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Vážení spoluobčané, 

podobně jako v  loňském roce vás 
neoslovujeme ve vánočním vydání 
Zpravodaje každý zvlášť, ale opět píšeme 
společný příspěvek.

Bohužel i přes veškeré naděje je pandemická 
situace v  době přípravy zimního čísla 
prakticky stejná, nebo možná ještě horší 
než vloni. I  proto jsme byli nuceni zrušit 
všechny naplánované a  pečlivě připravené 
adventní akce, tedy Slavnostní rozsvícení 
vánočního stromu, veřejnou Mikulášskou 
nadílku a  Předvánoční jarmark. Vládní 
protipandemická nařízení tyto akce přímo 
nezakazují, ale značně limitují okruh 
návštěvníků a  povinnosti pořadatelů jsou 
v  našich podmínkách takřka nesplnitelné. 
Zároveň nám pořádání hromadných akcí 

v nepříznivé situaci, kdy čísla nakažených i hospitalizovaných prudce 
rostla, přišlo nevhodné a nezodpovědné. Věříme, že toto rozhodnutí 
chápete a  že prožijete advent i  vánoční svátky tím nejkrásnějším 
možným způsobem, v kruhu rodinném zalití úsměvy svých bližních 
a radostí svých potomků.

Snad vám k  tomu napomůže i  krásná vánoční výzdoba v  ulicích 
obce, Proboštovský betlém, který zaujmul své místo v centru obce 
vedle sochy Probošta Antonína a  impozantní vánoční strom před 
radnicí. 

Ten letos věnovala obci paní Pavla Krbcová z  Dělnické ulice a  za 
to jí samozřejmě patří velké poděkování. Nezvykle košatý stříbrný 
smrk budil již před pokácením respekt svými rozměry a  jeho 
uložení na transportní podvalník nebylo vůbec jednoduché. Situaci 
navíc zkomplikovali neukáznění řidiči, kteří i  přesto, že na akci 
byl vyznačen 7 dní předem zákaz parkování, tak své vozy nechali 
zaparkované v  cestě transportu. Proto bylo nutné vyčkat příjezdu 
odtahové služby, která na čas převozu stromu vozidla přemístila. 
Komplikace pokračovaly i  na náměstí, kde bylo nutné odstranit 
některé dopravní značky. Následovalo přemístění stromu pomocí 
těžké techniky z podvalníku do připraveného stojanu před radnicí. 
Vzhledem k  prodlevám se tak stalo v  době odpolední dopravní 
špičky, takže ani řízení dopravy nebylo zrovna jednoduché. Celá akce 
úspěšně skončila se setměním a všichni si velmi oddechli. Nepřálo 
ani počasí, kdy se déšť střídal s větrem a chladem. Všichni, kdo se na 
popsané akci i následném zdobení stromu jakkoliv podíleli, zaslouží 
velký obdiv a poděkování.

Vývoj pandemie na počátku podzimu nenasvědčoval, že budou nijak 
zvlášť omezující opatření nutná. Po velmi vydařených Slavnostech 
obce Proboštov, o kterých jsme obšírně referovali v minulém čísle 
Zpravodaje, jsme po roční pauze způsobené koronavirem obnovili 
tradici vítání nových občánků. To proběhlo začátkem října na dvě 
skupiny. Nejprve jsme přivítali letošní batolata a poté děti narozené 
dříve, které už přišly většinou po svých. Po přivítání a krátkém úvodu 
se rodiče zapsaly do pamětní knihy a převzaly dárky pro své ratolesti 
od obce Proboštov. Následovalo focení v kolébce, v případě starších 
dětí u  kolébky. K  příjemné atmosféře přispěla svým vystoupením 
také děvčátka z MŠ Pastelka, kterým tímto moc děkujeme.

Do Proboštova se také mohla vrátit benefiční akce S  kordem 
pro Jirku. Letos ji kromě tradičních hudebních a  šermířských 
vystoupení doplnila show Krampus čertů. Pořadatelům se pro 
dvojici postižených podařilo vybrat kolem 35 tisíc, přičemž dospělá 
Salli se své poloviny vzdala ve prospěch malého Kryštůfka. 

V sobotu 6. listopadu jsme ještě mohli uspořádat Drakiádu v areálu 
Pohodlíčko spojenou s  lampionovým průvodem lesoparkem 
a  doplněnou podzimní tvůrčí dílnou v  knihovně. Navíc ve stejný 
den probíhal i  dlouho očekávaný výlov Proboštovského rybníka, 
takže zájemců se v  průběhu dne sešlo skutečně velké množství. 
Úžasný lampionový průvod se natáhl na několik stovek metrů. 

 SLOVO STAROSTKY A MÍSTOSTAROSTY OBCE
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Zmínili jsme výlov rybníka. Tomu předcházelo více než 3 týdny 
trvající vypouštění vody, kdy rybářům z MO ČRS Teplice vydatně 
pomáhali také dobrovolní hasiči z Proboštova. Den před výlovem 
pak se svými plovoucími čerpadly přijeli na pomoc také hasiči 
z Modlan. Samotný výlov přilákal stovky zájemců, kteří celou akci 
sledovali zpovzdálí. Na hlavní hráz totiž nebyl z  bezpečnostních 
důvodů povolen přístup veřejnosti. Nejlepší úlovky od jednotlivých 
druhů ryb si mohli zájemci prohlédnout ve velké kádi, která byla 
umístěna poblíž písečné pláže. Rybáři ochotně popsali, o  jaké 
ryby se jedná, a zejména pro děti občas nabrali některou z nich do 
podběráku, aby si ji přítomní mohli osahat. Jednoznačně největší 
pozornost přitahoval dvoumetrový sumec o  váze 27 kg, který byl 
jasným králem výlovu. Celkem bylo vyloveno 1400 kg ryb, z toho 
135 kg štiky, 152 kg candátů, 889 kg kaprů, 119 kg amurů a tři sumci, 
včetně zmíněného krále. Ve velké permanenci byl od rána také 
stánek s občerstvením, z jehož posezení se celý výlov dal pohodlně 
sledovat.

Nyní probíhají přípravné práce (odtokové strouhy, zbourání 
požeráku, proražení hráze), samotná revitalizace začne začátkem 
příštího roku a potrvá do konce května. Kromě odbahnění a vyčištění 
dna dojde také na opravu hráze, stavbu nové výpusti včetně lávky, 
nového přítoku do rybníka či rozšíření ostrůvku. Celkové náklady 
ve výši 19 milionů korun pokryje z drtivé části dotace z Operačního 
programu životního prostředí, případně Krajského úřadu Ústeckého 
kraje, ostatní náklady budou hrazeny z rozpočtu obce Proboštov. 
Pro veřejnost je po dobu provádění stavby z bezpečnostních důvodů 
uzavřený přístup na hráz a pro obcházení rybníka je nutné použít 
cestu za fotbalovým hřištěm. 

I  přes již druhý rok trvající nepříznivou situaci se nám podařilo 
uskutečnit či dotáhnout do konce mnoho investic a  projektů 
a zároveň některé připravit již na příští rok:

• Objekt Beseda - nově vybudovaná zubní ordinace, která se těší 
velkému zájmu občanů

• Dětské hřiště Přítkov - dokončená stavba spolufinancovaná 
z národních zdrojů 

• Nové veřejné osvětlení v ulicích Přítkovská a Proboštovský sad

• Odbahnění Proboštovského rybníka - zahájena realizace  
s dokončením v příštím roce

• Výměna oken a  dveří bytového domu náležícího k  objektu 
Sokolovny

• Výměna oken sálu sokolovny (je vybrán zhotovitel a  uzavřena 
smlouva o dílo s realizací v příštím roce)

• Oprava střechy Radnice

• Demolice starých kolen v ulici Hasičská

• Prodloužení chodníků v  ulici Na Šindelce s  opravou části 
komunikace

• Výstavba 2 bytových jednotek v bývalé školní jídelně

• Obnova povrchu komunikací Na Vršku, Okružní a Na Šindelce 
za účasti společnosti Plynomont s.r.o.

• Projektová dokumentace na druhou etapu kamerového systému

• Projektová dokumentace na rekonstrukce bytových domů 
Proboštovská 424 (u  kolejí) a  U  Parku 528 a  529. Dokumentace 
budou sloužit jako podklad pro podání žádostí o dotace v programu 
Nová zelená úsporám. 

• Rekonstrukce povrchu komunikace Levandulová - bude 
opakovaně podána žádost o dotaci do 17. 12. 2021

• Dětské hřiště u  rybníka - bude podána žádost o  dotaci na 
revitalizaci hřiště do 17. 12. 2021

• Průběžné doplnění a obnova dopravního značení v obci

• Průběžné doplnění mobiliáře a jiných prvků v lesoparku a okolí
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• V  současné době jsou zadány projektové dokumentace na: 
obnovu povrhu komunikace Proboštovský sad, rekonstrukce 
komunikace Zemská včetně chodníku, veřejného osvětlení 
a  bezpečnostních dopravních prvků, rekonstrukce komunikace 
Meziškolská včetně chodníku, odstavených ploch a  vybudování 
místa pro nabíjení elektrokol. Dále je řešena revitalizace 
sportovního areálu včetně objektů, odkanalizování lokality Na 
Pěnkavce a  Březový háj, veřejné osvětlení v  lesoparku, Na Hrázi 
a točně Přítkov.

• V  příštím roce nás mimo jiné čeká revitalizace zahrad školy 
a školky financovaných z dotace Státního fondu životního prostředí.

I  nadále se těšíme z  drobností, které nám každý den přináší, 
z dobré nálady vás občanů, z výborné spolupráce s místními spolky, 
školami, podnikateli, z  kolegiality a  ochoty všech zaměstnanců 
obecního úřadu a  samozřejmě i  z  chvály či poděkovaní, které 
jsou pak pro nás největší radostí. Velkou radost nám po celou 
sezonu dělali naši fotbalisté, kterým tímto děkujeme za vzornou 
reprezentaci Proboštova. V  závěru roku velmi děkujeme všem 
kolegům zastupitelům za výbornou spolupráci.

 

Přejeme vám stejně jako v  loňském roce především pevné zdraví, 
duševní i  fyzické. Přejeme vám, abyste nacházeli štěstí a radost ve 
všem, co děláte, co vás obklopuje, i  ve zdánlivých maličkostech, 
v  tom, co nám dříve připadalo jako samozřejmost. Přejeme vám 
klidné, spokojené a šťastné Vánoce, přejeme vám, aby příští rok byl 
opravdovým návratem ke klidnému a spokojenému životu všech.

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

 INFORMACE PRO OBČANY - MÍSTNÍ POPLATKY

 A ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

                     Místní poplatky na rok 2022

Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství 
(poplatek za svoz komunálního odpadu)
Výše tohoto poplatku činí i v roce 2022 stále 500,-. Poplatek můžete 
uhradit do 31. 8. 2022. 

Od platby za svoz odpadu jsou osvobozeni občané:

- pobývající déle než 6 měsíců ve věznici, zdravotnickém zařízení 
nebo zařízení sociálních služeb (nutno doložit do 31. 12. 2022)

- pobývající déle než 12 měsíců v  zahraničí (nutno doložit do  
31. 12. 2022)

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

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

- vlastníci staveb určených k individuální rekreaci v zahrádkářských 

osadách (o osvobození je nutné zažádat do 31. 12. 2022)

- kteří hradí poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité 
věci v jiné obci a mají v této obci bydliště (o osvobození je nutné 
zažádat a skutečnost osvědčit do 31. 12. 2022)

Úleva na poplatku ve výši 50 % se poskytuje poplatníkům 
starším 18 let, kteří studují a  jsou ubytováni mimo obec (nutno 
o osvobození zažádat do 31. 12. 2022 a doložit doklad o studiu 
a ubytování mimo území obce Proboštov).

                  Místní poplatek ze psa na rok 2022

Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců. Od poplatku ze psů 
je osvobozen držitel psa: 

- kterým je osoba nevidomá, 

- osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické 
osoby podle zákona upravujícího sociální služby, 

- osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, 

- osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, 

- osoba provozující útulek pro zvířata nebo osoba, které stanoví 
povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.

O nárok na osvobození je nutné zažádat a osvědčit jej do 31. 3. 2022. 
Vznikne-li poplatková povinnost nebo nárok na osvobození po 
31. 3. 2022, je nutné tuto skutečnost oznámit do 15 dnů od jejího 
vzniku.

Výše uvedené poplatky můžete uhradit osobně v  úředních 
hodinách v podatelně obecního úřadu (v hotovosti nebo platební 
kartou) nebo převodem na obecní účet: číslo účtu 3224501/0100, 
variabilní symbol pro odpad 1340 a pro psa 1341, do poznámky 
uveďte příjmení a adresu poplatníka.

Informace k odpadům v roce 2022

Součástí zpravodaje je odpadový kalendář, kde jsou uvedeny svozy 
nádob v  průběhu roku 2022. Kalendář je koncipován tak, aby ho 
bylo možno ze zpravodaje vystřihnout a umístit na viditelné místo. 
Můžete tak mít termíny svozů přehledně stále na očích. Kalendář je 
možno si stáhnout a vytisknout i z webových stránek obce.

 

OD KONCE PROSINCE 2021 LZE KOVO ODPAD 
TŘÍDIT SPOLU S  PLASTY DO ŽLUTÉ ČÁSTI 
DUONÁDOBY NEBO DO ŽLUTÝCH KONTEJNERŮ.

Svozová firma provede roztřídění obsahu na jednotlivé složky na 
nové třídící lince.

Nově do žlutých nádob k plastům a tetrapakům můžete třídit:

Poplatek je splatný do  
31. 3. 2022. Sazba 
poplatku činí za 
kalendářní rok:

za prvního psa za druhého 
a každého 
dalšího psa 
téhož držitele

a) ze psa drženého 
v rodinném domě

200 Kč 300 Kč

b) ze psa, jehož držitelem 
je poplatník starší 65 let

200 Kč 200 Kč

a) ze psa neuvedeného 
v písm. a) nebo b)

400 Kč 600 Kč

nápojové plechovky a konzervy hliníkové obaly a víčka
kovová víčka a zátky alobal
další drobné kovové předměty a obaly
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Do nádob nepatří velké kusy kovů. Ty vykupují sběrny kovo 
odpadů. Případně je možno tento odpad připravit při odvozu 
velkoobjemového odpadu.

 

                  Svoz bioodpadu v roce 2022:

- Od 1. 12. 2021 do 31. 3. 2022 probíhá svoz bioodpadu jednou za 
měsíc.

- Od 1. 4. 2022 do 30. 11. 2022 je bioodpad svážen jednou týdně.

Přesné termíny jsou uvedeny v odpadovém kalendáři.

V  zahrádkářské kolonii pod hrází rybníka je pro občany 
Proboštova přistaven kontejner na bioodpad. Tento kontejner je 
vyvážen vždy po naplnění.

 

                 Zákon o odpadech

1. 1. 2021 vešel v platnost nový zákon o odpadech č. 541/2020 Sb. 
Dle tohoto zákona má každý povinnost:

- soustřeďovat odpady odděleně podle druhu, kategorie 
a materiálu (§ 13) = třídit odpad

- předcházet vzniku odpadů (§ 12)

- odkládat odpad na místa učená obcí (§ 59)

Zároveň dává zákon obci možnost kontrolovat, jak jsou pravidla 
třídění odpadu občany dodržována.

V návaznosti na tuto legislativu byla v roce 2021 schválena Obecně 
závazná vyhláška 2/2021, která stanoví obecní systém odpadového 
hospodářství. V  této vyhlášce najdete informace, které odpady se 
třídí, do jakých nádob se odpad ukládá a jak s odpadem nakládat.

Na našich stránkách v  sekci odpadové hospodářství naleznete 
dokumenty:

- Místa určená k odkládání odpadů

- Jak správně třídit

- Průběžná produkce a náklady spojené s likvidací odpadů v roce 
2021.

 

Děkujeme všem našim občanům, kteří již nyní předcházejí vzniku 
směsného odpadů a  odpad třídí. Obzvláště těm, kteří si sami 
zažádali o  snížení objemu nebo četnosti vývozu černé nádoby 
na směsný komunální odpad, protože nádobu, na kterou měli 
nárok, plně nevyužívali. Pokud i  vy nádobu nenaplníte odpadem, 
doporučujeme vám nás kontaktovat a  domluvit se na snížení 
kapacity nádoby. Tímto krokem ušetříte obci náklady spojené 
s likvidací odpadů a umožníte nám udržovat i v následujících letech 
nízké ceny za místní poplatky za odpad.

Mnozí z  nás berou odpad jako něco, čím se již nadále nechtějí 
zaobírat. Opak je ale pravdou. Vzhledem k  velkému nárůstu cen 
za odpad je nezbytné odpad důsledně třídit. Plánovaný rozpočet 
na odpadové hospodářství v  roce 2022 je více než 5 500 000 Kč. 
Předpokládaná částka vybraná na místních poplatcích za odpad činí 
necelých 900 000 Kč. Obec zavedla třídění papíru, plastů, tetrapaků, 
kovů a bioodpadu od prahu nemovitostí; posílila kontejnery na sklo, 
textil, jedlé tuky a  elektro a  teď je opravdu jen na nás, jak těchto 
možností využijeme.

Petra Sloupová - sloupova@ouprobostov.cz ,  tel: 417532785

Petra Sloupová, správa a evidence místních poplatků

 INFORMACE SPRÁVY MAJETKU OBCE

Vážení občané,

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

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

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

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

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

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

 ZPRÁVIČKY Z MŠ PASTELKA

 POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY INFORMUJE

 OBECNÍ POLICIE PROBOŠTOV    

(bez redakčních úprav)

Blíží se konec roku, nastává Adventní doba a zapálení první svíčky 
na adventním věnci. Vánoční atmosféra je vidět na každém kroku. 
Na náměstí se rozsvítí vánoční strom  a   jsou připravena vánoční 
světla  na sloupech veřejného osvětlení.

K vánočním svátkům patří rodinná pohoda, koledy, pohádky,  klid 
a odpočinek. 

Vážení občané Proboštova,

přeji Vám Vánoce klidné, spokojené, plné radostných okamžiků 
uprostřed svých blízkých.

Hodně zdraví, vzájemného porozumění a  Božího požehnání do 
nového roku 2022.

                                                       Alenka Antošová, zastupitelka

Od 22. 9. 2021 do 22. 11. 2021 jsme zaevidovali 13 přestupků, ke 
kterým došlo v katastru obce Proboštov, úkony trestního řízení byly 
zahájeny ve třech případech (jeden případ majetkového charakteru 
- odložen, nešlo o  podezření z  TČ; jeden podvod přes internet; 
jedno prověřování úmrtí).

Co se týče přestupkového jednání, v  šesti 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, jednou jsme řešili podání alkoholu osobě mladší 18 let. 

por. Bc. Daniel Vítek, komisař

S  blížícím se koncem roku upozorňujeme občany, že používání 
zábavní pyrotechniky a  provádění pyrotechnických efektů 
a  ohňostrojů způsobujících hluk je zakázáno v  zastavěném území 
obce. To neplatí ve dnech 31. 12. a 1. 1. Tento zákaz je dán Obecně 
závaznou vyhláškou obce Proboštov č. 2/2012, o ochraně nočního 
klidu a  regulaci hlučných činností. Sankcí za porušení vyhlášky 
je pokuta na místě do 10 000 Kč a ve správním řízení až do výše 
30 000 Kč. Pro používání zábavní pyrotechniky mimo dny určené 
vyhláškou je nutné zažádat o povolení u OÚ Proboštov.

V  současné době byl  zřízený facebookový profil (Obecní policie 
Proboštov), na kterém je možnost lepší informovanosti o  činnosti 
obecní policie a  zároveň bude sloužit pro možné podněty, dotazy  
a jiné.

Tímto Vám za Obecní policii Proboštov přejeme hodně zdraví, 
klidné a příjemné prožití vánočních svátků s úspěšným vkročením 
do roku 2022.

Str: 0009 Miroslav Šimek
Str: 0003 Jordán Stanislav, 

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

Prosím, nenechávejte své odzdobené stromky po Vánocích před 
domem, stromek nebude uklizen!

Bc. Martina Doležalová, vedoucí správy majetku

• Divadlo na Klice „Co se stalo v  lese“ - po dlouhé době měly 
děti možnost zhlédnout živé divadelní představení na zahradě MŠ. 
Nadšení dětí bylo tak velké, že si přály, aby se divadlo do mateřské 
školy opět vrátilo. Pokud epidemiologická situace bude příznivá, 
přání dětem rádi splníme.

  • Vítání občánků na OÚ Proboštov - naše děti přivítaly nové 
občánky naší vesničky krátkými básničkami. 
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 • Sběr kaštanů a žaludů pro myslivecký spolek - děti a rodiče se 
zapojili do sběru kaštanů a žaludů pro lesní zvířátka. Děkujeme za 
spolupráci.

 • Návštěva knihovny Proboštov - děti byly překvapené z  krásné 
knihovny a  z  prostředí. Děkujeme paní knihovnici za program, 
který dětem připravila.

 • V  MŠ, na základě Metodického doporučení MŠMT č.j. 
1412/2009-61 k  zabezpečení logopedické péče ve školství, byla 
realizována depistáž a  konzultace s  logopedickým asistentem 
a zákonnými zástupci dětí v MŠ k realizaci logopedické intervence 
v rámci komunikační a jazykové výchovy v předškolním zařízení.

• Rozvoj grafomotorických dovedností u  dětí předškolního 
věku - rodičům bylo poskytnuto setkání s  lektorem -speciálním 
pedagogem. Obsahem přednášky byl motorický vývoj dítěte, 
koordinace pohybů a grafomotorické prvky. Děkujeme rodičům za 
spolupráci.

• V rámci vycházky děti navštívily kouzelný les v Novosedlicích, 
v němž si prohlížely vyřezávaná lesní zvířátka, která pojmenovávaly. 
Plnily úkoly, které připravily paní učitelky. 

 • Podzimní tvoření na školní zahradě potěšilo hlavně naše 
nejmenší děti a jejich rodiče. Všichni společně vydlabali a nazdobili 
dýně. Děkujeme za krásné výrobky, které zdobí školní zahradu. 
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 • V  dopoledních hodinách proběhlo zdarma vyšetření očí dětí 
v MŠ. Výsledky obdrželi rodiče ihned.

• Den duchů v  MŠ - 2. 11. 2021 děti přišly v  bílém oblečení 
a  proměnily se na duchy, podobně jako paní učitelky. Soutěžily 
a  tančily na jednotlivých třídách. Pochutnaly si na strašidelných 
dobrotách. Den si děti i paní učitelky užily.

• Mýdlárna - mladší děti byly seznámeny s  výrobou mýdel 
a hygienou. Zhlédly pohádku o Pejskovi a kočičce. Vyrobily si vlastní 
mýdla a vánočně zabalily. Potěšily dárkem maminku a tatínka.

• Keramika - předškolní děti byly seznámeny s hlínou a výrobou 
keramických předmětů. Vytvořily dárky pro své rodiče.

• Naše MŠ se zapojila do soutěže IROP OČIMA DĚTÍ. Děti 
kreslily, stříhaly, lepily a  tvořily umělecká díla dle zadání soutěže. 
Soutěžíme o hodnotné ceny a těšíme se, že vyhrajeme.
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 • Jako každý rok se naše děti těšily z  vystoupení u  vánočního 
stromečku s pásmem písniček, básniček a tanečků. Děkujeme dětem 
a rodičům za účast.

• Mikuláš - 6. 12. 2021 do MŠ za dětmi přišel Mikuláš s nadílkou, 
nechyběli ani čert a anděl. Děti si odnesly velký zážitek a mikulášský 
balíček. Za nadílku děkujeme OÚ Proboštov.

• Touto cestou bychom chtěli poděkovat firmě Efler s.r.o. za 
poskytnutí dřevěného materiálu pro děti na polytechnickou 
výchovu.

 

• Také děkujeme všem rodičům, kteří poskytují drobné pomůcky 
a výtvarný materiál pro děti v MŠ.

• Děkujeme paní J. Čecháčkové za poskytnutí stromu, panu I. 
Seidlovi a zaměstnancům OÚ za zprostředkování a ukotvení stromu.

Uzavření MŠ o  vánočních prázdninách od 27. 12. - 31. 12. 
2021. Provoz bude zahájen v pondělí 3. 1. 2022.

Fotografie ze společných školních akcí, programů a celkového dění 
na školce můžete najít na webových stránkách naší školy www.
msprobostov.cz .

Přejeme Vám krásné prožití vánočních svátků, hodně zdraví, osobní 
pohody a radosti s dětmi. Užijte si vánoční čas.

Za kolektiv Mateřské školy Pastelka Proboštov 

Marcela Bartůňková,  ředitelka školy

 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROBOŠTOV

Jsem laskavec

Během měsíce listopadu se žáci základní školy zúčastnili 
celorepublikové akce „Jsem laskavec“ pořádané nadací Karla 
Janečka. Laskavost se šířila napříč celou základní školou. Zúčastnili 
se jak nejmladší žáci v rámci školní družiny, tak i žáci III. A, III. B, 
IV., V., VI. a VIII. třídy. Laskavost je nakažlivá a my dospělí bychom 
se od dětí mohli učit, jak snadné je udělat dobrý skutek a jak mnoho 
se nám vrátí.

• Školní družina uspořádala sbírku pamlsků a  desinfekčních 
prostředků pro záchrannou stanici GACR, vyrobila přáníčka pro 
seniory ze stacionáře a domu s pečovatelskou službou v Proboštově.

• Děti z  III. A  a  B uspořádaly sbírku dek, čisticích prostředků 
a pamlsků pro Dočasnou péči chrtů v Proboštově.

 

• Žáci IV. třídy psali dopisy a darovali svého oblíbeného plyšáka 
s tričkem neznámým kamarádům z Klokánku.

• V. třída pomohla s úklidem listí v okolí školy.
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• VI. třída upekla bábovku pro seniory ze stacionáře, uspořádala 
sbírku oděvů pro potřebné a  nakoupila potravu pro kočičí útulek 
v Teplicích.

• VIII. třída sbírala odpadky v katastru obce a podarovala pejsky 
z útulku.

 

Věříme, že laskavosti, které děti dokázaly, nám ukázaly, jak snadné 
je být laskavý, a to nejen v měsíci listopad. 

IROP očima dětí 

Mladší žáci naší školy, konkrétně žáci 1. stupně, se přihlásili do 
soutěže IROP OČIMA DĚTÍ. Integrovaný regionální operační 
program (IROP) podporuje 7 oblastí veřejného života. Jedná se např. 
o výcviková střediska pro hasiče, vybavení nemocnic, cyklostezky, 
rekonstrukce historických památek, stavby a  modernizace školek 
nebo nové chodníky a cesty v regionech ČR. S dětmi jsme ztvárnili 
výtvory reprezentující těchto 7 oblastí, které IROP podporuje. 
V našem případě to bylo nové vybavení nemocnice, výstavba školky, 
oprava vyhlídky, zateplení domu, modernizace hasičské stanice či 
pomoc pro sociálně slabé. Žáci kreslili, malovali, lepili z papíru nebo 
stavěli z lega. Práce na projektech děti těšila a velmi bavila. A nyní už 
jen netrpělivě čekají na posouzení a vyhodnocení porotou. 

Stalo se ve škole:

• V říjnu zahájila svůj první cyklus výuky plavání IV. třída.

• Výuka vaření nadchla VII. třídu.

 
• Škola získala díky projektu Šablony pro ZŠ Proboštov III dva 
nové sety tabletů pro 1. a  pro 2. stupeň, které začali žáci ihned 
využívat ve výuce.

 • S  paní učitelkou Šaberovou bývá o  hodinách angličtiny pěkně 
veselo. Když se blížil Halloween, zatápěla na hodinách angličtiny 
v kotlíku.

  

Halloween ve III. A

• Proběhl projektový den Ochrana člověka za běžných rizik 
a mimořádných událostí.
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• Žáci IX. třídy navštívili 8. 10. 2021 v  doprovodu paní uč. 
Macháčkové teplické muzeum, aby zhlédli výstavu nazvanou 
Mineralogie Teplicka. 

• V nové tělocvičně se nám krásně cvičí.

• IX. třída navštívila Veletrh středního vzdělávání ŠANCE 2021.

Stalo se ve školní družině

• Nejmladší žáci školní družiny rozšířili řady čtenářů místní 
knihovny

• Proběhla ekologická akce „Recyklošipkovaná“

• Během podzimních prázdnin navštívila družina Hasičské 
muzeum v Krupce

 • Děti se vydaly na ranč Oak Valley za zvířátky

• Oddělení navštívila Záchrannou stanici chrtů v Proboštově

Tancuj s námi!

Každé kamarádství začíná pozdravem. Přesto může být někdy dost 
těžké říct někomu „Ahoj“ (anglicky „Say hi“), a  to i když mluvíte 
stejným jazykem. Co kdyby to ale šlo jinak, třeba pomocí hudby 
nebo tance. A právě o to šlo v projektu #SayHi, do kterého se zapojily 
rádia a  televize z  Velké Británie, Irska, Německa, Francie nebo 
Norska. Českou republiku v něm již podruhé reprezentovalo Rádio 
Junior. Díky společné písničce a  choreografii si mohli společně 
zatančit a  zazpívat holky a  kluci napříč Evropou. 19. listopad se 
nesl v duchu finále celého tanečního projektu. Ve všech zapojených 
zemích oslavily tisíce nadšenců přátelství společným tancem.

I my šesťáci jsme se stali součástí tohoto mezinárodního projektu, 
díky kterému jsme si mohli zatančit s kamarády u nás i v zahraničí. 
Zapojili jsme se s velkou vervou a radostí. Společně jsme nacvičili 
choreografii na píseň „Buď sám sebou“ od Bena a Matea. Ukázku 
našeho snažení jsme poslali do Rádia Junior. Kromě skvělého 
zážitku, který jsme si z  tohoto krásného projektu odnesli, jsme 
dostali i milý dopis z rádia a pár drobností na památku.

Žáci 6. třídy a třídní učitelka Bc. Jarmila Macháčková

Více na www.zsprobostov.cz v Novinkách a ve Fotogalerii.

Přejeme šťastné a veselé vánoční svátky a šťastný nový rok 2022.

Za zaměstnance a žáky Základní školy Proboštov

 Mgr. Pavlína Langerová, ředitelka školy

 HASIČI

S  pomalým koncem roku 2021 i  my proboštovští dobrovolní hasiči 
přicházíme s  příspěvkem, ve kterém bychom alespoň zčásti chtěli 
shrnout letošní rok. 
Proboštovská jednotka vyjela letos k 24 událostem (ukončeno měsícem 
říjen). Z  toho 7 bylo na území obce Proboštov, 2 na území obce 
Novosedlice, 4 na území města Dubí, 4 na území města Krupka a  7 
na území města Teplice a jeho okolí. 12x se jednalo o požáry různých 
rozsahů, 2x se jednalo o dopravní nehodu a 10x se jednalo o technické 
pomoci, jako jsou pády stromů z důvodu silného větru, který potrápil 
nejen náš okres dne 21. října. Jednotka odstraňovala stromy na 
komunikacích a  cestách po celé obci Proboštov ještě druhý den. 
K dalšímu technickému zásahu se dá přidat čerpání známé hospůdky 
Hlubina v Teplicích, kde z důvodu havárie vody byla restaurace zatopena 
skoro po kliky dveří, a také čerpání vody z částečně zatopené haly Na 
Lučinách v Proboštově. 
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Požáry, které by stály za zmínku, byly například požár v  Domově 
s  pečovatelskou službou v  Krupce, v  němž naše jednotka pomáhala 
s  vyhledáváním a  evakuací osob v  zakouřeném prostředí, požár 
rodinného domu a  přilehlého květinářství v  Novosedlicích, požár 
autoservisu v  Dubí, nebo požár uskladněné izolace ve firmě Knauf 
Insulation Krupka. 

 
 

Asistence při obecních, vzdělávacích a  předváděcích akcích je pro 
sbor samozřejmostí, proto také jednotka asistovala při výlovu rybníka 
v Proboštově a následné drakiády. Jednou ze zajímavých akcí byla také 
ukázka vyproštění osob z havarovaného vozidla na Mírovém náměstí 
v  Teplicích, před OC Galerie. A  v  neposlední řadě bychom chtěli 
vyzdvihnout to, že proboštovská jednotka asistovala v  očkovacím 
centru ve sportovní hale v Teplicích. 
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 RYBÁŘI
Rád bych se s Vámi podělil o několik postřehů z dlouho očekávané akce, 
kterou byl výlov rybníka „Proboštovský“. 
Rybník se vypouštěl po několika desetiletích a komplikovanost takové 
akce to plně potvrdila. Ačkoli se několik týdnů před započetím lovení 
podařilo uvolnit šoupě (výpustné zařízení, kterým se řídí vypouštění), 
průtok byl bohužel vzhledem k  nánosům všemožného materiálu 
u nátokové roury a v ní velmi malý.
Za pomoci hasičů obce Proboštov jsme se snažili tento průtok zlepšit, ale 
bohužel bez valného výsledku. Na řadu tedy přišla hrubá síla v podobě 
bouracího kladiva, kterým byl udělán otvor do požeráku. Bohužel ani 
tato snaha nepřinesla potřebnou rychlost při vypouštění, a  tak těsně 
před výlovem jsme požádali o pomoc opět dobrovolné hasiče vaší obce. 
Zde bych rád zmínil pro nás naprosto klíčovou osobu tohoto sboru, 
kterou byl velitel Ivo Seidl. Jeho ochota, nasazení a  rady byly zcela 
neocenitelné v  souboji s  časem. Díky jeho pomoci a  koordinaci jeho 
kolegů, jsme mohli v sobotu 6. 11. 2021 zahájit výlov.
Pro občany obce jsme připravili bazén, kam jsme dali vybrané druhy 
ryb, aby se každý mohl na vlastní oči podívat na rybí obsádku, která 
tento rybník obývala. U  bazénu byl přítomný vedoucí rybářského 
kroužku p. Radek Jurčák se svým synem a ke každému druhu dali na 
požádání odborný výklad.
 

Samotný výlov probíhal v  sobotu od 9 do 16 hodin. Bohužel se nám 
z  důvodu vysokého stavu vody nepodařilo vše slovit, a  tak výlov 
pokračoval ještě v neděli dopoledne. V následujících dnech rybáři již 
jen dobírali bílou rybu a úhoře, kteří neochotně lezli z bahna.
 

Většina vylovených ryb byla odkoupena Severočeským územním 
svazem Ústí nad Labem a  vysazena na sportovní revíry Kateřina 
a Modlany.
Závěrem je potřeba poděkovat všem, kteří se na této náročné akci 
podíleli, ať už členům ČRS MO Teplice, kteří zde strávili nespočet 
hodin, dále dobrovolným hasičům obce Proboštov, a to zejména p. Ivo 
Seidlovi, dobrovolným hasičům z Modlan a v neposlední řadě vedení 
obce Proboštov.

Za ČRS MO Teplice z.s.
Pavel Lasík - předseda 

V letošním roce čítal sbor 16 členů a všichni jsou kdykoliv připraveni 
k  jakémukoliv zásahu, proto bych jim chtěl touto cestou velmi 
poděkovat za jejich aktivitu a činnost v celém roce 2021. O to větší dík, 
když toto všechno dělají ve svém volném čase a bez nároku na odměnu. 
Budeme se těšit na společné fungování i  v  příštím roce. Vedení obce 
a zastupitelstvu chceme touto cestou také poděkovat za jejich spolupráci. 
Vzhledem k  tomu, že je toto poslední zpravodaj letošního roku, rádi 
bychom za celou jednotku popřáli nejen čtenářům a obyvatelům obce, 
ale všem občanům krásné, klidné a  šťastné prožití vánočních svátků 
a vše nejlepší do nového roku 2022.
Veškeré informace o  jednotce si můžete přečíst na internetových 
stránkách nebo na Facebooku. Každé úterý od 15:00 hodin jsme na 
hasičské zbrojnici v  Proboštově, ulice Kapitána Jaroše 50, Proboštov. 
Můžete v tento den dorazit a prohlédnout si zázemí jednotky, popovídat 
se členy sboru či si s dětmi prohlédnout vozový park a vybavení.

Přikládáme několik informací:

Základní lhůta pro čištění spotřebiče paliv do 50 kw:
- pevné a kapalné: čištění 3x ročně, kontrola 1x ročně 
- plynné: čištění 1x ročně, kontrola 1x ročně 
Základní lhůta pro čištění spotřebiče paliv nad 50 kw:
- pevné: čištění 2x ročně, kontrola 2x ročně + 2x ročně čištění samotného 
spotřebiče paliv
- kapalné a plynné: čištění 1x ročně, kontrola 1x ročně

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

fb: www.facebook.com/hasiciprobostov
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 PODZIMNÍ HRÁTKY V SAMOROSTU KNIHOVNA
Letošní začátek školního roku se v  Samorostu vydařil. Děti se rychle 
zadaptovaly a počasí nám až na výjimky také přálo. 
V  září nás navštívilo naše oblíbené Divadlo Krabice Teplice, nadále 
pravidelně navštěvujeme farmu Oak Valley. V rámci tématu „povolání” 
přišel tatínek - profesor z gymnázia - představil dětem chemii a ukázal 
pár jednoduchých pokusů. Mělo to veliký úspěch.

 

Taky zahradničíme: sklidili jsme, co jsme na jaře zaseli, a úroda byla 
opravdu veliká. Už dvakrát během podzimu se nám povedlo uvařit si 
a  upéct ze sklizených zásob. Na svatého Václava jsme si již tradičně 
upekli chléb. 

 

V  říjnu nemohla chybět Drakiáda, která se tentokrát konala mimo 
Proboštov. 
Krom toho všeho jsme si užívali barevné listí a louže. Zkrátka podzim 
jako malovaný. 

 
Vladimíra Červenková, DiS, ředitelka LMŠ Samorost

V  knihovně se, i  přes nepřízeň covidových okolností, začíná život 
pomalu vracet do svých kolejí. 
Družina na návštěvě knihovny
2. listopadu se s  knihovnou dorazilo seznámit skoro celé 1. oddělení 
školní družiny. Pro některé to byla vůbec první návštěva knihovny 
v životě, ale většinou převažovaly známé tváře, které jsme zvyklí vídat 
v doprovodu maminek nebo tatínků. 
Cílem takových návštěv je seznámit čtenářský potěr se smyslem 
knihovny, její organizací a způsoby jak se k hledaným knihám dostat. 
A zdá se, že se to daří. Jak jinak si totiž vysvětlit ten nával přihlášek, se 
kterým jsme se musely vypořádat v následujících dnech. 

 

Výtvarná dílna krášlí Proboštov
6. listopadu paralelně s výlovem rybníka a tradiční drakiádou, proběhla, 
pod vedením Slávky Muláčkové, hojně navštívená výtvarná dílna 
Ze sklenic na zavařování se totiž vyráběly lucerny, určené k  ozdobě 
podzimních oken a barevným listím zapadajících zahrad.
 
 

Informace:
Otevírací doba: ÚTERÝ   14.00 - 17.00 h.
   STŘEDA  14.00 - 17.00 h.
   ČTVRTEK  14.00 - 17.00 h.
Více informací na www.knihovnaprobostov.cz  

Zdena Hlaváčková, knihovnice
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 ZPRÁVY Z MŠ U KOČIČEK, Z.S.
Podzim a zima ve školce
První říjnový pátek jsme se s  dětmi vydali do Hrobčic na Naučnou 
stezku skřítka Hrobčíka, kde se děti potkaly se spoustou známých 
pohádkových postav. 
 

O  týden později jsme s  dětmi navštívili Spolek stáje U  Lucky 
v  Bystřanech, kde se děti seznámily s  místními zvířecími obyvateli 
a svezly se na ponících. 

V  polovině října pak děti vyjely na celodenní výlet do Vzdělávacího 
a rekreačního centra Lesná, o.p.s. v Nové Vsi v Horách, kde pro ně byl 
připraven nový vzdělávací program. 

Dne 22. 10. naši školku opět navštívil David Juřina alias Hopsík se 
svým kouzelnickým a hudebním vystoupením pro děti - tentokrát bylo 
vystoupení spojeno s narozeninovou oslavou.
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Poslední říjnový týden ve školce se nesl v  duchu Halloweenu, děti si 
vydlabaly dýně, upekly dýňové muffinky a plnily různé halloweenské 
úkoly. Uspořádali jsme také pro rodiče s  dětmi soutěž o  nejhezčí 
vydlabanou dýni, děti pak hlasovaly a rozhodly o vítězné dýni.

V  úterý 2. 11. se děti vypravily do Hrobu do Divadla V  Pytli, kde 
zhlédly představení na téma Duchové a dušičky a prohlédly si výstavu 
věnovanou pohádkovým princeznám.

V pátek 12. 11. jsme s dětmi opět vyrazili na celodenní výlet, tentokrát 
do Záchranné stanice pro volně žijící živočichy v Cholupicích. Děti 
měly možnost prohlédnout si záchrannou stanici a  místní obyvatele, 
seznámily se s problematikou ochrany a záchrany volně žijících zvířat 
a blíže se seznámily s místními dravými ptáky v rámci programu Dravci 
v letu. 

Ve dnech 15. - 16. 11. proběhlo ve školce focení dětí s vánoční tematikou. 
Focení opět zajistil pan fotograf Jakub Mosler.

Uzavření MŠ v době vánočních svátků
Školka bude uzavřená od 22. 12. 2021 do 2. 1. 2022. Budeme se na Vás 
opět těšit v pondělí 3. 1. 2022. 

Kurzy jógy v areálu MŠ
Začátkem září byly v  areálu Mateřské školy U  kočiček, z.s. zahájeny 
kurzy Iyengar jógy pod vedením certifikované lektorky Iyengar jógy 
Ing. Mileny Kalousové. Kurzy probíhají každé pondělí a  čtvrtek od 
17:30 do 19:00 h. Kurzy budou probíhat i v novém roce.
S  koncem roku bych Vám všem chtěla za naši školku popřát klidné 
prožití vánočních svátků a do nového roku 2022 hlavně pevné zdraví.

Ing. Alena Kaucová, předseda výboru MŠ U kočiček, z.s.
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Přestože se nám kalendářní rok 2021 již chýlí ke svému konci a počasí 
nám připravuje podvečerní tmu i  chlad, naše tréninky pokračují ve 
stejné intenzitě. 

 

Jak jsme již psali, základem je pohodlné a teplé oblečení, do termosky 
grog nebo svařák a pro naše juniory uvaříme čaj. V případě potřeby nad 
hřišti rozsvítíme světla a zatopíme v krbu pod pergolou, kde je možnost 
se mezi zápasy ohřát a občerstvit. Na stole je vždy něco k zakousnutí, 
protože se stalo pravidlem, že členové nějakou maličkost donesou. 
O  tom, že nás hra neustále baví, svědčí i  fakt, že někteří z  hráčů již 
překročili v  této sezóně stovku odehraných zápasů v  Přítkovské 
pétanque lize 2021. Již nechybí moc a budeme znát jejího vítěze, který 
nahradí na pomyslném trůnu loňského přítkovského mistra Karla 
Kluga ml.

Po vydařeném turnaji v  oficiální termínovce České asociace 
pétanquových klubů, kdy jsme zavítali v  září do Chebu, jsme se 
tentokrát vydali na turnaj dvojic v Kolové u Karlových Varů. Zde nás 
přivítalo slunečné počasí a  tradičně přátelská atmosféra. Získali jsme 
pár cenných skalpů v podobě vítězství nad hráči, kteří se této hře věnují 
i 20 let. Možnost hrát na těžkých místních terénech se bude v budoucnu 
také hodit. Nakonec jsme si odvezli krásné 2. místo po finálové prohře 
s týmem z Německa.
Na konci listopadu se chystáme vydat na turnaj trojic do historické 
jízdárny v Terezíně, kam vyrazí minimálně dva týmy z našeho klubu. 
Tento turnaj má svou nepopsatelnou atmosféru a  věřím, že mi to 
účastníci následně potvrdí. 

Ještě nás čeká výroční členská schůze, kde si sezónu vyhodnotíme, 
oceníme ty nejlepší z nás a stanovíme si „cíle“ na sezónu následující.
Uspořádáme náš tradiční prosincový turnaj, na který se moc těšíme 
a určitě si ho všichni užijeme.  
A protože se u nás pétanque, na rozdíl od jeho kolébky ve Franci, hraje 
za každého počasí, budeme se těšit na kontinuální přechod do sezóny 
v roce 2022.
Jak jsme již opakovaně napsali, stále platí naše nabídka, že si může 
kdokoliv přijít hru vyzkoušet a  pokud ho to chytne, stát se členem 
našeho klubu. Koule mu půjčíme, a tak tedy stačí jen chuť a udělat si čas.
Za naši skvělou partu Vám všem přejeme v  nadcházejícím adventu 
a roce 2022 pevné zdraví a životní pohodu.

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

 AKTUALITY Z PÉTANQUE CLUBU PŘÍTKOV, Z.S.

 KRONIKA OBCE

Válečná léta v Proboštově
Na počátku října 1938, jakmile nacistické Německo převzalo správu 
obce, byli propuštěni čeští učitelé, zrušena byla česká obecná i mateřská 
škola, zlikvidovány všechny spolky, zájmové i politické strany. V obci 
zůstala jen polovina českých obyvatel, pouze 750. Ti z českých obyvatel, 
kteří se nevystěhovali, žili pod trvalým dohledem. Scházeli se v hospodě 
u Růžičků v Dělnické ulici, někdy společně v lese, aby hráli karty, mladí 
si vzájemně půjčovali české knihy z bývalé české knihovny a předávali 
si české časopisy přivážené z  Protektorátu. Časopisy si vyzvedávali 
v  Trnovanech, v  prodejně papírnictví. Že nesouhlasí s  nacistickým 
režimem, dali vědět nápisem PP (Pracuj pomalu) s pěticípou hvězdou 
na zdi dolu Brittánia během roku 1941. Občané se snažili pomáhat 
válečným zajatcům, přestože kontakt s  nimi byl zakázaný. Francouzi 
a  Poláci pracovali v  zajateckém táboře u  Přítkova, také byli přiděleni 
k práci v keramičce Ditmar Urbach, jiní zajatci dřeli na statku sedláků 
Webera a Weise. Občané obou národností byli sledováni i šikanování 
místní policií. „Luftschutz“ kontroloval dokonce i  výzdobu oken 
v období Hitlerových narozenin. Za přečiny proti režimu byli někteří 
občané zatýkáni a  odsouzeni, např. Jáchym Křížek, Vojtěch Udatný, 
Blažena Zajíčková, Němec Karl Kaufmann.
Většina obyvatel trpěla nedostatkem potravin. Občanům byly 
přidělovány potravinové lístky na nákup běžných potravin, chleba, 
mouky, mléka, masa, cukru. Nepatrné množství oděvů se dalo rovněž 
pořídit na lístkový příděl šatstva a  obuvi. Tyto příděly se snad lišily 
pouze o  Vánocích, kdy příděly německých občanů byly o  málo větší. 
Přilepšit si mnoho nemohl ani ten, kdo držel k  obživě hospodářská 
zvířata, protože musel odevzdávat kontigent, stanovenou dávku třeba ze 
snůšky slepic. K zabíjačce poraženého vepře musel dokonce i německý 
statkář žádat úřad o  schválení, pak úřadu odevzdat příslušný podíl 
masa, sádla atd. Těžko bylo zejména těm Němcům, jejichž rodinní 
příslušníci sloužili na frontě, utrpěli zranění či padli do zajetí.
S  koncem války do Proboštovského parku zaparkovala část 
motorizované jednotky Wermachtu a občanům byl park uzavřen. Do 
místních hostinců úřady ubytovaly desítky uprchlíků před ruskou 
frontou, snad z Pruska či jiných východních oblastí. Už od února roku 
1945 trpěli proboštovští obyvatelé blízkostí náletů spojeneckých letadel 
nad oblastí Litvínova. Zoufalé zprávy o  zničení blízkých Drážďan, 
ohlušující zvuky bombardování blízkého Ústí nad Labem. Trvalé obavy 
z následující situace přetrvávaly, ženy s dětmi ve velkém strachu hledaly 
útočiště ve sklepních skrýších před příchodem osvobozovacích vojsk.
Nakonec zavlál nad nacistickým obecním úřadem bílý prapor. Místo 
německého starosty Eduarda Türke a  tajemnice Wachterové se úřadu 
ujal František Friš, později pak Josef Srp, řídící znovuzřízené obecné 
české školy. Obyvatelé německé národnosti se během července 
podle nařízení jen neradi připravovali k  odsunu pouze se zavazadly 
s  předepsanou váhou. Povolení k  pobytu na českém území obdrželi 
antifašisté a nenahraditelní odborníci v průmyslu.
Památník českých obětí na náměstí Svobody zůstal symbolem nacistické 
zvůle.

Jana Sedláková, kronikářka obce
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 PODĚKOVÁNÍ OD OBČANŮ
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Milí a vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych vás opět všechny pozdravil a  zároveň vám 
upřímně popřál jen vše nejlepší k  nadcházejícím vánočním 
svátkům. Snad nás letošní Vánoce nezastihnou, jako v předchozím 
roce, kdy v omezenosti covidových událostí nám nebylo umožněno 
plnohodnotně slavit Kristovo narození. O to více si můžeme vážit 
toho, co kdysi bylo považováno za samozřejmost. Mám zde na mysli 
adventní a  vánoční trhy, nakupování dárků, rodinné a  přátelské 
setkávání, sváteční koncerty, ale i samotné vánoční mše, při kterých 
se těším na setkání s vámi.
V našich kostelích jsme pro vás připravili tento program bohoslužeb: 
NOVOSEDLICE/DUBÍ
24. 12. 2021 (pátek):   16.00 hod./21.00 hod.
25. 12. 2021 (sobota):  8.30 hod./11.00 hod.
26. 12. 2021 (neděle):   8.30 hod./11.00 hod.
1. 1. 2022 (sobota):       8.30 hod./11.00 hod.
2. 1. 2022 (neděle):       8.30 hod./11.00 hod.
Požehnané Vánoce a  do nového roku 2022 hodně vzájemného 
pochopení a lásky.

Váš P. Patrik Maturkanič, farář farnosti Novosedlice, Dubí

Vážení zástupci měst, obcí, spolků a firem, DÁRCI,
velice si vážíme finančních prostředků, které jste zaslali na revitalizaci 
obce Stebno a  materiální pomoc, která byla poskytnuta městu Kryry 
na odstranění následků škod v obci Stebno po živelné pohromě zvané 
„downburst“, která se stala 24. 6. 2021.

Moc děkujeme a jsme s pozdravem Miroslav Brda, starosta města Kryry

Chtěl bych Vám všem moc poděkovat za přání k  narozeninám. Sice 
později, ale přeci. Byl jsem mimo domov. Velice mě to potěšilo. Ta 
číslice je hrozná, ale je to jen číslo. Cítím se dobře. Vám všem také přeji 
pevné zdraví a mnoho úspěchů v životě.

S pozdravem Václav Hanák

Děkujeme za blahopřání a kytičku k narozeninám, které byly v červnu 
a září, paní starostce Bc. Janě Životové a paní Anničce Hnízdilové.

manželé Děkanovi

Děkuji OÚ za blahopřání k mým narozeninám.
Miroslava Postičová

Děkuji zastupitelům obecního úřadu za projevenou soustrast při úmrtí 
mého manžela.

Jiřina Látalová
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