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 SLOVO STAROSTKY OBCE

Vážení občané, 

dovolte, abych vás v těchto 
podzimních dnech  pozdravila 
na stránkách Proboštovského  
zpravodaje a informovala o dění 
na Radnici a v naší obci.

•	V  závěru letních prázdnin jsme slavnostně převzali  
a symbolicky zahájili provoz nové školní jídelny. Dětem  
a zaměstnancům školy se tak dostalo nové komfortní prostředí 
s vyšší kapacitou strávníků než-li tomu bylo ve „staré jídelně“. 
Kuchyň je vybavena novým gastro zařízením, díky kterému je 
kuchařkám usnadněna práce. Samotný provoz kuchyně nám 
přináší ještě nové skutečnosti, se kterými se snažíme průběžně 
vypořádat. Prostory samotné jídelny jsou vybaveny novým 
barevně laděným nábytkem stejně jako prostory sociálního 
zařízení a chodby. Škola v souvislosti s otevřením nové jídelny 
zavedla nový stravovací systém, kdy papírové stravenky byly 
nahrazeny moderním čipovým systémem. Začátky zavedení 
tohoto systému se potýkaly s  obtížemi, což bylo dáno 
především skutečností, že systém byl spuštěn skutečně až 
v poslední den prázdnin a bylo třeba naučit se s ním pracovat. 
Věřím, že nové prostory, a především mistrovský um našich 
kuchařek, těší všechny naše strávníky. Pro nás se tak jedná 
o  jeden splněný sen vedení, zaměstnanců a dětí naší školy. 
Se stavbou školní jídelny byla spuštěna i stavba nové školní 
tělocvičny. 

•	V  současné době nám obálka budoucí tělocvičny roste 
před očima a práce probíhají bez obtíží. Obě akce jsou 
spolufinancovány z dotace Ministerstva financí ve výši 30 mil. 
Kč. Jelikož v bývalé školní tělocvičně máme dnes novou školní 
jídelnu, využívají děti pro výuku tělesné výchovy prostory 
tělocvičny sportovního areálu TJ Sokolovna. 

•	V průběhu uplynulého období byly zahájeny a stále probíhají 
práce na rekonstrukci kaple sv. Antonína, v  Přítkově byla 
slavnostně osazena nová „zvonička“, opakovaně bylo vypsáno 
výběrové řízení a konečně schválena smlouva o dílo na výstavbu 
komunikace v  ulici Angerová. V  následujícím období nás 
čeká výstavba nového veřejného osvětlení v ulici Kpt. Jaroše, 
kde v úseku k teplárně zcela chybí a bude zahájena demolice 
objektu Geoindustrie. Demolice je financována Ministerstvem 
průmyslu a obchodu ČR. Začátkem měsíce října byla obci 
přiznána dotace ve výši Kč 1 999 999,- na výstavbu chodníku 
z  Proboštova do Přítkova. V  současné době je vypsáno 
výběrové řízení na zhotovitele stavby a práce budou zahájeny 
po schválení smlouvy o dílo. 

•	Závěr roku je vždy spjat i s  přípravou nejen investičních 
akcí na rok následující. Dokončujeme tak studii revitalizace 
sportovního areálu, projektovou dokumentaci na výstavbu 
komunikace ulice Panský les. Součástí této stavby je i výstavba 
chodníku, umístění veřejného osvětlení a  kanalizace. Právě 
řešení kanalizace velmi zpomalilo dokončení celého projektu. 
V  současné době již čekáme na vydání povolení k  výstavbě 
kanalizace. Je zpracován projekt nové autobusové zastávky 
v  ulici Kpt. Jaroše před Geoindustrií, zpomalovací semafory 
na přechodu u základní školy a je uzavřena smlouva o dílo 
na výstavbu cest v  Proboštovském lesoparku. Do konce 
měsíce října pak bude podána žádost o dotaci na revitalizaci 
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Proboštovského rybníka. Podařilo se také dokončit projektovou 
dokumentaci na kamerový systém v obci. 

•	Ráda bych se samostatně zmínila o připravovaných projektech 
pro lokalitu Přítkov. Kromě již zmiňovaného chodníku 
z  Proboštova do Přítkova, se  především zabýváme řešením 
dopravní situace hlavní komunikace - Podkrušnohorské 
magistrály. Opakovaně jsme vyzývali majitele komunikace 
Ústecký kraj a správce komunikace Správu a údržbu silnic 
Ústeckého kraje k  řešení bezpečnosti dopravy a chodců 
v  celém úseku vedoucím na katastrálním území Přítkov. 
Jsem velmi ráda, že se podařilo zorganizovat společnou 
schůzku zástupců kraje, obce, SÚS a projektanta na místě. 
Tato probíhá v  době vydání zpravodaje a o výsledcích si tak 
dovolím informovat v prosincovém vydání. V Přítkově se dále 
zabýváme zpracováním projektu chodníku v  úseku právě při 
hlavní komunikaci, rozšířením a posílením veřejného osvětlení 
a vybudováním volnočasového sportovního prostoru.  

•	Velmi mne těší zájem vás občanů o dění v  obci, zájem 
spolupodílet se na řízení projektů, kulturních a jiných akcí. 
Úžasný je zájem rodičů pořádat pro děti nejrůznější sportovní 
kroužky a spolupodílet se na výchově dětí. Obrovskou radost 
nám udělala akce pořádána k  mezinárodnímu dni seniorů 
v Sokolovně s velmi hezkým programem. Upřímně děkuji za 
vaše připomínky, podněty, ale i kritiku, která nás někdy přivede 
k názoru přehodnotit věci a tyto vidět odlišně. 

•	Do konce roku nás ještě čeká mnoho práce, ale i podzimní 
zábavy. Práce s  přípravou návrhu rozpočtu na příští rok 
a  zábava v  podobě tradičního lampionového průvodu či 
italského večeru na sále v Sokolovně.

Vážení občané, děti, místní spolky a oddíly,

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 Čermáková, starostka obce

 Z KANCELÁŘE MÍSTOSTAROSTY OBCE

Vážení spoluobčané,

máme za sebou další horké a hlavně 
suché léto. Klimatické změny posledních 
let nás nutí zamyslet se nad naším 
přístupem k životnímu prostředí, a tudíž 
i ke změnám v některých návycích. Pro 
vedení obce to znamená doslova boj  
o každou kapku vody a každý kus zeleně. 
V maximální možné míře proto budeme 

využívat všech programů, které s touto problematikou souvisí, 
zejména pak ty, které se zaměřují na zachycování dešťové vody 
a její následné využití v suchých dnech. Zároveň ale bude nutné 
přehodnotit pro příští rok systém ošetřování obecních ploch, 
především sekání trávy. Je nutné začít zachovávat vyšší porost, 
jinak bude naše obec opět o prázdninách připomínat vyprahlou 
poušť. Stejně tak nutné je zvážit každé kácení stromů a provádět 
je jen tam, kde je to z bezpečnostních důvodů bezpodmínečně 
nutné.

Pojďme ale k radostnějším věcem. V letních měsících se podařilo 
dotáhnout do konce řadu projektů v čele s otevřením nové školní 
jídelny. Od začátku září také skutečně jezdí dlouho slibovaná 
přímá autobusová linka k nemocnici. Podařilo se nám zajistit, že 
obyvatelé Přítkova už nadále nebudou muset volit v Proboštově, 
ale díky vstřícnosti majitelů budou mít volební místnost  
v mateřské škole U Kočiček. Spustili jsme nové, moderní  
a obsahově velmi pestré webové stránky a představili nového 
maskota obce. S tím souvisí i menší změna grafické podoby 
Proboštovského zpravodaje, která vychází z grafiky nového 
webu. K té nás částečně donutilo ukončení činnosti místní 
tiskárny, která dlouhá léta zpravodaj zajišťovala. Proměnili jsme 
tvář a programovou náplň Slavností obce, což se projevilo na 
podstatném navýšení počtu návštěvníků, z nichž drtivá většina 
neskrývala, že se velmi dobře pobavila. 

Velmi příjemnou záležitostí pak byl rychle realizovaný projekt 
nové zvoničky Svaté rodiny v Přítkově. Od prvního setkání 
s mistry řezbáři po slavnostní odhalení uběhly necelé dva měsíce 
a navíc šlo o nízkonákladovou záležitost.  Po celý předchozí 
profesní život jsem pracoval na pozicích, kde se většina záležitostí 
řešila okamžitě, to ovšem ve státní správě dost dobře nejde. 



Podzim 2019

4

Těžko se někdy smiřuji s tím, že věci, které by mohly být 
dávno hotové, se z rozličných, zejména pak administrativních 
důvodů, neúměrně dlouho vlečou. Realizace zvoničky mi ale 
dala víru, že když všichni chtějí, tak to opravdu jde a celkem 
rychle. Věřím, že takových projektů bude přibývat. Ještě jednou 
chci poděkovat dlouhé řadě těch, kdo se na této akci podíleli 
v  čele s tvůrci Ondřejem Drábkem a Marcelem Jeřábkem. 
Spolupráce s nimi rozhodně přítkovskou zvoničkou nekončí.  
Také věřím, že nově vzniklý oddechový prostor u zvoničky 
bude hojně využívaný jak místními, tak návštěvníky Přítkova.    

Odhalení a posvěcení zvoničky jáhnem Jiřím Breuem přihlíželo 
velké množství lidí. Následovalo sousedské posezení v krásném 
areálu soukromé Mateřské školy U Kočiček. I tam si našlo 
cestu mnoho Přítkovských. Bylo vidět a z úst pamětníků  
i slyšet, že možnost neformálně se potkat a u pivečka a klobásky 
si popovídat místním dlouhodobě chybí. Určitě budeme tato 
setkání opakovat. Jak jsem při odhalení zvoničky slíbil, osobně 
se budu věnovat všem námětům, přáním a podnětům z Přítkova. 
Pokud budou smysluplné, z hlediska rozpočtu a možností naší 
obce realizovatelné, určitě se za ně budu bít jako lev.  

Ještě k jedné významné události, která se Proboštova a Přítkova 
dotýká, došlo v létě. Po letech příprav se Hornická krajina 
Krušnohoří dočkala zápisu na Seznam světového dědictví 
UNESCO. Součástí tohoto sasko-českého projektu jsou také naši 
bezprostřední sousedé v Krupce. Možná si většina z nás zatím 
ještě neuvědomuje, o jak obrovský zlom v pohledu na náš kraj 
tímto aktem dojde. A to nejen v tuzemském, ale i v celosvětovém 
měřítku. Krušnohoří, jehož jsme nedílnou součástí, se dostalo do 
nesmírně prestižní společnosti. Je tedy jen na nás, abychom tuto 
šanci proměnili tak, aby i Proboštov a Přítkov měly dlouhodobě 
co největší přínos. 

Přeji vám příjemné prožití podzimních dnů.

Roman Nešetřil, místostarosta

 NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY OBCE
Od začátku září jsou na adrese www.ouprobostov.cz spuštěny 
nové oficiální webové stránky naší obce. Ty jsou na rozdíl od těch  
předešlých plně responzivní. To znamená, že se jedná o webové 
stránky, které zaručí, že jejich zobrazení bude optimalizováno 

pro všechny druhy nejrůznějších zařízení (mobily, notebooky, 
netbooky, tablety atd.). Mají moderní grafiku v  barvách obce  
a jsou přehlednější než bývalé. Proměnila se také struktura stránek, 
ta nová přináší řadu novinek, do kterých může zasáhnout každý 
občan Proboštova a  Přítkova. Asi nejdůležitějšími novinkami 
jsou Hlášení závad, Otázky a odpovědi a Poplatkový asistent. 
Byli bychom rádi, kdybyste tyto aplikace hojně využívali, výstupy 
z nich jdou přímo na e-mail konkrétního člena vedení obce či 
pracovníka obecního úřadu. Jedná se tak o velké zjednodušení  
a zrychlení komunikace v rámci naší obce. 

Další novinkou na webových stránkách je Proboštovský bazar. 
Zde může každý z vás nabízet cokoliv k prodeji včetně uveřejnění 
fotografie, nabízet či poptávat služby, poptávat cokoliv, co touží 
zakoupit či dávat různá oznámení. Administrace je velmi 
jednoduchá a pro potvrzení inzerce vám během chvíle přijde 
aktivační zpráva na vámi uvedenou e-mailovou adresu. Doufáme, 
že se bazar brzy zaběhne a částečně doplní garážové výprodeje, 
které začaly letos v Proboštově fungovat. 

Zároveň upozorňujeme všechny majitele firem s  působností 
v  obci Proboštov na možnost prezentace. Podklady prosím 
zašlete na e-mail: nesetril@ouprobostov.cz.

Větší pozornost se na nových stránkách věnuje místní části 
Přítkov, která má vlastní sekci. Oproti předchozím stránkám mají 
ty nové velmi jednoduchou a rychlou administraci, proto se na 
nich několikrát do týdne objevují aktuální zprávy ze života obce 
včetně fotogalerií. Pokud chcete být na novinky na webových 
stránkách pravidelně upozorňováni, nastavte si zasílání 
upozornění na svůj e-mail ve spodní části úvodní stránky. 

Věříme, že se vám nové stránky nejen líbí, ale že je budete v hojné 
míře prakticky používat a přivítáme jakékoliv podněty pro jejich 
další vylepšení.

Roman Nešetřil       

 INFORMACE PRO OBČANY

Neuhrazené místní poplatky:

Občané, kteří neuhradili místní poplatek za svoz komunálního 
odpadu a místní poplatek za psa za rok 2019, tak mohou učinit 
v  úředních hodinách v  podatelně obecního úřadu. Částku 
je možné také zaslat na účet obecního úřadu - číslo účtu  
3224501/0100, variabilní symbol pro odpad 1340 a pro psa 
1341, do poznámky uveďte příjmení (adresu). 

Podzimní svozy:

Podzimní svozy velkoobjemového a nebezpečného odpadu se 
již uskutečnily. Informace o termínech svozů byly zveřejněny 
na našich webových stánkách, na facebooku obce, na vývěsných 
plochách a zároveň byly vhozeny do poštovních schránek letáčky.

Vývoz bioodpadu:

do 30. 11. 2019 -  1x týdně 
od 1. 12. 2019 do 31. 3. 2020  - 1x za 14 dnů - vždy v lichý týden v úterý
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Domácí kompostéry:

Na základě průzkumu, který proběhl začátkem roku 2019, jsme 
zažádali o dotaci na kompostéry. Tato dotace nám byla přiznána. 
Po vyřízení veškeré legislativy, která je s dotací spojena, vyzveme

 všechny zájemce a kompostéry budou rozdány. O kompostéry 
projevilo zájem 126 domácností. Obec zažádala o  dotaci na 
150 kompostérů, tak jestli jste se nepřihlásili začátkem roku  
a máte o kompostéry zájem, můžete si o ně dodatečně zažádat. 
(sloupova@ouprobostov.cz, tel. 417532785).

Proč je dobré a důležité třídit (kompostovat) bio odpad?

Zbytky z  kuchyně tj. slupky od 
zeleniny, ovoce, zbytky pečiva, 
sedlina z kávy a  tak dále, to vše 
je původcem zápachu, který se 
z popelnic především v  letních 
měsících často line. Zapomínat 
bychom neměli ani na larvy 
a mouchy, které v  takovýchto 

popelnicích doslova hodují. Máte plechovou popelnici a rezaví 
vám dno? Tak vězte, že je to kvůli bio odpadu, který obsahuje 
až 80 % vody. Navíc je na skládce biologicky rozložitelný odpad 
původcem skleníkových plynů a toxických výluhů. To jsou hlavní 
důvody, proč bio odpad do popelnice NEPATŘÍ!!!

Jak tedy správně nakládat s bio odpadem?

Ideálním řešením, jak se vypořádat s  biologicky rozložitelným 
odpadem ze zahrady, a především také s kuchyňským bio 
odpadem, je kompostování. Správné kompostování není žádná 
věda. Stačí dodržovat jednoduchá pravidla, aby kompost 
nevysychal, nebo naopak nezačal hnít, čas od času prohodit 
vidlemi, a je to. Díky pestrému složení vám poté vznikne kvalitní 
hnojivo do záhonků nebo do květináčů. Správný kompost navíc 
vůbec nezapáchá!

Co vše mohu kompostovat?

Do kompostérů můžete dát: zbytky jídla, ovoce, zeleniny, pečivo, 
květiny vč. hlíny, trávu, listí, čajové sáčky, kávové filtry a sedlinu, 
trus býložravých zvířat, proložky od vajíček, pečicí papír a další.

Více informací můžete najít na YouTube, Facebooku nebo 
Instagramu - MOJE ODPADKY.

Třídění odpadu:

V  podatelně obecního úřadu si stále můžete vyzvednout tašky 
na třídění papíru, plastů a skla. Zároveň si můžete vyzvednout 
malou krabičku na sběr baterií. Tašky i krabičky jsou zdarma a je 
jich omezený počet. 

V minulém školním roce nám děti z naší školy a družiny vytvořily 
díla se zaměřením na třídění odpadu. Koncem října bude ve 
vestibulu obecního úřadu uspořádána výstava jejich prací, na 
kterou se můžete v úředních dnech podívat. Všem dětem moc 
děkujeme.

Slyšíme to zas a zas: Příroda je plná krás.
Je ji věčná škoda špinit, tak se pojďme všichni činit

a odpadky vysbírat, ať ji můžem užívat.
Ještě lépe učiníme, když svůj odpad vytřídíme

a předáme k recyklaci, ať z něj máme nové věci.
Jen když bude všude čisto, bude příroda mít místo.

Tak odpadky ji nezřiďme a radši je vytřiďme.
Matěj a Jakub

Petra Sloupová, odborný referent

 INFORMACE SPRÁVY MAJETKU OBCE

Vážení občané, 

ráda bych vás informovala o situaci, která vznikla při 
rekonstrukci vodovodu, kanalizace a odstranění výusti TP63 
v ulici Sobědružská.

Jak jsem již psala v  předešlém čísle zpravodaje, jedná se 
o investiční akci společnosti SVS a.s., která měla být dokončena 
v  měsíci srpnu 2019 a následným dodatkem došlo k  posunutí 
termínu do 31. 10. 2019. Bezprostředně po ukončení měla 
navazovat investiční akce obce Proboštov, a to pokládka nového 
asfaltového povrchu v ulici Sobědružská. Na tuto investiční akci 
obce měla v roce 2020 navazovat rekonstrukce povrchu v ulici 
Na Pěnkavce a instalace nového veřejného osvětlení v části ulic 
Přítkovská a Na Pěnkavce.

Z  důvodu nepředvídatelných okolností, viz dopis od SVS a.s. 
ze dne 1. 10. 2019 níže, se rekonstrukce vodovodu a kanalizace 
tak zpozdila, že termín dokončení spadá až na jaro roku 2020, 
a tím pádem se posouvají i investiční akce obce do let 2020  
a 2021. Původně plánovaná částečná oprava povrchu v  ul. Na 
Pěnkavce si vlivem objízdné trasy a jejího zatížení a poškození 
vyžádá přepracování projektové dokumentace, a to na celkovou 
rekonstrukci komunikace. 

Vyzvali jsme společnost SVS a.s., aby v zimním období zajistila 
provoz alespoň jedním jízdním pruhem v  ul. Sobědružská 
z  důvodu zachování bezpečnosti provozu a chodců v  ulici Na 
Pěnkavce v zimních měsících.
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Chtěla bych ještě jednou touto cestou požádat občany o trpělivost 
s  nastalou situací při rekonstrukci v  ulici Sobědružská  
a o shovívavost.

Cituji z dopisu ze dne 1. 10. 2019 adresovaného paní starostce:

„Stavbu od jejího zahájení provázejí komplikace spojené s velkými 
hloubkami výkopových prací, vyšší hladinou spodní vody oproti 
předpokladu, nutnosti čerpání a nové stabilizace dna pod nově 
pokládané potrubí. Při pokládce kanalizace dochází k přímé kolizi 
s  vedením stávajícího vodovodního řadu ve špatném technickém 
stavu. Na základě posouzení autorského dozoru je nutné vybudovat 
provizorní vodovod, který nebyl součástí původního projektu, aby 
se tak předešlo výpadkům zásobování obyvatel pitnou vodou. 

Přes veškerou snahu, kdy investiční akce s  našimi akcionáři 
koordinujeme, není možné některé skutečnosti předvídat 
a  ovlivnění předpokládaného harmonogramu může nastat. 
Uvědomujeme si, že s tím obci komplikujeme navazující plánované 
investiční akce, ale vzniklá situace je z  naší strany neúmyslná.“ 
Mgr. Mario Böhme, MBA, vedoucí úseku komunikace a PR, SVS 
a.s.

Bc. Martina Doležalová, vedoucí správy majetku

Vážení občané, 

ráda bych Vás touto cestou upozornila na plánovanou deratizaci 
obce Proboštov, která bude probíhat od 1. do 30. listopadu 
2019. Deratizaci provedou pracovníci společnosti Voma servis 
v lokalitách vytipovaných na základě podnětů od občanů, kteří 
opakovaně hlásili výskyt hlodavců, zejména v ulici Na Lučinách. 
Dále budou nástrahy kladeny do všech objektů, jež jsou majetkem 
obce Proboštov. To vše bude ve výše zmíněném termínu sladěno 
s podpovrchovou deratizací. 

Vzhledem k  tomu, že se bude jednat také o deratizaci nor 
hlodavců na veřejném prostranství, nástrahy budou kladeny 
hluboko do nor nebo do kanalizace. Přesto žádáme občany, 
aby v dotčených lokalitách v termínu deratizace dávali zvýšený 
pozor na své děti a nenechávali během venčení volně pobíhat 
své psy.

Vyzýváme rovněž majitele pozemků a objektů, aby se 
k plánované deratizaci připojili.

Bc. Pavla Eflerová, referent majetkové správy

OKÉNKO ZASTUPITELŮ 

Vážení čtenáři Proboštovského zpravodaje, ráda bych Vás 
seznámila s obsahem zasedání komise životního prostředí. 

Jedním z  hlavních bodů jednání byl náš lesopark a zejména 
připomínky k  projektové dokumentaci „Oprava cest“. 
Navrhovaná řešení budou zapracována do realizace nových cest 
v lesoparku. 

Členové komise se dále věnovali přípravě cedulí pro naučnou 
stezku, doplněním mobiliáře a herními prvky pro malé děti 
tamtéž.

Velký prostor byl věnován zlepšení vzhledu obce. Návrh na 
osázení silničních ostrůvků nízkými dřevinami a květinami 
se již částečně realizoval v  ulici Kpt. Jaroše. Pro plánovanou 
rekonstrukci Angerové ulice navrhujeme zřízení stromové aleje 
a umístění prvků pro volnočasové aktivity.

Doporučujeme omezení ohňostrojů v obci.

Navrhujeme dále, aby se naše obec zapojila do boje proti 
změnám klimatu a to například zadržováním vody v  krajině. 
Rádi bychom, aby se na našem území obnovily tůně a mokřady. 
Máme zájem na přibývání zeleně v obci například tím, že by 
rodiče měli možnost na určených místech vysadit „strom života“, 
který ponese jméno jejich potomka.

Je jen na nás, jak se budeme chovat k životnímu prostředí, jež 
nás obklopuje. 

Za komisi životního prostředí bych ráda touto cestou poděkovala 
Vám všem, kteří přispíváte k  hezkému vzhledu naší obce 
například péčí o předzahrádky, údržbou přilehlého veřejného 
prostranství kolem svých nemovitostí nebo třeba květinovou 
výzdobou. To vše dělá náš Proboštov krásnější. 
Přeji Vám hezký, barvami zalitý podzim.

Alenka Antošová

 OBECNÍ POLICIE PROBOŠTOV PŘIPOMÍNÁ    

Informace k čipování psů

Jestli jste svého psa zatím nenechali očipovat, máte na to čas už 
jen do konce roku.

Povinnost opatřit psa čipem ukládá majitelům novela 
veterinárního zákona a současně také nařízení EU 
o  neobchodních přesunech zvířat v  zájmovém chovu, a to od 
1. ledna 2020. Těm, kteří toto nařízení nesplní, hrozí pokuta až 
do výše 20 000 Kč. Neočipovaným psům navíc nebude z pohledu 
zákona uznána platnost očkování proti vzteklině, i  když vaše 
zvíře očkováno bylo a má to řádně zaznamenané v očkovacím 
průkazu. Jestliže se vám náhodou pes zaběhne, nebo jej někdo 
ukradne, bude dohledatelný, ale to pouze za předpokladu, 
že bude majitelem čip zaregistrován v  některé z  databází. 
O registraci do databáze si musíte požádat sami. Není povinná 
a  mikročip tam není zařazen automaticky. Můžete si ji zařídit 
rovnou při čipování, ale  pokud čip nenecháte zaregistrovat do 
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databáze při čipování zvířete, můžete to udělat kdykoliv později. 
„Registraci lze dodatečně uskutečnit kdykoli u kteréhokoli čipu, 
ovšem zpravidla již za poplatek, obvykle cca od 200 Kč a výš“. 

Existuje několik registrů, kam můžete čip svého čtyřnohého 
miláčka zaznamenat. Tím největším je u  nás Národní registr 
majitelů zvířat, www.narodniregistr.cz, který provozuje společnost 
Altercan, s. r. o. Registrace v  něm je pro mikročipy Datamars 
bezplatná a čip se v evidenci objeví do 7 pracovních dnů. U čipů 
ostatních typů zaplatíte poplatek 198 Kč. Expresní registrace do 
24 hodin vás vyjde na 455 Kč a odeslání identifikačního průkazu 
zvířete doporučeným dopisem na 65 Kč.

Předtím, než své zvíře někam zaregistrujete, byste se měli zajímat 
o  to, jak dlouho daný registr existuje, jaká je dostupnost jeho 
operátorů (např. 24 hodin denně i o svátcích) nebo začlenění do 
mezinárodní vyhledávací sítě.

Registrace čipu sice není povinná, ale rozhodně se vám vyplatí. 
Bez ní čipování jako takové ztrácí svůj hlavní smysl, kterým je 
snadná dohledatelnost a evidence vašeho zvířete. Úspěšnost 
nalezení majitelů, kteří si svého psa nebo jiné zvíře zaregistrovali, 
je velmi vysoká. 

Stanislav Jordán, strážník obecní policie

Uhynulá zvířata v obci - jak a komu hlásit?

Nález uhynulého zvířete není nikdy příjemným zážitkem, přesto 
je třeba znát základní pravidla, jak se v takové situaci zachovat. 
Řada nejasností panuje jak kolem nakládání s  uhynulým 
domácím mazlíčkem, tak i kolem toho, komu nahlásit mrtvé 
zvíře ve městě či v lese. Samostatnou kapitolou je pak ohlašovací 
povinnost, která se na některé typy úhynu vztahuje.

Důstojné rozloučení s domácími mazlíčky

Odchod domácího mazlíčka bývá psychicky náročný a mnozí 
lidé si nejsou jisti, jak s uhynulým psem či kočkou nakládat a zda 
je možné mu v  mezích zákona udělat např. hrob na zahradě. 

U zájmových chovatelů toto není problém - dle veterinárního 
zákona je drobné zvíře možné na pozemku majitele zahrabat, 
avšak do hloubky minimálně 80 cm, aby nedošlo k  ohrožení 
životního prostředí. Na zahradě však není možné zakopat 
přežvýkavce či prasata ani zvířata, u kterých existuje důvodné 
podezření z  nákazy. Pokud majitel nechce či nemůže uhynulé 
zvíře zahrabat na vlastním pozemku, může využít asanační 
službu nebo kafilerní box, na nějž by ho měla odkázat obec.

Zvěř patří myslivcům

Zvláště v období říje se v lesích i na loukách blízko silnic může 
nacházet uhynulá zvěř, často například důsledkem kolize 
s  autem. Takováto zvěř spadá pod správce příslušné honitby, 
což bývá většinou myslivecké sdružení a to by se mělo postarat 
o  její likvidaci. Správci se hlásí i nález otrávené návnady či 
pytlácké pasti. Pokud jde o uhynulou lišku, musí být provedeno 
veterinární vyšetření, aby byla vyloučena vzteklina, a to i přesto, 
že poslední výskyt této nemoci byl v  ČR zaznamenán v  roce 
2002. Obdobné preventivní opatření platí i při nálezu většího 
množství hromadně uhynulých ptáků, o němž by se měla 
co nejdříve dozvědět krajská veterinární správa, která zajistí 
potřebná vyšetření pro  vyloučení nákazy. Pozor je třeba si dát 
v případě, že uhynulé zvíře patří mezi chráněný živočišný druh. 
Ochrana se vztahuje i na uhynulého živočicha a jeho nález je 
proto třeba ohlásit. Manipulovat s  chráněným zvířetem může 
vždy jen oprávněná osoba.

Kdy za likvidaci odpovídá obec

Likvidaci uhynulých zvířat, která nemají majitele, má na starosti 
příslušná obec, v níž k  úhynu dojde. Týká se to především 
drobných živočichů, ježků, ptáků, ale i volně pobíhajících psů 
a koček, jež bývají častou „obětí“ rušné automobilové dopravy. 
Nález sraženého či jinak uhynulého zvířete je vhodné oznámit na 
příslušném obecním či městském úřadě, na který pak připadne 
následná ohlašovací povinnost a odstranění. Občané měst či 
vesnic využívajících moderní komunikační systémy mohou 
hlášku o úhynu odesílat i přes mobilní aplikace. „Právě uhynulá, 
ztracená či volně se pohybující zvířata patří mezi nejčastější druhy 
hlášek, které občané svým samosprávám odesílají,“ potvrzuje 
Ondřej Švrček, autor aplikace Zlepšeme Česko, přes kterou jde 
uhynulé zvíře snadno nahlásit. „Výhodou je, že není nutné čekat 
s nahlášením na úřední hodiny, podnět se dostane ke starostovi či 
jiné pověřené osobě rychle a ta ho může začít okamžitě řešit.“ 
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Které zákony se vztahují na uhynulá zvířata

Zákon č. 166/1999 Sb. o veterinární péči a o změně některých 
souvisejících zákonů (veterinární zákon)

Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny

Zákon č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání

Kontakty:

Ondřej Švrček
Zakladatel iniciativy Zlepšeme Česko
(00420) 777 031 782 
ondrej.svrcek@neogenia.cz

Michal Marek 
PR agentura FYI Prague 
(00420) 774 802 149 
michal.marek@fyi.cz

 POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY INFORMUJE

Od 20. 6. 2019 do 23. 9. 2019 jsme zaevidovali 50 přestupků, ke 
kterým došlo v katastru obce Proboštov, úkony trestního řízení 
byly zahájeny pouze ve dvou případech. Co se týče přestupkového 
jednání, v 43 případech se jednalo o porušení zákona o provozu 
na pozemních komunikacích, ve třech případech je podezření  
z naplnění skutkové podstaty přestupku proti občanskému 
soužití, třikrát jsme prověřovali přestupek proti majetku a jednou 
přestupek proti zákonu o požární ochraně. 

Několik případů podrobněji:

V  červnu se neznámý pachatel vloupal po přeštípnutí řetězu 
do stavební buňky, ze které odcizil pracovní nářadí a náčiní 
v celkové hodnotě téměř 70 tisíc korun, případ byl prověřován 
jako přečin krádeže, dosavadním šetřením se nepodařilo 
pachatele dopadnout.

Koncem června dosud neznámý pachatel odcizil ze studny 
u domu tlakové čerpadlo s příslušenstvím, škoda byla vyčíslena 
na necelé dva tisíce korun, případ šetřen jako přestupek proti 
majetku.

Začátkem července ukradl neznámý zloděj z rekreační chalupy 
oznamovatele odložený mobilní telefon v  hodnotě jeden tisíc 
korun, šetřeno jako přestupek proti majetku.

por. Bc. Daniel Vítek, komisař KŘP Ústeckého kraje

 KULTURA V OBCI

Bohaté kulturní léto v  Proboštově zakončily tradiční Slavnosti 
obce. Ty se letos konaly v  poněkud pozměněné podobě, 
především je nezahajoval průvod, ale krátké uvítání před radnicí. 
Zde se také v živé podobě představil nový maskot a dobrý duch 
Proboštova, kterým je od začátku září, kdy byly spuštěny nové 
webové stránky, Probošt Antonín. Jde o smyšlenou postavu, 
která ovšem vychází z historie obce, jejíž název je odvozen od 

probošta ženského kláštera v  Teplicích. A proč Antonín? No, 
přece proto, že máme v Proboštově kapli svatého Antonína. Při 
zahájení slavností jej mistrně ztvárnil moderátor a autor 
scénáře Zdeněk Lukesle. Probošt nás ovšem bude provázet i 
při dalších příležitostech. V nadcházejícím období se zúčastní 
třeba lampionového průvodu, rozsvícení vánočního stromu 
a samozřejmě převezme vládu nad Proboštovem v období 
Masopustu. 

Program k Mezinárodnímu dni seniorů proběhl v sobotu 5. října 
v restauraci Sokolovna. Úvod obstaraly hudební vzpomínky 
na zesnulé hvězdy českého nebe v čele s Karlem Gottem 
a Michalem Tučným. Poté si vzaly slovo herečka Ivana Andrlová  
a spisovatelka Marie Formáčková. Také jejich talk show probíhala 
v duchu vzpomínek. Historky se točily například kolem Heleny 
Růžičkové, Josefa Kemra, Vladimíra Menšíka či Zity Kabátové. 
Marie Formáčková rovněž zavzpomínala na spolupráci  
s prezidentem Václavem Havlem, který by se právě v den konání 
akce dožil 83 let. Došlo i na písničky z pohádek či muzikálů  
v podání Ivany Andrlové. Obě dámy se po skončení svého bloku 
ochotně vyfotografovaly se všemi zájemci.

Do vzpomínek na doby dávno i nedávno minulé  
v Proboštově zasvětila všechny zájemce kronikářka obce 
Jana Sedláková. Ta připravila nejen výstavní panely, ale i 
album s fotografiemi, na kterých se mnozí přítomní po letech 
poznali. K dobré náladě posloužily také taneční ukázky 
Pavla Dufka a jeho partnerky a  harmonikář. A tak litovat 
mohou všichni, kdo do Sokolovny v  sobotu nedorazili. 
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V poslední říjnový den projde částí obce zmíněný lampionový 
průvod, který tradičně zakončí společné opékání buřtíků v areálu 
Pohodlíčko. V sobotu 9. listopadu nás čeká další novinka 
v podobě Italského večera na sále Sokolovny.

Během něho se můžete těšit na známé italské hity i gastroshow 
v podání zpívajícího kuchaře jménem Andrea Andrei. Rodilý 
Ital žije již nějaký čas v naší republice a mimo jiné naživo 
připraví dvě italské speciality, které budou účastníci večera moci 
ochutnat. Také další program bude laděný do italského stylu. 
Kromě diskotéky se tak můžete těšit třeba na unikátní italskou 
choreografii tanečnic z formace Bolly Ladies, připravenou na 
míru našemu programu. Na této akci se bude vybírat vstupné ve 
výši 100 korun. 

 

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu před budovou radnice 
proběhne v neděli 1. prosince s tradičním programem zajištěným 
z drtivé části vystoupením dětí z MŠ Pastelka a ZŠ Proboštov. 
Dojde ale i na milé překvapení, které si rozhodně nenechte ujít.

Roman Nešetřil, místostarosta

 ZPRÁVIČKY Z MŠ PASTELKA

Vážení rodiče a přátelé naší školy,

začíná nám nový školní rok 2019/2020. V letošním školním roce 
bylo přijato 22 dětí a celkem navštěvuje naši školu 98 dětí.

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

Pedagogický sbor

Pavilon A
třída Motýlci                              Leflerová Jitka
                                                     Černá Miroslava
třída Berušky                             Timánová Sára
                                                     Bartůňková Marcela
Pavilon B 
třída Kuřátka                             Hniličková Jana
                                                     Jakoubková Karolína
třída Rybičky                             Chvátalová Ditmara
                                                     Jelínková Radka
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Provozní zaměstnanci zabezpečující zázemí vašich dětí:

Vedoucí stravování                    Rollingerová Markéta
Kuchařka                                     Matyščáková Lucie
Pomocná kuchařka                    Krásná Alena
Školnice                                       Lošťáková Monika
Provozní pracovnice                  Balešová Jaroslava
                                                      Diepoldová Anna

Během letních prázdnin proběhla modernizace lůžkového 
nábytku, dokoupily se matrace, povlečení a nepromokavá 
prostěradla. Nyní jsou všechny 4 třídy vybaveny dle  
požadovaných norem a předpisů.

Dále byla na školní zahradě vybudována nerezová pitná fontána 
(pítko).

Při zvýšené tělesné aktivitě dětí a také v horkém letním počasí 
je třeba dbát na pravidelný přísun tekutin, který je důležitý pro 
správné fungování těla. Pití z pitné fontány je pro děti hrou a velkou 
radostí. Zábavnou formou se naučí dodržovat pitný režim.

Kromě pravidelných činností nabízíme i další více či méně 
tradiční akce:
-  pořádáme divadelní představení v  MŠ, zajišťujeme návštěvu 
představení v okolí 
- slavnostní dny v MŠ - Mikulášská, Vánoce i Velikonoce
- připravujeme tvořivá a zážitková odpoledne pro děti s rodiči na 
různá témata
- pořádáme školkový karneval (s maskami, soutěžemi a hudbou)
-  navštěvujeme základní školu, spolupracujeme po celý rok se 
školní družinou 
- plánujeme výlety do okolí - za poznáním i za zábavou 
- během roku vyhledáváme další aktuální nabídky, jak obohatit 
dětské poznání a prožívání

SVĚT NEKONČÍ ZA VRÁTKY - CVIČÍME SE ZVÍŘÁTKY

Celoroční aktivity pro předškolní děti

Již druhým rokem (2018) jsme zapojeni do projektu Svět nekončí 
za vrátky - cvičíme se zvířátky. 

Záměrem projektu je prezentovat pohyb jako každodenní 
přirozenou potřebu dětí a zdravé řešení volnočasových aktivit.  
Zaměřujeme se na respektování a rozvoj individuálních 
předpokladů, které jsou ve svém důsledku přínosem pro celou 
skupinu. Rádi bychom, aby plnění jednotlivých úkolů přinášelo 
dětem potěšení a radost z pohybu, naučilo je překonávat překážky 
a rozvíjelo jejich samostatnost při dalším zdokonalování 
pohybových dovedností. 

MÁME RÁDI ZVÍŘATA 2019

Základním cílem vzdělávací akce s názvem „Máme rádi 
zvířata 2019“ je předat předškolákům zábavnou a hravou 
formou informace o zvířatech, která mohou žít v jejich 
domácnostech, nebo s nimiž se mohou setkat třeba o prázdninách 
u prarodičů na venkově a pěstovat v dětech kladný vztah ke 
zvířatům. Děti se dozví například, co je důležité vědět, když 
si člověk pořizuje zvíře, jak se ke zvířatům správně chovat a 
zodpovědně se o ně starat. 

Těšíme se na Vás a Vaše děti.
Za kolektiv mateřské školy Pastelka 

Marcela Bartůňková,  ředitelka školy

Jmenuji se Marcela Bartůňková, jsem 
šťastně vdaná a mám 2 děti. Vystudovala 
jsem střední pedagogickou školu. Do MŠ 
jsem nastoupila v roce 2007 jako učitelka 
mateřské školy a od roku 2017 pracuji jako 
ředitelka MŠ. 

Mezi mé zájmy patří práce s dětmi, kreativní 
činnost, četba, pletení košíků, lyžování, 
sport, houbaření, zahrádka a hlavně rodina.
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 INFORMACE ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

 PROBOŠTOV

Ohlédnutí za uplynulým školním rokem:

Školní rok 2018/2019 ukončilo s vyznamenáním 93 žáků. 

Samé jedničky si na vysvědčení odneslo 48 žáků.

Školní rok 2019/2020 byl zahájen s 208 žáky. 

Povinnou školní docházku zahájily 2. září dvě třídy prvňáčků. 
Kromě vedení školy je přivítala i paní starostka Bc. Jana 
Čermáková a pan místostarosta Roman Nešetřil. 

3. září byl na školním hřišti slavnostně zahájen nový školní rok. Při 
této příležitosti zde byli představeni noví žáci a noví zaměstnanci.  

Pedagogický sbor ve školním roce 2019/2020:

Vedení školy
Ředitelka školy Mgr. Pavlína Langerová
Zástupkyně ředitelky Mgr. Jiřina Klašková
 Třídní učitelé
I.A Mgr. Petra Jíchová
I.B Mgr. Vladimíra Hejduková
II. Mgr. Monika Bachmaierová
III. Mgr. Stanislava Filipová
IV. Mgr. Kateřina Jelínková
V. Mgr. Petra Vyšatová
VI. Mgr. Nikola Fenclová
VII. Mgr. Jaroslava Pavelková
VIII. Ing. Václava Tomášová
IX. Mgr. Petra Spálová
Další pedagogičtí pracovníci

Aj 1.st. Mgr. Andrea Tutková
Aj 2.st. Mgr. Daniela Popperová
Hv 2.st. Lucie Houfková dipl.um.
VkO,Pč Bc. Jarmila Macháčková
Informatika Filip Mahnert
Asistent pedagoga Bc. Andrea Drexler
Asistent pedagoga Bc. Jarmila Macháčková
Asistent pedagoga Andrea Hušková
Vychovatelka ŠD 1 Jiřina Tomešová
Vychovatelka ŠD 2 Jana Havlová 
Vychovatelka ŠD 3 Markéta Konrádová

Střípky ze školy:

•	 Ve školním roce 2019/2020 navštěvuje školu 208 žáků. 

•	 V září zahájila provoz krásná nová školní jídelna. V současné 
době testujeme nový elektronický stravovací systém.

•	 Školní družina má tři plně naplněná oddělení, tj. 90 žáků. 
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•	 Zapojili jsme se do projektu „Pedagog 21. století - vzdělávací 
program pro rozvoj digitálních kompetencí pedagogů 
ZŠ”. Cílem projektu je vytvoření vzdělávacího programu 
pro pedagogy a vedení základních škol, díky kterému bude 
podpořena po metodické či technické stránce využitelnost 
a integrace digitálních technologií a moderních aplikací do 
výuky a do chodu školy. Vzdělávací program bude vytvořen 
na míru školy a bude rozvíjet aktuální digitální kompetence 
pedagogů.

•	 Dva školní roky budeme využívat aktivit projektu Šablony 
pro ZŠ Proboštov II. Jeho cílem je podpořit školu a školní 
družinu nejrůznějšími aktivitami. Ty budou zaměřeny na 
osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím 
dalšího vzdělávání, na vzájemné setkávání a sdílení zkušeností 
pedagogů a odborníků z praxe a další aktivity pomůžou škole 
při společném vzdělávání žáků. Projektem jsou podporovány 
také extrakurikulární aktivity, spolupráce s  rodiči žáků  
a kariérové poradenství žáků. 

•	 Od září dochází děti ve škole na výuku klavíru a flétny k paní 
učitelce Lucii Houfkové ze ZUŠ Dubí. V  činnosti bude 
pokračovat i oddíl JUDO. 

•	 V  letošním školním roce byla zahájena výstavba nové 
tělocvičny a v současnosti je rekonstruováno oplocení okolo 
hlavní budovy školy.

Prosíme: 
- rodiče a veřejnost o trpělivost, toleranci a zejména součinnost 
při dodržování bezpečnostních a provozních opatřeních, které 
doprovází probíhající výstavbu nové tělocvičny.

Děkujeme:
- Děkujeme za novou školní jídelnu všem, co se na uskutečnění 
našeho snu podíleli.
- Děkujeme Obci Proboštov za školní potřeby a příspěvek na 
učebnice pro I. třídu.

Přejeme žákům i jejich rodičům úspěšný školní rok 2019/2020.
Za Základní školu Proboštov 

Mgr. Pavlína Langerová, ředitelka školy

Mgr. Pavlína Langerová, ředitelka ZŠ Proboštov 
          Vzdělání:

•	Základní škola Proboštov
•	Gymnázium Teplice
•	Univerzita Jana Evangelisty      
 Purkyně v Ústí nad Labem, PF
 působení v Proboštově:
•	V roce 1992 zahájila svoje   
 působení v ZŠ Proboštov jako   
 učitelka 1. stupně.
•	Po odchodu paní ředitelky  
 Mgr. Věry Podzimkové nastoupila  
 1. 8. 2003 na pozici ředitelky školy.  

•	Zájmy: turistika, lyžování, rekreační cyklistika, vodáctví, 
četba, pejsek, zahrádka a samozřejmě hlavně rodina a děti.

 HASIČI

Léto je bohužel za námi, a tak bychom Vám obyvatelům obce 
Proboštov a čtenářům zpravodaje chtěli prezentovat naši činnost. 
Souhrn našich zásahů a událostí zase uvedeme v posledním 
zpravodaji roku 2019. 

Nyní bychom Vám občanům chtěli přiblížit naši dosavadní 
činnost.

Jednotka prozatím v letošním roce vyjela skoro k 40 událostem, 
včetně cvičení. Jednalo se zejména o požáry velkého či malého 
rozsahu, technické pomoci a i dopravní nehody vozidel. Počet 
zásahů je v posledních letech extrémní, každý týden je jednotce 
vyhlášen poplach či se zúčastňuje akcí.

Jedna ze zajímavých, které se jednotka hasičů obce Proboštov 
nedávno zúčastnila, byl výcvik s letkou Policie ČR. Jednalo 
se o  plnění vaku na vodu, který je připevněn pod vrtulníkem, 
tzv. bambivak. S pomocí takto naplněného vaku můžeme lépe 
hasit lesní požáry a požáry v těžko dostupných místech. Počet 
takových požárů se každoročně zvyšuje, a proto hasiči musí 
aktivně hledat možnosti, jak tyto požáry efektivně hasit. Tohoto 
výcviku se zúčastnily jednotky z celého okresu Teplice a cvičilo 
se jak navádění vrtulníku, tak samotné plnění bambivaku vodou.

Další velmi podařená akce byla Den prevence u obchodního 
centra Olympia Teplice a také Den dětí u Kauflandu Teplice. Na 
obou těchto akcích se prezentovala jednotka ať už s technikou, 
tak ukázkou ve vyprošťování osob z havarovaného vozidla. Toto 
vyproštění osob patří k nejnáročnější činnosti hasičů, ale zároveň 
divácky nejatraktivnější.
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V budoucnu bude jednotka asistovat u akce Krampus show, která 
se uskuteční na několika místech v Teplickém okrese.

V minulých dnech dostala jednotka věcný dar od Ústeckého 
kraje, který zahrnoval čtyři sady přetlakových dýchacích 
přístrojů, které jednotce pomohou a vylepší vybavení. Takovéto 
přístroje pomáhají hasičům při práci v zakouřených prostorách 
provádět záchranné a hasební práce. Děkujeme za tento štědrý 
dar.

Měsíc září se také nesl ve znamení slavností obce Proboštov. Na 
těchto slavnostech jednotka asistovala pro případ mimořádné 
události, takže jste mohli vidět členy jednotky a jejich vybavení.

Pokud byste měli zájem vidět členy jednotky, jejich zázemí 
a vybavení, tak je to možné každé úterý od 15:00 h., kdy jsme na 
hasičské zbrojnici v Proboštově, ulice Kpt. Jaroše 50, Proboštov. 
Popřípadě nás můžete kontaktovat elektronicky na internetových 
stránkách, e-mailu nebo na Facebooku jednotky. 

e-mail: hasiciprobostov@seznam.cz
web: www.hasiciprobostov.estranky.cz

fb: www.facebook.com/hasiciprobostov

 SPORT

Rozjel se fotbalový kolotoč - sezóna 2019/2020

Naši nejmladší fotbalisté z mladší a starší přípravky se od začátku 
září zapojili do satelitních turnajů v okrese Teplice. Trenéry 
přípravek jsou: J. Blažek, J. Čermák a M. Šváb.

V září proběhl nábor nových žáčků se zajímavým programem - 
ukázky tréninkových cvičení včetně zapojení nováčků.

Mladší žáci, ve spojení Proboštov/Modlany, zahájili podzimní 
část sezóny 24. 8. Po odehraných šesti zápasech  jsou v tabulce 
na krásném 2. místě. Trenéry mladších žáků jsou nadále pánové 
Fišer a Verbíř ml.

Starší žáci pokračují ve spojení Modlany/Proboštov.  Zařazeni 
jsou v okresní soutěži Teplicka pod vedením trenérů L. Forka 
a Milana Tatýrka. Mají odehraných 5 zápasů a jsou zatím na 3. 
místě.

Krajský přebor Ústeckého kraje 

V této soutěži je zařazen jen jeden tým, a to starší dorost. Došlo 
tak ke sloučení   hráčů     ml. a st. dorostu,  protože ze staršího 
i  mladšího dorostu  několik  hráčů ukončilo svoji činnost, jiní 
se začali věnovat jiným sportům, nebo odešli do jiných oddílů. 
Podařilo se nám získat několik posil včetně brankáře. Současný 
tým dorostu má 22 hráčů.  Po odehraných 6 zápasech jsou 
dorostenci na 1. místě s  plným počtem bodů (skóre 433:12). 
Trenérem družstva je Wesam Eleyan.

V okresním přeboru dospělých je zařazen náš B tým. Má za 
sebou 7 odehraných zápasů a je na 5. místě. 
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Krajský přebor - I. A třída

Díky organizačním změnám zůstalo naše Áčko v této soutěži 
- pád do I. B třídy se nekonal. Ale také se nic nezlepšilo ani 
příchodem nových hráčů. V posledním možném přestupovém 
termínu přišli do Áčka 2 hráči - Alexander Urbánszky a Ganshuk 
Chongor.   Přetrvávají stále stejné příčiny hráčských neúspěchů 
jako v minulé sezóně. Po odehraných 7 zápasech (jeden vítězný)  
je Áčko na 13. místě s 8 body.

Fotbalová sezóna je teprve v rozjezdu a věřme, že neúspěchy 
v průběhu dalších zápasů pominou.    
          Libuše Salačová 

Mistrovství světa juniorů v Muaythai 2019

Město Antalya v Turecku hostilo od 28. září do 6. října 
Mistrovství světa juniorů. Česká Muaythai Asociace poslala 
do bojů o cenné kovy rekordních 15 mladých nadějí, kteří se 
v pyramidách utkali o cenné kovy. Osm z nich je pak z našeho 
Dubského klubu Leonidas. Tolik účastníků jsme ještě nikdy na 
juniorském mistrovství neměli. Můžeme sledovat výrazný posun 
asociace v práci s mládeží. 

Česká republika skončila celkově na 15. místě. Titul Mistra 
světa si přivezl Pavel Vostatek  - 63,5 kg 12-13 let, dále pak ve 
stejné věkové kategorii i Viktorie Jílková - 44 kg. Ta svoje 
soupeřky doslova přejela a byla vyznamenána nejlepší bojovnicí 
šampionátu. Vice mistrem světa se podruhé za sebou stává 
Tobiaš Barták -54kg 14-15 let. Vyřadil Moldavana a Iráčana, ve 
finále po tuhém boji pak prohrál s Ukrajinským reprezentantem. 
Poslední medailistkou byla pak Nicol Černá, kterou v semifinále 
vyřadila zkušená domácí reprezentantka.

Tomáš Barták  - 57 kg i přes velkou snahu byl vyřazen domácím 
finalistou, který poznal hořkost prohry poprvé ve finále. Alan 
Homič  - 32 kg se utkal se zkušeným Britem, který Alana do 
semifinále nepustil. Lukáš Klaška  - 60 kg si nejprve poradil 
s Libanoncem, ovšem cestu do semifinále mu překazil Američan. 
Jiří Novák  - 51 kg prošel přes Mongola a cestu za medailí mu 
překazil Ruský reprezentant. Matěj Šimůnek  - 34 kg i přes 
urputný boj a neuvěřitelné tempo zápasu neprošel přes domácího 
borce a sen o medaili se mu také rozplynul. David Štajnc - 67 kg 

se setkal se zkušeným Bělorusem, ale ten také v těsném zápase 
vyřazuje Davida z bojů o cenné kovy. Šimon Verner - 42 kg zase 
změřil síly s Íráckým chlapcem a výhra mu jen o kousek utekla. 
Jana Škáchová - 57 kg si nechala medailový sen sebrat zkušenou 
Belgičankou. Alžběta Žilková - 54 kg pak nestačila na Britskou 
reprezentantku. Arsenij Dunajev - 48 kg byl vyřazen zápasníkem 
z  Thajska. Martin Petráš  - 63,5 kg pak Peruánským boxerem. 
Bohužel jsme se nedokázali probojovat na medailové pozice,  
i když některé zápasy nám utekly jen o fous. 

Dále se pak soutěžilo ve starém stylu Muay Boran, kde titul 
mistra světa 2018 z Bangkoku obhajovala dvojice mladíku Matěj 
Šimůnek a Šimon Verner. Tento rok se jim v  Turecké Antalyi 
podařilo titul obhájit a stali se mistři světa v Muay Boran i na 
rok 2019. 

Samozřejmě trenérský doprovod, Jaroslav Hodina, Ladislav 
Horejš, Jiří Mejstřík a Lukáš Jílek nezahálel a o závodníky se 
pečlivě staral, po celou dobu turnaje. Všichni měli 2 tréninkové 
jednotky za den, kde se trénovalo venku na hřišti, pláži i ve vodě. 
Kdo z  dětí zrovna nezápasil, ten fandil. Našich 15 mladých se 
ve fandění vyrovnalo i 50 Američanům, potom si jistě dovedete 
představit tu skvělou atmosféru. Zajímavé zpestření pak zajistila 
IFMA, kdy jeden den měly společný trénink všechny zúčastněné 
státy, což byl pro děti, ale i pro trenéry zážitek.

Do ČR jsme dovezli 2x zlato, 1x stříbro, 1x bronz, pohár za 
nejlepší bojovnici a titul mistra světa v  Muay Boran, což si 
myslím je úspěch pro Českou muaythai scénu. Ted se naši mladí 
thajboxeři budou připravovat na MS 2020, které bude hostit 
Malaisie.

Poděkovaní patří hlavně asociaci C.M.T.A a prezidentu Petru 
Ottichovi.
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Rád bych ještě zmínil, že přípravu dubských chlapců a dívek 
dotuje Ústecký kraj, Město Dubí, Teplice, Osek a obec Proboštov, 
dále pak firma Stavmart s.r.o., Fightstore.cz, foto zajišťuje 
Czechfighter.cz.

Nemohu také zapomenout, že o chlapce a dívky se stará po 
zdravotní stránce paní Jana Šimonová a Centrum sportovní 
ortopedie a medicíny. Je to nestátní zdravotnické zařízení 
v  centru Teplic, které nabízí komplexní zdravotnickou péči se 
zaměřením na ortopedii, fyzioterapii, výživové poradenství 
a tělovýchovné lékařství.      
             Ladislav Horejš, trenér

 KNIHOVNA

Prázdniny jsou již minulostí a knihovna ožila s novým školním 
rokem obvyklým ruchem. Ale ani o prázdninách nezela 
prázdnotou. Děti si již zvykly, že jim knihovna poskytuje zázemí 
klubovny a i v  prázdninových dnech si našly čas na návštěvu 
a  posezení. Rovněž dospělí čtenáři si chodili pro svou četbu 
s  jistotou, že svou knihovnu najdou vždy otevřenou a dobře 
knihami zásobenou.

18. září se velká zasedací síň zaplnila zájemci o cestopisné pásmo 
Cesty za poznáním a dobrodružstvím: Austrálie, Filipíny  
a ještě mnohem více očima Petry a Jakuba Cmíralových. Oba 
mladí dobrodruzi se s  námi podělili o své zážitky z  cest. Své 
vyprávění doplnili řadou pěkných fotografií.

I v tomto školním roce pokračuje úspěšná spolupráce se školní 
družinou. Všechna tři oddělení přicházejí na počátku měsíce na 
pravidelnou návštěvu. Účelem je, aby se knihovna stala součástí 
života dětí a otevřela jim cestu ke čtenářství. Kromě toho 
absolvují prvňáčci před svou první návštěvou lekci čtenářské 
gramotnosti.

Knihovna od října do prosince

4. 11., 6. 11. a 11. 11. „Malujeme pro radost“. Malování olejem  
a temperou pod dohledem zkušené výtvarnice paní Jany Sedlákové.

9. 12. a 11. 12. „Hrátky s korálky a drátky“. Výroba vánočních 
ozdůbek. Dílnu povede paní Zdeňka Hroudová.

Do všech těchto dílen jsou zváni děti i dospělí. Začínají ve 14.00 
a končí v 16.30 hodin.

Beseda

Návštěvníci knihovny se mě často ptají, zda se knihovna bude 
stěhovat do zrekonstruovaného objektu Besedy. Vedení obce 
plánuje vytvořit zde multikulturní zařízení, jehož součástí by 
byla i knihovna. Záměr dosud nebyl schválen zastupitelstvem.

Knihovna je otevřena vždy v pondělí a ve středu 14.00 - 17.00 h.
e-mail: knihovna@ouprobostov.cz
web: www.knihovnaprobostov.cz
Knihovna má své stránky i na Facebooku.

Přivítala bych jakékoliv náměty ke zlepšení práce knihovny. 
Případně jaké osobnosti bych měla pozvat k besedám.

Zdena Hlaváčková, knihovnice
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 LÉTO V LESNÍ ŠKOLCE

Naše lesní školka Samorost pořádá v létě tzv. letní školku, která 
je určená i dětem z jiných mateřských škol. Letní školka probíhá  
4 týdny, a to zpravidla 14 dní na začátku července a 14 dní na 
konci srpna. Je možnost návštěvy po celou dobu nebo jen ve 
vybraný týden.

Děti si u nás mohou vyzkoušet jaké to je být každý den od rána 
až do odpoledne venku v přírodě. Jsou připravené tematické 
týdny; letos bylo prvních 14 dní ve znamení pohádek. Děti se 
seznamovaly s klasickými pohádkami a pohádkovými postavami. 
Mohly si vyzkoušet zahrát několik pohádek a  postavit v lese 
„perníkovou chaloupku” z listí a klacků. 

Další týden byl indiánský. Po obědě jsme odpočívali v teepee, 
které je dočasně umístěno na naší zahradě, seznámili se 
s indiánskou hudbou, vyrobili si indiánský obleček, malovali po 
obličeji a poslední den tančili kolem symbolického ohně (kvůli 
suchu nemohl být zapálený). 

Poslední týden se pak děti pomocí kouzelné mapy přesunuly na 
pirátskou loď a stali se z nich piráti. Chcete-li, aby vaše děti či 
vnoučata měly podobné zážitky ze školky, sledujte na jaře naše 
webové stránky www.lmssamorost.cz a neváhejte je přihlásit na 
letní školku 2019/20.

Nyní jsme s našimi dětmi zahájili nový školní rok a čeká nás 
během roku spousta dobrodružství a zážitků.

Za Samorosty       
             Vladimíra Červenková, DiS. - ředitelka

ZPRÁVY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY U KOČIČEK, Z.S.

Příměstský tábor U kočiček

Na přelomu července a srpna se v areálu naší školky uskutečnil 
první příměstský tábor U kočiček. Děti si vyzkoušely např. 
pěstování bylinek a zdobení květníčků, přípravu svačinek z darů 
zahrady, batikování triček, netradiční hry jako pétanque nebo 
kroket. Vyzkoušely si první pomoc v rámci přednášky o Českém 
červeném kříži a během výletu na Komáří vížku hledaly poklady 

v rámci hry geocaching. Děkujeme všem dětem i  rodičům za 
důvěru. Věříme, že děti si tábor užily a těšíme se na příští rok, 
kdy opět tábor zopakujeme. 
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Sousedské posezení U kočiček

V pátek 13. 9. 2019 navečer se v areálu školky uskutečnilo 
Sousedské posezení pořádané obcí Proboštov, které následovalo 
po slavnostním odhalení Zvoničky svaté rodiny v Přítkově. 
K tanci a poslechu všem zahrála kapela Desperádi. Setkání bylo 
moc příjemné a budeme se těšit na další společnou akci.

Co nás čeká ve školce do konce roku: 

Říjen: Během října se s dětmi znovu vypravíme do Stáje 
U Kaštánka, kde se děti svezou na koních a seznámí s dalšími 
zvířátky. Dále nás v říjnu čeká focení dětí profesionální 
fotografkou. Dne 22. 10. 2019 se uskuteční screeningové vyšetření 
zraku dětí v rámci projektu Lví očko Lions Clubu Teplice.

Listopad: V listopadu se s dětmi vydáme na divadelní představení 
do Divadla rozmanitostí v Mostě.

Prosinec: Hned v neděli 1. 12. 2019 se děti připojí se svým 
vystoupením k akci Slavnostní rozsvícení vánočního stromu 
v Proboštově. V pondělí 2. 12. 2019 čeká děti Mikulášská nadílka 
aneb Veselé peklo s čertíkem Breptíkem, které pro děti připraví 
mostecký David Juřina alias Hopsík. Ve čtvrtek 12. 12. 2019 od 
16 hodin se v areálu školky uskuteční Vánoční tvořivá dílna pro 
děti i rodiče. Akce je určena nejen našim dětem, ale i  široké 
veřejnosti. 

Náborový leták:

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

 STÁJ U KAŠTÁNKA

Prázdninový maraton letních příměstských táborů už skončil. 
Děkujeme rodičům, kteří nám dali důvěru a svěřili své ratolesti 
do našich rukou. Svou pozitivní náladou a spokojeností posouvají 
naši stáj. Především chci ale tímto způsobem poděkovat všem 
dětem, protože přece jenom je to všechno o nich. Díky nim jsme 
tam, kde jsme. Práce nás baví a zpětná vazba od dětí je úžasnou 
odměnou. Poděkování patří i vedení obce Proboštov za důvěru 
i podporu v této činnosti. Další díky patří restauraci Sokolovna 
Proboštov za jejich skvělý servis a nouzové řešení během táborů. 

Letos Stáj u Kaštánka oslavila 5. narozeniny. Byla u toho  
s námi známá skupina Maxíci. Nejen děti, ale i dospělí si 
přišli společně zatančit a zazpívat staré i nové písničky této 
skupiny. Se zabezpečením programu pro děti nám pomohli 
členové Fan Clubu Valentino Rossi Stará masna Proboštov. Na 
odměny a zajištění programu přispěla obec Proboštov, program, 
občerstvení a zajištění všech potřebných technických věcí měl 
na starosti Zdeněk Zgroch Karchňák. Požární dozor zajistili 
a techniku předvedli dobrovolní hasiči Proboštov. Všem moc 
děkujeme, vážíme si moc jejich pomoci. 
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Od začátku školního roku se rozběhly jezdecké kroužky pro 
děti. Všechny zájemce o péči o hospodářská zvířátka a jízdy 
na koni zveme na sobotní jezdecký kroužek, který se koná 
vždy od 10 do 13 hodin. Kroužek je určen pro děti od 3 do 
13 let. Děti se učí nejen jízdě na koni, ale také péči o zvířátka  
a pravidlům chování v přírodě. Pravidelná docházka není nutná. 
Přihlášení a více informací na čísle 732106276 nebo e-mailu:  
stajukastanka@seznam.cz. 

Nyní je pro děti připravený podzimní příměstský tábor  
29. 10. - 30. 10, kde máme ještě pár volných míst.   
                         Petra Navrátilová a tým Stáje U Kaštánka

 INFORMACE HŠ, OA A SPŠ TEPLICE
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 KRONIKA OBCE

Lední hokej v Proboštově před šedesáti lety

Naši hokejisté zahájili sezónu 1958 - 59 už v říjnu. Na litvínovském 
stadionu zvítězili nad B mužstvem Stalinových závodů poměrem 
10:3. Celkem sehráli v této sezóně 25 zápasů, z toho 14 vítězných. 
Oddíl hostil dvě ligová mužstva, mistry ligy SONP Kladno  
a Spartak Praha Sokolovo. V obou zápasech naši vysoko prohráli. 
Spartak Sokolovo předvedl opravdu ukázkový hokej s výsledným 
skórem 33:3.

Mužstvo Sokolova nastoupilo v sestavě: Záhorský, Bünter, Ujčík, 
Pekov, Roziňák, Zábrodský, Konopásek, Slepička, Řehla, Hřebík. 
Svým výkonem si získalo velké sympatie všech diváků i hráčů.

 
Jana Sedláková, kronikářka obce z kroniky ledního hokeje

 PODĚKOVÁNÍ OD OBČANŮ

Srdečně děkuji za blahopřání k mým narozeninám.   
                 Ludmila Gregorová

Chtěla bych poděkovat obci a kolektivu sboru pro občanské 
záležitosti za blahopřání, květiny a dárek k mým narozeninám.  
               Edeltraut Šipovičová

Děkuji paní starostce Janě Čermákové a paní Anně Hnízdilové 
za krásné blahopřání, kytičku a sladký dárek k mým 75. 
narozeninám. Moc mě to potěšilo a tímto Vám srdečně děkuji. 
       Marie Kodýtková

Chtěla bych moc poděkovat organizátorům akce  pro seniory 
v čele se starostkou obce paní Čermákovou a místostarostou 
panem Nešetřilem, která se konala 5. 10. v Sokolovně. 
  Nemohla jsem se z pracovních důvodů 
zúčastnit, nicméně jsem velice potěšena, jak obecní zastupitelé 
myslí na seniory. Dle vyprávění zúčastněných vím, že se akce 
povedla. Velmi mě těší i ostatní počiny - Masopust, obecní ples, 
letní zábavy atd.       
Též cítím potřebu poděkovat i za počiny v oblasti ekologie.

Ještě jednou moc děkuji za vaši práci. Krásný podzim.  
           Jiřina Bůžková
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