmi kvalitní manažerský tým, 
v  němž má každý určenou svou oblast působení včetně vymezených 
práv a  povinností. Naší snahou bylo především „zprůhlednit“ 
způsob financování činností tělovýchovné jednoty a  nastavit jasný 
administrativní systém. Nyní již konkrétně k  jednotlivým činnostem. 
Vytvořili jsme nové posezení - lavičky pro diváky v  okolí hřiště, 
zrekonstruovali jsme kabiny dětí umístěné v  prostorách tělocvičny, 
zmodernizovali jsme objekt kabin, pořídili jsme technické vybavení pro 
údržbu travnaté plochy a také jednotné oděvy hráčům všech kategorií 
a trenérům, založili jsme fanshop. Největší výzvou pro nás však dosud je 
najít trenéry a vedoucí k jednotlivým kategoriím, což se nám daří pouze 
částečně. 
Co vám přineslo zatím největší radost a naopak, co vás nejvíce trápí?
Největší radost mám z  perfektně fungující základny mládeže pod 
taktovkou šéftrenéra Marka Švába. Tu představují kategorie mladší 
a  starší přípravky, mladší a  starší žáci. V  současné době tato základna 
čítá cca 70 členů a další přibývají. Touto cestou si dovoluji poděkovat všem 
trenérům a rodičům za podporu a spolupráci. Nejvíce nás v současné době 
trápí odchod našeho dlouholetého správce a kustoda pana Jiřího Škvora 
a nutnost nalezení někoho nového na pozici správce areálu TJ Proboštov. 
Tímto si dovoluji vyzvat veřejnost z řad občanů obce Proboštova i okolí 
s  nabídkou tohoto pracovního místa. Jirkovi Škvorovi jménem celého 
týmu TJ Proboštov děkuji za dlouholetou výbornou spolupráci, které 
si velmi vážíme a  jen těžko nalezneme někoho podobného. (V  případě 
zájmu o  pozici správce areálu mne, prosím, kontaktujte na telefonním 
čísle: 608 959 514).
Jaké máte vize do budoucna?
Z  pohledu sportovního je naším největším přáním, aby byly zahájeny 
mistrovské zápasy a  rozjela se sezóna pro všechny naše sportovce bez 
omezení. Naším největším přáním je pak společně s  obcí a  s  využitím 
dotačních prostředků zahájit revitalizaci sportovního areálu.
Po takřka roční přestávce jste se mohli vrátit na hřiště k přípravným 
zápasům. Jaká je a bude příprava na novou sezonu A týmu a věříte, že 
se konečně dohraje až do úplného konce?
Příprava na novou sezónu bude zahájena v  závěru měsíce července 
pod taktovku nového trenéra v případě A  týmu. Ostatní kategorie jsou 
řízeny svými trenéry a vedoucími. Veškeré informace budou zveřejněny 
na webových stránkách TJ: tjprobostov.cz. Nedovolím predikovat, zda se 
sezóna dohraje až do úplného konce, nicméně v to pevně doufáme.
Jaké cíle si dáváte do nejbližší sezony?
V  případě A  týmu je naším cílem hrát jednak na vrcholu A  třídy, 
a  především svým výkonem těšit naše fanoušky a  diváky. U  dorostu si 
dáváme za cíl stabilizovat kádr hráčů, u mládeže a dětí, aby se jim dařilo 
jako doposud. Hlavní prioritou u dětí a mládeže však nejsou výsledky, ty 
jsou jen třešničkou na dortu. Důležité je především potěšení ze hry a radost 
dětí i rodičů z toho, že mohou svobodně a bez omezení sportovat. 
Na závěr mi dovolte, abych vám popřál pohodové prázdniny, a  těším se 
v srpnu zpět na hřišti při prvním mistrovském utkání A týmu.

Bc. Jana Životová, starostka obce

 SPORT
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 PŘÍCHOD LÉTA DO SAMOROSTU

Konečně jsme se dočkali, dlouhá zima za námi, covidová omezení za 
námi! Těšíme se, že bude zase dobře, a tak jsme začali Samorost chystat 
na léto. V rámci rodičovské brigády jsme zvelebili zázemí školky: starší 
děti mají nové posezení na zahrádce pod třešní, králíci nový výběh, 
provedli jsme generální úklid, spravili plot a z džungle je zase zahrada. 
S dětmi jsme také postupně začali sázet zeleninu na naše zvýšené záhony 
(už jich máme 8!) a teď netrpělivě čekáme, jaká bude úroda. 

Před koncem školního roku chceme stihnout alespoň některé akce, které 
se nám během jara nepodařilo uskutečnit, např. výlet do Ekocentra 
a včelína Ořech, školkové focení, projektový den s angličtinou či návštěvu 
divadla Krabice a rozloučení s předškoláky na Svatojánské slavnosti.  
Přejeme vám krásné a klidné léto!

Za Samorosty
Vladimíra Červenková, DiS, ředitelka

 ZPRÁVY Z MŠ U KOČIČEK, Z.S.

Nové interaktivní a herní prvky 
Koncem března byly na školní zahradu doplněny nové výukové a herní 
prvky pro děti - kočičkový totem a  indiánské tee-pee, pozorovatelna, 
domeček, pérák červík Ellík, interaktivní tabule s  tématem biotop 
rybník, hmyz a strom, na zahradu byl umístěn čmelín a byla zbudována 
králíkárna a  kurník, do kterého se v  dubnu nastěhovalo 10 křepelek. 
Kromě křepelek nově do školky přibyl zakrslý králíček a  další pár 
andulek.
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Jarní akce
Jakmile bylo možné znovu otevřít školku pro všechny děti, začali 
jsme realizovat plánované vzdělávací akce pro děti. Hned 21. 5. 
2021 navštívil naši školku Jan Bezek z Indiánské vesničky Rosehill 
a  seznámil děti se životem indiánů. Děti si zatančily, zazpívaly 
indiánskou píseň beze slov, zkusily si vystřelit z  luku a  vyrobily si 
indiánské náramky. Program se dětem velmi líbil a  máme slíbené 
pokračování programu na podzim.

V  úterý 25. 5. 2021 přijeli do školky pan Radek Jareš a  pan Petr 
Kolomazník ze Záchranné stanice pro volně žijící živočichy 
v Cholupicích se svým programem Zvířata kolem nás. Dětem ukázali 
a přiblížili život zvířat kolem nás - konkrétně s sebou přivezli pavouka, 
žábu, hada, sovu a  ježka. Děti si mohly uvedené exempláře zblízka 
prohlédnout a ty odvážnější i pohladit.   
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Dne 2. 6. 2021 se uskutečnil dlouho plánovaný celodenní výlet dětí 
do Vzdělávacího a  rekreačního centra Lesná, o.p.s. v  Nové Vsi 
v Horách. Pro děti byl připraven program na téma Bzučení včel. Děti se 
dozvěděly mnoho zajímavých informací nejen ze života včel, vyzkoušely 
si ochranný oblek včelařů, ochutnaly med, prošly a  proběhly se po 
okolních loukách a  lesích, prohlédly si včelí úly v  přírodě, společně 
vytvořily a přivezly do školky domeček z  lučních květů a vyrobily pro 
maminky svíčky z  plástů včelího vosku. Na podzim plánujeme další 
celodenní výpravu do lesenského areálu.

Ve čtvrtek 10. 6. 2021 ve školce proběhl program vzdělávací agentury 
POCHOP (POznej, Chápej, OPatruj) na téma Zvířecí obludky. Děti 
si vyslechly přednášku o zajímavostech ze zvířecí říše a mohly si zblízka 
prohlédnout několik exemplářů zvířecích „obludek“ - jednalo se opět 
o zástupce pavouků, obojživelníků, plazů i hmyzu. 

V  úterý 22. 6. 2021 jsme opět přivítali ve školce Davida Juřinu alias 
Hopsíka, který si připravil program pro naši předškolačku Nelinku 
(a nejen pro ni), se kterou jsme se touto formou rozloučili a popřáli jí 
hodně úspěchů ve škole a hodnou paní učitelku.
Hned za dva dny pak do naší školky přijelo Divadlo Krabice se svým 
vystoupením Václav a Slimák.
Školní rok jsme zakončili 30. 6. 2021 celodenním výletem do Zooparku 
v Chomutově. 

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 přijímáme 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 pořádat 
příměstské tábory. V  případě zájmu nás kontaktujte na e-mailu: 
msukocicek@msukocicek.cz nebo na tel. 602 258 150. 

Plánované akce na nový školní rok
Na začátek školního roku máme již nyní naplánováno několik 
vzdělávacích aktivit. V  polovině září se s  dětmi znovu vypravíme do 
Vzdělávacího a rekreačního centra Lesná v Nové Vsi v Horách. Říjen 
započneme výletem do Hrobčic na Naučnou stezku skřítka Hrobčíka. 
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 Zde se stal hráč našeho klubu Jindřich Kauca vicemistrem pro rok 
2021 a před turnajem převzal také pohár pro nejlepšího hráče roku 
2020.
Ještě jednou bych rád pozval nové zájemce o hru, ať se přijdou podívat 
na páteční trénink nebo plánované turnaje. Každého bez rozdílu věku 
do hry zasvětíme a  do naší výborné party přijmeme. Hrací koule 
máme k dispozici i pro nově příchozí.

Za klub Vám přejeme krásné a pohodové léto.
Ing. Jindřich Kauca, předseda výboru Pétanque club Přítkov, z.s.

O týden později s dětmi navštívíme Spolek stáje U Lucky v Bystřanech, 
kde se děti seznámí s  místními zvířaty a  svezou se na ponících. 
V polovině října bychom rádi zrealizovali další celodenní výlet, tentokrát 
do Záchranné stanice pro volně žijící živočichy v Cholupicích a o pár 
dní později školku opět navštíví David Juřina alias Hopsík se svým 
kouzelnickým a hudebním vystoupením pro děti. 
Nyní už mi jen dovolte popřát Vám krásné letní dny 

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

Po nucené odmlce vyvolané vládními opatřeními, nejen v  oblasti 
amatérského sportu, zahájil náš klub koncem května opět své 
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 aktuálního počasí). Tréninky 
probíhají v  areálu Mateřské školy U  kočiček. V  případě zájmu nás 
můžete kontaktovat na tel. 736 758 015.
Vedle toho proběhla výroční valná hromada spolku, která vyhodnotila 
rok 2020 a stanovila aktivity na rok 2021. 
Rozhodli jsme mimo jiné i o tom, že se náš klub zaregistruje do České 
asociace pétanquových klubů (ČAPEK) sdružené v České unii sportu 
(ČUS), aby se registrovaní hráči mohli účastnit i oficiálních turnajů, 
včetně mistrovských turnajů.
Dále jsme vyhodnotili PÉTANQUE LIGU PŘÍTKOV 2020, kde se 
na vítězných pozicích umístili: Karel Klug ml., Karel Klug st. a Alex 
Musil. Medailisté obdrželi pohár a  všichni účastníci ligy pamětní 
košonek. Členkou klubu s nejvíce odehranými zápasy se stala Blanka 
Seistová, která odehrála během sezóny neuvěřitelných 79 zápasů.

 AKTUALITY Z PÉTANQUE CLUBU PŘÍTKOV, Z.S.

Zavzpomínali jsme na našeho kamaráda Pavla Štěpánka, který nás 
bohužel na jaře navždy opustil a  který byl pravidelným účastníkem 
našich zápasů a  výborným společníkem. Domluvili jsme se, že 
budeme na jeho památku pořádat každý rok turnaj a  první ročník 
se bude konat již dne 2. 7. 2021 od 15:30 hodin. Systém hry bude 
tzv. supermele, což je náhodný los hráčů/týmů v každém kole, který 
zajišťuje vyváženou kvalitu týmů. V  každém případě jde ve hře 
primárně o zábavu a konečný výsledek není tím nejdůležitějším. 
Tímto zveme a rádi přivítáme každého, kdo má chuť hru zkusit nebo 
se alespoň podívat, jak se pétanque hraje.
Během léta či brzkého podzimu bude v  našem areálu pod záštitou 
ČAPEK uspořádán Zemský pohár, ve kterém se utká 10 nejlepších 
registrovaných hráčů z Čech proti 10 nejlepším registrovaným hráčům 
z Moravy. Termín turnaje bude ještě upřesněn.
Vedle našich tréninků se také rozehrála oficiální pétanque sezóna 
v rámci ČAPEK, kdy se dohrál ročník 2020 ligy a extraligy (mistrem 
se stal klub 1. PKP Vrchlabí) a  odehrály se první turnaje, včetně 
Mistrovství ČR trojic v zámeckém parku Praha Trója. 

 ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ

Hon na čarodějnice
30. 4. a 1. 5. 2021 proběhla na Teplicku soutěž „Hon na čarodějnice“, 
které se dohromady zúčastnilo 423 dětí. 
30. 4. 2021 soutěž probíhala od 12 do 19 hodin. Start byl u rybníku 
Jaroslav v  Proboštově, zde se děti zaregistrovaly do soutěže 
a  absolvovaly 2 kilometry dlouhou trasu s  dvanácti otázkami. 
Celá soutěž končila u  výdejního okénka místní skupiny Českého 
červeného kříže Novosedlice Dubí Proboštov, kde si děti převzaly za 
absolvování této stezky odměnu a průkaz lovce čarodějnic. Akce se 
za celý den zúčastnilo 253 dětí. Celá soutěž probíhala v rámci všech 
vládních nařízení. 



   Léto 2021

20

 KRONIKA OBCE

Spolky zapsané v kronice Proboštova
Československý svaz žen byl nadšenými budovatelkami socialismu 
založen záhy po válce. Časem politický nádech organizace vyvanul 
a praktické ženy se věnovaly tomu, co obec a místní poměry obce 
potřebovaly, organizovaly brigády, uklízely obec, pomáhaly školám, 
pořádaly akce pro členky i pro veřejnost. Pěší výlet na Komáří vížku 
pro děti, zájezd do děčínské zoologické zahrady pro maminky 
s  dětmi a  další zájezd pro důchodce do Litoměřic na výstavu 
Zahrada Čech.  Šikovné ženy dokázaly uspořádat během několika 
podzimních týdnů roku 1973 i dvě pěkné mikulášské besídky pro děti 
i důchodce. Z kroniky svazu žen se dozvíme, že ženy k akci napekly 
pečivo, že vyhrávalo Proboštovské trio nebo k  jiné akci duo pana 
Myroniuka a Lupínka. Často si na společných zábavách, besídkách 
i  na výročních schůzích všichni zatančili. Během devadesátých let 
ženy pořádaly pravidelně zájezdy za ovzduším, pro děti Dětské 
dny, karnevaly, oslavy Mezinárodního dne žen a maminkami tehdy 
velmi vyhledávané burzy dětského ošacení. V  kronice najdeme 
poděkování občanského sdružení Fondu ohrožených dětí za finanční 
dar - výtěžek z činnosti, zajímavé dopisy a články z okresního tisku. 
„Duší“ organizace byla mnoho let obětavá paní Jindra Lidmilová, 
sama matka několika dětí. Proboštovská organizace Českého 
svazu žen měla v  té době 163 členů. Oceněním jejich činnosti pro 
společnost byl tento článek v Teplickém deníku. 

Ženy v Proboštově nezahálí
O jedné z akcí, která pohladila duši a zahřála u srdce, nám napsaly 
čtenářky M. Brabcová a  Z. Fuchsová. Pořadatelem veselých 
zabijačkových hodů v  Kulturním domě v  Proboštově, byl Český 
svaz žen. K  tanci a  poslechu přijela zahrát kapela „Heligonka“ 
z Kladna. Pořadatelkám z ČSŽ, které se o kulturní akce starají, náleží 
uznání a  poděkování, vždyť vyprodaný sál svědčil o  tom, že ženy 
v  Proboštově nezahálí. Obě čtenářky už se těší na podzim, kdy se 
akce bude opakovat.

Jana Sedláková, kronikářka obce

Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří na soutěži pomáhali a  kteří 
jakkoliv přispěli k  její realizaci. Soutěž realizovaly místní skupiny 
Českého červeného kříže Novosedlice Dubí Proboštov (MS ČČK 
NDP) a  Hrob Osek Háj (MS ČČK HOH) ve spolupráci s  obcí 
Novosedlice, městem Hrob, obcí Háj u Duchcova, hasiči Hrob, hasiči 
Háj u Duchcova, kulturně-sportovní komise Novosedlice a kulturní 
komise Háj u Duchcova.
Soutěž podpořili - KOLOSHOP, BONEKA, NADAČNÍ FOND 
ALBERT, ALBERT ČESKÁ REPUBLIKA, OBEC NOVOSEDLICE, 
MĚSTO DUBÍ, MĚSTO HROB A OBEC HÁJ U DUCHCOVA.

Za MS ČČK NDP Jiří Herlitze
Za MS ČČK HOH David Kašpar
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Dne 29. 3. 2021 nás náhle opustil po krátké a  těžké nemoci pan  
MUDr. Pavel Štěpánek.
Dlouhá léta pracoval jako praktický lékař na Dolech Bílina a svou profesi 
bral jako své poslání.  
I  po odchodu do důchodu se věnoval lidem ve svém okolí, neboť 
k  lidskému utrpení a  těžkostem lidských životů nezůstával chladným. 
Pomáhal se vzděláním dětem v Africe, byl aktivní v boji proti zákeřné 
nemoci NOMA, přispíval na výcvik asistenčních psů... Dokázal 
naslouchat a pomoci tam, kde to bylo potřeba. 
V posledních letech byl i aktivním členem Petanque Clubu Přítkov. Měl 
zde přátele, kteří pro něj mnoho znamenali. 
Byl velmi citlivým, skromným člověkem, který se dokázal těšit 
i  z  maličkostí a  který se až do konce velice hezky, s  velkou láskou 
a nasazením  staral o svou nemocnou manželku. 
Pan doktor Pavel Štěpánek, náš drahý manžel, milovaný tatínek, bratr, 
tchán, dědeček, švagr a strýc nám všem bude velice chybět. Bude chybět 
i svým přátelům a mnoha dobrým lidem v Přítkově a okolí. 
S vděčností a láskou na něj vzpomínáme. Zůstane navždy v našich srdcích.

Rodina Štěpánkova

SOUČASNOST
Střed obce Proboštov není dnes ani náves, ani náměstí, 
není místem zastavení, potkávání, denního života atd. 

Nedávno postavená budova nové radnice, jako významná 
architektura centra nedosáhla dosud důstojného a odpovídajícího 
významového postavení. Radnice jako dominující architektura 
místa postrádá zřetelné kompoziční postavení v prostoru náměstí 
Svobody. 

Frekventovaná křižovatka dopravně zatížených ulic je v tomto 
kompozičním chápání spíše hrubou závadou a překážkou. 

Historický element (kaplička sv. Antonína) nemá v současném 
stavu důstojné místo

Vodní toky jsou skryty očím, vodní prvek, kdysi významný přírodní 
živel v centru obce chybí 

Objekty spojené s vývojem obce a architektury domů orientované 
k centrálnímu prostoru jsou dnes vesměs skryté za clonou druhově 
různorodé až chaoticky vyrostlé zeleně.

Centrální prostor postrádá kompoziční osy, měřítko i kvalitní detail. 

Studie náměstí Svobody Proboštov
SOUČASNOST

Střed obce Proboštov není dnes ani náves, ani náměstí, 
není místem zastavení, potkávání, denního života atd.

• Nedávno postavená budova nové radnice, jako významná 
architektura centra nedosáhla dosud důstojného a  odpovídajícího 
významového postavení. Radnice jako dominující architektura místa 
postrádá zřetelné kompoziční postavení v prostoru náměstí Svobody. 

• Frekventovaná křižovatka dopravně zatížených ulic je v  tomto 
kompozičním chápání spíše hrubou závadou a překážkou. 

• Historický element (kaplička sv. Antonína) nemá v současném stavu 
důstojné místo.

• Vodní toky jsou skryty očím, vodní prvek, kdysi významný přírodní 
živel v centru obce chybí.

• Objekty spojené s vývojem obce a architektury domů orientované 
k  centrálnímu prostoru jsou dnes vesměs skryté za clonou druhově 
různorodé až chaoticky vyrostlé zeleně.

• Centrální prostor postrádá kompoziční osy, měřítko i kvalitní detail. 
studie návrhů na straně 22
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Mottem konceptu je vymezení pojmu "centrum městysu".
Je nutno akceptovat, že prostor nebude nikdy plně obestavěn
tak, aby získal charakter náměstí a naopak nikdy už nebude
vesnickou návsí s potokem, kaplí, hospodou a požární nádrží.
Měl by být místem setkávání lidí místních i přespolních.
Místem s jasnou prostorovou hierarchií (členěním i spojením),
místem s dostatečnou gravitací, aby vyzývalo k užívání
charakteristikou města oproti vesnici je aktivní pobyt
ve veřejném prostoru na ulici nebo na náměstí.
Realizace správy obce a služby poskytované občanům
na nové radnici jsou samozřejmostí centra.

Základem návrhu je "ohraničení" místa , definice vstupů
nová funkce ploch a s tím spojená změna povrchů.
Redukce nevhodných prvků včetně části zeleně (jehličnanů)
a naopak vkládání prvků nových včetně stromů a keřů.
nové trasování tranzitní komunikace v návaznosti na nové
dopravní řešení křižovatky Proboštovská, Kpt. Jaroše.
Koncepce parkování bude vycházet z dostupnosti funkcí.
Návrh definuje místo budoucí vhodné dostavby (byty)
koncept klade důraz na dominantní postavení radnice
a na znovuobjevení významu kaple.

Komunikace je vytěsněna ze středu místa tak, aby vzniklo
pouze pěší korzo mezi radnicí a kaplí s odbočkou k rybníku.
Silnice je odstíněna plochou trávníku se vzrostlými jírovci.
Nová poloha komunikace ruší i původní kolizní místo.

Kruhový objezd řeší nejen významovou rovnost směrů, ale
také přirozeně dopravu zpomaluje a zpřehledňuje.
Svou polohou zvýrazňuje dominantu stavby radnice.
Ve středu je umístěna vlajkosláva jako symbol správy obce.
Koncept není konečný, je námětem k dalším úvahám a záměrům
doplnění partetu mobiliářem by mělo být střídmé s ohledem
na možnosti shromažďování a konání různých sezónních akcí.
V návrhu předkládaná vodní plocha (kašna) je symbolickým
hybridem vesnické požární nádrže a městské fontány.
Z náměstí k rybníku projdeme pod zjednodušenou bránou.
Hodila by se kavárna jako symbol města a doplnila tak
vesnickou hospodu.

NÁVRH P. SEDLÁČKA

Studie náměstí Svobody Proboštov

asfaltové povrchy / barevný asfalt
kamenná dlažba
betonová dlažba / chodníky
betonová dlažba / parking

590m² / 650m²
325m²
890m²
491m²

mlatové plochy
trávníky
ostatní / terasy a předzahrádky
kašna

1100m²
1325m²
130m²
110m²

NÁVRH P. KOLMANA

V náměstí Svobody jsme navrhli ústřední dlážděnou plochu, 
která bezprostředně navazuje na budovu radnice. Plocha plní 
shromažďovací a reprezentační funkci. Do střední části je navržena 
dlažba z velkých žulových kostek, které jsou určeny pro automobilový 
provoz. Pás po obvodu ústřední plochy je navržen s dlažbou 
z drobnějších žulových kostek. Mimo hlavní plochu je navržena 
betonová dlažba, v rabatech stromů mlatové plochy.

Kolem ústřední plochy jsou „navinuty“ podružné funkce náměstí: 
ohraničující a okrasná zeleň, rekreační zeleň, parkování, rozptylové 
prostory výrazných budov. Ohraničující zeleň doplňuje vymezení 
náměstí tam, kde není jeho hranice určena zástavbou. 
Rekreační zeleň je řešena jako městské sady, určené k tomu, 
aby se v nich sedělo nebo leželo. Parkovací plochy jsou vysunuty 
do obvodu náměstí, celkem je navrženo 22 stání. 

Zpevněné plochy: 4.577 m2
Zelené plochy: 1.673 m2
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ploch a  s  tím spojená změna povrchů. Redukce nevhodných prvků 
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přirozeně dopravu zpomaluje a zpřehledňuje. Svou polohou zvýrazňuje 
dominantu stavby radnice. Ve středu je umístěna vlajkosláva jako 
symbol správy obce. Koncept není konečný, je námětem k  dalším 
úvahám a záměrům doplnění partetu mobiliářem by mělo být střídmé 
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V  náměstí Svobody jsme navrhli ústřední dlážděnou plochu, 
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s  dlažbou z  drobnějších žulových kostek. Mimo hlavní plochu je 
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Kolem ústřední plochy jsou „navinuty“ podružné funkce náměstí: 
ohraničující a okrasná zeleň, rekreační zeleň, parkování, rozptylové  
prostory výrazných budov. Ohraničující zeleň doplňuje vymezení  
náměstí tam, kde není jeho hranice určena zástavbou. Rekreační 
zeleň je řešena jako městské sady, určené k tomu, aby se v nich sedělo 
nebo leželo. Parkovací plochy jsou vysunuty do obvodu náměstí, 
celkem je navrženo 22 stání. 

Zpevněné plochy: 4.577 m2

Zelené plochy: 1.673 m2
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betonová dlažba / chodníky
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trávníky
ostatní / terasy a předzahrádky
kašna

590 m2 / 650 m2
325 m2
890 m2
491 m2

1100 m2
1325 m2

130 m2
110 m2

 NÁVRH P. KOLMANA

NÁVRH P. SEDLÁČKA
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Stavební objekt: (vyplní stavebník/vlastník stavby)
s podáním žádosti o kolaudační souhlas nebo s oznámením o ukončením stavby

1 Název/adresa:

2 Část obce: Proboštov Přítkov Novosedlice

3 Stavební pracela č.:

4 Způsob využití:
(pouze jedna možnost)

Průmyslový objekt Shromaždiště St. pro dopravu

Zemědělská usedlost Stavba pro obchod Garáž

Lesní hospodářství Ubytovací zařízení Jiná stavba

Obč. vybavenost Výroba Víceučelová stavba

Bytový dům Zemedělská stavba Skleník

Rodinný dům Tech. Vybavenost Pro výrobu a sklad.

Rodinná rekreace Stavba pro administrativu

5 Zastavěná plocha: m²

6 Podlahová plocha: m²

7 Užitná plocha: m²

8 Obestavěný prostor: m³

9 Počet podlaží:

10 Počet bytů:

11 Výtah: ANO - NE

12 Druh konstrukce:
(pouze jedna možnost)

Cihly, tvárnice Kámen a cihly Dřevo

Kámen Beton

Stěnové panely (jaké, rozepsat)

Způsob vytápění: Centrální domovní Lokální

13 (pouze jedna možnost) Centrální dálkové Jiné

Vypsat kombinaci vytápění 
- např. plyn/ele/krb/tepené 
čerpadlo atd.:

14 Přípojka vodovodu ANO - NE

15 Přípojka kanalizace:
(pouze jedna možnost)

Připojení na kanalizaci Žumpa bez kanalizace a jímky

Domácí čistírna odp.vod Jímka

16 Přípojka plynu:
(pouze jedna možnost)

Z veřejné sítě Bez plynu

Z domovního zásobníku Plyn v domě

18
Počet hlavních vchodů 
do objektu se samostatnou 
adresou:

19 Doba výstavby 
v měsících:

20 Celková hodnota budovy
 v tis.:

21 Energetická náročnost budovy 
(A, B…):

22 Typ bytů (1+1, 1+2, 1+3, 
1+4 2x 1+2…):

Správnou variantu zaškrtněte.


