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SLOVO STAROSTKY OBCE
dovolte, abych vás pozdravila na stránkách
již letního, a přesto letos teprve prvního
vydání Proboštovského zpravodaje. Jarní
zpravodaj bohužel nebylo možné z důvodu
výskytu a šíření Koronaviru SARS-CoV-2
a s ním souvisejících omezujících vládních
nařízení, vydat. Ráda bych svůj příspěvek
věnovala především přehledu dokončených,
zahájených či probíhajících akcí.
INVESTIČNÍ AKCE 2020

Kanalizace Na Pěnkavce,
Březový háj

Odkanalizování lokality Na Pěnkavce
a Březového háje s ohledem na budoucí
výstavbu rodinných domů. V Březovém
háji je nutné, aby současně probíhala
projektová příprava na rekonstrukci
komunikace, VO a parkovacích zálivů.
V letošním roce se vzhledem k náročnosti
celé akce (nevyřešené majetkoprávní
vztahy aj.) pokračuje s investiční
přípravou ve spolupráci s SVS a.s.

Rekonstrukce komunikace
Panský les a horní část
ulice Dělnická

Předmětem akce je vybudování nové
komunikace, splaškové kanalizace,
chodníku, odstavných ploch a umístění
veřejného osvětlení. Na základě
výběrového řízení byla zastupiteli obce
schválena smlouva o dílo se společností
FREIBAU a realizace bude probíhat
v letních měsících.

Angerová ulice

Předmětem akce je vybudování nové
komunikace, odstavných ploch, dopravní
značení a umístění nového veřejného
osvětlení. V současné době je stavba
dokončena.

Chodník Proboštov
Přítkov

Obec získala dotaci na vybudování
z IROP přes MAS Cínovecko. Probíhá
výběrové řízení s realizací v letních
měsících.

Levandulová a Růžová
ulice

Předmětem akce je vybudování nové
komunikace, odstavných ploch, částečně
smíšeného chodníku s cyklostezkou,
veřejného osvětlení a umístění zeleně.
V současné době je zadáno zpracování
projektové dokumentace.

Školní tělocvična

Od minulého roku probíhá výstavba
nové školní tělocvičny s dokončením
v letošním roce a zahájením provozu
v první školní den.

Geoindustrie

Je dokončena demolice objektu. Akce je
spolufinancována z dotace Ministerstva
průmyslu a obchodu, a to včetně výkupu
nemovitosti. V současné době je stavba
dokončena. Opakovaně se na sociálních
sítích řeší, že zde obec mohla vybudovat
byty formou rekonstrukce objektu.
Ráda bych tedy opětovně uvedla, že tato
možnost byla od počátku zcela vyloučena,
a to především skutečností, že územní
plán obce Proboštov jasně vymezuje, že
se jedná o území - průmyslovou zónu
(nerušící služby a výroba) a zcela vylučuje
bydlení jakéhokoliv typu.
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Areál tělovýchovné
jednoty včetně objektu
„Sokolovny“ (tělocvična,
bytové jednotky, fitnes,
restaurace a sál).

Předmětem akce je kompletní revitalizace
objektů a areálu. Jsou zpracovány
investiční studie a v současné době
probíhá příprava výběru zpracovatele
projektové dokumentace.

Veřejné osvětlení Přítkov

Předmětem akce je doplnění a přemístění
lamp veřejného osvětlení.

Demolice je již ukončena. O této akci
již rozhodlo předchozí zastupitelstvo
obce. Na základě schváleného usnesení
obce zajistila všem nájemníkům nové
bydlení, pomohla při rekonstrukci jim
přidělených nových bytových jednotek.
O demolici bylo rozhodnuto z důvodu
Demolice Proboštovská
špatného technického stavu domu
č.p. 180
(neustálá vlhkost, plíseň způsobené
především nevhodnosti přestavby
původního nebytového prostoru pošty
na prostory k bydlení). Pozemek, kde
stavba stála, bude připojen k pozemku za
objektem radnice za účelem vybudování
nového parkoviště, umístěním zeleně
a kontejnerového stání.
Proběhla jeho demolice. Skutečně
obec nenašla zálibu v bourání. Bohužel
se jen tyto akce plánované třeba
Sklad na Náměstí Svobody i několik let realizují všechny najednou
a z relevantních důvodů. Je více než
patrné, že obec má především zájem
budovat, rekonstruovat či tvořit nové věci.
Předmětem akce je rekonstrukce
komunikace ul. Sobědružská, vybudování
chybějících částí chodníků a odstavných
ploch formou dopravního značení. Akce
byla z důvodu stavby společnosti SVS a.s.
(kanalizace a vodovod) přesunuta z roku
Sobědružská ulice a ulice
minulého do letošního. Stavbu realizuje
Na Pěnkavce
společnost Vodohospodářské stavby,
společnost s ručením omezeným. V případě
ulice Na Pěnkavce se bude jednat o obnovu
povrchů, možnost vybudování chodníku
a odstavných ploch. V tomto případě bude
zásadní i dopravní řešení celé lokality.
Zadána projektová dokumentace. Stavba
Veřejné osvětlení
bude probíhat v koordinaci se stavbou
Proboštovský sad
společnosti ČEZ, která zde v příštím roce
bude realizovat pokládku kabelu NN.
Veřejné osvětlení Na
Pěnkavce, Přítkovská
Odbahnění rybníka
Autobusová zastávka
u MAHR

Příprava projektové dokumentace bude
probíhat souběžně s kabelizací NN ČEZ.
V letošním roce dojde v případě vyhlášení
příslušné dotace k jejímu podání.
V současné době je zde stanovena pouze
přechodná úprava povolená Dopravním
inspektorátem. Je zadáno řešení úpravy
trvalé s umístěním přístřešku zastávky.

Meziškolská ulice

V letošním roce probíhá příprava
investičního záměru. Předmětem akce
je rekonstrukce povrchu, vybudování
chodníku a oprava stávajícího chodníku.

Cesty lesopark

V současné době probíhá již realizace
výstavby cest a poté budou umístěny
informačních tabule a doplněn mobiliář.
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Výstavba kamerového
systému
Požární nádrž Přítkov

Pořízení radaru
(účinnost zpomalovacích
prahů)

Dopravní značení v obci,
řešení křižovatky Přítkov
Místo aktivního
a pasivního odpočinku
-hřiště Přítkov

Vybudování 2 bytů
v objektu bývalé školní
jídelny

Podané žádosti o dotace

V současné době probíhá realizace
společností AmiCom.
V letošním roce bude probíhat oprava
nádrže.
Proběhlo poptávkové řízení a radar
byl obecní policii pořízen. Věřím, že
měřením rychlosti v obci, docílíme
zpomalení dopravy a tím možnou redukci
zpomalovacích prahů. Zpomalovací
prahy jsou velmi diskutovanou záležitostí.
Všechny byly v minulosti umístěny na
základě požadavku občanů a obec eviduje
i další požadavky. Je to možnost, jak
zpomalit dopravu a ochránit chodce,
především děti. Považujeme je však za
přechodné možnosti a jak jsem již uvedla,
věřím, že s pořízením radaru, dojde
postupně i k jejich redukci.
V letošním roce probíhá výměna
označníků v Přítkově a zároveň je zde
řešena dopravní úprava „Přítkovské
komunikace“ s ohledem na zajištění
bezpečnosti chodců.
Je zpracována projektová dokumentace
a podána žádost o dotaci na Ministerstvo
pro místní rozvoj.
Obec využila volný prostor pro
vybudování dvou velkometrážních bytů
o velikostech nad 60 m2. Jeden z bytů pak
bude zcela bezbariérový. Je zpracována
projektová dokumentace a podána žádost
o dotaci na Ministerstvo financí.
V prvním čtvrtletí byly podány tyto
žádosti o dotace: Oprava CAS jednotky
sboru dobrovolných hasičů a pořízení
technického vybavení, podpora
a vybavení obecní policie, venkovní
zahrady základní a mateřské školy,
rekonstrukce umýváren mateřské
školy, vybudování 2 bytových jednotek
v prostorách bývalé školní jídelny,
vybudování hřiště na Přítkově.

Angerová ulice

Školní tělocvična

Stávková pohotovost starostů
V souvislosti s výše uvedenými plány a projekty obce je zejména
pro rozpočet obce velmi znepokojivou zprávou, že Vládou ČR
byl prosazen návrh, kdy se obcím sáhne na část sdílených daní.
Vládou ČR bylo před časem slibováno, že na finance poskytované
obcím v rámci rozpočtového určení daní, nesáhne. I přes tento slib
se tak stalo a obce tak přijdou odhadem o 12,5 mld. Kč. Ačkoliv
prošel současně návrh, že obce do 3000 obyvatel - tedy i naše
obec dostanou kompenzaci, tak vzápětí je na stole další návrh,
a to sáhnout obcím na další příjmy, tzv. zpětnou kompenzaci
daňových ztrát. Pro obce to tak bude znamenat dalších cca 7,5
mld. Kč. Tento návrh byl schválen již v pátek 29. 5. 2020 a je
předmětem jednání Senátu. Je nutno připočíst i další ztráty
vztahující se k nižšímu výběru daní a obce jsou najednou chudší
odhadem o 50 - 60 mld. Kč, což znamená v celkovém rozsahu 25 - 30 %.
V případě obce Proboštov se jedná o celkový propad včetně vládou
schváleného kompenzačního bonusu o částku téměř 10 mil. Kč.
Při výpočtu je použita predikce Ministerstva financí ČR a daňová
kalkulačka Sdružení místních samospráv (SMS). Právě Sdružení
místních samospráv vyhlásilo tzv. stávkovou pohotovost starostů.
Předmětem této „protestní akce“ je s ohledem na celkový finanční
propad vyčíslit „ohrožené investice“ a sdělit, že postup státu je
vůči obcím a městům zejména neočekávaný a nekorektní. Obec
Proboštov se k této protestní akci připojila formou zveřejnění
prohlášení na úřední desce obecního úřadu. 10 mil. Kč pro
rozpočet naší obce vnímám jako ztrátu prostředků pro vás - naše
občany, naše děti, životní prostředí, investice, sportovce, rozvoj,
občanskou vybavenost aj.

Demolice Proboštovská č.p. 180

Společnou snahou nás všech je zachovat soudržnost s ostatními
organizacemi hájícími zájmy obcí a přesvědčit vládu, aby zachovala
zdravý rozum a spíše obce podpořila v jejich schopnosti účinně
pomoci rozhýbat ekonomiku ve svých regionech.
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Informace - Koronavirus
Ucelené informace týkající se průběhu a „zvládnutí“ nouzového
stavu v naší obce píše ve svém článku pan místostarosta. Naším
největším přáním bylo, ať vše přečkáme ve zdraví. Tak se i stalo
a považuji to za obrovský dar a štěstí. Děkuji všem, kdo pomohli,
zapojili se, respektovali vládní nařízení. Máte můj obrovský obdiv
a jsem skutečně pyšná na naši společnou soudržnost a lidskost.
Ráda bych poděkovala ředitelce Mgr. Pavlíně Langerové, učitelům
a zaměstnancům základní školy za profesionální, ale přesto velmi
„familiární“ přístup k zajištění výuky v době nouzového stavu.
Pro všechny se jednalo o zcela výjimečnou a nepoznanou situaci,
kdy bylo v podstatě nutné „za pochodu“ reagovat na neustálá
nová vládní nařízení a metodiky Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy. Jako maminka dvou dětí si nedovolím odpustit
poklonu všem rodičům, kteří musí zvládat výuku svých ratolestí
(a je to mnohdy činnost velmi nelehká).

požadavky všech, kdo si o roušku zažádali a ve druhé vlně
pak znovu zásobit všechny občany starší 65 let. Následně jsme
využili nabídky MS Českého červeného kříže Novosedlice Dubí
Proboštov a distribuci roušek přenechali jejich dobrovolníkům.
Techničtí pracovníci obce pro tento účel vyrobili tzv.
rouškovníky, které byly umístěny v Proboštově před radnicí
a v Přítkově na točně a dvakrát denně doplňovány. Doufám,
že zůstanou již natrvalo uloženy v depozitáři jako němá
připomínka zvláštního období, jímž jsme si všichni prošli.

Vážení občané, milé děti,
věřím, že s koncem jara odešly všechny chmury, starosti
i mimořádná opatření. Ráda bych vám popřála krásné prázdniny
plné slunečných a pohodových dnů. Užijte si chvíle odpočinku,
nových zážitků z dovolených a naberte spoustu sil a pozitivní
energie. Budu se velmi těšit na naše společné setkání po
prázdninách, a to na tradičních slavnostech obce, které se konají
12. září.
Bc. Jana Čermáková, starostka obce

SLOVO MÍSTOSTAROSTY OBCE
Vážení spoluobčané,

Následovala spousta dalších „drobností“, kterými jsme se snažili
našim občanům, zejména těm dříve narozeným, tíživou situaci
ulehčit. Nebudu jmenovat všechny tyto aktivity, vypíchnul bych
zavedení pojízdné prodejny v Přítkově. Ta totiž po dohodě s jejím
provozovatelem, společností PeDu bude občanům naší místní části
sloužit trvale. Na parkovišti „U Kočiček“ si tak můžeme každé
pondělí, středu (oba dny od 12.00 h.) a pátek (od 13.00 h.) nakoupit
čerstvé a výborné pečivo a široký sortiment dalších potravin.

máme za sebou předjaří a jaro se
chýlí ke konci. Pro mnohé z nás jde
o nejkrásnější roční období. Letos
ovšem právě toto období poznamenala
celosvětová pandemie koronaviru
COVID 19, která zcela změnila
vše, na co jsme byli dosud zvyklí.
Opatření proti šíření zákeřného viru
značně omezila komfort každého z nás a ochromila či alespoň
zpomalila takřka veškeré běžné činnosti. Dotkla se samozřejmě
i naší obce včetně chodu obecního úřadu.
Věřte, že orientovat se v záplavě informací a reagovat na neustálé
změny v protipandemických opatřeních, nebylo a vlastně dosud
není opravdu jednoduché. Mnohdy jsme museli aktuální situaci
řešit především intuitivně, tzv. „selským“ rozumem. Přesto si
myslím, že můžeme říci, že jsme všichni společně toto nelehké
období v Proboštově a Přítkově zvládli se ctí. Naprostým
kladem jinak zcela záporné situace byla solidarita a spolupráce,
která zejména v prvních týdnech vládla napříč naší obcí.
Opravdu si netroufám jmenovat všechny, kdo jakýmkoliv
způsobem pomohli, určitě bych na někoho zapomněl. Všem
patří můj obrovský dík a obdiv a také víra, že se takto dokážeme
spojit nejen ve vypjatých a výjimečných situacích, ale že za ten
pomyslný provaz potáhneme dál i v dobách radostnějších.
Asi takovým prvotním počinem byly nabídky pomoci ze stran
mnoha našich občanů, podnikatelů, spolků a dalších komunit.
Prvním konkrétním činem, podobně jako takřka v celé naší
vlasti pak bylo šití a distribuce roušek. Nejen v zasedací síni
obecního úřadu, ale na mnoha dalších místech Proboštova
a Přítkova vznikly doslova manufaktury na výrobu těchto
základních ochranných pomůcek, jejichž používání bylo velmi
záhy celoplošně nařízeno. Díky tomu jsme mohli uspokojit
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Ve zcela zvláštní situaci se ocitli pedagogové a další pracovníci
školských zařízení. Je nutné vyzdvihnout, jak se s ní dokázali
popasovat a pružně reagovat na neustále se měnící vývoj situace.
Navíc i oni se z větší části připojili k těm dobrovolníkům, kteří
nabídli i uskutečnili svoji část pomoci v nejhorším období. Nyní
jsou všechna tato zařízení, jak státní, tak soukromá, v provozu, byť
omezeném. Děti kromě přísných hygienických a bezpečnostních
opatření po návratu čekala také různá překvapení a vylepšení.
Namátkou budu jmenovat třeba nové malé dopravní hřiště
a smyslový chodníček v MŠ Pastelka.
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I v době, kdy obecní úřad pro veřejnost fungoval jen ve velmi
omezeném režimu, jsme pokračovali také v běžné práci a takřka
vše, co se týká investiční i neinvestiční činnosti obce běželo dál. Více
zejména o investicích se dočtete v příspěvku paní starostky. Kromě
rozběhnutých akcí jsme pracovali na přípravě dalších studií, nápadů
a námětů vedoucích k rozvoji obce.
Život v celém světě se postupně vrací k normálu, kvapem se
blíží léto. Pojďme si ho užít plnými doušky, v době dovolených
zapomenout na starosti všedních dnů a načerpat nové síly a zejména
imunitu a duševní svěžest. To jsou totiž ty nejdůležitější věci,
které potřebujeme a na které jsme v předchozích letech možná
trochu pozapomněli. Co nejkrásnější léto všem proboštovským
a přítkovským přeje
Roman Nešetřil, místostarosta obce

INFORMACE PRO OBČANY ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
V podatelně obecního úřadu si občané mohou bezplatně
vyzvednout tašky nebo krabice na třídění papíru, plastů a skla
a nově také na třídění kovoodpadu. Zároveň je možno si
vyzvednout malou krabičku na sběr baterií. Krabic i tašek je
omezený počet.

Prodloužení splatnosti místních poplatků
Místní poplatky za svoz komunálního odpadu a ze psů lze hradit až
do konce letošního roku.

Bioodpad
Od 1. 4. do 30. 11. je bioodpad vyvážen každý týden.
V obci jsou přistaveny dva kontejnery na bioodpad. Jeden je umístěn
v zahrádkách pod hrází rybníka. Ke kontejneru se dá zajet ze
Sobědružské ulice. Druhý kontejner je přistaven u haly Na Lučinách.
Do těchto kontejnerů mohou občané přivážet jakýkoliv bioodpad
z domácností a ze zahrad. Obec nezajišťuje svoz bioodpadu od
občanů do těchto kontejnerů.

Jarní svozy nebezpečného odpadu a velkoobjemových odpadů
Svozy se uskutečnily v květnu. Vzhledem k velkému množství, byl
velkoobjemový odpad z obce odvážen až do úterního odpoledne.
Zaznamenali jsme také velký nárůst množství nebezpečného
odpadu, obzvláště pneumatik. Proto informujeme o možnosti
odevzdání pneumatik přes systém ELTMA. Na webových stránkách
www.eltma.cz je možné najít seznam pneuservisů, autoservisů
a míst prodeje pneumatik v našem okolí, kde lze odevzdat jakékoliv
množství použitých pneumatik zcela zdarma.

Informace k vývozu duonádob
V obci jsou přistaveny tři nové červené kontejnery na sběr malých
elektrospotřebičů. Celkem jsou tedy v obci čtyři. Jsou umístěny
v Přítkově na autobusové točně, v Přítkovské ulici na autobusové
točně, v Šeříkové ulici u kontejnerů na sklo a kovo a u obecního
úřadu u parkoviště. Do těchto kontejnerů nepatří baterie ani
zářivky. Na tento odpad jsou umístěny sběrné boxy ve vestibulu
obecního úřadu.

Vyhodnocení roku 2019
V roce 2019 jsme zaznamenali oproti předchozím rokům zlepšení
jak v produkci odpadů, kdy bylo vyprodukováno méně odpadu,
tak i v třídění, kdy bylo vytříděno více odpadu. V roce 2018 jsme
vytřídili 26 % z veškerého odpadu a v roce 2019 to bylo již 32 %.
Naším cílem je vytřídit více než 50 % z celkové produkce odpadů.
I když se v třídění zlepšujeme, máme před sebou ještě dlouhou cestu.

Produkce směsného komunálního odpadu - odpady z černých
nádob a kontejnerů

Rok 2018
Rok 2019

t/rok
574
530

Kg/obyvatel/rok
214
198

Produkce objemných odpadů – produkce z velkoobjemových svozů
a z kontejnerů

Rok 2018
Rok 2019

t/rok
137
122

Kg/obyvatel/rok
51
46

Produkce bioodpadů

Rok 2018
Rok 2019

t/rok
363
379

Kg/obyvatel/rok
135
141

Produkce tříděného odpadu

t/rok
plast
Rok 2018 27
Rok 2019 39

t/rok
46
60

t/rok
sklo
20
23

t/rok
kovo
7,5
4,3

t/rok
sklo
5
3

Děkujeme všem našim občanům, kteří odpad třídí. Budete-li mít
podněty nebo návrhy, co obec může udělat pro to, aby se vytřídilo
více odpadu, kontaktujte nás e-mailem na sloupova@ouprobostov.
cz, nebo se v úředních hodinách zastavte na podatelně obecního
úřadu. Budeme rádi za jakékoliv nápady.
Petra Sloupová, odpadový referent

INFORMACE SPRÁVY MAJETKU OBCE
Vážení občané,
v Proboštovském lesoparku začaly práce na úpravě cest, a to dle
schválené projektové dokumentace. Stavba je rozdělena do šesti
stavebních objektů označených jako trasy A-F. Dle doporučeného
postupu prací dojde postupně k očištění stávajících cest od organických
nečistot, vysypání cest štěrkodrtí, osazení oboustranného ocelového
obrubníku z pásoviny a zakalení krytu cesty drceným kamenivem
frakce 0-4 mm se zhutněním. Při konečné úpravě dojde k dosypání
krajnice zeminou.
Upozorňujeme proto občany, aby počítali s omezením vstupu na
některé cesty z důvodu stavby.
V souvislosti s lesoparkem bych chtěla požádat, abychom se k lesoparku
chovali ohleduplně a udržovali tam pořádek. Stromy v lesoparku
jsou živé organismy a rostou zde více než 200 let. Jako celek vytvořili
jedinečný a unikátní biotop, který svým charakterem, velikostí a stářím
je v Ústeckém kraji jedinečný. Jedna z podstatných věcí, která stávajícím
stromům nesvědčí a přímo je poškozuje, je ukládání odpadu ze zahrad
do lesoparku. Kupy větví listí nebo posekané trávy kolem kmenů
stromy poškozuje, stejně tak jsou negativní pro bylinný podrost.
Jedinou výjimkou je listí spadané ze stromů v lesoparku - to lze zpět do
lesoparku vrátit. Listí se ale musí ukládat v tenkých vrstvách v prostoru
mezi stromy. V žádném případě netvořit z listí kupy a už vůbec ne vršit
listí kolem kmenů.
Žádám vás proto, abyste neukládali odpad z vašich zahrad do lesoparku
a pomohli nám tak chránit tento jedinečný přírodní prostor.
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Víme, že lesopark je domovem spousty živočichů a je důležité najít
řešení pro všechny. V minulém roce vznikla v lesoparku broukoviště
a letos uděláme na základě připomínek občanů i ježkoviště. Vytvoříme
drobné hromádky větví (výška do 1 m a plocha max. 1,5 x 1,5 m), které
budou mezi stromy tak, aby byly min 4 m od paty kmene. Odhaduji, že
vytvoříme asi 5 míst, o kterých budeme vědět, že jsou to zimní úkryty
pro ježky a tato místa - úkryty, budeme v lesoparku respektovat.
Potřeba přizpůsobit se klimatickým změnám je poslední roky často
diskutovaným tématem. Obec Proboštov se již minulý rok rozhodla
změnit režim sečení obecních pozemků. Trávníky se budou sekat
mozaikově, část trávníku se poseče a část se nechá růst. Chceme tak
podpořit přirozenou schopnost zeleně zadržovat vodu a nečistoty,
ochlazovat okolní prostředí zejména v tropických dnech a také podpořit
biodiverzitu v naší obci. Větší plochy zeleně budou koseny pouze 2x
ročně. Díky ponechání pár desítek metrů „džungle“ tak mohou dostat
domov desítky druhů rozličných živočichů.
Letos jsme opět vysadili v zálivech okolo komunikace Kpt. Jaroše
a prvně i v ul. Proboštovská květinovou louku. Věřím, že i letos bude
dělat všem radost.
Bc. Martina Doležalová, vedoucí správy majetku

OKÉNKO ZASTUPITELŮ
Jednosměrná není jednohlasná ani jednostranná
Jako jeden hlas! To je zajisté přání každého kolektivního rozhodování,
ať jde o sportovní, umělecké, spolkové či politické uskupení.
Jednohlasná rozhodnutí bývají výsledkem důkladného seznámení
a vysvětlení projednávané věci všem zúčastněným. Když na danou
věc panuje názorová shoda, je to zkrátka unisono. Jednohlasné
rozhodnutí bývá v dnešní době ale často spojováno s mocensky
nařízenými, nedemokratickými, autoritářskými principy vládnutí
ve společenství. V demokratické společnosti jistě vítáme, že přes
nesouhlas některých, je uplatňován princip rozhodování většiny. Jde
skutečně o rozhodování většiny všech? Ve sportovním klubu všech
hráčů, v divadelním sboru všech umělců, v zapsaných spolcích všech
členů? V řízení krajů, měst, městysů a obcí je totiž forma vlády nad
samosprávným celkem stanovena ústavou jako demokracie nepřímá,
někdy uváděná jako reprezentativní či zastupitelská. To v praxi
znamená, že v samosprávných věcech nerozhodují všichni občané,
ale zastupitelský sbor zvolený většinou občanů, kteří k volbám přišli.
A to je právě důvod, kdy ne každý občan nutně souhlasí s některými
rozhodnutími zastupitelů, zejména pokud se projednávaná věc dotýká
jeho samotného. Na danou věc má totiž velmi často jednostranný
pohled, zahrnující pouze jedno hledisko, to jeho. Ve správních
věcech bývá často uplatňováno autoritativní rozhodnutí o právech či
povinnostech osob ať fyzických či právnických. Je jistě žádoucí, aby
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taková správní rozhodnutí byla posuzována nestranně, s očekávanou
nutností hodnocení a posouzení všech stránek projednávané věci.
Ve správě obce zcela přirozeně dochází k názorovému střetu
jednostranných pohledů občanů, byť jde např. o veřejnou věc. Jeden
chce zklidnění dopravy a zvýšení její bezpečnosti, protože rychlost
projíždějících vozidel je dle jeho názoru již neúnosná a neustále narůstá.
Druhému naopak vadí umístění příčných zpomalovacích prahů
v blízkosti jeho nemovitosti, neboť se mu zvýšila hlučnost v nemovitosti
vlivem poskakujících vozidel při přejíždění prahu, třetímu zase vadí,
že rozjíždějící auta po přejezdu prahu výrazně přidají při rozjezdu
a škodliviny z výfukových plynů a spotřeba pohonných hmot rostou.
Jeden neustále remcá, že nemá kde zaparkovat svoje auto, protože před
jeho barákem stojí auto souseda, který má v rodině auta dvě. Druhému
naopak vadí, že zbudováním parkovacího pruhu pro auta se ztratil další
kousek trávy, kde si mohli hrát děti a běhat jeho pejsek. Třetímu zase
vadí, že vozovka je úzká a dvě auta obousměrně neprojedou a on musí
občas zastavit, protože překážka je na jeho straně. Za posouzením všech
stránek této byť veřejné věci, je nepochybně i fakt, že počty parkujících
vozidel rostou a v budoucnu tomu nebude jinak. Potvrzuje to dlouholetý
vývoj v okolních zemích a existuje používaná metodika predikující
či předvídající očekávaný stav. Dalším nesporným faktem je výrazná
zastavěnost území obce nemovitostmi a šíře vozovek při obousměrném
provozu neumožňuje všude přidat další pruh pro parkování vozidel.
Další stránkou věci je holá skutečnost častého porušování pravidel při
stání a zastavování vozidel, kdy pokud si nechce obecní policie proti
sobě občany poštvat, je skoro lepší tento fakt raději přehlížet. Pro
zhodnocení vícestranných pohledů tohoto veřejného problému nám
však budoucnost nenabízí mnoho možností. Pokud to v daném místě
prostor dovolí, je vhodnější budovat samostatné parkovací pruhy či
stání. Avšak v místech s omezeným prostorem v majetku obce se nabízí
jen zúžit prostor pro jízdu vozidel a ušetřenou část vozovky využít na
vybudování parkovacích míst. Zúžení šířky vozovky lze dosáhnout
např. rozhodnutím o jednosměrném provozu vozidel. K tomu je ale
třeba zároveň přijmout opatření ke zvýšení opatrnosti při jízdě např.
změnu přednosti na přednost přijíždějících zprava, či stanovení
provozu jako zóny s omezenou rychlostí jízdy. Okamžikem přijetí
takových rozhodnutí, lze jako bumerang očekávat nálety reakcí občanů
s jednostrannými argumenty. Proč zrovna u nás? Proč musím najet tolik
metrů, abych se dostal domů? Proč já musím stát s autem na protější
straně vozovky? A podobně. To je ale více než přirozený úděl veřejného
rozhodování, kdy se nelze zavděčit všem. Pokud by někoho z našich
občanů napadlo vhodnější systémové a plošné opatření budoucího
řešení tzv. dopravy v klidu na celém území obce a ne pouze ideální
řešení parkování před jeho nemovitostí, pak ho rádi uvítáme a přizveme
do týmu dopravně bezpečnostní komise našeho obecního úřadu.
K porovnání foto z roku 2013, kdy zjednosměrnění ulic přineslo nárůst
parkovacích míst.

Přeji všem krásné léto a prosím o více vzájemné společenské tolerance.
Ing. Václav Betka, zastupitel obce
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Vážení spoluobčané,
v tomto čase zažíváme mimořádně náročné období, které snad brzy
zvládneme a vrátíme se k běžnému životu. Tato koronavirová krize
má i světlé stránky. Posílila rodinné vztahy, ohleduplnost k druhým
spoluobčanům, k dodržování vydaných opatření.
Vedení naší obce společně se zastupiteli muselo rychle reagovat
a uzavřít školská zařízení i knihovnu, informovat občany a postarat se
o ochranné pomůcky. Přesto všechno se dále pracovalo na započatých
investicích, o kterých vás informuje paní starostka.
Informace komise životního prostředí:
Stále je hlavním tématem lesopark. Konečně se začne s úpravou cest
a následně se doplní herní prvky pro malé děti, nové lavičky a vybuduje
se naučná stezka.
Další téma je zadržování vody v krajině. Pomoci má dotační program
SFŽP „Dešťovka“ určený jak pro fyzické osoby, tak i pro obce.
Připravuje se projektová dokumentace na stromovou alej v Angerové
ulici. Poměrně rozsáhlou vycházkovou oblast doplněnou o volnočasové
aktivity budou moci občané využívat k relaxaci i sportu.
Komise navrhla využít obecní pozemek v Javorové ulici na přírodní
hřiště pro míčové hry, petang a odpočinkové zákoutí.
Průběžně se doplňuje nový mobiliář v obci.
Vážení spoluobčané, dovolte mi popřát Vám a vašim blízkým pěkné
letní dny a hlavně zdraví.
Alenka Antošová, zastupitelka obce

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY INFORMUJE
Od 26. 2. 2020 do 28. 5. 2020 jsme zaevidovali 19 přestupků, ke kterým
došlo v katastru obce Proboštov, úkony trestního řízení byly zahájeny
v pěti případech, z toho čtyři skutky byly majetkového charakteru a
jeden souvisel s dopravou.
Co se týče přestupkového jednání, v 8 případech se jednalo o porušení
zákona o provozu na pozemních komunikacích, v šesti případech je
podezření z naplnění skutkové podstaty přestupku proti občanskému
soužití, dvakrát o porušení zákona o požární ochraně, jednou porušení
krizového zákona a dvakrát jsme prověřovali přestupek proti majetku.
Několik případů podrobněji:
V republice pobýval nelegálně
Z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání se bude
zodpovídat 40letý cizinec, který byl v minulosti soudně vyhoštěn z
České republiky. Zákaz pobytu na našem území ale ignoroval, koncem
května ho v Proboštově zadrželi policisté a po sdělení podezření z
přečinu, za který mu hrozí až dvouleté vězení, ho ve lhůtě 48 hodin
eskortují před soudce, který rozhodne o vině a eventuálně druhu a výši
trestu.
Odcizená nafta
Policisté pátrají po neznámém pachateli, který začátkem března po
odtažení mobilního oplocení vnikl na staveniště, kde vnikl do nádrže
zaparkovaného účelového vozidla. Odčerpal asi 120 litrů nafty, škoda
byla vyčíslena na více jak 3700 korun, ve věci byly zahájeny úkony
trestního řízení pro přečin krádeže.

OBECNÍ POLICIE PROBOŠTOV PŘIPOMÍNÁ
Jako každým rokem se nám nezadržitelně blíží prázdniny a s tím
spojený volnější přístup rodičů a dětí (žádná škola, žádné starosti).
Mějte prosím na paměti, že jste stále za své ratolesti zodpovědní a bylo
by tedy dobré vědět, co a kde dělají, už kvůli jejich bezpečnosti.
Jistě chápeme, že v letních dnech je na zahradách a pozemcích více
práce, které se nedají stihnout přes týden, ale také jsou zde určitá
opatření na možné rušení nočního klidu a s tím spojená práce
o víkendech a svátcích. Toto vše je zahrnuto v obecně závazné
vyhlášce obce Proboštov pod č. 2/2012. Při opakovaném porušování
nebo nerespektování tohoto opatření bude postupováno dle platného
zákona a norem.
Upozornění pro obyvatele
parkující
svá
odstavená
a nepojízdná vozidla na
katastrálním území obce
Proboštov a Přítkov. V měsíci
březnu byla přijata novela
zákona č. 162/2020 Sb., kterou
se mění zákon č. 13/1997 Sb.
o pozemních komunikacích,
ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 162/2020 Sb.
obsahuje ustanovení, které
umožní, mimo jiné, snadněji
provádět odstraňování vraků
vozidel dle ustanovení § 19d
výše uvedeného zákona. Proto
tímto žádáme všechny, kteří
mají takto odstavené vozidlo, aby jej neprodleně odstranili, nebo
bude ze strany vlastníka komunikace toto učiněno na nemalé náklady
vlastníka vozu.
Na opakované stížnosti obyvatel bylo vedením obce Proboštov
rozhodnuto o zakoupení přenosného měřicího zařízení, které
bude využíváno Obecní policií Proboštov k regulování rychlosti na
katastrálním území obce Proboštov a Přítkov. Již byly ze strany PČR
DI Teplice stanoveny a vymezeny úseky na měření rychlosti. Dodávám,
že záměrem vedení obce není sankcionování, ale zklidnění dopravy
jako celku.
Upozornění pro občany - ve všech vodních plochách v katastru obce
je koupání povoleno pouze na vlastní nebezpečí. Proboštovský rybník,
Jaroslav a přítkovskou Vápenku spravuje Český rybářský svaz. Ohledně
záležitostí týkajících se těchto rybníků, jako je úhyn ryb, nepořádek
a jiné, kontaktujte p. Weisse - mobil 602 557 823, 602 834 996.
Úřední hodiny obecní policie jsou dle úředních hodin obecního úřadu.
V naléhavých případech kontaktujte OO PČR Trnovany na tel. 417 570
160, 974 440 600 či OO PČR Dubí 417 530 250.
Pohodové a klidné léto přeje za obecní policii Proboštov
Stanislav Jordán, vedoucí strážník

Krádež v domě

KULTURA V OBCI

Z trestných činů krádeže, porušování domovní svobody a
neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku
byl obviněn recidivista, který v polovině března v katastru Proboštova
využil neuzamčených hlavních dveří rodinného domu, vnikl dovnitř a
z chodby odcizil peněženku s uloženou finanční hotovostí, doklady a
platební kartou. Muži, který se teprve koncem ledna vrátil z výkonu
trestu odnětí svobody, hrozí s ohledem na spáchání v době nouzového
stavu až osmileté vězení.
por. Bc. Daniel Vítek, komisař

Pandemie koronaviru COVID 19 ovlivnila zásadním způsobem
životy nás všech. Značně také zredukovala jindy bohatý kalendář
kulturních akcí naší obce. Většina plánovaných počinů 1. pololetí
roku 2020 se ze známých důvodů nemohla uskutečnit. Pevně
věříme, že situace se pozvolna vrátí k normálu a od září se opět
budeme moci hromadně setkávat. Vzhledem k tomu, že jsme
mimo jiné přišli i o velmi oblíbené Pálení čarodějnic, Dětský den či
Antonínskou pouť, změnili jsme poněkud program Slavností obce
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tak, abychom tyto akce alespoň zčásti nahradili a připravili jsme
také novinku v podobě Drakiády. Věříme, že si v kalendáři akcí pro
zbytek roku 2020 každý vybere:
11. 9. 2020 od 17.00 h. Sousedské posezení v Přítkově. V areálu
„U kočiček“ zahraje k tanci a poslechu country kapela Yen Tak.
Stánkový prodej teplých a studených nápojů, klobás a dalšího
občerstvení.
12. 9. 2020 od 13.00 h. Slavnosti obce Proboštov - Zahájení
s překvapením u kaple svatého Antonína, další program v areálu
Pohodlíčko: The Rock Set - Retro Live! show, Karel Kahovec se
skupinou George & Beatovens, vystoupení dětí z MŠ Pastelka
a ZŠ Proboštov, Zdeněk Ferenc a Swing and Jazz Band Proboštov,
sportovní hry pro děti s Asterixem a Obelixem, světelná show,
tvůrčí dílny, rybářské závody pro děti, soutěže o ceny, atrakce,
retrodiskotéka a soutěže pro dospělé, doplňkový program,
moderátor: Zdeněk Lukesle.
13. 9. 2020 od 10.00 h. 75 let proboštovské kopané. Zápas staré
gardy s týmem Amfora Praha, mládežnický turnaj, soutěže pro děti,
roztleskávačky, doprovodný program vše v areálu TJ Proboštov.
10. 10. 2020 od 13.00 h. Drakiáda. Pouštění draků, tvůrčí dílna
na výrobu draků, soutěž o nejhezčího draka, další soutěže pro děti
o ceny, opékání buřtů, k tanci a poslechu zahraje country skupina
Desperádi. Občerstvení zajištěno. Akce proběhne v areálu Stáje
U Kaštánka.
5. 11. 2020 od 17.00 h. Lampionový průvod. Tradiční průvod
od ZŠ Proboštov částí obce do areálu Pohodlíčko, kde proběhne
závěr s opékáním buřtů a posezením u ohně.

• proběhl úklid, dezinfekce prostor mateřské školy a údržba zeleně
• pokládka nového lina a vymalování třídy Kuřátek

29. 11. 2020 od 17.00 h. Slavnostní rozsvícení vánočního
stromu. Tradiční akce před budovou radnice s hudebními, tanečními
a recitačními pásmy dětí z Proboštova a Přítkova.
5. 12. 2020 od 13.00 h. Předvánoční jarmark a Mikulášská
nadílka. Stánkový prodej, tvůrčí dílny, nadílka pro děti s pravým
českým Mikulášem, andělem a čerty na náměstí Svobody a v objektu
Besedy.
Podle uvolňování opatření proti šíření koronaviru a po dohodě
s původně plánovanými umělci bude upřesněno konání 2.
Reprezentačního plesu obce Proboštov. Zakoupené vstupenky
zůstávají v platnosti.
Roman Nešetřil, místostarosta

• proběhlo doinstalování herních prvků na školní zahradě
a dosypání nového písku pod herní prvky

ZPRÁVIČKY Z MŠ PASTELKA
Dne 16. 3. 2020 Mateřská škola Pastelka přerušila provoz z důvodu
epidemiologické situace výskytu onemocnění COVID-19.
• po uzavření mateřské školy se zaměstnanci zapojili do šití roušek
pro OÚ Proboštov, Domov důchodců Bystřany a pro nemocnici
Vážení spoluobčané,
v tomto čase zažíváme mimořádně náročné období, které snad brzy
zvládneme a vrátíme se k běžnému životu. Tato koronavirová krize
má i světlé stránky. Posílila rodinné vztahy, ohleduplnost k druhým
spoluobčanům, k dodržování vydaných opatření.
Vedení naší obce společně se zastupiteli muselo rychle reagovat
a uzavřít školská zařízení i knihovnu, informovat občany a postarat
se o ochranné pomůcky. Přesto všechno se dále pracovalo na
započatých investicích, o kterých vás informuje paní starostka.
Informace komise životního prostředí:
Stále je hlavním tématem lesopark. Konečně se začne s úpravou cest
a následně se doplní herní prvky pro malé děti, nové lavičky a
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• pedagogičtí pracovníci průběžně aktualizovali možnosti
vzdělávání dětí na webových stránkách školy on-line výukové
interaktivní programy a vzdělávali se prostřednictvím webinářů
• ve dnech 5. 5. - 7. 5. proběhl zápis do mateřské školy. Z důvodu
mimořádného opatření, které nastalo, probíhal elektronický
předzápis. Škola přijala 43 žádostí k předškolnímu vzdělávání.
• provoz školky byl opět zahájen 25. 5. 2020 za přísných
mimořádných opatření do konce školního roku 2019/2020
• Pozor změna termínu uzavření mateřské školy. Po projednání
se zřizovatelem dochází ke změně uzavření MŠ v době letních
prázdnin, a to od 13. 7. do 14. 8. 2020.
Za Mateřskou školu Pastelka Proboštov
Marcela Bartůňková, ředitelka školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROBOŠTOV V DOBĚ
MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ

•
zaměstnanci vytvořili interaktivní chodník a dopravní hřiště
v areálu mateřské školy vybuduje se naučná stezka.

10. března nás zaskočila zpráva o uzavření školy pro žáky od 11. 3.
2020. Žáci byli urychleně vybaveni učebnicemi a pracovními sešity.
Úkoly z hlavních předmětů jim byly zadávány přes webové stránky
školy. Žáci a rodiče posílali zpracování úkolů prostřednictvím emailů
a sociálních sítí. Naši pedagogové se kromě opravování a odpovídání
na emaily pustili do zrychleného sebevzdělávání. Bylo důležité se
připravit na spuštění vzdálené výuky pomocí digitálních technologií.
Vyplatilo se nám nedávné pořízení cloudových služeb MS Office
365, díky kterým žáci i zaměstnanci získali své účty, jejichž součástí
je například Outlook, Word, Excel, datové úložiště a aplikace pro
vzdálenou výuku. Tuto aplikaci nyní využíváme a většina dětí je díky
ní s pedagogy v obrazovém spojení prostřednictvím počítačů nebo
mobilních telefonů. Snažíme se, aby naši žáci zameškali co nejméně
učiva, mohli úspěšně ukončit ročník a v září si vše jen zopakovali. Je
škoda, že někteří rodiče i přes dostupnost technologií a nabízenou
pomoc nepřinutili své děti se do vzdálené výuky a plnění zadávaných
prací pravidelně zapojovat. Jiní rodiče by si naopak za vzornou
spolupráci zasloužili přinejmenším medaili a velmi příjemně nás
vedením svého dítěte k zodpovědnosti překvapili.
Příprava na přijímací zkoušky
Od 11. 5. 2020 dochází do školy dva dny v týdnu skupina žáků 9.
ročníku na přípravu na přijímací zkoušky z matematiky a českého
jazyka. Třetí den je věnován vzdálené přípravě v obou předmětech.
Termín přijímacích zkoušek byl stanoven na pondělí 8. 6. 2020. Žáci
hlásící se na víceletá gymnázia budou přijímací zkoušky skládat
v úterý 9. 6. 2020.
Návrat žáků 1. stupně do školy
25. května byl v rámci rozvolňování vládních opatření umožněn
návrat žáků 1.-5. ročníku do dobrovolných vzdělávacích skupin.
Této možnosti využilo 40 % rodičů. Děti se na sebe moc těšily.
Návrat žáků 2. stupně
Na 8. června byl připraven návrat zbývajících žáků 2. stupně. Podle
představ Ministerstva školství ČR se ve škole bude jednat o občasné
třídnické hodiny a vzájemná setkávání. Vzdělávání žáků bude
i nadále probíhat distančně.
Škola v přírodě
Letošní škola v přírodě byla z termínu 18. až 24. dubna přeložena
na termín 3. až 10. října. V Rekreačním středisku Ekofarma Valdek
u Dolních Křečan bude pobývat pouze naše škola a jsou zde zajištěna
veškerá hygienická opatření. Rodiče si pak mohou po nelehkém
období s dětmi odpočinout.
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Výstavba
Nouzový stav a mimořádné opatření naopak prospívají dostavbě
nové tělocvičny a zkrášlování prostředí v budově 1. stupně
i přilehlého okolí. Díky nepřítomnosti žáků je vše jednodušší a mohli
jsme se pustit do dalších úprav. Budete příjemně překvapeni!
Výsledky zápisu do I. třídy
Letošní zápis do 1. třídy probíhal v době nouzového stavu a bez
přítomností dětí. Díky digitálním technologiím proběhla registrace
a následné předávání vyplněných formulářů převážně bezkontaktně.
Rodiče byli velmi šikovní. Do budoucího 1. ročníku bylo přijato 19
žáků a následně byly uděleny dva odklady povinné školní docházky.
Poděkování
• Děkujeme rodičům, kteří vedou své děti k odpovědnému
přístupu ke vzdělávání a za to, jak zvládli práci s digitálními
technologiemi při odesílání zpracovaných úkolů a připojováním se
do vzdálené výuky.
• Děkujeme paní Ing. Věře Minaříkové z Gymnázia Teplice za
obětavou pomoc při přípravě našich pedagogů na zavádění vzdálené
výuky.
Za kolektiv Základní školy Proboštov
Mgr. Pavlína Langerová, ředitelka školy

HASIČI
I přes omezení, které naše republika zažila s příchodem nového
typu koronaviru, jednotka hasičů z Proboštova nepřestala fungovat.
Naopak vykonává svou činnost dále s větším zaměřením na pomoc
při zvládnutí této situace ve svých volných dnech.
Vzhledem k tomu, že si oheň a další mimořádné události nevybírají
den ani hodinu, vyjížděla jednotka SDH Proboštov od začátku
letošního roku k 20 zásahům. Jednalo se převážně o požáry
a technické pomoci. Za zmínku stojí zásah u prasklé vany na
tavení skla v duchcovské sklárně, u které zasahovalo 12 hasičských
jednotek, či silný vítr, který se již několikrát prohnal nejen přes
Ústecký kraj a zapříčinil nemálo zásahů jednotky u popadaných
stromů a větví.
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Byť se situace uvolňuje, nabádáme občany, nepřestávejte být na
sebe a své blízké opatrní. Dbejte nejen na osobní hygienu. Z tohoto
důvodu jednotka Proboštovských hasičů v minulých dnech
a týdnech prováděla 2x týdně dezinfekci veřejných prostranství,
vnitřků budov, obecních domů a dalších míst. Tato opatření
skončila s rozvolňováním vládních nařízení a kdyby bylo potřeba, či
se situace jakkoliv měnila, je jednotka ve spolupráci s obcí schopna
ihned reagovat.

Léto 2020

Pokud byste nás jako jednotku chtěli kontaktovat, jelikož návštěvy
na hasičské zbrojnici prozatím možné nejsou, prosíme elektronicky
na níže uvedených kontaktech.
email: hasiciprobostov@seznam.cz
web: www.hasiciprobostov.estranky.cz
fb: www.facebook.com/hasiciprobostov

RYBÁŘI
V roce 2020, i když se zpožděním z důvodu mimořádných
koronavirových událostí, jsme začali organizovat plánované akce.
Jako první již Proboštovský rybník využili ti nejmenší rybáři,
kteří ukončili rybářský kroužek započatý v září roku 2019. Dne
20. 5. se zde sešlo deset dětí z tohoto kroužku, kde je vedoucí
s dalšími pomocníky učili praktickou část lovu ryb a chování se
u vody.

Další akce připravované místní organizací se uskuteční dne 13.
6. v dopoledních hodinách, a to závody dětí do 15 let v lovu
ryb na udici. Tyto závody jsou tradiční a těší se velkému zájmu
u našich členů. Jsou připravené hodnotné ceny a občerstvení pro
závodníky.
Dne 20. 6. - 21. 6. se bude konat lov ryb dospělých pro dospělé
členy naší organizace. Druhé závody se připravují a datum ještě
není určeno, to platí i pro další dětské závody.
Na Proboštovském rybníku naši pracovníci kontrolují a čistí
nápusť a výpusť, dále kontrolují stav hladiny a vyjíždějí i na
oznámení občanů, když se stav vody při deštivém počasí zvedne.
Také bychom vás chtěli informovat o dokončených pracích při
čištění koryta Račího potoka, který je jediným přítokem do
rybníku Jaroslav. Tyto práce jsme museli dokončit, abychom plně
zvedli hladinu, a tak se připravili na sucha, která se předvídají.
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Zklamání fotbalistů - stop jarním zápasům
Fotbalová asociace ČR se rozhodla na základě vývoje epidemie,
zrušit všechny jarní fotbalové soutěže v sezóně 2019/2020.
Připravila propozice pro pohárový turnaj, který by se uskutečnil
v měsíci květnu a červnu 2020.
Turnaj UKFS Korona Cup je připraven v kategoriích Muži, Dorost,
Starší žáci - uskuteční se 5 hracích dnů.
Turnaj bude zahájen 31. 5. a ukončen 30. 6.
Rozlosování - A tým
30. 5. - Ledvice - Proboštov 2:3
5. 6. - Proboštov - Srbice 0:8
12. 6. - Modlany - Proboštov od 18.30 hod.
20. 6. - Proboštov - Bílina od 10.30 hod.
27. 6. - Proboštov - Duchcov od 10.30. hod.
Korona Cup bude pokračovat 1. 8., kdy se utká tým Krupky
a Proboštova (čas bude upřesněn) a 8. 8. odehraje A tým Proboštova
zápas s Oldřichovem.
Dorost je zařazen do skupiny B - region střed. 30. 5. odehrál zápas
na hřišti v Trnovanech s dorostenci Hvězdy Trnovany. Proboštov
vyhrál drtivě 11:0. 6. 6. se tým dorostu Proboštova utkal na domácím
hřišti s týmem Chlumce opět s vítezstvím v poměru 5:3.
Region západ - tým Litvínova, Mostu a Bíliny Region východ - tým
Mostu, Děčína a Ústí.
Semifinále dorosteneckého turnaje je stanoven na 20. 6. a finálový
zápas 27. 6.
Tolik krátká informace o proboštovském fotbalu.
Věříme, že se svými fanoušky se setkáme při zahájení podzimních
zápasů v druhé polovině měsíce srpna 2020.
Libuše Salačová

KNIHOVNA
Jelikož Zpravodaj vychází v tomto roce poprvé, uvádím zde bilanci
činnosti knihovny v uplynulém roce ve srovnání s rokem 2018.
Počet registrovaných čtenářů - stav k 31. 12.

Dále každý týden naši pracovníci při kontrole rybníků uklízí odpad,
který se zde hlavně u nových laviček začal v teplých podvečerech
objevovat.
V případě zájmu můžete naše akce a práci sledovat na našich
webových stránkách www.mocrsteplice.cz.
Marek Weiss, jednatel MO.ČRS.Teplice

SPORT

čtenářů celkem

z toho do 15 let

2018

233

106

2019

256

118

Počet návštěvníků knihovny - stav k 31. 12.

rok

knihovna celkem

z toho internet

2018

3931

197

2019

3614

392

Výpůjčky knih a časopisů - stav k 31. 12.

Oznámení trenéra JUDO Proboštov
Vzhledem k situaci s koronavirem byly
zrušeny tréninky oddílu i všechny
soutěže. Po zbytek školního roku se
tréninky neuskuteční i z technických
důvodů - výstavba nové tělocvičny.
Návrat k tréninkům se předpokládá
v září 2020.
Těšíme se na všechny stávající i nové
členy.
Rajko Stanić, JUDO Proboštov
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rok

rok

výpůjčky celkem

z toho časopisy

2018

6426

176

2019

6325

200

Nárůst počtu čtenářů je potěšující. Ještě více knihovníka těší rostoucí
počet dětských čtenářů. Naše knihovna je jediná v teplickém regionu,
která vykazuje tak dobrá čísla. Ostatní zaznamenávají spíše úbytek.
Tento úspěch přičítám dobré, stále se rozšiřující nabídce knih, časopisů
a CD nosičů. Také spolupráce se školní družinou přináší své výsledky.
Všechna tři oddělení družiny přicházela do knihovny pravidelně
jedenkrát za měsíc. Smyslem návštěv je výchova dětí ke čtenářství.

Léto 2020
Statistika vykazuje nižší počet návštěvníků (rozuměj návštěv).
V minulém roce řada státních svátků a dnů pracovního klidu
připadla na pondělí nebo na středu, takže musela být knihovna
častěji zavřená. Množství výpůjček to neovlivnilo.

Výstava Východní Krušné hory - krásy dvou světů
Fotografie z publikace jsou od 1. února k vidění na výstavních
panelech ve vestibulu OÚ. Kurátorkou je paní Jana Sedláková.

V loňském roce byl knihovní fond obohacen 557 novinkami
z výměnných fondů regionální knihovny. Stálý fond knihovny byl
doplněn o 47 knih. Kupuji jen knihy, které jsou čtenáři žádány
a nejsou dosažitelné přes výměnný fond.
V roce 2019 uspořádala knihovna 31akcí pro veřejnost, jichž se
zúčastnilo 755 dětí a dospělých. Jednalo se o besedy, přednášky,
výstavy a výtvarné dílny. O veškeré činnosti informují webové
stránky www.knihovnaprobostov.cz. Naleznete zde i fotogalerii
a podrobnou statistiku.
Počtem čtenářů, výpůjček i ostatních akcí patří naše knihovna
k nejlepším v regionu. Vzhledem k blízkosti Regionální knihovny
v Teplicích je to úspěch.

Knihovna v 1. čtvrtletí
Dámský klub Klubko
Lidé se rádi scházejí, aby si spolu trochu poklábosili. Z této
potřeby vzešel náš malý Dámský spolek Klubko. Při kávě a malém
občerstvení jsme se pustily pod vedením Aničky Šitinové do
háčkování. Výsledkem by měla být šikovná síťovka. Je nás zatím jen
pár, ale každá další zájemkyně je vítána. Termín setkání naleznete
vždy na úvodní stránce www.knihovnaprobostov.cz.

Východní Krušné hory - krásy dvou světů
Beseda s autorem publikace plné půvabných fotografií a zajímavého
povídání o koutě světa, ve kterém je nám dopřáno žít a jehož krásy
mnohdy plně nevnímáme. Pan Jiří Svoboda umí své posluchače
zaujmout. Nebyla to jeho první návštěva v Proboštově, a tak se
tentokrát sešlo asi osmdesát dychtivých návštěvníků. Velká zasedací
síň OÚ byla naplněna k prasknutí. Řada návštěvníků si publikaci
na besedě zakoupila a nechala si do ní zapsat autorské věnování.
Všechny publikace Jiřího Svobody najdete ve fondu knihovny.

Návštěvy školní družiny
Knihovnu pravidelně navštěvují všechna tři oddělení školní družiny.
Přicházejí postupně v návštěvnických hodinách. Paní vychovatelky
vždy volí téma měsíce, vztahující se k literatuře, a děti mají za
úkol vyhledávat autory, ilustrátory a knihy. Společně si pak o nich
povídají. Díky tomu nemá knihovna nouzi o dětské čtenáře.
Přípravu dalších plánovaných akcí přerušila koronavirová karanténa.
Informace - kontakt
Knihovna je otevřena v pondělí a ve středu od 14.00 do 17.00 h.
Svá přání a připomínky pište na e-mail knihovna@ouprobostov.cz
Webové stránky: www.knihovnaprobostov.cz
Ve fondu knihovny naleznete nejen stále novinkami doplňované
knihy, ale i dobrý výběr časopisů a knih na CD. Není-li kniha ve
fondu, lze si ji objednat prostřednictvím Meziknihovní výpůjční
služby v Regionální knihovně Teplice nebo ve Státní vědecké
knihovně Ústí nad Labem.
Zdena Hlaváčková, knihovnice
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SAMOROST POD ROUŠKOU
Zrovna když jsme se s dětmi začínali po nevydařené zimě těšit na jaro,
tak přišla nečekaná rána. V důsledku epidemie koronaviru covid-19
jsme z preventivních důvodů Samorost uzavřeli. Chtěli jsme tak
minimalizovat případné šíření nákazy v našem kolektivu a chránit
tak nejen děti, ale i naše průvodce. Samorost zůstal zavřený přesně
měsíc. Mezitím jsme stačili udělat v areálu školky generální úklid,
dodělat resty v papírech, zahradničit, účastnit se několika webinářů
v rámci dalšího vzdělávání a v neposlední řadě pomoci s šitím roušek
pro Proboštovské seniory a pro nemocnici v Duchcově. Přesto jsme
se nemohli dočkat dětí, když jsme se rozhodli v polovině dubna
naše brány zase otevřít, i když v omezeném režimu a za přísných
hygienických opatření. Školkový život se začíná vracet pomalu do
normálu, ale myslím, že ani my, ani děti na tyto výjimečné dny
nikdy nezapomeneme.

Zateplené zázemí se nám v novém dřevěném kabátku líbí mnohem
více.
Druhá část projektu se zaměřila na zavedení tekoucí vody do
jedné z maringotek a zprovozněním WC v objektu domečku, tím
vznikla potřeba připojení rozvodu studené vody a zároveň i rozvodu
a přípojky kanalizace, která odvádí užitou vodu do obecní splaškové
kanalizace. Vzhledem k tomu, že v maringotce není možné zajistit
celoročně bezmrazé prostředí, bylo nutné přívod pitné vody i rozvod
kanalizace řešit dodatečným zateplením rozvodů dostatečnou izolací
a využitím elektrických odporových drátů, aby nedošlo k destrukci
systému zamrznutím vody. Zároveň byla realizována samostatná
přípojka elektrické energie pro LMŠ s rozvodnou skříní.
Tento projekt byl financován Státním fondem životního prostředí
České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

www.mzp.cz

www.sfzp.cz
Za Samorosty
Ing. Dana Šestáková Hladíková

ZPRÁVY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY U KOČIČEK, Z.S.
Shrnutí akcí v 1. pololetí roku 2020

Dále jsme Vás chtěli informovat, že obliba konceptu lesní školky
stále narůstá, proto bylo nutné upravit a zlepšit zejména hygienické
zázemí LMŠ. Rada spolku podala již v roce 2017 žádost o dotaci
z Národního programu Životního prostředí (Číslo výzvy: 16/2017,
6.1 Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta), která byla
vyhlášena speciálně pro lesní školky a kluby, a s žádostí uspěla.
Po organizačních přípravách během roku 2018 se podařilo v roce
2019 realizovat první část našeho projektu, kterým bylo snížení
energetické náročnosti domečku. Ze skromných prostředků školky
a úspěšné crowdfundingové kampani na portále Hithit, jsme pořídili
objekt sestavený ze dvou ocelových kontejnerů. Tento objekt funguje
jako zázemí dětí docházejících do školky. Z důvodu bezpečnosti
nejmenších dětí není tento objekt vytápěn kamny na tuhá paliva
jako maringotky, ale elektrickými přímotopy. Původní konstrukce
kontejnerů je izolována jen nedostatečnou izolací. Z tohoto důvodu
byl domeček zaizolován a obložen dřevěným obkladem, aby se
snížila spotřeba elektrické energie pro jeho vytápění. V tomto
objektu je také připravena samostatná jednotka splachovacího WC.
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V lednu proběhla ve školce akce „Živá příroda ve školce - kdo chce
s vlky býti“. Jednalo se o vzdělávací program agentury POCHOP
přírodu (POznej, CHápej, OPatruj), kdy nás navštívila stopařka
vlků z Krušných hor Štěpánka Kadlecová se svým československým
vlčákem a povyprávěla dětem o životě vlků. Setkání s „vlkem“ se
dětem moc líbilo a v budoucnu se v areálu školky uskuteční další
akce uvedené agentury, kdy nám představí například dravce, sovy
nebo lišku.

V únoru pak navštívil školku se svým programem „Bubnování pro
děti Faye Therapy“ Tapha Fay ze Senegalu, který děti i paní učitelky
rozhýbal a roztančil v africkém rytmu. Všichni si tancování moc
užili a na léto plánujeme další návštěvu Taphy Faye.

Léto 2020

Začátkem března do školky zavítala paní Hana Müllerová ze spolku
Teplické kočky, z.s. s krásným kocourkem Jonatánem a povyprávěla
dětem o tom, jak vypadá péče o kočičky. Zároveň dětem poděkovala
za dárečky, které děti a rodiče koncem roku přinesli do naší školky
v rámci sbírky pro kočičky z útulku Teplické kočky, z.s. Děti a rodiče
přinesli kočičkám krmivo, stelivo, hračky a také čisticí a dezinfekční
prostředky. Ještě jednou všem děkujeme. Mezi svátky jsme všechny
dárečky předali do útulku.

V půlce března i naši školku „postihl“ koronavirus a školka byla od
16. března do 7. května uzavřena. V pondělí 11. 5. 2020 byl provoz
školky obnoven za zpřísněných hygienických a epidemiologických
opatření. Do konce školního roku byly bohužel zrušeny všechny
plánované akce - např. vystoupení Divadla Krabice nebo kouzelníka
Hopsíka, tvořivá dílna pro děti a rodiče, výlet do vzdělávacího
centra Lesná v Krušných horách, návštěva Stáje U Kaštánka, letní
slavnost pro rodiče a další plánované akce. Většinu akcí se pokusíme
zrealizovat na podzim.
Během uzavření školky jsme nelenili, paní učitelky zvelebovaly
školku, připravovaly dětem novou výzdobu, výukové materiály
a pomůcky. Na zahradě jsme zatím nachystali záhonky a skleník pro
novou výsadbu, aby si děti mohly pěstovat zeleninu. Dětem přibyl
například dřevěný přístřešek na venkovní hračky nebo dřevěná
kuchyňka k domečku.
V současné době, kdy děti tráví větší část dne venku, ale nemohou
opustit areál školky, mají dostatek příležitostí ke sledování života
na zahradě a v okolí školního rybníčku. Ve voliéře mohou sledovat
andulky, v jedné z chatiček pro změnu páreček konipasů s jejich
mláďaty, v horní části zahrady pak lesní mravence, kteří k nám putují
z blízké louky, a v rybníčku pak třeba ryby, žáby, kachnu divokou,
sedící v bývalé psí boudě na vejcích, a několik kačerů, kteří sem
pravidelně zalétávají. Nově mohou děti také sledovat několik užovek
obojkových, které se k našemu rybníčku přistěhovaly před pár dny.
Během cca 14 dní očekáváme vylíhnutí kachňat, která budou moci
děti pozorovat a později i krmit.
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Ing. Alena Kaucová, předseda výboru Mateřská škola U kočiček, z.s.

AKTUALITY Z PÉTANQUE CLUBU PŘÍTKOV, Z.S.
První turnaj Pétanque clubu Přítkov

Zápis dětí do mateřské školy: V období 4.-15. 5. 2020 proběhl
zápis dětí na školní rok 2020/2021. Přihlásilo se celkem 15 dětí, 11
dětí bylo přijato. V současné době je od září 2020 kapacita školky
naplněna.
Prázdninový provoz MŠ:
Mateřská škola bude v období letních prázdnin uzavřena ve dnech
13. - 17. 7. 2020 a 10. - 14. 8. 2020.
Příměstské tábory:
V termínech 6. - 10. 7. 2020 a 10. - 14. 8. 2020 budeme i letos
pořádat příměstské tábory. V případě zájmu nás kontaktujte na
e-mailu: msukocicek@msukocicek.cz nebo na tel. 602 258 150.
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Na sklonku loňského roku - v pondělí 30.12.2019 - se v areálu
Mateřské školy U kočiček, z.s. odehrál historicky první turnaj
v pétanque nově založeného Pétanque clubu Přítkov, z.s. Turnaje
se zúčastnilo celkem 18 hráčů, hrálo se ve dvojicích, popř. trojicích
systémem pele-mele (náhodný los spoluhráče) na 5 kol. Celkovým
vítězem se stal Karel Klug ml., na druhém místě skončila Jana
Klugová a třetí místo obsadila Pavlína Musilová. Ceny čekaly nejen
na vítěze, ale i na poražené. Po celý den bylo hráčům k dispozici
drobné občerstvení a guláš na zahřátí. Všem zúčastněným ještě
jednou děkujeme, děkujeme také všem, co navařili a napekli
a přinesli něco dobrého k pití. Vítězům i všem ostatním hráčům
gratulujeme k jejich výkonům a těšíme se na další společné akce.

Léto 2020

Rozloučení s členkou klubu
Před pár dny jsme se dozvěděli, že naše členka - paní Lída Špatná
– nás navždy opustila a odebrala se do pétanquového nebe. Se
zármutkem v srdci jí věnujeme alespoň tuto malou vzpomínku
a rodině vyjadřujeme upřímnou soustrast. Lído, nezapomeneme na
Tebe!
Tréninky pétanque
Po nucené pauze byly obnoveny pravidelné tréninky. Kdo máte
zájem a chtěl byste si pétanque vyzkoušet, můžete se přijít podívat
a zahrát si pétanque každý pátek od cca 15:30 do 18:30 hodin (dle
aktuálního počasí). Tréninky probíhají v areálu Mateřské školy
U kočiček. V případě zájmu nás můžete kontaktovat na tel. 736 758
015.
Ing. Jindřich Kauca, předseda výboru Pétanque club Přítkov, z.s.

ČERVENÝ KŘÍŽ
Tisková zpráva: Pomoc Českého červeného kříže na Teplicku
a Ústecku v době pandemie koronaviru
Po vyhlášení nouzového stavu v ČR, k němuž
došlo s cílem omezit šíření nemoci COVID-19
způsobené novým typem koronaviru, se Český
červený kříž, jako podpůrná organizace veřejné
správy, zapojil do pomocných a preventivních
aktivit na území ČR.
Humanitární jednotka Oblastního spolku Českého červeného kříže
jakožto složka k naplňování úkolů Českého červeného kříže Teplice
(OS ČČK Teplice) se skládá převážně ze členů místní skupiny
Českého červeného kříže Novosedlice Dubí Proboštov (MS ČČK
NDP).
První nasazení naší jednotky bylo 10. 3. 2020 od 19 do 21 hodin. Od
kolegů z OS ČČK Praha 1 jsme převzali u sjezdu D8 - Mělník box,
který jsme odvezli na hraniční přechod Petrovice D8 směr Praha.
Box obsahoval základní hygienické potřeby, drobné občerstvení atd.
Tento box byl umístěn pro případ, že se při kontrole u cizince na
hraničním přechodu zjistí příznaky koronaviru.
15. 3. jsme začali šít a vybírat roušky. Dohromady jsme vybrali
a naši členové ušili celkem 8 000 roušek, které jsme nechali vyprat
v prádelně Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem. Dále jsme je
distribuovali do míst, kde bylo potřeba (Senior centrum Pohoda,
Nemocnice dlouhodobé péče Ryjice…) a na rouškovníky pro občany
Novosedlic, Dubí a Proboštova. Velké poděkování patří všem, kteří
nám darovali roušky i OS ČČK Praha 1 za 1 000 sterilizovaných
ručně šitých roušek. Pomohli i sousedé z OS ČČK Litoměřice, kteří
nám distribuovali kolem 700 roušek.
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17. 3. jsme začali připravovat prostory MS ČČK NDP pro možnou
pomoc občanům.
18. 3. jsme začali zajišťovat v Novosedlicích a Proboštově dovoz
nákupů, či vyzvednutí léků a rozvoz obědů seniorům a lidem
z ohrožených skupin. Tuto službu jsme pak realizovali od
následujícího dne i v Dubí. Tuto aktivitu jsme ukončili k datu 30.
4. 2020 - za celou dobu provozu jsme rozvezli 570 obědů a nákupů
a odsloužili 720 hodin.
19. 3. jsme začali vypomáhat u tirážního stanu u Masarykovy
nemocnice v Ústí nad Labem, kde jsme vypomáhali zdravotnickému
personálu. Ve dnech 11. a 12. 4 nám přijeli pomoci členové
humanitárních jednotek z Prachatic a Českého Krumlova. Tuto
činnost jsme ukončili k datu 1. 5. 2020 - dohromady jsme zde
odsloužili 3 000 hodin.

7. 4. jsme osadili v Proboštově první rouškovník. Následující den
jsme osadili rouškovníky i v Novosedlicích a Dubí. Roušky si zde
mohli odebrat občané z rouškovníků zdarma. Roušky byly ušity
lidmi z okolí, vyprané v prádelně Masarykovy nemocnice Ústí nad
Labem a zabaleny našimi členy a dobrovolníky. Poslední roušky
jsme na rouškovníky pověsili 5. 5. - dohromady bylo na rouškovníky
vydáno 3 000 roušek. Na balíčky, ve kterých roušky byly, jsme použili
30 km provázku.

15. 4. jsme pořádali první koncert pro seniory #POD OKNY,
inspirovali jsme se oblastním spolkem Českého červeného kříže
Praha 1, který s touto činností začal již dřív. Seniorům na Teplicku
zpíval Libor Schlenz - student konzervatoře a Vyšší odborné školy
Jaroslava Ježka. Zvuk zajišťoval Radek Svoboda z RiderSound.
První koncert proběhl v Novosedlicích - Nová 503, následně jsme
zpívali v Seniorcentru Pohoda v Dubí, v Domově seniorů Bystřany
a následně v objektech v Teplicích, kde žijí převážně senioři - Lipová
ulice, Prosetice a Nová Ves. Nakonec se zpívalo i v domově se
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zvláštním režimem OS ČČK Teplice. V průběhu se k nám přidala
i taneční skupina Bolly Ladies.

POŠTA PARTNER PROBOŠTOV
Provozní doba Pošty Partner Proboštov: Pondělí - pátek 8.00 - 12.00;
13.00 - 15.30; 16.00 - 17.00 hod.
Náš tým čítal 50 členů a dobrovolníků, odpracovali jsme dohromady
4 010 hodin bez nároku na honorář a najezdili 15 000 km.
Velké poděkování patří všem, kteří nám pomohli. V první řadě
jsou to naši členové a dobrovolníci - lidé, kteří šili roušky a darovali
ochranné štíty. Dále pak chceme poděkovat - Kofola, Refugio
Tisá, Procter&Gamble, Holl restaurace steak&pizza Chabařovice,
Pizzeria Sluis Novosedlice, Burger King Ústí nad Labem, Originální
hospodské brambůrky, Red Bull, Relax, Coca-Cola HBC,
RiderSound, QUADEXTP, Severočeská vodárenská společnost
a.s., Pecud v.o.d. Žandov, taneční skupině Bolly Ladies, Liboru
Schlenzovi a Luboši Cinkemu. Prostě všem, díky kterým jsme to
zvládli.

Od pondělí 1. 6. 2020 rozšířila Pošta Partner v Proboštově své služby
o tzv. Balík Do balíkovny.
Co je Balík Do balíkovny
•

Balík Do balíkovny je cenově nejdostupnější řešení doručení
Vašeho zboží objednaného na e-shopu.

•
•

Hmotnost balíku může být až 20 kg.
Balík si můžete vyzvednout na více než 400 specializovaných
výdejních místech Balíkovna po celé České republice.
Pro vydání balíku stačí sdělit pouze kód pro vyzvednutí, který
obdržíte v avízu a Vaše jméno při výdeji.

•

Jaké výhody má Balík Do balíkovny
• Jednoduché vyzvednutí
Stačí pouze sdělit jméno a kód pro vyzvednutí zásilky. Pro vyzvednutí
není třeba předkládat doklad totožnosti, proto ji může vyzvednout
i třetí osoba.
•
Garantovaná platba kartou
Na všech specializovaných přepážkách Balíkovna můžete uhradit
dobírku platební kartou, a to i na depech.
• Uložení zásilky až na 15 dní
Adresát si může jednoduše prodloužit úložní dobu na poště ze
standardních 7 na 15 dní, a to prostřednictvím odkazu, který bude
k dispozici v avízu o blížícím se konci úložní doby.
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Podání Balíku Do balíkovny
Balík Do balíkovny můžete podat na základě smlouvy na většině
pošt nebo svozem. Co se týče datového podání, můžete využít
podání online, datový soubor nebo API rozhraní.
Vyzvednutí Balíku Do balíkovny

PODĚKOVÁNÍ OD OBČANŮ
Celému vedení obecního úřadu děkujeme za blahopřání k našim
narozeninám. Patří Vám velký dík, jak se o občany v této těžké
době staráte.

Od podání až po vyzvednutí zásilky budete vždy informováni.
Jakmile ČP převezme zásilku do přepravy, obdržíte e-mailové avízo
o podání.
V okamžiku uložení zásilky na Vašem výdejním místě Balíkovna
Vám bude zasláno avízo o uložení (e-mail/SMS) na vámi vybrané
Balíkovně. V tuto chvíli je Váš balík připraven k vyzvednutí.
V případě, že jako adresát si nebudete moci Vaši zásilku vyzvednout,
nabízíme možnost vyzvednutí balíku i třetí osobou. U této služby
tudíž není požadováno předložení dokladu totožnosti.

Manželé Knoppovi

Děkuji Vám za krásné přání k narozeninám. Potěšilo mne.
Jaroslava Tejklová

Děkuji za blahopřání k mým 81 narozeninám.
Danuše Dušková

Nový způsob prodloužení úložní doby
Potřebujete prodloužit úložní dobu Vaší zásilky? Můžete to
provést velice snadno. Jakmile se bude blížit ukončení úložní doby
Vašeho Balík Do balíkovny, zašleme Vám avízo s odkazem do
aplikace Změna doručení online. Po jeho zakliknutí se úložní doba
automaticky prodlouží ze 7 na 15 dní.

Srdečně děkuji za blahopřání k mým narozeninám.
Vlasta Karásková

Možnost platby
U této služby můžete využít bezdokladovou dobírku. Platbu dobírky
lze uhradit vždy v hotovosti nebo platební kartou.
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