


 Podzim 2021

2

Vážení občané, 

dovolte, abych Vás s začínajícím podzimem 
pozdravila na stránkách Proboštovského 
zpravodaje a informovala o dění na radnici 
a v naší obci. 

• Odpadové hospodářství

Mnoho tropických letních dní jsme si 
neužili, naopak se vrátila léta, na něž jsme 

byli zvyklí jako děti. Prázdninové měsíce tak byly bohaté na dešťové 
srážky, což bylo samozřejmě vzhledem k  předchozím „suchým“ 
obdobím velmi příznivé. Nicméně vlivem srážek, byla nutnost 
nejen nás jako obce, ale i  domácností, více sekat a  likvidovat 
trávu a  jiný rostlinný materiál ze zahrad a veřejných ploch. Velmi 
se tak osvědčily bio kontejnery v  lokalitě Pod Hrází a  u  haly Na 
Lučinách. Tato kapacita se však stává nedostačující, a proto jsme se 
rozhodli a podali žádost o dotaci na Krajský úřad Ústeckého kraje 
na pořízení nových 3 ks bio kontejnerů. Rádi bychom jeden z nich 
umístili na vhodné místo v Přítkově. V rámci dotace jsme zároveň 
požádali o  pořízení 5 ks tzv. sběrných košů na třídění odpadů - 
papír, plast a sklo. V případě získání dotace budou v příštím roce 
nové kontejnery a sběrné koše rozmístěny po obci. Věřím, že tímto 
opět rozšíříme a  zlepšíme služby občanům v  oblasti odpadového 
hospodářství.

 

U odpadového hospodářství v krátkosti zůstanu. Jsem velmi ráda, že 
zastupitelé podpořili návrh vedení obce na zanechání výše místního 
poplatku za odpady. V současné době občané ve věku od 18 do 70 
let platí 500,- ročně. V  této ceně jsou zahrnuty veškeré odpadové 
služby. Ostatní občané, tedy děti a mládež do 18 let a senioři nad 70 
let jsou od poplatku osvobozeni. V lednu letošního roku vstoupila 
v platnost nová „odpadová legislativa“, která přináší další náklady 
na svoz a  likvidaci odpadu. Hledali jsme tak možnosti, jak snížit 
stávající náklady, a přitom nezvýšit našim občanům místní poplatek 
tak, jak to někteří kolegové navrhovali. Došlo tak k  přepočtu 
stávajících nádob, ke snížení objemů a četností svozů. Nakonec byla 
schválena nová Obecně závazná vyhláška a výše poplatku tak zůstala 
ve stejné výši včetně osvobození občanů tak, jak to bylo doposud.

• Investiční akce obce

„Odbahnění a sanace rybníka v Proboštově“ 

Zastupitelstvo obce schválilo vítězného účastníka AQUASYS spol. 
s r.o., sídlem Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou; IČ: 25344447 

v zadávacím řízení Odbahnění a sanace rybníka v Proboštově, který 
předložil cenovou nabídku ve výši 15 799 000,- bez DPH. V době 
zpracování tohoto zpravodaje probíhají přípravné práce související 
s výlovem a vypuštěním rybníka.

„Rekonstrukce VO ul. Proboštovský sad - Proboštov“

Stavbu provádí společnost Marius Pedersen, a.s., adresou Průběžná 
1940/3, 500 09 Hradec Králové, IČ: 42194920, která podala nejnižší 
nabídkovou cenu ve výši Kč 979 314,08 bez DPH. Na tuto stavbu 
měla navázat kompletní oprava komunikace. Tato stavba je však 
odložena na základě požadavku Správy železniční a dopravní cesty, 
která v  příštím roce bude provádět výstavbu protihlukové stěny 
v dané ulici. Použitím těžké techniky by tak došlo k poničení nového 
povrchu.

„Výměna střešní krytiny na obecním úřadě nám. Svobody 700, 
Proboštov“

Stavbu provádí společnost Čečrle - střecha s.r.o., Na Vršku 176, 
417 12 Proboštov, IČ: 27270670, která podala nejnižší nabídkovou 
cenu ve výši Kč 1 333 339,78 bez DPH. Jsem velmi ráda, že se jedná 
o místní velmi spolehlivou fi rmu s rodinnou historií.

  „Výměna oken bytového domu, Proboštovská 267/3, Proboštov“

Stavbu provádí společnost OKNOSTYL group s.r.o., Tišnovská 
2029/51, 664 34 Kuřím, IČ: 27689719, která podala nejnižší 
nabídkovou cenu ve výši Kč 486 400 bez DPH. Jedná se o bytový 
dům u Sokolovny.

„Údržba - výměna oken sálu objektu Proboštovská 267/3, 
Proboštov“

Stavbu provádí společnost Stezi Plus s.r.o. Dlouhá 231/65, Krupka, 
IČ: 25401131, která podala nejnižší nabídkovou cenu ve výši Kč 424 
200,08 bez DPH. 

„Demolice skladu na pozemku p.č. 295 k.ú. Proboštov u Teplic“

Stavbu provádí společnost NEXTA s.r.o., K  Vápence 123, 415 03 
Teplice, IČ: 27282597, která podala nejnižší nabídkovou cenu ve výši 
Kč 235 741,82 bez DPH. Jedná se o bývalé kolny v ulici Hasičská.
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„Propojení chodníku v  Proboštově - ulice U  Vodárny - Na 
Šindelce“ 

Stavbu provádí společnost STOSTAV s.r.o., Proboštovská 1972, 415 
02 Teplice, IČ: 25032437, která podala nejnižší nabídkovou cenu ve 
výši Kč 123 815 bez DPH.

„Dětské hřiště Přítkov“

Stavbu provádí společnost YGGDRASILMONT, s.r.o., adresou 
Slaměníkova 1008/23B, 614 00 Brno, která podala nabídku 
s nejnižší nabídkovou cenou ve výši Kč 1 585 651,74 s DPH. Stavba 
je fi nancována z dotace Ministerstva pro místní rozvoj.

„Obnova fi nální vrstvy MK Okružní a Na Vršku, Proboštov“

Stavbu bude provádět společnost STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 
Jinonice, 158 00 Praha 5, pobočka Mírová 284/26, 417 03 Dubí 3, 
IČ: 60838744, která podala nejnižší nabídkovou cenu ve výši Kč 
498 441,07 bez DPH. Tato stavba bezprostředně navazuje na stavbu 
rekonstrukce inženýrských sítí, jež v dané lokalitě probíhají. 

„Obnova fi nální vrstvy MK Okružní II, Proboštov“

Stavbu bude provádět společnost STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 
Jinonice, 158 00 Praha 5, pobočka Mírová 284/26, 417 03 Dubí 3, 
IČ: 60838744, která podala nejnižší nabídkovou cenu ve výši Kč 210 
943,30 bez DPH. Předmětem stavby je dokončení opravy povrchu 
ulice Okružní na křižovatku s ulicí Proboštovská.

„Projektové dokumentace“

• „Proboštov - Rekonstrukce ulice Meziškolská - sloučená 
dokumentace pro územní rozhodnutí a dokumentace pro společné 
povolení stavby“

Předmětem projektu je zpracování projektu dopravního řešení 
rekonstrukce ulice Meziškolská v  rozsahu od křižovatky s  ulicí 
Dělnická do křižovatky s  ulicí Krátká. Projekt bude spočívat ve 
vybudování pravostranného chodníku z ulice Dělnická, vybudování 
nových parkovacích míst v pravé části ulice směrem od komunikace 
Dělnická, a to v rozsahu od pozemku p.č. 318 až po číslo popisné 
712 dle místních možností a legislativních požadavků, opatření pro 
cyklisty, kompletní rekonstrukce komunikace, vybudování míst pro 
přecházení. Odvodnění bude řešeno do stávajících uličních vpustí. 
Jedná se o  sloučený projekt pro územní rozhodnutí a  stavební 
povolení. 

• „Proboštov - Rekonstrukce ulice Zemská - dokumentace pro 
společné povolení stavby a provádění stavby“

Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování projektu 
dopravního řešení rekonstrukce ulice Zemská v rozsahu do konce 
správního obvodu území/katastru obce Proboštov u Teplic. Projekt 
bude spočívat ve vybudování levostranného chodníku z ulice Kpt. 
Jaroše v celé délce vyjma úseku nové zástavby, kde je nový chodník 
vybudován, kompletní rekonstrukce komunikace, řešení umístění 
a  obnovy veřejného osvětlení, vybudování vyvýšené komunikace 
v  místech stávajících zpomalovacích pásů, na konci katastru 
(u pekárny Pecud) přechod na pravou stranu a možnost vybudování 
nového chodníku (nutná součinnost s Magistrátem města Teplice, 
kdy se již jedná o katastr Teplic), vybudování míst pro přecházení. 
Odvodnění je předpokládáno vsakem do přilehlých pásů zeleně - 
pokud to vsakovací poměry umožní. Křižovatkové plochy budou 
zvýšeny, případně doplněny zpomalovacími polštáři. 

„Ordinace zubaře - centrum Beseda“

Jak již bylo avizováno v  letním čísle Proboštovského zpravodaje, 
v  dohledné době začne v  Proboštově působit stomatologická 
ordinace. Zubařská ordinace zde v posledních letech velmi chyběla 
a  naši občané museli dojíždět někdy i  mimo okres Teplice. Tým 
ordinace BIONdent, s.r.o. Proboštov dal do provozu webové stránky, 
kde je možné se seznámit s  jednotlivými členy týmu, ordinačními 
hodinami a  také ceníkem služeb: http://biondent.cz/. Zájemci se 
mohou již nyní předobjednat pomocí předregistračního formuláře: 
http://biondent.cz/predregistracni-formular/. Kromě samotného 
zubního lékaře MDDr. Ondřeje Binara jsou členy týmu také 
implantolog a  stomatochirurg MDDr. Lubomír Kudrna, dentální 
hygienistka Barbora Fajferová, DiS, zubní instrumentářka Michaela 
Holá, DiS a zubní sestra Martina Kunclová.

„Dění v obci“

Velmi mne těší, že se po „covidovém“ období, kdy platila nejrůznější 
omezení a  restrikce, obnovil kulturní a  sportovní život v  naší 
obci. Mohli jsme tak přivítat návštěvníky na proboštovské pouti 
a  tradičních slavnostech obce. Soboty prázdninových měsíců pak 
většinou patřily svatebním obřadům. Ve středu 6. 10. jsme podlouhé 
době uspořádali slavnostní akci vítání občánků. Věřím, že v tomto 
duchu se ponesou i nadcházející měsíce.

Vážení občané, milé děti,

přeji vám pohodové podzimní 
dny, chmury zažeňte dobrou 
náladou nebo vzpomínkou 
na někoho či něco hezkého. 
Užívejme si krásně zbarvených 
stromů, velkých i  malých 
úspěchů nás samých či našeho 
okolí, protože s  úsměvem jde 
vždy všechno lépe.

Bc. Jana Životová, starostka obce
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Zastupitelé Proboštova bezprostředně po neštěstí schválili fi nanční 
dar obce Proboštov městu Kryry na obnovu poničené místní části 
Stebno ve výši 100 tisíc korun. Podobně jako v  případě materiální 
pomoci se i  zde mohli připojit občané se svými příspěvky buď na 
transparentní účet, nebo přímo konkrétní osobě ve Stebně, což se 

s osobním předáním od Proboštovských stalo minimálně v jednom 
případě, kdy na fi nanční pomoc pro seniorku Růženu Lakomou, 
které tzv. downburst značně poškodil dům a zahradu, přispělo více 
lidí z Proboštova. Ještě jednou velké díky všem, kdo jakkoliv pomohli.

Časté dotazy zejména od obyvatel Proboštovského sadu směřují 
k výstavbě a budoucí podobě protihlukové stěny (PHS) u železniční 
tratě. Ta se měla podle původního harmonogramu realizovat už 
letos na jaře. Termín stavby PHS se proti původnímu předpokladu 
podle sdělení Správy železnic, která je investorem, posunul vzhledem 
k  nutnosti odstranění následku mimořádné události (nehody) na 
odklonové trati Ústí nad Labem - Úpořiny - Bílina, aby bylo možno ji 
využít jako odklonovou trasu. 

PHS v lokalitě Proboštovský sad bude zřízena během výluky sousední 
koleje během roku 2022. Stavební činnost na PHS bude trvat přibližně 
čtyři měsíce (1. 5. - 31. 8. 2022). Výplň PHS tvoří sendvičový panel 
„SILENT“. Profi lovaná část je směrem ke koleji (ke zdroji hluku). 
Z rubové strany je rovná plocha, ozeleněná samopnoucími rostlinami. 
Investor předpokládá dvoubarevné provedení. V  současné době je 
zpracováván grafi cký návrh designu PHS, který bude s obcí Proboštov 
samozřejmě konzultován. 

Na závěr jsem si nechal radost fotbalovou, kterou nám v nové sezoně 
dělají hráči TJ Proboštov. I když jim úvod sezony nevyšel úplně podle 
představ, po prvních dvou zápasech se rozjeli jako dobře promazaný 
stroj a jdou v 1. A třídě od výhry k výhře. Skvělou formu korunovali 
drtivou výhrou 5:1 v 1. kole Poháru ÚKFS nad vysoce favorizovaným 
Sokolem Srbice, který dlouhodobě patří k nejlepším týmům krajského 
přeboru. A to, že ve druhém kole vypadli s ještě silnějším Mostem, je 
mrzet nemusí. I v  tomto zápase odvedli výborný výkon, po většinu 
zápasu byli Baníku vyrovnaným soupeřem a o prohře rozhodlo jen 
to, že na rozdíl od soupeře naši borci svoje velké šance neproměnili.  

Vážení spoluobčané, 

kdykoliv si v  budoucnosti vzpomenu na 
září 2021, vybaví se mi hláška z fi lmu Fešák 
Hubert: „A vy, Mourek, vy jste od prvního 
dopravní strážník v  Mukačevě.“ Koncem 
srpna se oba naši strážníci obecní policie 
během několika dnů dostali do dlouhodobé 
pracovní neschopnosti, což samozřejmě 
zkomplikovalo mnoho běžných činností. 

Jednou z  nich je také ranní dozor u  přechodu u  základní školy. 
Dobrovolně jsem se této činnosti ujal a každý pracovní den tak začínal 
na vzduchu trochu „obohaceném“ výfukovými plyny. Pozitivní pro 
mě je zjištění, že máme v  Proboštově vesměs velmi slušné a  dobře 
vychované děti, které neopomenou pozdravit a  poděkovat. A  také 
většinově slušné řidiče, kteří zastavují buď sami, když vidí přibližovat 
se k  přechodu chodce, nebo respektují červený terč i  v  rukou 
neuniformovaného laika. 

Koncem června asi celou naši veřejnost nenechaly chladnou zprávy 
a  záběry z  obcí zasažených ničivými přírodní vlivy. Jsem velmi 
rád, že jak vedení naší obce, tak i někteří z vás, občanů Proboštova 
a Přítkova, okamžitě zareagovali a přispěchali s pomocí. Proboštovská 
část sdružené materiální pomoci občanů Hrobu, Dubí, Novosedlic 
a  Proboštova tornádem postiženému Hodonínsku byla ve středu 
30. června odpoledne naložena jako první. Je úžasné, že jsme u nás 
v Proboštově shromáždili zdaleka nejvíce potřebných věcí ze všech 
čtyř zúčastněných měst a obcí. Auto s nářadím, stavebními kolečky, 
ochrannými pomůckami, repelenty, dezinfekčními prostředky, 
jednorázovými jídelními potřebami, chemickým WC a dalšími věcmi 
vyrazilo do Hodonína z Hrobu o den později ráno. 

 Z KANCELÁŘE MÍSTOSTAROSTY OBCE
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Pochvalu si zaslouží nejen hráči a  trenéři, ale také vedení klubu. 
Je vidět, že to pánové vzali za správný konec a  v  kabinách i  kolem 
nich panuje výborná atmosféra. Tu dotvářejí také diváci, kteří se 
v poměrně hojném počtu vrátili na stadionek v Proboštově. Zejména 
skupinku vlajkonošů soustředěnou u stánku s občerstvením je slyšet 
i vidět vždy celých 90 minut. No, a když jsme u občerstvení, tak i to 
přispívá do mozaiky příjemných pocitů z návštěvy fotbalu. Klobásky 
mají opravdu vynikající, doslova jaké svět neviděl.

Přeji vám příjemné a  klidné prožití podzimních dnů a  těším se na 
shledanou s vámi třeba na některé z kulturních akcí, o kterých píšeme 
na dalších stránkách Zpravodaje.

Roman Nešetřil, místostarosta obce

V  minulém čísle Proboštovského zpravodaje jsme vás seznámili se 
studiemi revitalizace centra obce Proboštov. Současně jsme vás vyzvali 
k vyjádření vašich názorů k dané problematice, které budou klíčové 
k dalšímu postupu vedení obce v této záležitosti. Chceme tímto moc 
poděkovat všem, kdo svůj názor ofi ciálně vyjádřili přes podatelnu 
obecního úřadu. Vesměs všechny tyto názory a také další vyjádřené 
neofi ciálně buď při osobních setkáních či komentáři na sociálních 
sítích jsou takřka shodné. Daly by se shrnout do věty: Radikální 
změny nechceme, zachovejte současný stav pouze s  určitými 
vylepšeními zejména v oblasti zeleně a vyřešením parkovacích ploch 
u zdravotního střediska. Někteří z respondentů rovněž poukazovali 
na dům Sobědružská 2, který je nevhodně umístěný z  hlediska 
bezpečnosti dopravy. Je ve špatném stavu a  o  jeho demolici se již 
delší dobu mluví. Tento krok je zatím také jediný, který zastupitelé 
řešili, a  to na posledním veřejném jednání, které proběhlo 6. září. 
Vedení obce rovněž oslovilo dotčené orgány k vyjádření k uvedeným 
studiím a nyní očekáváme jejich odpovědi. Každopádně hlas lidu je 
jednoznačný a pro nás závazný.  

Bc Jana Životová, starostka a Roman Nešetřil, místostarosta

Podzimní svozy

Svoz nebezpečného odpadu se uskuteční dne 13. 11. 2021. 
Odpad bude přijímán od občanů s  trvalým pobytem v  obci 
Proboštov a  Přítkov, po předložení občanského průkazu. Sběrné 
místo je pouze u hasičské zbrojnice v Proboštově.

Odpad můžete odevzdat v následujících termínech:  

• Pátek 12. 11. 2021 od 15:00 do 19:00 hod.
• Sobota 13. 11. 2021 od  8:00 do 12:00 hod.

Budou přijímány: barvy, laky, rozpouštědla, baterie, lepidla, 
motorové oleje, elektrická a  elektronická zařízení, baterie, ojeté 
pneumatiky z osobních vozů bez disků. 

Pro odevzdání pneumatik doporučujeme využít systému zpětného 
odběru ELTMA, namísto svozu nebezpečného odpadu v  obci. 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 odpadů.

Nebudou přijímány: léčiva (tento odpad můžete bezplatně odevzdat 
v lékárnách), injekční stříkačky a jehly, eternitové desky, lepenky.

Svoz velkoobjemového odpadu proběhne v sobotu, dne 20. 11. 2021.
Odpad bude odvážen od jednotlivých objektů a musí být připraven 
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 a větve ze stromů. 

Lednice, sporáky a  jiné elektrospotřebiče se odevzdávají při svozu 
nebezpečného odpadu (viz výše) nebo na sběrném místě u haly Na 
Lučinách.

ZMĚNA SVOZU BIOODPADU V ZIMNÍM OBDOBÍ 
(OD 1. 12. 2021 DO 31. 3. 2022)

Vzhledem k výrazně nižší produkci bioodpadu v zimním období, 
příznivějším klimatickým podmínkám a  s  přihlédnutím ke 
skutečnosti, že v tomto období je k vývozu připravován malý počet 
nádob, bude v  období od prosince 2021 do března 2022 probíhat 
odvoz odpadů z hnědých nádob pouze v intervalu 1x měsíčně.

Rozpis svozů:

Poslední týdenní svoz se uskuteční dne 30. 11. 2021.

Zimní svozy: 
21. 12. 2021 (51. týden)
18. 01. 2022 (3. týden)
15. 02. 2022 (7. týden)
15. 03.2022 (11. týden)

První týdenní svoz se uskuteční dne 05. 04. 2022.

V  zahrádkářské kolonii Pod Hrází je celoročně přistaven 
velkoobjemový kontejner na bioodpad, který můžete bezplatně 
využívat. Kontejner na bioodpad, který je u haly Na Lučinách, bude 
začátkem prosince odvezen a opětovně přistaven koncem března.

Produkce bioodpadu z hnědých nádob u nemovitostí od listopadu 
2020 do června 2021

listopad prosinec leden únor březen duben květen červen

27,54 t 7,07 t 3,69 t 4,08 t 18,8 t 30,6 t 47,9 t 58,5 t

ZMĚNA SVOZU DUO-NÁDOB 

Duo-nádoby v Proboštově a Přítkově budou nově vyváženy v sudých 
týdnech, a to v pondělí.

Rozpis svozů:
Poslední svoz dle původního rozpisu v lichý týden se uskuteční ve 
čtvrtek 30. 9. 2021 a v pátek 1. 10. 2021.

První svoz dle nového rozpisu v  sudém týdnu se uskuteční 
v pondělí 18. 10. 2021. Další svoz se uskuteční za 14 dnů.

 INFORMACE PRO OBČANY

 ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 

 REVITALIZACE CENTRA OBCE
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Lesopark
Revitalizace Proboštovského lesoparku probíhá již od roku 2017, kdy 
po pádu stromu bylo konstatováno, že se na aktuálním stavu zeleně 
projevila dlouhodobá absence pěstební péče a  údržby o  vzrostlé 
stromy. Na základě toho byla zpracována inventarizace prostoru, 
která ukázala, že v  lesoparku je 1 138 ks stromů a  většina z  nich 
má zhoršený zdravotní stav, ať je to více či méně proschlá koruna, 
různé typy mechanických, biologických či růstových defektů. Obec 
nechala zpracovat „Plán péče a managementu provozní bezpečnosti, 
Lesopark Proboštov“. Z uvedeného plánu vyšlo, že v první etapě má 
být pokáceno 92 ks stromů a 106 ks má být ošetřeno bezpečnostním 
řezem a  to bylo v  letech 2018 - 2019 provedeno. Plán nám ukazuje, 
jak se dále o  lesopark starat, jaké druhy dřevin zapěstovávat, jak 
pěstovat kosterní dřeviny, jak provádět probírku z důvodu prosvětlení 
a podpory cílových druhů, jak provádět sečení. Postupně dojde, dle 
plánu, i k dalším etapám kácení.
V  lesoparku současně proběhl i  biologický průzkum, jenž ukázal, 
které druhy živočichů tam žijí. Pro tyto živočichy vznikla v  lesoparku 
broukoviště, což je volně stojící nebo ležící mrtvé dřevo v  různých 
stádiích rozkladu, a  byly instalovány budky pro ptáky a  netopýry. 
Jedná se o budky, které jsou vyrobeny z přírodních materiálů a jsou 
doporučeny odbornými ornitologickými organizacemi.

Po první etapě kácení a řezů stromů začala obec v roce 2020 s úpravou 
cest. Rozhodla se pro tzv. mlatové cesty. Mlatový povrch cest a pěšin 
má přírodní vzhled, dobře se po něm chodí a dobře propouští vodu. 
Zároveň představuje ideální doplněk k  zeleni. Mlatové cesty jsou 
v  Evropě budovány již od středověku. Nejprve se začaly budovat 
v  zámeckých zahradách a  parcích, později se z  nich začaly budovat 
veřejné cesty. Svůj název si mlatové povrchy nejprve získaly tím, že 
skutečně vznikly na mlatech, kde se cepy mlátilo obilí. To bylo totiž 
možné mlátit jen na takovém povrchu, který umožňoval snadný 
sběr zrn. Lidé proto přišli na to, že když mechanicky zhutní povrch 
hlinitých podlah stodol, je problém vyřešen. Později se pak začaly 
budovat mlatové pěší cesty a  nakonec i  cesty pro koňské povozy. 
V  současné době jsou mlatové cesty uznávány jako neoddělitelná 
součást ekosystému. Mlatové cesty jsou tvořené dvěma či třemi 
vrstvami přírodního nebo umělého kameniva a hlinitopísčité půdy. Při 

V  případě, že se vám všechen odpad nevejde do duo-nádoby, 
můžete plasty i papír připravit v den vývozu k nádobě a odpad bude 
odvezen. Plasty je třeba připravit v pytli a papírové rozložené krabice 
převázat nebo přelepit, aby se s nimi mohlo dobře manipulovat.

Svozová fi rma mění dny vývozů duo-nádob ve všech městech 
a  obcích, ve kterých sváží vytříděný odpad novým vozem. Vůz je 
nově dvoukomorový a může svézt obě komodity najednou (papír do 
jedné komory a plast do druhé komory vozu). 

Součástí zimního zpravodaje bude odpadový kalendář na rok 
2022, kde budou uvedeny svozy všech nádob v  obci. Kalendář 
bude v  průběhu prosince zveřejněn i  na našich stránkách www.
ouprobostov.cz.

Na našich webových stránkách v  sekci Odpadové hospodářství 
je zveřejněn dokument Místa určená k  odkládání komunálních 
odpadů - seznam stanovišť zvláštních sběrných nádob. Jsou zde 
uvedené informace potřebné pro třídění odpadů.

Reklamace nevyvezených nádob

Nebude-li nádoba na odpad u vaší nemovitosti vyvezena v řádném 
termínu, je nutné tuto skutečnost oznámit telefonicky nebo 
emailem následující den a obecní úřad vám zajistí dodatečný vývoz 
(kontaktní osoba Petra Sloupová, email: sloupova@ouprobostov.cz, 
tel. 417 532 785).

Nové sběrné nádoby

Dovolujeme si touto cestou informovat občany, že fi rma Marius 
Pedersen a.s. bude v  obci Proboštov přistavovat sběrné nádoby, 
které mají nový vzhled - viz fotografi e. 

 

 

NOVÝ  VZHLED   
            SSBĚRNÝCH NÁDOB  
 

 
 

 
 
 

 

 
 

Každý by měl s recyklací začít u sebe. I nádoba u Vašeho domu jednou                    
dojde na konec své životnosti a bude potřeba jí recyklovat. Proto jsme se           
rozhodli používat již jen jednobarevné nádoby s klipem označujícím druh                      
odpadu pro který je určena. 

Barevné klipy se snadno odstraní a tělo i víko nádoby tak může být ze 100%       
znovu recyklováno na kvalitní HDPE materiál z kterého se nádoby vyrábí.     

PPodporujeme recyklacci  Nádoby jsou vyráběné z materiálů, které jsou znovu 
použitelné, UV stálé, mají dlouhou životnost a jsou mrazuodolné. Díky jejich využití  
se prodlužuje „životnost“ nádoby a tím se snižuje spotřeba surovin a dopad na 
životní prostředí. Jednobarevná nádoba s barevnými klipy je elegantní, odolnější,  
déle vydrží její vzhled a pozitivně přispívá k vzhledu ulic měst a obcí.   

   

 

 

Petra Sloupová, správa a evidence místních poplatků

 INFORMACE SPRÁVY MAJETKU OBCE
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Vážení občané,
přišel podzim a s ním příprava preventivní deratizace naší obce. O jejím 
přesném termínu Vás budeme informovat vyvěšením oznámení ve 
vývěskách, na ofi ciálních webových stránkách - www.ouprobostov.
cz či na facebookovém profi lu. Abychom mohli zajistit provedení 
deratizace ve všech veřejných ohrožených lokalitách, informujte nás 
prosím o  zvýšeném výskytu hlodavců na tel. čísle 602 690 052, nebo 
osobně na obecním úřadě. Upozorňujeme, že provádění deratizace 
je povinné pro každého, ať se jedná o  podnikatele, bytová družstva, 
společenství vlastníků bytů, ale i  pro majitele rodinných domů. 
Právnické osoby a podnikající fyzické osoby mají povinnost provádět 
ve svých provozovnách a  objektech speciální ochrannou deratizaci 
prostřednictvím odborně způsobilých osob (deratizační fi rma).
Žádáme nájemníky obecních bytů, aby veškeré své požadavky na 
opravy, hlášení závad či jiné stížnosti nebo připomínky podávali 
písemně, a  to buď e-mailem na adresu sekretariat@ouprobostov.cz, 
efl erova@ouprobostov.cz, nebo vyplněním formuláře na internetových 
stránkách obce Proboštov či na podatelně obecního úřadu. Tímto 
způsobem prosím ohlašujte i případné stavební úpravy v bytech, které 
je nutné předem schválit. Zároveň připomínáme povinnost si své věci 
v  domácnosti pojistit proti případným běžným pojistným událostem 
jako je krádež či poškození vodou nebo elektrickým proudem, a  to 
v rozsahu běžného pojištění domácnosti z důvodu, že pojistka, kterou 
má uzavřenou obec Proboštov na jednotlivé objekty, se nevztahuje na 
škody způsobené v jednotlivých bytech (škoda způsobená nájemníkem 
nájemníkovi) ani na Váš majetek. 

Bc. Pavla Efl erová, referent majetkové správy

(bez redakčních úprav)
Vážení spoluobčané,
doba letních měsíců je pryč. Zůstávají v  nás vzpomínky za prožitou 
dovolenou. Dětem pak za dny plné krásných prázdninových zážitků.
Pro děti je září ve znamení nových začátků při návratu do škol a školek. 
Pro mnohé z nich to bude po distanční výuce změna náročná. A věřme, 
že za pomoci obětavých pedagogů to všichni společně dobře zvládnou.
Dovolte mi popřát dětem pohodový návrat do lavic a  učitelům co 
nejméně starostí v jejich záslužné práci.
A nám všem pevné zdraví, spokojené dny a především šťastnou ruku 
v parlamentních volbách.

                                                       Alenka Antošová, zastupitelka

Vážení občané,
vzhledem k tomu, že není stále naplněn dostatečný počet strážníků 
k  poskytnutí nepřetržité služby, je možnost v  nepřítomnosti se 
obracet na:
OO PČR Trnovany: 974 440 600 nebo obyvatelé Přítkova na 
OO PČR Dubí: 417 530 250.

od 1. 10. 2021 se novým 
strážníkem Obecní policie 
Proboštov po výběrovém 
řízení stal pan Miroslav Šimek, 
který bude zastupovat po dobu 
mateřské dovolené slečnu 
Krejzovou. Současně bude 
vykovávat její agendu, která 
zahrnuje vše ohledně dopravy, 
ale i zákon o obecní policii. 
Pan Šimek několik let pracoval u Městské policie Teplice, rok 
u Vězeňské služby ČR a do současnosti pracoval u Městské policie 
Dubí. K dispozici má služební telefon 725 062 699, na kterém ho 
bude možné kdykoliv kontaktovat.

Stanislav Jordán, strážník obecní policie

realizacích mlatových cest se nepoužívá žádné pojivo, přípustné jsou 
pouze materiály zvyšující vlhkost, a  tedy zároveň snižující prašnost 
mlatových cest. Každá z  vrstev se přitom realizuje zvlášť, postupně 
a  musí být mechanicky zhutněna. Pouze díky zhutnění je mlatová 
cesta soudržná, kompaktní a dostatečně únosná.  Z boků je mlatová 
cesta opatřena ocelovou pásovinou. 

Po dokončení mlatových cest začala obec v  roce 2021 s  postupnou 
výměnou laviček a  odpadkových košů. Postupně byly do lesoparku 
pořízeny cvičební prvky a  workoutová sestava. Následovat bude 
umístění dvou nových herních prvků pro děti a  instalace naučných 
tabulí s  informacemi o  minulosti a  současnosti lesoparku a  o  jeho 
fauně a fl óře. 
 
Záměrem obce bylo a  je lesopark zrevitalizovat, zajistit provozní 
bezpečnost a  zachovat funkci významné biocenózy, dnes již 
relativně ojedinělého pastevního lesa. Zachovat lesopark nejen jako 
ekologickou hodnotu, ale i kulturně rekreační plochu pro obyvatele 
Proboštova a blízkého okolí.

Bc. Martina Doležalová, vedoucí správy majetku

 OKÉNKO ZASTUPITELŮ 

 OBECNÍ POLICIE PROBOŠTOV
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V srpnu doplnila kulturní kalendář rodinná akce s názvem Prázdniny 
ještě nekončí, která proběhla na terase Sokolovny. Děti si užily 
představení Divadla Krabice Teplice, bublinkovou show, do které se 
mohly zapojit, i  písničky z  Krabice. Dospělí si pak vychutnali hity 
české i světové v podání kapely Mára Blue Band. 

  

Jako vždy v  posledních dvaceti letech druhá sobota v  září patřila 
Slavnostem obce Proboštov. I  ty poznamenala nepřízeň počasí, kdy 
po deseti slunečných dnech slavnostní sobota z větší části propršela. 
Počasí ale neodradilo většinu zájemců o návštěvu jubilejních Slavností 
obce Proboštov a ti, kteří dorazili, opravdu nelitovali. Tradiční zahájení 
se vztyčením vlajky obce před radnicí proběhlo v  lijáku doslova 
bleskově. Zahájení v  Pohodlíčku pak obstaraly děti z  MŠ Pastelka 
a  čerství prvňáčci ZŠ Proboštov v  bezpečí zastřešeného pódia. Tam 
se také přesunula následná dětská show. Diváci se zatím ukrývali pod 
deštníky nebo pivními stany.

Hudební blok zahájila moderní country v  podání „proboštovského 
kovboje“ Franka Zapala a jeho Bandu. Následovala skvělá show skupiny 
Laura a  její tygři, která letos slaví 35 let existence. Neplánovaně si 
s nimi zazpíval i původní člen kapely Roman Pašek. Na velkou postavu 
českého blues dal zavzpomínat mostecký Petr Kalandra Memory Band 
a  živou produkci ukončil fantastický rock´n´rollový nářez kapely 
Crazy Dogs. K základu kapely se ve druhé polovině vystoupení připojil 
skvělý dvojník legendárního Elvise Presleyeho. 

Poté následovala retrohitparáda a vrcholem Slavností bylo zakončení 
světelnou bubenickou show v podání brněnské formace Ritmo Factory. 
Úžasná podívaná doprovázená strhujícími rytmy doslova zmrazila 
diváky, kteří ještě dlouho po ukončení programu využívali možnosti 
občerstvení u  mnoha stánků či svezení na krásně nasvícených 
pouťových atrakcích. 

Kromě hlavního programu si před Besedou díky historickým šermířům 
mohli zájemci vyzkoušet chladné zbraně, dětskou arénu i lukostřelbu 
a vyfotit se ve zbroji. K programu již tradičně přispěli členové JSDH 
Proboštov a  tradicí jsou také koláčky z  místní pekárny rozdávané 
pracovnicemi obecního úřadu. Celým programem skvěle provázel 
moderátor Českého rozhlasu Sever Zdeněk Lukesle. Fotogalerii ze 
Slavností naleznete na jiném místě Zpravodaje. 

Od 16. 6. 2021 do 22. 9. 2021 jsme zaevidovali 25 přestupků, ke 
kterým došlo v katastru obce Proboštov, úkony trestního řízení byly 
zahájeny v  šesti případech (dva byly majetkového charakteru, další 
se týkal neplacení výživného, prověřujeme i  napadení psem, nebo 
nebezpečné vyhrožování apod.).

Co se týče přestupkového jednání, v 17 případech se jednalo o porušení 
zákona o  provozu na pozemních komunikacích, tři přestupky byly 
majetkového charakteru, ve třech případech je podezření z naplnění 
skutkové podstaty přestupku proti občanskému soužití, ve dvou 
případech se jednalo o problémy spojené se psy. 

Jeden případ podrobněji:

Neznámý pachatel 20. 8. 2021 kolem poledne u mateřské školy využil 
otevřených dveří vozidla a  poškozené z  kabelky odcizil peněženku 
s  doklady a  platební kartou, případ prověřujeme jako přečiny 
krádeže a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního 
prostředku.

por. Bc. Daniel Vítek, komisař

 POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY INFORMUJE

Uvolnění protikoronavirových opatření nám konečně umožnilo 
rozjet znovu kulturní a  společenský život. S  měsíčním zpožděním 
se tak uskutečnila pouť, kterou jsme vloni nemohli uspořádat vůbec. 
Poprvé ovšem nenesla název Antonínská, ale Proboštovská. Přestože ji 
poznamenalo takřka extrémní počasí, kdy v sobotu skoro celý den lilo 
a v neděli přišlo vedro, přestože jsme nepřipravili žádný doprovodný 
program, návštěvnost byla největší za posledních dvacet let. Je vidět, 
že většině lidí akce chybí a že slevili ze svých nároků a jsou vděčni za 
každou možnost pobavit se, dát si něco dobrého na zub a setkat se se 
známými. 

  

 KULTURA V OBCI
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Hned po skončení letošního ročníku začala příprava Slavností obce 
Proboštov 2022. Prozradím zatím jen jediné. Těšit se můžeme na 
výborný revival slavné švédské skupiny ABBA, která v  těchto dnech 
po téměř 40 letech vydává nové album. 

Další akcí, která proběhne v  areálu Pohodlíčko, bude pátý ročník 
benefi ce S kordem pro Jirku, kterou pořádá SŠS Verbež ve spolupráci 
s obcí Proboštov. Jako vždy bude celý výtěžek akce, kde se platí vstupné 
200 Kč, rozdán potřebným. Letos to bude pro průvodčí a  šermířku 
Salli, která kvůli napadení zákeřným parazitem přišla o nohu. Získané 
fi nanční prostředky budou použity na bezbariérovou úpravu jejího 
bytu. Druhým příjemcem bude malý Kryštůfek, kterému svou účastí 
na akci pomůžeme s výdaji na léčebné procedury. Těšit se v  sobotu 
16. října můžeme na vystoupení rockových kapel, skupin historického 
šermu a také na hned tři uskupení Krampus čertů. 

 Pokud to epidemická situace dovolí, rádi bychom se vrátili i k dalším 
tradičním akcím, kterými jsou v  nadcházejícím období lampionový 
průvod, rozsvícení vánočního stromu a předvánoční jarmark.

S  kulturním vyžitím souvisí také další radostná událost. Po delší 
zdravotní pauze se plna sil a optimismu vrátila do práce naše dlouholetá 
knihovnice paní Zdeňka Hlaváčková a doplnila tak kolegyni Slávku 
Muláčkovou. Od začátku září je tak knihovna opět otevřena třikrát 
týdně: vždy v úterý, středu a čtvrtek od 14.00 do 17.00 hodin. 

Roman Nešetřil, místostarosta

 ZPRÁVIČKY Z MŠ PASTELKA

I  letos, jako každý rok, v  naší mateřské škole proběhl zápis nových 
dětí. Jsme rádi, že se nám daří uspokojovat zájem rodičů o naši školku 
a ceníme si toho. Na nové kamarády se těšíme.

V  MŠ jsou děti rozděleny do čtyř tříd a  pracují s  nimi tyto paní 
učitelky:

Pedagogický sbor

Se Sokolem do života 

*  I nadále pokračujeme v celoroční aktivitě pro 
děti Se Sokolem do života. Záměrem projektu je 
prezentovat pohyb jako každodenní přirozenou 
potřebu dětí a zdravé řešení volnočasových aktivit.

* Naše MŠ se zapojila do projektu Čtecí babička. 
Poprvé nás čtecí babička navštíví 20. 9. 2021. Moc 
se na její pohádku a spolupráci těšíme. 

 

 

 

Provozní zaměstnanci zabezpečující zázemí vašich dětí:

Pavilon A

třída Motýlci Blanka Pehaničová

Sára Timánová

třída Berušky Miroslava Černá

Marcela Bartůňková

Pavilon B 

třída Kuřátka Ditmara Chvátalová

Jitka Lefl erová

třída Rybičky Karolína Jakoubková

Anna Roučková

Vedoucí stravování Markéta Rollingerová

Kuchařka Zdeňka Skřivanová

Pomocná kuchařka Alena Krásná

Školnice Monika Lošťáková

Provozní pracovnice Jaroslava Balešová

Anna Diepoldová
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* Mateřská škola se chystá zúčastnit 
projektu Markétina dopravní 
výchova. Tým silniční bezpečnosti 
připravil v  rámci projektu 

Markétina dopravní výchova řadu pomůcek pro výuku v  MŠ dle 
potřeb a zkušeností z praxe. 

* Již druhý školní rok využíváme aktivit projektu Šablony III s názvem 
„Barevná Pastelka“. Jeho cílem jsou realizované aktivity: Sdílení 
zkušeností pedagogů z  různých škol prostřednictvím vzájemných 
návštěv, využití ICT ve vzdělávání, projektový den ve výuce, 
projektový den mimo školu a odborně zaměřená tematická setkávání 
a spolupráce s rodiči dětí v MŠ.

* Mateřská škola navázala spolupráci s SPC Teplice. Jde o tematická 
setkávání s  pedagogy a  zákonnými zástupci dětí MŠ-metodická 
podpora.

* 1. září - první den v MŠ se neobešel bez slziček, ale vše se zvládlo na 
jedničku. Děti při procházce našly velkou houbu, kterou obdivovaly. 
Zkoumaly školní zahradu a pozorovaly šnečky při čištění akvária.

  * Slavnosti obce - naši předškoláci ze třídy Motýlků pod vedením pí 
uč. Blanky Pehaničové a Sáry Timánové  ve velmi krátké době nacvičili 
taneční vystoupení pro rodiče a veřejnost. Za 100% účast dětí, rodičů 
i pedagogů moc děkujeme.

 

* Plánujeme vzdělávací akce v MŠ i mimo mateřskou školu, pokud to 
podmínky a mimořádná opatření dovolí.

Na našich webových stránkách se dozvíte aktuality a dění v naší škole. 
http://www.msprobostov.cz/

Za Mateřskou školu Pastelka Proboštov 

Marcela Bartůňková,  ředitelka školy

v
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 SLAVNOSTI OBCE 2021
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 INFORMACE ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY PROBOŠTOV

Střípky ze školy:

• Školní rok 2021/2022 byl zahájen s 207 žáky. 
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• 1. třídu letos povede třídní učitelka Mgr. Kateřina Jelínková, které 
bude při práci s dvaceti pěti žáky pomáhat asistentka pedagoga Petra 
Vlachová. 

 • Školní družina opět naplnila svá tři oddělení žáky 1. - 5. ročníku. 
Pokryli jsme požadavky všech rodičů.

• Krátce po nástupu do školy žáci poznávali sami sebe během 
projektového dne Cesta k lepšímu já.

 • I přes nepříznivé počasí zvládli svoje první školní vystoupení 11. 
9. 2021 během Slavností v  obci Proboštov naši prvňáčci, kteří pod 
vedením paní učitelky Mgr. Kateřiny Jelínkové publiku zazpívali, 
přednesli básničku a zatancovali.

 • Na podzim budou probíhat kvůli pandemii odložené plavecké 
kurzy 4. a 5. ročníku. Je nutné, aby zejména v obci, která má uprostřed 
velký rybník, prošly všechny třídy výukou plavání. Další ročníky ji 
absolvují během jarních měsíců.

• Vyučující od září aktivně rozšíří své digitální kompetence 
zapojením se do projektu „Pedagog 21. století - vzdělávací program 
pro rozvoj digitálních kompetencí pedagogů ZŠ”.

• Pandemie COVID-19 zasahuje do režimu vzdělávání na českých 
školách již od března roku 2020. Výluka prezenční výuky má výrazné 
negativní dopady na vzdělávací výsledky žáků a zvýšení vzdělanostních 
nerovností. Ministerstvo školství, mládeže a  tělovýchovy proto 
připravilo Národní plán doučování, který pomůže negativní dopady 
zmírnit. Škola obdrží fi nanční prostředky, za které chce poskytovat co 
nejefektivnější podporu ohroženým dětem zejména prostřednictvím 
doučování svými současnými i  bývalými pedagogy. V  první fázi 
bude přímé doučování žáků probíhat do 31. prosince 2021. Národní 
plán doučování však rokem 2021 nekončí. Podpora doučování bude 
pokračovat nejméně do konce školního roku 2022/2023 z Národního 
plánu obnovy.

• V  tomto školním roce dokončujeme některé odložené aktivity 
projektu Šablony pro ZŠ Proboštov II. a  zahajujeme nové aktivity 
projektu Šablony pro ZŠ Proboštov III., které budou zaměřeny na 
realizaci projektových dnů a  podporu ICT.  Těšíme se zejména na 
dva nové sety tabletů pro 1. a pro 2. stupeň, které budeme využívat ve 
výuce.

Přejeme žákům i  jejich zákonným zástupcům úspěšný školní rok 
2021/2022.

Za kolektiv Základní školy Proboštov

 Mgr. Pavlína Langerová, ředitelka školy

Příspěvek paní učitelky Macháčkové

Dne 16. 6. 2021 navštívila 6. třída v  rámci projektového dne Včelí 
farmu v Úštěku. 

V hodinách přírodopisu jsme si předem přečetli zajímavé informace 
o včelkách a připravili si dotazy pro majitelku z včelí farmy. A že jich 
nebylo málo.  

Na místě jsme si nejprve poslechli vyprávění o včelí královně, trubcích 
a  dělnicích a  dozvěděli se zajímavosti o  životě ve včelích úlech. Po 
obléknutí ochranných obleků jsme měli možnost vyzkoušet si jako 
opravdoví profesionální včelaři práci v  terénu. Každý žák si poté 
vyrobil vlastní svíčky z  včelího vosku a  nakoupil různé medové 
dobrůtky. 

 

Byla to velmi vydařená akce, kterou si určitě ještě zopakujeme. 

Bc. Jarmila Macháčková a 6. třída

Pedagogický sbor ve školním roce 2021/2022:

Vedení školy

Ředitelka školy Mgr. Pavlína Langerová

Zástupkyně ředitelky Mgr. Marie Klasová
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Další pedagogičtí pracovníci

Aj 1. st. Mgr. Andrea Tutková

Aj 2. st. Jana Šaberová

M, VkO, Fv Ing. Václava Tomášová

Hv 2. st. Lucie Houfk ová dipl.um.

Informatika Filip Mahnert

Asistent pedagoga Bc. Andrea Drexler

Asistent pedagoga Bc. Jarmila Macháčková

Asistent pedagoga Lucie Labaštová

Asistent pedagoga Veronika Pospíchalová

Asistent pedagoga Andrea Stanićová

Asistent pedagoga Petra Vlachová

Vychovatelka ŠD 1 Jiřina Tomešová

Vychovatelka ŠD 2 Bc. Andrea Drexler

Vychovatelka ŠD 3 Markéta Konrádová

Události a změny v proboštovské kopané

Po uplynutí minulé sezony, kdy byl sport v celé republice zastaven, začal 
rozvíjet svoji aktivitu i proboštovský fotbal. Soustředil se především na 
mládežnickou základnu. K mládežnickým kategoriím přišli noví mladí 
trenéři, kteří velmi dobře spolupracují se zkušenými trenéry (např. 
pan Jan Čermák). Tréninky u dětských a juniorských týmů mají velmi 
dobrou úroveň. U mládeže v podstatě probíhá stálý nábor, který přináší 
růst základny mládeže, zejména v  nejmladších kategoriích. O  dobré 
práci trenérů mládeže svědčí i  to, že naši svěřenci opět dostávají 
nominace do okresních výběrů a jsou v hledáčku i trenérů krajských 
reprezentací. K  výrazným úspěchům patří také to, že se podařilo 
konsolidovat a  udržet družstvo dorostu, které hraje krajský přebor 
a je základnou pro doplňování družstev dospělých. Čerpat z vlastních 
odchovanců a zároveň je posouvat fotbalově vpřed je hlavním mottem 
nového výboru proboštovské TJ. 

K výraznému posunu došlo v kategoriích dospělých. B mužstvo, hrající 
okresní přebor druhé třídy, dostalo pevné vedení a byli do něj začleněni 
mladí perspektivní fotbalisté. Největší posun je ale vidět u  A  týmu. 
Nový trenér, pan Martin Novák, a  celý realizační tým zkvalitnili 
přípravu týmu tak, že opět patří na přední příčky 1. A  třídy a může 
perspektivně uvažovat o návratu do krajského přeboru. O dobré práci 
v A týmu svědčí i vysoká účast hráčů na trénincích. Dobrá motivace 
a bojovnost je přivedla k postupu v poháru přes favorizované Srbice, 
které jsou lídrem krajského přeboru. K nesporným kladům také patří 
kvalitní práce a  velmi aktivní zapojení nového správce fotbalového 
areálu pana Petra Porta.

K dalším úkolům blízké a střední budoucnosti patří ve spolupráci s OÚ 
Proboštov zlepšení zázemí pro fanoušky. Ve stálé pozornosti je přípra-
va a  realizace výstavby nových kabin. Výbor fotbalu také navazuje 
spolupráci s fi rmami, které mají blízký vztah k Proboštovu (např. nově 
s fi rmou ROKA komíny s.r.o.), čímž chce podporovat zdravý lokálpa-
triotismus. 

K  výsledkům všech našich družstev a  k  dalším záležitostem 
proboštovského fotbalu se vrátíme v  některém z  dalších čísel 
Proboštovského zpravodaje.

Mgr. Vladimír Mašek, administrátor klubu 

Vážení čtenáři a příznivci knihovny, 
od 1. září je knihovna opět v plném provozu a těší se na vaši návštěvu.
Pokud to okolnosti umožní, budeme se postupně vracet 
i  k  populárnímu mimo-knihovnickému programu v  podobě 
vzdělávacích a kulturních happeningů.
Já i  moje kolegyně Slávka Muláčková jsme připraveny plnit i  ta 
nejtajnější čtenářská přání. Jen prosím nezapomeňte, že knihovna se 
nyní nachází na nové adrese v rekonstruované Besedě.

Otevírací doba knihovny:

PO 14:00 – 17:00

ÚT 14:00 – 17:00

ST 14:00 – 17:00

Adresa knihovny:

Sobědružská 39/3, 
Proboštov

 SPORT

 KNIHOVNA

 Třídní učitelé

I. Mgr. Kateřina Jelínková

II. Mgr. Petra Vyšatová

III. A Mgr. Petra Jíchová

III. B Mgr. Vladimíra Hejduková

IV. Mgr. Monika Bachmaierová

V. Mgr. Stanislava Filipová

VI. Bc. Jarmila Macháčková

VII. Mgr. Petra Spálová

VIII. Mgr. Nikola Fenclová

IX. Mgr. Jaroslava Pavelková
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 ZPRÁVY Z MŠ U KOČIČEK, Z.S.

Školní rok jsme s dětmi zakončili celodenním výletem do chomutovského 
zooparku. Začátkem července nás pak ve školce navštívili zástupci 
Spolku stáje U  Lucky, kteří s  sebou přivezli koně, na kterých se děti 
mohly trochu povozit. Zbytek léta si děti užívaly letních radovánek na 
školní zahradě.

Příměstské tábory U kočiček

V červenci a srpnu v areálu školky proběhly tři příměstské tábory, které 
se letos nesly v indiánském duchu. Většina dětí u nás byla již vloni, a tak 
se jednalo o  milé znovushledání. Děti si vyzkoušely např. batikování 
triček, střílení ze vzduchovky, vyrobily si vlastní indiánský znak 
a korále, vydaly se na celodenní výlet do Hrobu, kde hledaly zapomenutý 
indiánský kmen nebo na nedaleký Husův vrch. Děkujeme všem dětem 
i rodičům. Věříme, že děti si tábor užily a těšíme se na příští rok, kdy 
opět plánujeme příměstské tábory. 

Podzim a zima ve školce

Září

Hned zkraje září naši školku navštívilo sférické kino. Děti zhlédly 
fi lm „Naši kamarádi zvířátka“, ve kterém se setkaly s divokými zvířaty 
z džungle, savany, pouště, severního pólu, jižního pólu i oceánu. 

 V pátek 24. 9. 2021 opět do školky zavítal Jan Bezek z Indiánské vesničky 
Rosehill se svým navazujícím programem o životě indiánů. I tentokrát se 
dětem povídání o indiánech moc líbilo.

 PRÁZDNINOVÝ SAMOROST

Už sedmé léto v Samorostu je za námi! Již tradičně u nás probíhala 
letní školka, která je určená i pro děti z jiných školek - mohou si tak 
vyzkoušet, jak to u nás chodí. Počasí nám přálo, díky krásným letním 
teplotám jsme si mohli naplno užívat naše mlhoviště. Dopoledne jsme 
trávili v lese, kde byl příjemný chládek a stín. Proběhly tři tematické 
týdny - Indiáni, Říše pohádek a Mořský svět. Každý týden byl úplně 
jiný, ale všechny měly jedno společné - zábavu!

V tuto chvíli už je nový školní rok v plném proudu a my věříme, že 
tentokrát se obejde bez komplikací.

Vladimíra Červenková, DiS, ředitelka LMŠ Samorost
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 AKTUALITY Z PÉTANQUE CLUBU PŘÍTKOV, Z.S.

Pravidelné páteční tréninky v  areálu Mateřské školy U  kočiček, z.s. 
pokračují pravidelně každý týden a  členská základna se nám utěšeně 
rozrůstá - již jsme překročili počet 25 hráčů. 
 

Přesto i nadále rádi uvítáme další zájemce o tuto zajímavou hru.
Taktéž probíhá celoroční soutěž jednotlivců a  někteří z  hráčů už 
překročili počet 70 odehraných zápasů.
Na konci července jsme odehráli „Letní turnaj dvojic“, kdy se turnaje 
zúčastnily také 3 týmy složené z hráčů, kteří pravidelně hrají ofi ciální 
turnaje České asociace pétanquových klubů, jíž jsme se letos také stali 
součástí. Měli jsme tak možnost konfrontace s jiným stylem hry, taktiky 
apod., což nás obohatilo a pomohlo v dalším kvalitativním růstu.
Vítězi turnaje se stali Lenka Seistová s Jindrou Kaucou, na druhém místě 
skončili Stáňa a Kája Klugovi a bronz získali Pavlína a Alex Musilovi.
Dne 18. 9. 2021 se dva naše kompletní týmy - Pavlína a Alex Musilovi 
a  Kája a  Karel Klugovi - zúčastnily prvního ofi ciálního turnaje 
pořádaného asociací pétanque. Konkrétně se jednalo o 17. ročník Velké 
ceny města Chebu. Naši hráči zde zanechali výraznou stopu, kdy si 
připsali cenná vítězství nad týmy, které soutěže hrají již spoustu let. Měli 
šanci poměřit se i s několika týmy z Německa. Pavlína a Alex jen těsně 
nepostoupili do vyřazovací části turnaje a Karel a Kája vybojovali krásné 
konečné 8. místo, kdy si připsali celkově 3 vítězné zápasy a jednomu ze 
soupeřů nadělili dokonce kanára (13:0), což se moc často nováčkům 
nepodaří.

A  protože neexistuje špatné počasí 
pro pétanque, ale pouze špatně 
oblečený hráč, budou naše tréninky 
pokračovat kontinuálně během 
podzimu i zimy s tím, že pouze kon-
cem roku uzavřeme soutěže pro rok 
2021.
Do konce roku také plánujeme us-
pořádat dva turnaje, kdy je účast na-
prosto otevřená pro každého.
Za klub Vám přejeme krásný a  po-
hodový podzim.

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

Pěkné podzimní dny

Ing. Alena Kaucová, předseda výboru MŠ U kočiček, z.s.

Říjen

První říjnový pátek se s  dětmi vydali do Hrobčic na Naučnou stezku 
skřítka Hrobčíka. 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 pak děti pojedou na celodenní výlet do 
Vzdělávacího a rekreačního centra Lesná, o.p.s. v Nové Vsi v Horách, kde 
bude pro děti připraven nový vzdělávací program. Hned další den naši 
školku opět navštíví David Juřina alias Hopsík se svým kouzelnickým 
a  hudebním vystoupením pro děti - tentokrát se vystoupení ponese 
v  karnevalovém duchu. Během října by také mělo proběhnout focení 
dětí s vánoční tematikou.

Listopad

V  úterý 2. 11. 2021 se děti vypraví do Hrobu do Divadla V  Pytli. 
V polovině listopadu bychom pak rádi zrealizovali další celodenní výlet, 
tentokrát do Záchranné stanice pro volně žijící živočichy v Cholupicích. 
Na listopad máme v  naší školce předběžně domluvenou návštěvu 
myslivce, který by dětem povyprávěl o lese a lesní zvěři.

Prosinec

Do konce roku pak plánujeme vánoční dílnu pro rodiče s  dětmi, 
kde by děti rodičům zazpívaly nějaké koledy a  společně bychom si 
vyrobili vánoční ozdoby, ochutnali vánoční dobroty a nasáli trochu té 
předvánoční atmosféry.

Kurzy jógy v areálu MŠ

Začátkem září byly v  areálu Mateřské školy U  kočiček, z.s. zahájeny 
kurzy Iyengar jógy pod vedením certifi kované lektorky Iyengar jógy 
Ing. Mileny Kalousové. Kurzy probíhají každé pondělí a čtvrtek od 17:30 
do 19:00 h. Pro bližší informace nás můžete kontaktovat na e-mailu 
msukocicek@msukocicek.cz nebo na tel. 602 258 150.

 

 
Za zmínku ještě stojí informace, že se náš hráč Jindra Kauca stal letos 
již potřetí mistrem České republiky, kdy po titulu na MČR 3x3 mužů 
rozšířil svou sbírku titulů o  prémiové tituly v  kategorii MČR 3x3 ve 
věkové kategorii 55+, a v srpnu získal titul ve střelbě na přesnost.
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Děkuji za blahopřání k mým narozeninám, které mě potěšilo, i když 
stáří není nic moc. Ale ten, kdo se ve zdraví dožije důchodu, by měl 
každé narozeniny pořádně oslavit.                                  Eva Tvrdíková

Děkuji paní starostce a  panu místostarostovi za blahopřání 
k narozeninám.                                                                       Jindra Bártová

Děkuji obecnímu úřadu za blahopřání k mým narozeninám. Moc 
mne potěšilo.                                                                     Miluše Gýnová

Děkuji paní starostce za milé blahopřání k mým narozeninám.
Anna Scholleová

Vřelé poděkování obecnímu úřadu za osobně projevenou gratulaci 
k mému životnímu jubileu.                                            Marie Hlaváčková

Rád bych touto cestou poděkoval vedení obce za příjemné 
blahopřání k narozeninám.                                                         Jiří Janoušek

Děkuji zastupitelům obecního úřadu za blahopřání k  mým 
narozeninám a  sladkou pozornost. Přeji všem, aby se také dožili 
nejméně takového věku.                                                       Zdeněk Kubík

Chtěl bych touto cestou poděkovat za blahopřání k  mým 
70. narozeninám. Velice mne to potěšilo.                         Jaromír Šarvaic

Děkuji sboru pro občanské záležitosti v Proboštově za blahopřání 
k mým narozeninám.                                                         Miloslav Souček

Děkuji srdečně Vám všem z  OÚ Proboštov za blahopřání 
k narozeninám, které mě velmi potěšilo.                                Jiří Petrželka

Děkuji OÚ za projevenou soustrast při úmrtí mé manželky. 
Zdeněk Křížek

Chtěla bych poděkovat zástupcům obecního úřadu za gratulaci 
k mému životnímu jubileu.                                                  Marie Fišerová

Rád bych paní starostce Životové a panu místostarostovi Nešetřilovi 
touto cestou moc poděkoval za blahopřání k mým narozeninám. Je 
to moc milé.                                                                             Karel Látal

Děkuji za milé přání k šedesátým narozeninám. Věřím, že i druhou 
polovinu života strávím v naší obci, kde se tak dobře žije.

Dr. Pavel Korf, MBA

Děkuji OÚ za blahopřání k mým narozeninám.      Ludmila Gregorová

Uzávěrka dalšího čísla je 12. listopadu 2021

Proboštovský zpravodaj - vydává obec Proboštov.
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Dne 26. srpna uplynulo 26 let 

od náhlého úmrtí 

pana Jindřicha Žádníka. 

Kdo jste ho znali, vzpomeňte. 

Děkují manželka a dcery

26 let

íka.

eňte. 

eryyyyyyyy

 KRONIKA OBCE

Kozí dráha

Historie železniční dopravy v Čechách sahá do 20. let 19. století, kdy 
se železnice stavěly především pro nákladní dopravu. Železniční trať 
se dynamicky rozvíjela a  síť tratí se rozrůstala o  stovky kilometrů, 
které ovlivňovaly rozvoj průmyslu v  oblastech, kterými procházely. 
Provoz Ústecko-teplické dráhy byl zahájen v roce 1858 a provoz na 
jejích tratích byl úspěšně rozvíjen jako na nejvýnosnějších tratích 
v tehdejších Čechách.

Duchcovsko-podmokelská dráha začala vozit uhelné vlaky 
z přilehlých dolů do Podmokel 2. října 1871. Trať vlastnila privátní 
společnost, mezi jejímiž zakladateli byl liberecký podnikatel 
Johann Liebieg. Císařsko - královská privilegovaná Duchcovsko-
podmokelská dráha, ležela v  území intenzivní těžby hnědého uhlí 
a  rudy, proto byla její hlavní trať rozšiřována o  množství odboček. 
Na svou dobu šlo o unikátní dílo, protože vlaky nerostů vytěžených 
v Krušných horách, na Teplicku a Mostecku byly dopravovány rovnou 
do labského přístavu, odkud dále po Labi směřovaly do zahraničí. 
Kromě přepravy uhlí dokázaly vlaky zabezpečit surovinami místní 
sklářský a  keramický průmysl a  zajistit odvoz hotových výrobků. 
Ve válečných letech byla dráha vedena jako strategická, pro potřeby 
armády. V poválečném období trať sloužila k lokální osobní dopravě, 
v současnosti přezdívaná jako Kozí.

Na katastru obce Proboštov za kopcem, kterému místní občané říkají 
Künlák, jsou dosud patrné zbytky vlečky směřující z hlavní trati do 
barvírny vzácných dřev v lokalitě Panský les, Paulína a k dolu Gabriel. 
Další vybudované vlečky směřovaly k  dolu Británnia, Jaroslav 
a k Vrchoslavské šroubárně. Trosky rozvalin strážního domku pana 
Holíka jsou dosud patrné na zaniklé staré silnici do Přítkova. Přejezdy 
na silnici z Přítkovské a Dělnické ulice byly propojeny a mechanicky 
je stahoval jediný závorář. 

Trať po válce ležela v  území intenzivní těžby uhlí, docházelo proto 
k budování četných přeložek, některé části trati dokonce zanikly, trať 
do Košťan byla v  roce 1961 zrušena. Dráha by však přesto mohla 
nabídnout občanům četné možnosti nástupu k turisticky atraktivním 
lokalitám v  oblasti Chlumce, Labských pískovců, k  rozhledně 
Sněžník, k Tiským a Ostrovským skalám, k děčínské zoo, k  ferratám 
na Pastýřské stěně a  cyklistické stezce podél Labe. I  Zadní Telnice 
a  bohosudovská lanovka na Komáří vížku se nabízí jako středisko 
turistiky a lyžování. Studii k projektu turisticky zajímavých železnic 
v  kraji vypracoval v  roce 2014 kolektiv autorů V. Janoš, V. Haas, 
T. Záruba. Projekt „Nová Kozí dráha aneb z Krupky do Řetenic za 
15 minut“ dokazuje, že turistická doprava nemusí být pro kraj zátěží.

Jana Sedláková, kronikářka obce


