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 SLOVO STAROSTKY OBCE

Vážení občané, 

dovolte, abych vás pozdravila na 
stránkách vánočního Proboštovského 
zpravodaje. Za několik málo dní 
skončí rok 2019 a každý z nás tak 
může bilancovat a hodnotit své osobní  
a pracovní úspěchy či neúspěchy. Pokusím 
se tedy i já v krátkosti zhodnotit události 
letošního roku z pohledu naší milé obce.

Podařilo se….

• Opravit a dát „nový kabát“ Kapli sv. Antonína, a to za finanční 
podpory společnosti STRABAG ve výši 100 tis. Kč. V kapličce 
se společně setkáme o Štědrý den, a to hned dvakrát. Ráno mezi  
10 a 11 hodinou, kdy zde bude tradičně rozdáváno Betlémské světlo 
a ve 24 hodin, kdy zde již druhým rokem bude rodina Sloupových 
pořádat půlnoční mši.

• Zahájit rekonstrukci komunikace Angerova. Předmětem akce je 
výstavba odstavných ploch, veřejného osvětlení a především nová 
komunikace. Zhotovitelem je společnost Freibau s.r.o., akce bude 
dokončena do 30. 4. 2020.

• Dokončit projektovou a inženýrskou činnost na rekonstrukci 
ulice Panský les. Předmětem akce je výstavba nového chodníku, 
kanalizace, veřejného osvětlení a nové komunikace. Začátkem 
letošního roku jsme byli přesvědčeni, že zahájíme i realizaci projektu. 
Avšak vzhledem k náročnosti řešení kanalizace v této lokalitě, bude 
stavba probíhat v roce příštím.

• Získat dotaci ve výši Kč 1 899 050,- z Ministerstva pro místní 
rozvoj na výstavbu nového chodníku z Proboštova do Přítkova. 
Součástí stavby je i veřejné osvětlení a jedná se o smíšený chodník 
s cyklostezkou. V současné době je připraveno výběrové řízení na 
zhotovitele stavby a akce samotná bude probíhat v příštím roce.

• Zpracovat investiční záměr jako podklad pro projektovou 
dokumentaci rekonstrukce ulice Levandulová a Růžová včetně 
chodníku, odstavných ploch, veřejného osvětlení a zeleně. 
Projektová dokumentace je zadána.

• Provést výstavbu odstavných ploch v ulici Zemská.

• Byla zahájena stavba nové školní tělocvičny. Zhotovitelem 
jídelny i tělocvičny je společnost Raeder & Falge s.r.o. a na akci 
obdržela obec dotaci ve výši 30 mil. Kč.

• Opravit střechu tělovýchovného objektu v majetku obce.

• Vybudovat nové hřiště Na Pěnkavce.

• Vybudovat novou školní jídelnu v prostorách bývalé školní 
tělocvičny. Jídelna byla otevřena první školní den a dělá radost 
kuchařkám, pedagogům, a především dětským strávníkům.

• Dokončit revitalizaci zeleně v lesoparku a umístit nové posilovací 
prvky a pískoviště.

• Vybudovat smyslovou zahradu a pořídit nové herní prvky  
v Mateřské škole Pastelka.

• Zahájit demolici všech objektů Geoindustrie. Demolici 
provádí na základě výběrového řízení společnost PB SCOM 
s.r.o. za cenu Kč 5 983 715,69 s DPH. Obci se však po jednáních  
s Ministerstvem průmyslu a obchodu podařilo získat dotaci ve výši 
Kč 10 294 500,-. Tedy je více než z 60 % pokryt i náklad na výkup 
nemovitosti. 

• Zpracovat studii revitalizace areálu tělovýchovné jednoty.

• Vybudovat nové oplocení okolo hlavní budovy Základní školy. 
Stavbu prováděla společnost Bajger s.r.o.

Foto: Jiří Škvor
• Vybudovat nové veřejné osvětlení v ulici Kpt. Jaroše  
a částečně i v Přítkově.

• Vybrat zhotovitele na demolice objektu Proboštovská 180 
(bývalá pošta) a skladu na náměstí. Obě akce budou realizovány až 
po Novém roce.
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• Zpracovat projektovou dokumentaci na umístění kamerového 
systému v obci.

• V průběhu roku se pak provádí opravy, údržby a revize majetku 
obce, opravy výtluků a komunikací. Prioritou je pak výsadba  
a údržba zeleně, zajištění bezpečnosti chodců a dopravy umisťováním 
zpomalovacích prvků.

Nepodařilo se….

• Dokončit projektovou přípravu na odkanalizování Pěnkavky 
a Březového háje. Stále probíhají jednání s projektanty o nejlepší 
možné variantě a tato činnost tak bude pokračovat i v roce příštím.

• Opravit povrch komunikace ulice Sobědružská. Obec 
vypracovala projektovou dokumentaci, na základě výběrového 
řízení uzavřela smlouvu o dílo se společností Vodohospodářské 
stavby, společnost s ručením omezeným a stavba měla být nejen již 
zahájena, ale také do konce listopadu dokončena. Této stavbě však 
předchází rekonstrukce kanalizace a vodovodu, kde investorem je 
společnost SVS a.s.. Stavbu bohužel provází komplikace při pokládce 
kanalizace z důvodu přímé kolize s vedením vodovodního řadu, 
který je pod tlakem. Na základě posouzení autorského dozoru bylo 
nutné vybudovat suchovod, který nebyl původně součástí projektu, 
aby nedocházelo k výpadkům zásobování pitnou vodou obyvatel. Z 
těchto důvodů je rekonstrukce komunikace přesunuta do příštího 
roku.

• Vybudovat novou autobusovou zastávku u společnosti 
MAHR z důvodu řešení jejího umístění ve vztahu k pozemkovým 
majetkoprávním vztahům a budoucím investičním záměrům 
obce. V současné době je zde pouze přechodná úprava zastávky  
a dokončuje se zpracování projektové dokumentace.

• Odbahnit Proboštovský rybník. Četla jsem různé komentáře na 
toto téma a ráda bych vysvětlila, proč se celá věc táhne tak dlouhou 
dobu. Tím hlavním důvodem je skutečnost, že není možné pouze 
rybník vypustit a odbahnit. Je nutné současně s odbahněním řešit 
zpevnění hráze, budování litorálních pásem, vyhovět orgánům 
ochrany přírody, řešit tzv. 100 letou vodu, zajistit bezpečnost 
prováděných prací a především získat na celou realizaci finanční 
prostředky, které značně převyšují částku 10 mil. Kč. Taková akce je 
proveditelná pouze za podpory dotačních příspěvků. Poskytovatel 
dotace, kterým je většinou Státní fond životního prostředí si dále 
určuje požadavky na zpracování projektové dokumentace, vyžaduje 
biologické posudky, a především souhlas Agentury ochrany přírody 
a krajiny. Celý letošní rok byl věnován těmto činnostem a v říjnu 
měla být podána žádost o dotaci. Bohužel nebyla, a to z důvodu 
požadavku kraje a Agentury ochrany přírody a krajiny na výjimku 
ze ZCHD. Žádost tak bude podána dle vyhlášené výzvy v prvním 
čtvrtletí příštího roku. 

Co nás čeká v příštím roce….

• Dokončit rozdělané či připravené investiční akce (školní 
tělocvična, ulice Panský les, chodník Proboštov - Přítkov, kamerový 
systém, demolice objektů, ulice Sobědružská…).

• Vybudovat nové cesty v Proboštovském lesoparku včetně 
informačních tabulí. Je již uzavřena smlouva o dílo se společností 
LESORS.

• Zahájit činnost Pošty Partner. I když se pro rozpočet obce 
jedná o nákladovou položku, stále jsem přesvědčena, že se jedná 
o dobrý krok především k občanům naší obce a zachování úrovně 
poskytovaných poštovních služeb.

• Stále aktivně pracovat s dotačními prostředky.

• A mnoho dalšího… Činnost obce v příštím roce je závislá 

na skutečnosti, zda bude schválen návrh rozpočtu obce na rok 
2020. Tento je sestaven jako vyrovnaný ve výši Kč 74 298 638,- 
 a je vyvěšen na webových stránkách obce.

V posledním čtvrtletí letošního roku jsme….

• 28. října u příležitosti Státního svátku Dne vzniku samostatného 
československého státu položili věnce k pomníku na náměstí obce  
a u kapličky sv. Antonína.

• 31. října se konal lampionový průvod obcí, který každým rokem 
organizuje Základní škola Proboštov za podpory obce. Akce se 
zúčastnili děti a učitelé z Mateřské školy Pastelka Proboštov, a také 
děti s rodiči z naší obce. Pro děti byly v areálu Pohodlíčko připraveny 
„buřtíky“ k opečení a teplý čaj. Děkuji zaměstnancům obecního 
úřadu a Jednotce sboru dobrovolných hasičů při obci Proboštov za 
přípravu akce, pomoc a bezpečný průběh opékání.

• 11. listopadu již tradičně u příležitosti Dne válečných veteránů  
s panem místostarostou, zastupitelkou obce paní Alenkou Antošovou, 
představiteli obce Novosedlice a města Dubí položili květiny  
k pomníku na hřbitově v Novosedlicích.

• V první adventní neděli, která letos vyšla na 1. prosince, 
probíhala již tradiční akce obce, a to slavnostní rozsvícení 
vánočního stromu. Shlédli jsme krásná vystoupení dětí  
z Mateřské a Základní školy Proboštov a nově i soukromé školky 
U kočiček. Pro návštěvníky bylo obecním úřadem připraveno 
malé občerstvení v podobě teplého čaje a vánočky. Dále byla 
možnost stánkového prodeje. Vánoční atmosféru pak dotvořilo 
vystoupení Andělských křídel v podání Bolly Ladies. Děkuji všem 
organizátorům, pomocníkům, zaměstnancům, ale především vám, 
návštěvníkům, že jste dorazili a celý večer si s námi užili.

• Ve čtvrtek 5. prosince byl pro děti z mateřské školy a první 
čtyři stupně základní školy připraven mikulášský program  
v kulturním domě. Děti navštívil Mikuláš, anděl a dva čerti. Děti 
zpívaly, tančily a bavily se. Zároveň jsme dětem z Mateřské školy 
Pastelka Proboštov a Základní školy Proboštov nadělili „mikulášské 
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balíčky“. Touto cestou bych ráda poděkovala všem sponzorům, kteří 
na nákup laskomin přispěli nebo děti obdarovali svými výrobky.

• V sobotu 7. prosince proběhl první vánoční jarmark  
v prostorách u Besedy a kapličky. Pro návštěvníky byl připraven 
bohatý stánkový prodej, živý betlém a po setmění přišel i čert, 
Mikuláš a anděl. Od 20 hodin pak byla připravena Mikulášská 
zábava pro dospělé v restauraci Sokolovna.

Před dokončením mého posledního letošního příspěvku si dovolím 
touto cestou poděkovat všem zastupitelům a kolegům z obecního 
úřadu za výbornou spolupráci, činnost v komisích a výborech, za 
rady, chválu, ale i kritiku. Vše, co se nám daří je totiž zásluhou 
nás všech, tedy i vás občanů, kteří nás motivujete a svými názory 
přispíváte k plnění společných snů. Tím hlavním je, aby se nám  
v Proboštově žilo dobře.  

Vážení občané, milé děti,

dovolte, abych vám všem popřála krásné, pohodové a radostné 
svátky vánoční, adventní čas plný nostalgie a vzpomínek strávený 
s lidmi, které máte rádi. Dětem přeji spoustu splněných přání  
a úsměvů na rtech. Do nového roku vám přeji především pevné 
zdraví, ať je rok 2020 rokem plným velkých i malých, ale hlavně 
šťastných okamžiků. 

Bc. Jana Čermáková, starostka obce

 Z KANCELÁŘE MÍSTOSTAROSTY OBCE

Vážení spoluobčané,
nedávno uplynul rok, od chvíle, kdy 
jsem se stal místostarostou naší krásné 
obce. Navíc se blíží závěr roku, což obojí 
svádí k bilancování. Protože ale nejsem 
přívržencem výčtů, co se podařilo a co 
ne, nebudu ani vás zatěžovat žádnou 
statistikou. Zmíním tedy v předvánočním 
čase především záležitosti, ze kterých 
mám upřímnou radost.

Tou první je záchrana mozaikového reliéfu renomovaného sochaře 
Milana Žofky z budovy Geoindustrie. Téměř rok trvající anabáze 
se podařila doslova v hodině dvanácté. Monumentální dílo  
s motivem hornické krajiny o rozměrech 6,12 x 3.06 metrů zdobilo 
jídelnu objektu, který byl určený k demolici. Popíšu jen základní 
kroky. Nejprve jsme oslovili restaurátory, kteří se díly podobného 
charakteru zabývají. Z nich jediná, kdo projevila ochotu se záchrany 
ujmout, byla Magdaléna Kracík Štorkánová. Ta po nafocení, 
zaměření a provedení sond vypracovala projekt na sejmutí, ošetření 
a znovu osazení reliéfu ve třech etapách s rozpočtem cca 500 tisíc 
korun. Zároveň potvrdila, že umístění mozaiky je možné pouze v 
interiéru, venku by vzhledem k použitému materiálu a technologii, 
mozaika postupně začala opadávat. Tím padla možnost dalšího 
využití díla v rámci naší obce, protože jiná vhodná zeď takových 
rozměrů tady prostě není. Začala nekonečná fáze oslovování 
subjektů, jak veřejných, tak soukromých, kteří by případně mohli 
dílo využít. Někteří z nich přímo odmítli, jiní odmítli poté, co se 
dozvěděli, že by museli uhradit práce spojené s její záchranou 
(jako obec jsme nemohli financovat ze svých prostředků něco, co 
v obci nakonec nezůstane), někteří nereagovali vůbec. Slibně se 
vyvíjela jednání se společností ČEZ, která uvažovala o instalaci 
reliéfu v objektu elektrárny Ledvice. Nakonec ale i tato možnost 
padla. Jediný, kdo o dílo projevil zájem, byl po intervenci hejtmana 
Oldřich Bubeníčka odbor kultury Ústeckého kraje. Prakticky od 

začátku nabídlo také svoji pomoc Regionální muzeum Teplice, 
zejména možnost bezplatné deponace díla, dokud se nenajde 
vhodné umístění. Společně s ředitelem muzea Radkem Spálou jsme 
tedy připravili a podali žádost o dotaci z Fondu Ústeckého kraje 
na záchranu díla, které kraj hodlal dále využít v některé ze svých 
škol. Byla nám přislíbena podpora odboru kultury kraje. Žádost, 
která byla podaná 26. června, zastupitelstvo kraje projednalo až 21. 
října a zamítlo. Vyrozumění o zamítnutí obec obdržela 5. listopadu. 
O výsledku a o skutečnosti, že demolici Geoindustrie nelze dále 
protahovat vzhledem k poskytnuté dotaci na její provedení, jsem 
zainteresované neprodleně informoval.  Prakticky okamžitě 
zareagovali pracovníci teplického muzea a během několika dnů na 
vlastní náklady provedli průzkum, nafocení, očíslování jednotlivých 
částí (celkem se mozaika skládá z 306 dílů) a sejmutí díla. To poté 
odvezli do vlastních restaurátorských dílen k ošetření a následné 
deponaci. Muzeum společně s dcerou autora, která se na vytvoření 
mozaiky podílela, bude dále hledat vhodné umístění samozřejmě  
i nadále s mojí pomocí. Jsem nesmírně rád, že se našla alespoň jedna 
parta nadšenců, která nenechala navždy zničit významné dílo, že 
naše obec tomu svým úsilím přispěla a obecní pokladnu to přitom  
v podstatě téměř nic nestálo.

Musím konstatovat, že krásné okamžiky v prvním roce mého 
funkčního období převážily nad těmi méně příjemnými. Na 
podzim to bylo například setkání s panem Johannesem Turi. Ten 
jako dítě prožil na konci války několik měsíců v Proboštově jako 
repatriant z Maďarska. Na místa svých silných vzpomínek se vrátil 
téměř po 75 letech během svého lázeňského pobytu v Teplicích. 
Ve chvíli, kdy společně s paní kronikářkou Janou Sedlákovou, 
překladatelkou a mojí maličkostí vstoupil do bývalé školní jídelny, 
neskrýval dojetí. Právě zde (na začátku roku 1945 to byla hospoda) 
společně s desítkami dalších dětí spal na zemi, u okna se dozvěděl, 
že jeho otec padl ve válce. Odsud utíkal do vedlejší školy do krytu 
během nesčetných náletů na nedaleké Drážďany, Ústí nad Labem či 
litvínovskou rafinérii.
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Podobně příjemné pocity jsem prožíval při předání nových dresů 
našim úspěšným fotbalovým dorostencům. Ti dlouhodobě patří 
ke špičce v rámci našeho kraje. V předchozích sezonách získali 
titul krajských přeborníků starší i mladší dorostenci. Letos se hraje 
jedna společná soutěž, a i zde dlouho na podzim Proboštov vedl 
krajský přebor. Přestože závěr se úplně nepovedl a kluci nakonec 
přezimují na 4. místě, věřím, že díky minimálnímu odstupu od 
čela tabulky se opět poperou o krajský titul. Vedení obce proto 
jako poděkování za dlouhodobou vzornou reprezentaci Proboštova 
poskytlo mimořádnou dotaci na nákup kompletní sady dresů. Jejich 
barevnou kombinaci s motivem šachovnice si hráči sami vybrali a já 
věřím, že jim přinesou štěstí a samé dobré výsledky.

Do třetice toho příjemného. Jsem nadšený, jakým způsobem se 
velká řada lidí z Proboštova zapojila do přípravy a uskutečnění 
premiérového ročníku Předvánočního jarmarku spojeného  
s Mikulášskou nadílkou. Akce proběhla v době uzávěrky tohoto 
Zpravodaje, proto nelze hodnotit, jak byla úspěšná. Věřím, že se 
podařila, že se vám všem líbila a že jsme tím založili další krásnou 
tradici. A ještě jednou děkuji všem dobrovolníkům, kteří se na akci 
podíleli.

Na počátku příštího roku nás čeká jedna podstatná změna. Pobočka 
České pošty přechází pod Obec Proboštov v rámci služby Pošta 
partner. Smlouva o tomto partnerství byla uzavřena zastupiteli ještě 
v minulém volebním období. Protože se v poslední době objevovaly 
v médiích zprávy o tom, že Česká pošta nemůže v obcích, které 
mají například základní školu, uzavřít svoji pobočku, prověřili jsme 
možnost odstoupení od této smlouvy s tím, že služby bude nadále 
poskytovat Česká pošta. Podle sdělení Českého telekomunikačního 
úřadu to není tak jednoduché, jak média prezentují. Pošta skutečně 
musí být v obcích našeho typu zachována, ale nemusí ji provozovat 
Česká pošta. Zjednodušeně řečeno, pokud bychom od smlouvy 
odstoupili, Česká pošta by okamžitě začala hledat jiného partnera 
a pravděpodobně by uspěla. Příklad z nedalekých Novosedlic, kde 
Pošta partner provozovaná v obchodě s potravinami již nějaký pátek 
funguje, nám ukazuje, že to není ideální řešení co do úrovně i šíře 
poskytovaných služeb. Chceme pro občany Proboštova a Přítkova 
zachovat poštu takovou, na jakou jsou zvyklí, včetně našich milých 
pošťaček Romany a Jany. Proto na začátku roku dojde k převzetí 
pošty. Pro obec to znamená po odečtení provizí, které obdržíme 
od České pošty za vykonané služby, finanční zátěž zejména na 
mzdové náklady a další provozní záležitosti ve výši několika set 
tisíc korun. Pro vás to znamená, že pošta v současné podobě ukončí 
svoji činnost v pátek 10. ledna úderem poledne. Následovat bude 
3 týdny trvající rekonstrukce stávajících prostor a výměna některé 
techniky a zařízení. Od pondělí 13. ledna do pátku 31. ledna proto 
bude pošta v Proboštově uzavřená. Od pondělí 3. února se ale znovu 
otevře v plné šíři služeb, které chceme postupně rozšiřovat třeba o 
větší sortiment novin a časopisů a s vylepšeným interiérem.  

Závěrem mi dovolte, abych všem obyvatelům Proboštova a Přítkova 
popřál pohodové zvládnutí předvánočního shonu, vánoční svátky 

plné úsměvů, radosti a štěstí v roce 2020 pevné zdraví, mnoho 
úspěchů a spokojenosti.

    Roman Nešetřil, místostarosta obce

 INFORMACE PRO OBČANY - ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Výše poplatku za svoz komunálního odpadu zůstává pro rok 2020 
nezměněna, tj. 500 Kč za osobu. 

Od platby za svoz odpadu jsou osvobozeni níže uvedení občané: 

- pobývající déle než 6 měsíců ve věznici, zdravotnickém zařízení 
nebo zařízení sociálních služeb - tuto skutečnost musíte nahlásit  
a doložit do 15. 1. 2020

- pobývající déle než 12 měsíců v zahraničí - tuto skutečnost musíte 
nahlásit a doložit do 15. 1. 2020

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

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

Úleva na poplatku ve výši 50 % se poskytuje poplatníkům starším 
18 let, kteří studují a jsou ubytováni mimo obec - tuto skutečnost 
musíte nahlásit a doložit do 15. 1. 2020.

Sazba poplatku ze psa  
za kalendářní rok 2020 za jednoho psa

za druhého  
a každého 

dalšího psa téhož 
držitele

a) ze psa chovaného 
v rodinném domě 200 Kč 300 Kč

b)
ze psa, jehož 

držitelem je osoba 
starší 65 let

200 Kč 200 Kč

c)
ze psa 

neuvedeného v 
písm. a) nebo b)

400 Kč 600 Kč

Od platby jsou osvobozeni níže uvedení držitelé psů:
- osoba nevidomá
- osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické 
osoby podle zákona upravujícího sociální služby - tuto skutečnost 
musíte nahlásit a doložit do  15. 1. 2020
-  osoba která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P - tuto 
skutečnost musíte nahlásit a doložit do  15. 1. 2020
-  osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto 
osob - tuto skutečnost musíte nahlásit a doložit do  15. 1. 2020
-  osoba provozující útulek pro zvířata nebo osoba, které stanoví 
povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis - tuto 
skutečnost musíte nahlásit a doložit do  15. 1. 2020

Výše uvedené místní poplatky uhraďte do 31. 3. 2020. Poplatky 
můžete zaplatit osobně v podatelně (v hotovosti nebo platební 
kartou) vždy v úředních hodinách. Částky lze také zaslat na účet 
obecního úřadu číslo účtu 3224501/0100, variabilní symbol 
pro odpad 1340 a pro psa 1341, do poznámky uveďte příjmení, 
popřípadě adresu. 

Od 1. 1. 2020 má obec povinnost zajistit celoroční sběr jedlých 
olejů a tuků. V obci jsou rozmístěny 240litrové nádoby (Přítkov, 
Přítkovská ulice - točna autobusu, Proboštovská ulice - Sokolovna, 
Zemská ulice), kam můžete tyto odpady v jakýchkoliv plastových 
lahvích vhazovat. Odpad bude zlikvidován spolu s lahví. 
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Ve zpravodaji najdete odpadový kalendář, kde jsou uvedeny všechny 
potřebné informace ke svozům nádob a ke třídění odpadů. Kalendář 
je i na našich stránkách www.ouprobostov.cz.

Děkuji jménem obecního úřadu všem občanům, kteří se aktivně 
zapojují do třídění odpadu.

Petra Sloupová, odborný referent

 INFORMACE SPRÁVY MAJETKU OBCE

Vážení občané,

nastává období zimních měsíců a s tím i čas zimní údržby. 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.

Zimní údržbu v obci zajišťují pracovníci obce ve spolupráci s VPP. 
Údržbu místních komunikací provádí pan Ivo Seidl (tel. 728 950 218)  
a údržbu chodníků pan Petr Život (tel. 602 685 204). 

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

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 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. 

I nadále probíhá rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ulici 
Sobědružská. Od zhotovitele stavby je přislíbeno, že do 15. 12. 2019 bude 
zprovozněn jeden jízdní pruh a do konce roku 2019 bude zprovozněn 
i druhý jízdní pruh. Po zprovoznění komunikace Sobědružská bude 
odstraněna objízdná trasa přes komunikaci Na Pěnkavce.

Bc. Martina Doležalová, vedoucí správy majetku

Vážení občané,

dovolte mi prosím sdělit několik informací z bytového a nebytového 
hospodářství naší obce. 

V roce 2019 bylo vypsáno šest výběrových řízení na přidělení obecního 
bytu, z nichž jedno je stále aktuální. Jedná se o malý byt o velikosti 
1+0 s pouhými 17,55 m2 na adrese U Parku č. p. 169, ale je po celkové 
rekonstrukci a u domu leží zahrada pro odpočinek. Prohlídka bytu se 
koná v pondělí dne 16. 12. 2019 ve 14 hodin. Ostatní nabízené byty 
byly následně obsazeny novými nájemníky. 

Jak už jistě víte, počet obecních bytů se snížil z důvodu privatizace 
bytového domu na adrese U Vodárny č. p. 423. Jednalo se celkem 
o 16 bytových jednotek, které byly přednostně nabídnuty jejich 
nájemníkům. V současné době má 14 bytů své nové majitele a zbývající 
2 byty jsou stále majetkem obce Proboštov a budou předmětem dalšího 
prodeje. 

I v letošním roce obec Proboštov přispívala svým nájemníkům 
obecních bytů na rekonstrukci bytu finančním příspěvkem do 15 000 
Kč a pro pozitivní ohlas nájemníků bude obec na tyto opravy/úpravy 
bytových jednotek přispívat i v roce 2020. Postup při podávání žádosti 
včetně potřebných formulářů k vyplnění naleznete na webových 
stránkách obce www.ouprobostov.cz v sekci Správa bytů.

Proběhla rovněž rekonstrukce sálu v Kulturním domě Proboštov. Za 
provedení prací děkujeme firmě ALTEKO TEPLICE spol. s r.o.
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Závěrem mého příspěvku Vám všem přeji klidný adventní čas, 
krásné prožití svátků vánočních a šťastný vstup do nového roku 
2020. 

Bc. Pavla Eflerová, referent majetkové správy

INFORMACE STAVEBNÍHO ÚŘADU

V poslední době se při služebních obchůzkách po obci Proboštov 
stává, že nám rostou „černé stavby“ a musíme občany vyzývat, aby 
se dostavili na stavební úřad. 

Chtěla bych vás požádat, pokud si nejste jisti, zda musíte mít i na 
„malou stavbu“ povolení, informujte se, zavolejte, napište nebo 
se dostavte na stavební odbor obecního úřadu, abyste se vyhnuli 
pokutě. 

Děkuji a přeji pohodové stavění 
Bc. Jitka Králová, vedoucí stavebního úřadu

OKÉNKO ZASTUPITELŮ 

Klidný advent plný pohody a radostí

Je jistě celá řada aktuálních témat, která právem vyvolávají rozdílné 
názory občanů naší obce. Mezi ně se jistě řadí nekonečná oprava ulice 
Sobědružská, s tím spojená zdevastovaná objízdná trasa přes ulici 
Na Pěnkavce, nezahájená realizace bezpečného chodníku spojující 
Proboštov a Přítkov, ale i masově se rozrůstající počty zpomalovacích 
příčných prahů, nebo snad výprodej obecních domů a pozemků či 
organizace a množství kulturních akcí pořádaných vedením naší 
obce. A to jistě není zdaleka všechno… Mohl bych ke každému tématu 
uvést svůj postoj, pohled či dokonce kritická fakta. Zaručeně bych tím 
některé spoluobčany potěšil pro obdobný postoj k dané věci, druzí by 
se zase jistě, opět s jistou dávkou záruky, mohli cítit uraženě. Co mohu 
ale se stoprocentní jistotou konstatovat, že pokud jsou obecní témata 
předmětem diskuzí a názorových sporů, znamená to, že se něco 
pořád děje a občané mají o dění v obci zájem. Navíc je třeba uvést, že 
ne vždy jsou kritizovaná témata objektivně zaviněná nedůsledností či 
špatnou prací samosprávy naší obce, mám i opakovanou zkušenost, 
že má vedení obce snahu věci operativně řešit, napravovat, či alespoň 
přesouvat na vhodnější dobu, např. z důvodů očekávání dotačních 
finančních prostředků, nebo nedostatečně provedené projektové 
přípravě probíhající akce. Zkrátka vždy platilo, platí a platit bude, že 
kdo nic nedělá, nic nezkazí. Co se jedněm líbí a vyhovuje, druhým 
s nevkusem vadí a vděk od všech bez rozdílů je nesplnitelné přání 
každého, ať jde o umělce, pedagoga, výrobce všemožných produktů 
a věcí, poskytovatele různých služeb, místního politika z toho výčtu 
nevyjímaje. A tak jsem vlastně rád, že máme o čem reptat, taktně  
i méně zdařile co kritizovat i opatrně chválit, neboť je to známka 
vývoje i rozvoje naší obce. Pamatuji se na období mého prvního 
zvolení do zastupitelstva obce. Na každý rok byla naplánovaná jedna 
nebo dvě investiční akce, jó to bylo na všechno času dost a té slávy, 
celý rok se o tom psalo ve zpravodaji, nakonec to i klaplo. Myslím, že 
to je již dávnou minulostí. 

Nejaktuálnějším tématem nastávajících časů jsou adventní svátky. 
Proto bych raději zdůraznil přání či touhu po vzájemné toleranci, 
respektu, pochopení, osobní a rodinné pohodě, krásném prožití chvil 
se svými blízkými, ale i tiché vzpomínce za těmi, co již mezi námi 
nejsou a stále patří do našich velkých srdcí. Dětem přeji bohatého 
Ježíška a radostné vánoční prázdniny. Všem spoluobčanům, přátelům 
i kamarádům přeji krásné Vánoce a úspěšné vkročení do nového roku 
s trochu tajemným označením 2020. Ať se Vám všem tedy splní i ta 
nejtajnější přání a tužby.

Přeji všem Šťastné a veselé Vánoce, úžasné a tajemné zážitky v novém 
roce.        
               Ing. Václav Betka, zastupitel obce

Radostné a klidné prožití vánočních svátků, naplněných pohodou  
a štědrostí. Hodně zdraví, vzájemného porozumění a Boží požehnání 
do nového roku 2020 přeje 

Alenka Antošová

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY INFORMUJE

Od 23. 9. 2019 do 22. 11. 2019 jsme zaevidovali 37 přestupků, 
ke kterým došlo v katastru obce Proboštov, úkony trestního 
řízení byly zahájeny ve čtyřech případech, z toho tři přečiny byly 
majetkového charakteru a jednou se jednalo o přečin výtržnictví. 
Co se týče přestupkového jednání, v 29 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, jednou přestupek proti zákonu o drahách a jednou 
přestupek proti zákonu o zbraních a střelivu. 

Z budovy zmizelo topení 
Z přečinu krádeže je podezřelý neznámý pachatel, který se 
v Proboštově vloupal do bývalé kancelářské budovy. Uvnitř 
demontoval a následně odcizil 27 topných těles, přibral si i nějaké 
drobné ruční nářadí. Celková škoda byla vyčíslena na téměř devět 
tisíc korun, zloději hrozí v případě dopadení až dvouletý trest odnětí 
svobody.

Vloupání do chatky
Policisté pátrají po neznámém pachateli, který se v Proboštově 
vloupal do chatky v zahrádkářské kolonii. Zloděj si odnesl brusku, 
rybářské vybavení a různé ruční nářadí, celková škoda byla vyčíslena 
na 34 tisíc korun. Pokud se podaří lapku dopadnout, hrozí mu za 
přečin krádeže až dvouleté vězení.

por. Bc. Daniel Vítek, komisař, KŘP Ústeckého kraje

 OBECNÍ POLICIE PROBOŠTOV    

V listopadu jsme uspořádali přednášku pro žáky  ZŠ Proboštov 
na radnici s tématem bezpečnost a  základní prvky prevence.  
K vzájemné spolupráci na přednášce byl pozván kolega z městské 
policie Dubí pan Ota Rössler, který se úkolu zhostil velmi bravurně 
a svým projevem zaujal nejedno dítko. Velmi mile nás překvapily 
znalosti dětí.

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 
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je pokuta do výše 30 000 Kč. Pro používání zábavní pyrotechniky 
mimo dny určené vyhláškou je nutné zažádat si o povolení u OÚ 
Proboštov.

Tímto Vám za Obecní policii Proboštov přejeme klidné prožití 
vánočních svátků a úspěšné vkročení do roku 2020.

Jordán Stanislav, Zdeňka Krejzová

 ZPRÁVIČKY Z MŠ PASTELKA

Slavnosti obce
14. 9. se MŠ zúčastnila Slavností obce Proboštov. S tanečním číslem 
vystoupila třída Motýlků.

Pohádkový les
19. 9. děti navštívily tajuplný Pohádkový les v Teplicích. Úkolem 
dětí bylo uhodnout pohádkovou postavu a pohádku.

Fotbalový nábor
26. 9. Fotbalový nábor  - tato akce probíhala pod záštitou FAČR, 
KFS a OFS. Děti soutěžily na připravených stanovištích, kde si 
vyzkoušely svoji obratnost a šikovnost.

Návštěva Stáje u Kaštánka
26. 9. děti navštívily v rámci týdenního tématu o zvířátkách Stáj 
u Kaštánka, kde měly možnost se projet na koních. Malé děti 
pozorovaly krmení domácích zvířat.  

Divadlo 
Ve čtvrtek 3. 10. přijelo do MŠ divadlo z Liberce s pohádkou „JAK 
ŠEL HONZA DO SVĚTA“.

KoiStahl-farma
Děkujeme panu Stahlovi, který umožnil dětem návštěvu KoiStahl-
farmy s odborným zajímavým výkladem.

Máme rádi zvířata
Ve středu 9. 10. se v dopoledních hodinách uskutečnil interaktivní 
program pro děti z Motýlků v rámci projektu MÁME RÁDI 
ZVÍŘATA.
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Děti se dozvěděly zábavnou a hravou formou informace o zvířatech, 
jak se k nim chovat a jak se o ně starat.

 

 

Podzimní tvoření
16. 10. Podzimní tvoření 
na školní zahradě s dětmi 
a rodiči. Pro děti bylo 
připraveno překvapení  
v podobě živých zvířat 
ze Stáje u Kaštánka. 
Děkujeme za spolupráci.

 Hvězdárna Teplice

V úterý 22. 10. děti navštívily  
v dopoledních hodinách hvězdárnu 
v Teplicích. Pro děti byla připravena 
pohádka s astronomickou 
tématikou a projekcí hvězdné 
oblohy. Děti si vyzkoušely 
dalekohled a pozorovaly měsíc  
a slunce.

Vyšetření očí - Lví očko
Ve čtvrtek 31. 10. proběhlo v dopoledních hodinách zdarma 
vyšetření očí dětí v MŠ. Výsledky obdrželi rodiče ihned.

Kouzlo vánoc
18.11. - 20. 11. děti z mateřské školy navštívily vánoční dílnu 
KOUZLO VÁNOC v Krupce. Firma se zabývá výrobou a prodejem 
ručně foukaného skla nad kahanem. Pro děti byla připravena 
exkurze dílen a kreativních dílniček, ze kterých si odnesly ručně 
malovanou vánoční ozdobu. Děkujeme obecnímu úřadu za 
poskytnutí finančního příspěvku na dopravu. 

 

 

 

Spolupráce s družinou
Spolupráce s družinou 11. 12. vánoční tvoření. Děti ze školní družiny 
pozvaly kamarády z mateřské školy na společné zdobení vánočních 
perníčků. Děkujeme za pozvání a těšíme se na další spolupráci  
u nás v MŠ.

Zahrada
Herní prvky pro děti - zahrada se nám začíná měnit. Děti mají  
k dispozici herní prvky na rozvíjení hrubé motoriky- sportovního 
využití, ale i přírodní prvky jako vrboviště, bludiště z Aronií, ovocné 
a okrasné stromy k pozorování přírody, zkoumání a objevování.

Děkujeme obecnímu úřadu za spolupráci a poskytnutí finančních 
prostředků na nákup.
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Divadlo
28. 11. divadlo Liberec s pohádkou o Ježíškovi. Dětem bylo 
přiblíženo narození Ježíška pohádkovou formou.

Rozsvícení vánočního stromu 
1. 12. Vystoupení dětí s pásmem písniček, básniček a tanečku při 
rozsvícení vánočního stromu v obci. Děkujeme dětem a rodičům 
za účast.

Mikuláš
5. 12. Mikulášská nadílka v domě kultury v Proboštově. Obec 
připravila veselý a taneční program pro děti. Děti si od Mikuláše  
a čerta odnesly mikulášský balíček. Za nadílku a program 
děkujeme.

Vánoční posezení s rodiči
18. 12. Vánoční posezení s rodiči. Děti si připravily vánoční 
program pro maminky, tatínky, sourozence, babička a dědy. 
Zpívaly, přednášely, tančily, hrály pohádku. Společně jsme si všichni 
pochutnali na vánočním cukroví a užívali si vzájemné pohody  
a klidu.

Děkujeme ZŠ a OÚ za poskytnutí gastro vybavení - nerezové stoly 
a dřez. Za instalaci děkujeme panu Daníčkovi.

Fotografie ze společných školních akcí, programů a celkového 
dění v MŠ můžete najít na našich webových stránkách  
www.pastelka-ms.estranky.cz.

Uzavření MŠ o vánočních prázdninách od 23. 12. - 1. 1. 2020.

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

Za zaměstnance a děti Mateřské školy Pastelka Proboštov

Marcela Bartůňková,  ředitelka školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROBOŠTOV INFORMUJE

Exkurze - Okresní soud v Teplicích
Dne 6. 11. 2019 měli žáci VII. třídy v doprovodu Mgr. J. Pavelkové 
a Bc. J. Macháčkové možnost v rámci výuky navštívit Okresní 
soud v Teplicích, aby zhlédli průběh skutečného soudního jednání. 
Po osobní vstupní prohlídce se žáků ujal ředitel správy soudu  
Ing. Jiří Balabán, který ve spolupráci s pedagogy zajišťoval celou 
akci. Následně se žáci účastnili veřejného soudního jednání, kde 
měli možnost pozorovat, jak samotný proces probíhá. Seznámili se 
také s pravidly, jež je nutné dodržovat v soudní síni. Svých poznatků 
a postřehů potom využili na projektovém dnu „Já, občan“, při němž 
si vyzkoušeli sehrát vlastní soudní proces. 

Recyklační zpravodaj
Žáci 1. i 2. stupně se na podzim stali se redaktory, reportéry  
a nadšenými fotografy, kteří společně vytvořili svůj vlastní školní 
RECYKLAČNÍ ZPRAVODAJ. Časopisy vytvořené redakčními týmy 
jsou ke zhlédnutí na webu školy ve fotogalerii.

Vystoupení během rozsvěcení vánočního stromu v Proboštově
Letošní vystoupení školy zajišťovali se svými pedagogy žáci třídy  
I. A, I. B, IV. třídy a žáci 6. - 9. ročníku. 
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Den otevřených dveří reprezentačních prostor Pražského hradu
Kancelář prezidenta republiky slaví v prosinci 100 let od svého vzniku 
a pořádala speciální adventní dny otevřených dveří reprezentačních 
prostor Pražského hradu, které jsou mimořádně nazdobeny ve 
vánočním duchu a připraveny na blížící se vánoční svátky. VII. a IX. 
třída měla možnost si 2. 12. 2019 zdarma projít vánočně nazdobené 
interiéry reprezentačních prostor Pražského hradu, které jsou běžně 
pro veřejnost uzavřeny, neboť v nich prezident republiky vykonává 
své ústavní pravomoci a slouží i jiným státně-reprezentačním 
účelům. 

Mikuláš, čert a anděl ve škole
• 1. - 4. ročník - „Mikulášská besídka“ v Kulturním domě Proboštov 

• 5. - 9. ročník - nadílku a vykoupení hříšníků zajistili žáci IX. třídy

Akce ve školní družině

Poděkování 
Děkujeme Obci Proboštov za mikulášskou nadílku s programem 
pro děti a za celoroční péči při stavebních úpravách školy.

Přejeme šťastné a veselé prožití vánočních svátků a klidný nový rok 
2020.        
                          Zaměstnanci a žáci Základní školy Proboštov
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KNIHOVNA

 Zdena Hlaváčková, knihovnice

RYBÁŘI

Dovolujeme si napsat pár slov od teplických rybářů, kteří spravují na 
katastru vaší obce tři vodní plochy - Proboštovský rybník, Jaroslav  
a přítkovskou Vápenku.

Proboštovský rybník
V letošním roce rybáři opět jako každý rok využívali Proboštovský 
rybník především k práci s dětmi. Na tomto rybníku se uskutečnily 
čtyři dětské závody v lovu na udici, jedny závody s hendikepovanými 
dětmi z Arkádie a troje závody dospělých rybářů. Rybářský kroužek 
ještě na začátku listopadu využil příznivé počasí k návštěvě u vody 
a nácviku bezpečného nahazování, protože na rybníku je i velké 
množství různého vodního ptactva, které se děti z kroužku učí 
rozpoznávat.

V letošním roce byla teplickým rybářům zaslána výpověď  
z pronájmu Proboštovského rybníku z důvodu odbahnění a celkové 
rekonstrukce. Rybáři musí do konce března tento rybník vypustit  
a udělat výlov. Poté bude rybník předán zpět obci. Výlov bude 
obtížný a může být prováděn až dva dny, jelikož se asi dvacet let 
nevypouštěl a dle předpokladu může bahno dosahovat až dvou 
metrů. O přesném datu výlovu budete informováni místním 
rozhlasem a doufáme, že se přijdete podívat. Vylovené ryby budou 
převezeny a vysazeny do dalších vod spravovaných teplickými 
rybáři. V rybníku jsou tyto druhy ryb - kapr, amur, lín, karas, štika, 
candát, jeseter a snad i několik velkých sumců. Ryby zde zůstaly 
po posledním výlovu před cca dvaceti lety a dále byl před několika 
lety zarybněn všemi uvedenými druhy ryb. Jelikož zde rybáři 
ulovené ryby pouštěli zpět, tzv. „chyť a pusť“, rybník se každoročně 
dorybňoval jen po jarních úhynech.

 

Jaroslav
Rybáři tento rybník využívají jako chovný rybník, kde se vysadí 
malá ryba, po dvou letech se vyloví a vylovené ryby jsou vysazovány 
na sportovní rybníky. Přibližně před sedmi lety začal problém  
s přítokem, protože Račí potok přestal být potokem. Z Jaroslavu se 
nyní stal tzv. nebesák, kdy je voda zadržována z dešťů. Letos zde chybí 
minimálně půl metru do normálního stavu hladiny.

Přítkovská vápenka
Jedná se o rybník k sportovnímu rybolovu. I na tomto rybníku je 
problém s vodou. Také zde chybí minimálně půl metru do normálního 
stavu hladiny.

Na všech těchto rybnících tepličtí rybáři provádí průběžně po celý rok 
úklid vodní plochy a břehů od odpadků a vyřezávají náletové dřeviny. 
Na jaře a na podzim se provádí velký úklid v rámci brigád. Poslední 
takový úklid byl proveden 16. 11. 2019. Dále rybáři každý týden 
provádí kontroly přítoků a odtoků u těchto rybníků, kde kontrolují 
stavy vody. 

Za teplické rybáře vám přeji klidné prožití vánočních svátků  
a hodně štěstí do nového roku 2020.

Marek Weiss, jednatel MO.ČRS.Teplice

 HASIČI

Další rok je pomalu za námi a my přinášíme opět souhrn toho, co 
jednotka za rok 2019 absolvovala.

Naše jednotka byla v roce 2019 povolána (ukončeno měsícem listopad) 
k 36 mimořádným událostem. Pro představu zasahovala v katastru 
obcí Proboštov, Přítkov, Novosedlice, Dubí, Krupka, Fojtovice, 
Cínovec, Srbice a po celém městě Teplice. Z celkového počtu 36 zásahů 
se jednalo v 10 případech o technickou pomoc, jako bylo čerpání vody 
či kácení stromů a nalomených větví, které ohrožovaly občany svým 
pádem na veřejné prostory, či likvidace následků silného větru. 

Dále ve 22 případech šlo o požáry různých rozsahů, od těch malých  
a rychle zlikvidovaných až po požáry lesů, kam se jezdilo několik dní. 
Jednotka dále vyjela na dvě dopravní nehody a dvakrát byla poslána  
k zásahu, kde se jednalo o planý poplach. 
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Když se jako autor tohoto článku ohlédnu za rokem 2019, musím  
v první řadě poděkovat CELÉ jednotce hasičů, VŠEM členům. Možná 
to zní jako klišé, ale to co jednotka v letošním roce absolvovala, 
opět překonává jiné roky a posunuje hranice dobrovolných hasičů 
v Proboštově. Jsou to zásahy u dopravních nehod, jednotka 
byla poslána na zásah, kde se jednalo například o požár cisterny, 
která přepravovala 20 000 litrů pohonných hmot, požáry velkých 
rozsahů v lesích, kde několik hodin a dní v nepřístupném terénu 
tahají hadice a hasí plameny třikrát větší, než hasič sám. Dále to byl 
zásah ve firmě nakládající s chemickými látkami, kde hrozí velké 
nebezpečí při požáru a v neposlední řadě nasazení vlastního zdraví 
pro záchranu jiných, například při požáru ubytovny v Teplicích, 
kde hasiči společně s profesionální jednotkou, jednotkou teplických 
dobrovolných hasičů a policií zachránili ze zakouřené budovy na 
30 osob včetně malých dětí. A toto vše bez nároku na jakoukoliv 
odměnu, zdarma ve svém volném čase, protože mají srdce na 
správném místě a pomáhají občanům naší země. Díky jim za to! 

Dále bychom rádi občanům a čtenářům zpravodaje vyzdvihli více 
než 20 asistencí, které jednotka po dobu celého roku provádí. Za 
zmínku stojí Krampus show, kde jednotka vykonává asistenci  
a pomáhá se zajištěním a případnou první pomocí při zranění.  
A spoustu dalších takových.

 

Když jsme u děkování, rádi bychom poděkovali za spolupráci 
zastupitelstvu a vedení obce, dále autoservisu Koudelka a Kopecký 
(Proboštovská 696, Proboštov) a také autoservisu Diesel Service 
Proboštov (Proboštovská 537, Proboštov). 

Všechny občany bychom chtěli tímto, jako každý rok, upozornit na 
čištění komínových těles. Každý rok je takových požárů více než 
600. Čištění spalinových cest proto není radno podceňovat.

Také apelujeme na občany, aby dávali velký pozor v období adventu. 
Používání adventních věnců s otevřeným ohněm na svíčkách se 
může při neopatrnosti vymknout kontrole. A v neposlední řadě  
s opatrností také používejte zábavní pyrotechniku, která je na konci 
roku vždy s oblibou používána. Nový rok je tu co nevidět a doufejme, 
že všichni prožijeme klidné a šťastné vánoční svátky. Jednotka SDH 
Proboštov vám také přeje vše nejlepší do nového roku 2020.

Veškeré informace o jednotce si můžete přečíst na internetových 
stránkách nebo na facebooku jednotky. Každé úterý od 15:00 
hodin jsme na hasičské zbrojnici v Proboštově, ulice Kpt. Jaroše 
50, Proboštov. Můžete kdykoliv dorazit a prohlédnout si zázemí 
jednotky, popovídat se členy sboru či si s dětmi prohlédnout vozový 
park a vybavení.

email: hasiciprobostov@seznam.cz 

web: www.hasiciprobostov.estranky.cz

fb: www.facebook.com/hasiciprobostov/
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Proboštovský bijec po návratu z MS
David Štajnc je rodák z Proboštova, který se účastnil mistrovství 
světa v thajském boxu v Turecké Antalyi. Probojoval se až mezi  
9 nejlepších thaiboxerů světa a cestu za cenným kovem mu překazil 
běloruský šampion, který vyhrál jen opravdu těsně. 

Po návratu se dohodl se svým šéftrenérem Ladislavem Horejšem  
z Leonidas gym Dubí a vedením  ZŠ Proboštov na semináři pro žáky 
2. stupně. 11. a 12. 11. 2019 se tak uskutečnil řetěz seminářů pro děti 
pod vedením trenéra Ladislava Horejše a reprezentantů ČR Davida 
Štajnce a Tomáše Bartáka, kde se děti seznámily s technikami 
thajského boxu, pomůckami a zhlédly i malou ukázku boje a rituálu 
waikru. V druhé části semináře si pak děti samy vyzkoušely části 
tréninku, kde si otestovaly, jaké to je kopnout do bloku nebo boxovat 
do lap.

Ladislav Horejš, trenér

Nové naděje JUDO Proboštov zářily nejcennějšími medailemi
Mladí judisté se zúčastnili prestižního turnaje Judo Junior Cup 
Teplice, kde vybojovali krásná umístění. V kategorii „Koťata“ 
vyhrál zlatou medaili Antonín Hráček, který získal i cenu pro 
nejtechničtějšího závodníka ve své váhové kategorii. Stejný úspěch se 
povedl i jeho sourozenci Šimonovi, který také bral zlato i cenu 
pro nejlepší techniku v zápase ve své váhovce. Další první místo 
vybojoval Lukáš Volenec. Stříbrnou medaili vyhrál Filip Kopecký. 

 

 

V kategorii „Mladší žáci“ získal další skvělé druhé místo Jan 
Buriánek. 

Tímto gratuluji svým mladým nadějím ke krásným výsledkům  
v jejich začátcích zápasení. A samozřejmě pro nové talenty, kteří by 
měli zájem, jsou dveře do klubu JUDO Proboštov vždy otevřené. 

Rajko Stanić, trenér JUDO Proboštov, tel. 603 993 704

 KRONIKA OBCE 

Sametová revoluce v Proboštově
V pražském Činoherním klubu bylo Občanské fórum ustanoveno 
19. listopadu 1989. Už za několik dnů vyvstal v naší obci na veřejném 
shromáždění požadavek ustavení diskusního fóra i v Proboštově.  
V kulturním středisku v Dělnické ulici se sešli občané  
10. prosince, přihlásili se svými podpisy k zásadám činnosti  
a společně ustanovili místní Občanské fórum.

Prvními mluvčími byli schváleni: MUDr. Slavoj Antoš, Radek 
Hlíza, Ing. Luboš Sádovský, dále Mgr. Ivana Bejčková a Ladislav 
Malý. Na příští shromáždění byli zváni k diskusím aktivisté,  
poslanci a zástupci politických stran z Teplic i z Prahy. 
Zástupce teplického Ekofóra MUDr. Veselský s místním 
panem Adamem seznámili občany s otřesným stavem 
životního prostředí a jeho škodlivým vlivem na zdraví 
obyvatel. Proboštovské OF pravidelně o politice  
a dění v zemi občany informovalo také v dalších měsících, na 
dalších shromážděních a diskusních akcích.

Na základě ústavního zákona o odvolání a kooptaci poslanců 
MNV byli 14. února čtyři poslanci odvoláni, jedenáct poslanců 
se mandátu vzdalo a patnáct poslanců bylo nově navrženo 
a schváleno. Během jara 1990 občané diskutovali o přípravě 
svobodných listopadových voleb r. 1990. Občanské fórum, 
Československá strana lidová a Národně sociální strana 
vytvořili sdružení a sestavili kandidátní listinu. Toto sdružení 
demokratických stran a hnutí v Proboštově odmítlo jakoukoliv 
lacinou demagogickou politiku levicově zaměřených politických 
stran, podpořilo parlament, vládu a prezidenta Havla. 

Výkonné funkce Místního národního výboru v Proboštově  
a svobodné volby připravili: Předseda MNV Jindřich Žádník, 
tajemnice Alenka Antošová, místopředseda MNV Ing. Luboš 
Sádovský.

Leták OF: Naše očekávání často netrpělivě předbíhají možnosti 
dané situace. To by nemělo být důvodem ke ztrátě optimismu. 
Minulost ať je pro nás zkušeností. Budoucnost spojujeme  
s nadějí.

Obr.: Sdružení demokratických stran a hnutí, dolní řada zleva: 
Jelínková Z., Vyskočilová E., Antošová A., Kirschnerová A., 
Jakešová L. Horní řada zleva: Polášek Z., Gaisler J., Valeš M., 
Chládková Z., MUDr. Antoš, Loudil Vl., Wondratschková E., 
Šanda I., Mgr. Bejčková I., Wrobel J.
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Otevřený dopis dobrovolným hasičům

Vážení přátelé hasiči!

Sleduji pravidelně vaši činnost, abych mohla proboštovské události 
zapsat do obecní kroniky. Tak zjišťuji, že letošní rok byl co do 
událostí, které jste řešili, opět mimořádný, počet vašich zásahů  
u požárů neklesá, ale naopak se zvyšuje a statistika výjezdů, kdy jste 
zváni k odborné technické pomoci, rovněž narůstá. Během jarní  
a letní suché sezóny jste společně s profesionálním teplickým 
sborem zasahovali u řady lesních požárů, často v noci.

Někdy je vás vidět u zásahů spojených s větrem při odklízení větví, 
upravujete průtoky místních potoků, asistujete u všech obecních 
akcí, pořádáte přednášky pro školy. Z vašich e stránek se můžeme 
dozvědět o nedávné likvidaci požáru chatky v Březovém Háji, který 
způsobil vadný komín, dozvídáme se o lokalizaci požáru budovy 
v Trnovanech a okamžité pomoci při evakuaci osob 19. listopadu. 
K tomu, aby vaše činnost byla dostatečně účinná, musíte se často 
věnovat nejen technice, ale i vlastnímu sebevzdělávání, doškolování 
a cvičení. Samozřejmě ve svém volném čase.

Podstatou vaší hasičské práce je dobrovolnost a nezištnost, finanční 
odměny si nenárokujete. Tím že svou činnost vykonáváte v době, 
kterou my ostatní trávíme při odpočinku a s rodinou, je vaše činnost 
vysoce morální.

 

Vážení přátelé, děkuji vám za všechny občany Proboštovany, děkuji 
za všechny, kterým jste prokázali službu. Přeji vám mnoho zdraví  
a štěstí v roce 2020.  

Jana Sedláková, kronikářka obce

FAN CLUB VALENTINO ROSSI  
STARÁ MASNA PROBOŠTOV

V sobotu 2. 11. opět na Staré Masně duněly mantinely a praskaly 
hokejky. Konal se už pátý ročník Masna cupu a třetí ročník Ladies 
cupu ve Stiga stolním hokeji. Novinkou turnaje byla druhá hrací 
plocha. Letos, i díky absenci jednoho z favoritů Petra Feita, došlo 
poprvé k obhajobě titulu. Vítězství obhájil v rodinném finále 

Ladislav Jäger z Krupky, jenž porazil synovce Jiřího Jägera. Ten se 
stal skokanem roku. Vloni skončil poslední, letos druhý. Třetí místo 
a tím pádem zkompletování pódiových umístění patří Romanu 
Nešetřilovi. Mezi ženami se bojovalo dvoukolově a také došlo na 
rodinné finále. Předloňská vítězka Marcela Švejnohová podlehla 
svojí dceři Tereze Švejnohové. Třetí skončila loňská vítězka Marcela 
Mouchová. Doufáme, že příští ročník přiláká další hráče a pohár 
konečně zůstane v Proboštově. 
 

 

Foto: Norbert Urbanides

Závěrem mi dovolte poděkovat jménem Fan clubu Valentina Rossi 
Stará Masna Proboštov obecnímu úřadu za spolupráci v letošním 
roce. Těšíme se na další společné akce v příštím roce, které začnou 
již tradičním Masopustem v polovině února. Dále bych chtěl popřát 
všem občanům obce Proboštov a Přítkov krásné a veselé Vánoce  
a hodně zdraví a štěstí v roce 2020.

Vítězslav Fíla 

STÁJ U KAŠTÁNKA PROBOŠTOV

Také v podzimních a zimních měsících pokračuje naše spolupráce 
s MŠ Pastelka, soukromou MŠ U Kočiček Přítkov a družinou ZŠ 
Proboštov. Děti jsou v Kaštánku častými hosty a na oplátku je občas 
navštíví náš tým i se zvířaty.  

Naši stáj rovněž navštěvují klienti z Chráněného bydlení Teplice. 
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Těsně před Vánoci u nás proběhne Speciální vánoční tábor  
s Kaštánkem. Děti se mohou těšit nejen na jízdu na koni, péči  
o zvířátka, ale také na přípravu sváteční večeře pro lesní zvěř a koníky. 
Závěr bude patřit společné vánoční večeři u stromečku spojenou  
s vánočními tradicemi a dárečky. Jednodenní tábor se uskuteční  
23. prosince od 9:00 do 18:00 hodin. V ceně tábora, která činí 650 
korun, jsou tři svačinky, teplý oběd, večeře a pitný režim. Více 
informací a přihlášení na tel čísle 732 106 276.

Jménem celé Stáje u Kaštánka bych ráda všem obyvatelům Proboštova 
a Přítkova popřála krásné svátky vánoční plné pohody a úsměvů  
a také mnoho štěstí do nového roku.

Petra Navrátilová a tým U Kaštánka

 ZPRÁVY Z MŠ U KOČIČEK, Z.S.

Začátkem října letošního roku oslavila naše školka první narozeniny. 
Chtěli bychom poděkovat všem rodičům a našim příznivcům za 
projevenou důvěru a těšíme se na další spolupráci. 

V průběhu roku se nám podařilo dovybavit školní zahradu herními  
a naučnými prvky, děti si mohly vyzkoušet i zahradničení a pěstování 
zeleniny ve skleníku a během léta a podzimu mohly sledovat život 
kachňat, která nám vyvedla divoká kachna na školním rybníčku. 

Herní prvky (celkem 10 prvků - skluzavka, dendrofon, pexeso, hmyzí 
domeček, dvojhoupačka, vodní program, krtkův domek, pískoviště, 
špalíková dráha, pružinová houpačka) na zahradu byly pořízeny 
v rámci projektu Dětské hřiště při MŠ „U kočiček“. Tento projekt je 
spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě 
rozhodnutí ministra životního prostředí. Celkové způsobilé výdaje 
činí: 719.799 Kč, výše příspěvku SFŽP ČR činí: 491.623 Kč, výše 
příspěvku žadatele činí: 228.176 Kč.

A nyní již k aktuálnímu dění ve školce:

Říjen
Říjen byl ve školce ve znamení různých akcí. Nejprve 8. 10. 2019 naši 
školku navštívila profesionální fotografka paní Světlana Válová, 
která nafotila děti s vánoční tématikou. Všechny děti focení zvládly na 
jedničku a hlavně s úsměvem. 

Další akcí bylo screeningové vyšetření zraku dětí v rámci projektu 
Lví očko Lions Clubu Teplice, které proběhlo v úterý 22. 10. 2019. 
Děkujeme Lions Clubu Teplice.

A v pátek 25. 10. 2019 jsme s dětmi opět zavítali do Stáje U Kaštánka, 
kde se děti setkaly s místními zvířátky a svezly se na koních. Děti si 
návštěvu moc užily a všichni se těšíme na další setkání. 

Listopad 
V pátek 1. 11. 2019 ovládl naši školku Halloween. Děti přišly  
v maskách, vyřezávaly dýně, připravily si strašidelnou svačinku, 
soutěžily v hledání pavouků a přebírání červíků pinzetou, zatančily si 
a zahrály třeba kouzelnické pexeso. Všichni si to moc užili.

  

V úterý 12. 11. 2019 jsme se s dětmi vydali na divadelní představení 
Povídání o pejskovi a kočičce do Divadla rozmanitostí v Mostě. Děti 
hltaly příběh, ani nedutaly…

Prosinec
V neděli 1. 12. 2019 se děti připojily se svým krátkým vystoupením k akci 
Slavnostního rozsvícení vánočního stromu v Proboštově. Děti společně 
s rodiči a prarodiči zazpívaly několik koled a přednesly básničky. 
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Hned v pondělí 2. 12. 2019 čekalo děti ve školce Veselé peklo s čertíkem 
Breptíkem zakončené nadílkou, které pro děti připravil mostecký 
David Juřina alias Hopsík. I tentokrát si děti vystoupení Hopsíka moc 
užily a už se těší na další vystoupení, které je naplánováno na březen.

Začátkem prosince jsme také vyhlásili sbírku pro kočičky z útulku 
Teplické kočky, z.s. Děti, rodiče i kdokoliv další může do 20. 12. 2019 
přinést do naší školky granule, konzervy, kapsičky, stelivo nebo čisticí 
a dezinfekční prostředky aj., které mezi svátky předáme útulku. Po 
novém roce plánujeme návštěvu dvounohých i čtyřnohých zástupců 
Teplických koček, z.s. v naší školce, kde by dětem udělali krátké 
představení útulku a pověděli něco o kočičkách a péči o ně.

Ve čtvrtek 12. 12. 2019 odpoledne se v areálu školky uskutečnila 
Vánoční tvořivá dílna pro děti, rodiče i širokou veřejnost. Akce byla 
zorganizována za podpory Obce Proboštov, které tímto ještě jednou 
děkujeme. Strávili jsme příjemné odpoledne v předvánoční atmosféře, 
rodiče s dětmi i všichni ostatní si mohli vyrobit vánoční dekorace, 
ochutnat cukroví a další dobroty připravené jak dětmi ze školky, tak 
našimi milými sousedkami a mohli se ohřát teplým nápojem venku 
u ohně nebo ve vyhřáté místnosti. Děkujeme všem, kteří se na akci 
podíleli, a budeme se těšit na další společné setkání.

Uzavření MŠ v době vánočních svátků
Školka bude uzavřená od 23. 12. 2019 do 3. 1. 2019. Budeme se na Vás 
opět těšit v pondělí 5. 1. 2020. 

Co chystáme po Novém roce?
V lednu připravujeme pro děti akci „Živá příroda ve školce - kdo 
chce s vlky býti“ Vzdělávací agentury POCHOP, v únoru pak lyžařský 
výcvik a přednášku o kočičkách Teplické kočky, z.s. V březnu čeká děti 
Veselé kouzlení s Hopsíkem a celodenní výlet do Vzdělávacího centra 
Lesná. V dubnu plánujeme divadelní představení a velikonoční dílnu 
pro děti a rodiče. 

To je z naší školky závěrem roku vše, dovolte mi, abych Vám všem 
popřála za celou naši školku klidné prožití vánočních svátků  
a v novém roce hlavně hodně zdraví.

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

Aktuality z Pétanque clubu Přítkov, z.s.

V listopadu byl oficiálně založen nový pétanque klub v Přítkově  
a byly zahájeny pravidelné tréninky. Kdo máte zájem, můžete se přijít 
podívat a zahrát si pétanque každý pátek od cca 15 do 18 hodin 
(dle aktuálního počasí). Tréninky probíhají v areálu Mateřské školy  
U kočiček. V případě zájmu nás můžete kontaktovat na tel. 736 758 015. 

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

 PODZIM V SAMOROSTU 

Letošní podzim byl krásný. Příroda nám dopřála se do sytosti radovat 
z podzimního listí a sluníčka. Trochu horší to bylo s naším oblíbeným 
skákáním do kaluží. Toho jsme si zatím moc neužili. 

Zato drakiáda, kterou jsme pořádali na začátku října, se po několika 
letech opravdu povedla - poprvé v historii Samorostu bylo větrno. 
Pak nás ze dne na den překvapilo prudké ochlazení a my museli začít 
topit v kamnech, nasadit zimní bundy, čepice a rukavice. Avšak sněhu 
jsme se nedočkali ani na svatého Martina. Přestože jsme mu nachystali  
k jeho svátku maňáskové představení vyprávějící o jeho životě  
a tradiční lampionový průvod, který vedl přes Panský les a na jehož 
konci na děti čekal poklad v podobě svatomartinských rohlíčků. 

Teď budeme s dětmi netrpělivě očekávat první sníh a samozřejmě 
Vánoce.

Vladimíra Červenková, DiS, ředitelka       
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 VÁNOČNÍ PŘÁNÍ

Anděl jim řekl: „Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, 
která bude pro všechen lid. 

Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově. 

(Lukášovo evangelium 2,10-11).

Milí spoluobčané, bratři a sestry,

dovolte mi, abych vám jako každý rok, tak i letos popřál Bohem 
požehnané vánoční svátky a následně úspěšné vykročení do nového 
roku 2020. Aby ten, který se z lásky pro nás stal Synem člověka, nám 
zároveň z nebe dal více chápající srdce a otevřenou náruč stávat se 
každým dnem pro druhé více člověkem.  

Budu se těšit na vzájemné setkání při našich vánočních 
bohoslužbách. 

S pozdravem a úctou vám všem ze srdce žehná

váš duchovní otec Patrik Maturkanič

VÁNOCE V NAŠICH KOSTELÍCH:

Bohoslužby:  

24. 12. 2019 - Štědrý den

Novosedlice, kaple na faře  16.00 hod.
Dubí    21.00 hod.
Proboštov kaple   24.00 hod.

25. 12. 2019 - Hod Boží vánoční

Novosedlice   8.30 hod.
Dubí    11.00 hod.

26. 12. 2019 - sv. Štěpána

Novosedlice   8.30 hod.

Betlémské světlo:

24. 12. 2019 kostel Dubí  10.00 - 11.00 hod.
kostel Novosedlice   10.00 - 10.30 hod.
kaple Proboštov   10.00 - 11.00 hod.

 PODĚKOVÁNÍ OD OBČANŮ

Děkuji OÚ Proboštov za blahopřání a kytičku s dárečkem k mým 
narozeninám. Velice mě to potěšilo.

Jarmila Zušťáková

Rádi bychom poděkovali za velmi milé přání k našim narozeninám 
a za sladký dáreček. Udělalo nám velkou radost. Děkujeme. 

Alena Kovaříková a Rudolf Hejselna
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