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Vážení spoluobčané,
v ruce držíte letošní první číslo Prostibořského zpravodaje. Vychází
později než obvykle, protože jsme doufali, že Vás jeho
prostřednictvím pozveme do nově zrekonstruovaného obecního
úřadu. Bohužel, rekonstrukce stále ještě probíhá, čekáme na položení
podlah, pro které musí být betonový podklad důkladně vysušený, aby
v budoucnosti podlaha neplesnivěla. Takže trpělivě větráme,
odvlhčujeme a topíme a těšíme se, až se s vámi na úřadě potkáme.
V době úředních hodin, v knihovně nebo na nějaké drobné akci,
kterou pro Vás uspořádáme.
Obecní úřad je sice zavřený, ale my nezahálíme, jak si můžete přečíst
v rubrice „právě probíhá nebo se chystá“. Snažíme se shánět dotace
na rozvoj Prostiboře, kde se dá a připravujeme další projekty, aby se
nám v Prostiboři a Telicích bydlelo lépe.
Přejeme Vám krásné jaro a doufáme, že situace dovolí a brzy se
společně potkáme na některé z akcí, které pro Vás chystáme.
Barbora Nováková, starostka a zastupitelé

Blahopřejeme a přejeme hodně zdraví!
Jaroslav Hofman, 94 let
Jiří Češka, 81 let
Jana Zmeškalová, 60 let
Josef Hodek, 70 let
Vitězslav Zemánek, 60 let
Pavel Koller, 70 let
Milena Ďurinová, 81 let
Lubomír Kůs, 50 let

Dne 26. 3. 2021 nás bohužel opustil dlouholetý zastupitel a
místostarosta obce Prostiboř, pan Karel Kotschy. Přinášíme Vám
vzpomínku na něj od paní Jany Svobodové.
Vzpomínka na báječného člověka
Když vzpomínám na tohoto člověka, tak cítím obrovskou pokoru a
úctu. Pan Karel Kotschy odešel z tohoto světa krátce po své ženě paní
Janě Kotschyové. Bylo to nenadálé a o to bolestnější pro ty co jsme je
měli rádi.
Karel Kotschy byl velmi charakterním člověkem se smyslem pro
spravedlnost. Dokázal svůj názor říct na rovinu a bez okolků. Velmi
miloval svou rodinu a přátele, pro které udělal v životě mnoho

dobrého. Poměrnou část života strávil jako zastupitel a místostarosta
obce Prostiboř, několik let se staral o rybářský spolek v Telicích.
Velice rád pěstoval jiřiny, které každoročně zdobily okolí jeho domu
v Telicích.
V červenci letošního roku by oslavil své osmdesáté narozeniny.
Škoda, že je bude slavit bez nás. Přesto ráda pozvednu sklenku a
s hezkou vzpomínkou mu popřeji tam nahoře mnoho klidu.
Jana Svobodová

Právě probíhá nebo se chystá…
- výměna vchodových dveří bývalé tzv. malé školy v Prostiboři
(dnes „společenský klub“) (Plzeňský kraj, celkový rozpočet
72 419 Kč, žádaná dotace 59 850 Kč) – zažádáno o dotaci
- ošetření památné lípy v Prostiboři (Ministerstvo ŽP, program
PPK, celkové náklady 20 933 Kč, žádaná dotace 20 933 Kč) –
zažádáno o dotaci
- ošetření významných stromů na návsi v Prostiboři (Plzeňský
kraj, celkový rozpočet 69 091 Kč, žádaná dotace 50 000 Kč) –
zažádáno o dotaci
- rekonstrukce místní komunikace p. p. č. 1486/1 v Telicích
(celkový rozpočet 365 407 Kč, žádaná dotace 255 000 Kč) –
schválená dotace 180 000 Kč
- nová vrata na hřbitově v Prostiboři – chystá se žádost o dotaci
- havárie opěrné zdi komunikace „ke kapličce“ v Telicích
(Plzeňský kraj, havarijní fond, celkový rozpočet 286 428, dotace
257 000 Kč) – zažádáno o dotaci
- připravujeme projekt na rekonstrukci „společenského klubu“
v Prostiboři – výměna střešní krytiny a některých střešních
trámů, vybudování WC a skladu, využití dešťové vody na
splachování a umývání, vytvoření zázemí pro vzdělávací a
společenské akce (jóga, tvůrčí dílny, besedy, ping pong apod.)
- připravujeme projekt na rekultivaci návsi v Telicích

- připravuje se projekt na vytvoření „komunitní zahrady“ na
pozemku p. č. 94/3 v Telicích – výsadba stromů, jezírka, ohniště
a posezení, dětské prvky….
- rekonstrukce obecního úřadu v Prostiboři – výměna topení,
zateplení, vznik společenské místnosti (podpořené Plzeňským
krajem; 450 000 Kč dotace, celkové náklady 940 554 Kč) – právě
probíhá
- obecní úřad – vybavení společenské a spolkové místnosti a
vytvoření zázemí pro konání akcí (MAS Český les, podpora
rozvoje venkova, 393 901 Kč dotace, 492 377 celkem) – právě
probíhá
- oprava opěrné zdi a místní komunikace v místní části Kopec
(komunikace ke mlýnu) (Plzeňský kraj, dotace 300 000 Kč,
celkové náklady 362 906) – začátek realizace listopad 2020,
dokončení jaro 2021
- vypracovává se projektová dokumentace na vodovod a
kanalizaci v Prostiboři, budeme žádat o stavební povolení
(podpořené Plzeňským krajem; dotace 193 600 Kč, celkové
náklady 387 200 Kč) – dokončení 6/2021
- odpočinková zóna a dětské hřiště v Prostiboři – probíhají
konzultace s architektkou, plánujeme výsadbu stromů (dotace
z Národního programu ŽP)
- oprava komunikace „ke kapličce“ v Telicích, II. etapa (z
rozpočtu) – chystá se

- obnova účelové komunikace na konci Telic směrem na Bukovou
(z rozpočtu) – probíhá
- připravujeme studii dopravní obslužnosti budoucí obytné zóny
v Prostiboři („u fary“ a „Staré Sedlo“)
- připravuje se parcelace budoucí obytné zóny Telice (směr
Prostiboř)

Informace z obecního úřadu
Připomínáme splatnost poplatků!
Místní poplatky:

Úřední hodiny v době
rekonstrukce OÚ Prostiboř

- svoz odpadu

čtvrtek 14:00–15:00

700 Kč/občan (trvale bydlící)

v budově „společenského
klubu“ naproti kostelu

700 Kč/objekt (rekreační objekt)
1. splátka splatná do 31. 3. 2021; 2.

splátka splatná do 30. 9. 2021; nebo celá částka do 31. 3. 2021!
- pes – 100 Kč/pes; splatnost do 30. 4. 2020
- pronájem obecních pozemků – do 1. října 2021
Veškeré poplatky lze uhradit hotově na obecním úřadu v době
úředních hodin (po dobu rekonstrukce čtvrtek 14:00–15:00, v plném
provozu středa 17:00–19:00, čtvrtek 14:00–17:00) nebo na účet
obce č. 1980510309/0800 (platba musí být jednoznačně
identifikována, například číslem popisným).

Samovýroba dřeva nebo prodej hotového dřeva
Díky kůrovci, který řádí v obecních lesích, máme dřeva pro všechny
dost. Ať už ve formě samovýroby nebo prodeje hotového dřeva.
Koupí dřeva podpoříte obecní lesy, po vykácení kůrovcového dřeva
musíme paseky osázet novými stromky!
Jak postupovat, když máte o samovýrobu zájem?
Pokud jste občan obce, napište na podatelna@obecprostibor.cz nebo
zatelefonujte na 724 183 667. Cena za samovýrobu je 100 Kč za 1 bm
dřeva. Můžete vyrobit až 15 bm za rok (množství je na jedno číslo
popisné)!
Jak postupovat, pokud máte zájem o hotové dřevo?
Napište na podatelna@obecprostibor.cz nebo zatelefonujte na
724 183 667. Cena za 1 bm hotového dřeva je 500 Kč. Dřevo je
nařezané na metry, případně dvoumetry, suché.
Hotové dřevo si mohou zakoupit nejenom místní, ale i vlastníci
rekreačních objektů!

Půjčení přívěsného vozíku
Nabízíme jeho půjčení našim občanům za 200 Kč/den. Rezervace na
podatelna@obecprostibor.cz nebo 724183667.

Jedná se o jednoosý, nebržděný vozík s dvojitou nástavbou z bočnic,
nosnost do 750 kg, vnitřní výška 1050 cm, přetahovací plachta, šířka
1250 cm.

Mobilní svoz komunálního a objemného odpadu
sobota 29. května 2021
Telice: 8:30; Prostiboř: 9:30
MOBILNÍ SVOZ KOMUNÁLNÍHO A OBJEMNÉHO ODPADU
Jako KOMUNÁLNÍ OBJEMNÝ ODPAD lze předat:
KUSY VYŘAZENÉHO NÁBYTKU
DŘEVO
KOBERCE, LINA
ODPADY Z DOMÁCNOSTÍ, např. hračky (plastové, dřevěné), a podobné odpady
z domácností (sklepy, půdy)
PLASTY – veškeré plastové výrobky, které nelze odevzdat do žlutého
kontejneru na plasty
PAPÍR – znečištěný papír nebo znečištěné kartony, které nelze odevzdat do
modrého kontejneru na papír
IZOLACE, ZBYTKY TRUBEK – ne cihly, keramiku, WC, dlaždičky
OKNA – bez skleněné výplně
POLYSTYRÉN – pouze malé kusy
OBALY BEZ NEBEZPEČNÝCH LÁTEK (prázdné kanystry, demižony, krabice
s polystyrenovou vložkou, obaly od malířských barev (Primalex) apod.)
STARÉ OBLEČENÍ, OBUV
Jako OSTATNÍ ODPADY lze předat:
KOVOVÝ ODPAD – kovové odpady z domácností, nádobí, jízdní kola, žaluzie,
hrnce, kovové hračky
PNEUMATIKY – POUZE Z OSOBNÍCH VOZŮ
LEDNIČKY, MYČKY, PRAČKY, MRAZÁKY

TELEVIZE, POČÍTAČE, MONITORY
DROBNÉ ELEKTROSPOTŘEBIČE – varné konvice, mikrovlnky, žehličky, vysavače,
rádia, telefony, videa, fény, elektrické nářadí, elektrické zahradní nářadí,
kabely, dráty
DO MOBILNÍHO SVOZU SE NESMÍ ODEVZDÁVAT:
LÉKY – odevzdat do lékárny nebo do ordinace lékaře
VEŠKERÉ MATERIÁLY OBSAHUJÍCÍ AZBEST – trubky, krytiny a jiné stavební
materiály
KERAMIKA – dlaždičky, umyvadla, WC
SÁDROKARTON!!!
HASICÍ PŘÍSTROJE!!!
TLAKOVÉ NÁDOBY!!!
PNEUMATIKY Z NÁKLADNÍCH VOZIDEL A TRAKTORŮ!!!
MOBILNÍ SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Jako NEBEZPEČNÝ ODPAD lze předat:
JINÉ MOTOROVÉ A MAZACÍ OLEJE, pouze v uzavřených nádobách – jinak
nebudou převzaté!
BARVY, LEPIDLA OBSAHUJÍCÍ NEBEZPEČNÉ LÁTKY, pouze v uzavřených
nádobách – jinak nebudou převzaté!
ŘEDIDLA, ROZPOUŠTĚDLA – jen v uzavřených nádobách!
OBALY ZNEČIŠTĚNÉ NEBEZPEČNÝMI LÁTKAMI, prázdné plechovky od barev,
ředidel, laků, čistidel apod. (obaly od malířských barev – Primalex – patří do
komunálu)
FILTRAČNÍ MATERIÁLY – hadry a sorbenty znečištěné nebezpečnými látkami,
olejové filtry – uložit do pytlů!

OLOVĚNÉ AKUMULÁTORY – z automobilů
ZÁŘIVKY A VÝBOJKY – zpětný odběr
NIKL-KADMIOVÉ AKUMULÁTORY, MONOČLÁNKY – zpětný odběr
DO MOBILNÍHO SVOZU SE NESMÍ ODEVZDÁVAT:
LÉKY – odevzdat do lékárny nebo do ordinace lékaře
VEŠKERÉ MATERIÁLY OBSAHUJÍCÍ AZBEST – trubky, krytiny a jiné stavební
materiály
SÁDROKARTON!!!
HASICÍ PŘÍSTROJE!!!
TLAKOVÉ NÁDOBY!!!

Prosím, nevozte odpad na náves v předstihu! Přijeďte až
v určený čas. Děkujeme!
Pozorně si přečtěte, co lze a nelze odevzdat, od minulého
roku nastaly ve vývozu změny!

Podpora spolků a organizací z Tachovska
Každý rok se nám na zastupitelstvu sejde několik žádostí od různých
organizací a spolků z celé ČR o podporu z obecního rozpočtu. Protože
není rozpočet obce příliš veliký, vždy pečlivě zvážíme, koho
podpoříme. Snažíme se vybírat organizace místní s dopadem na naše
občany. V letošním roce jsme vybrali Hospic Sv. Jiří z Tachova,
Středisko Víteček Černošín a Včelařský kroužek při ZO ČSV Kladruby.

Hospic Sv. Jiří
Hospic Sv. Jiří v Tachově vznikl v roce 2016 a nabízí zdravotní,
psychickou, sociální a duchovní péči a podporu nevyléčitelně
nemocným a jejich rodinám, aby Ti, kteří si to přejí, mohli závěr svého
života prožít se svými nejbližšími v domácím prostředí tak, že toto
období budou vnímat jako přirozenou a smysluplnou součást svého
života.
Co nabízí mobilní hospic? Odbornou lékařskou péči, odbornou
sesterskou péči formou návštěvní služby 24 hodin denně, podporu a
pomoc sociálního pracovníka v otázkách s péčí o umírající, v případě
zájmu kontakt s duchovním, zaškolení členů rodiny v ošetřování
nemocného, zapůjčení zdravotních a kompenzačních pomůcek,
podporu a pomoc po úmrtí nemocného prostřednictvím duchovního,
sociální pracovnice nebo poradkyně pro pozůstalé.

Komu? Nevyléčitelně nemocným lidem, kteří jsou v konečné fázi
života a přejí si být doma, jejichž blízcí mohou a chtějí o nemocného
celodenně pečovat, u nichž byla ukončena léčba a byla jim
doporučena paliativní péče.
Kolik to stojí? Cena za poskytování služeb mobilní (domácí)
hospicové péče je 200 Kč/den.
V ceně je zahrnut běžně spotřebovaný materiál (stříkačky, jehly,
hadičky, obvazy atd.) a zapůjčení zdravotních a kompenzačních
pomůcek. Odborné sociální poradenství zdarma, telefonické
konzultace zdarma.
Chcete vědět, jak to chodí v hospici? Kontaktujte sociální pracovnici
Marii Fouňovu, DiS. v pracovní dny od 8 do 16 hodin na telefonním
čísle 739 686 251 nebo emailem na poradna@hospictachov.cz.
Více informací se dozvíte na www.hospictachov.cz.

Středisko Víteček Černošín
Středisko Víteček Černošín kromě denního stacionáře poskytuje i
službu osobní asistence. Posláním této sociální služby je pomoci
osobám, jejichž soběstačnost je snížena z důvodu věku, chronického
onemocnění nebo zdravotního postižení, na Tachovsku a
Mariánskolázeňsku žít spokojený, vyrovnaný a naplněný život v
přirozeném prostředí a tím předcházet jejich sociálnímu vyloučení.

Poskytované činnosti: Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o
vlastní osobu, při osobní hygieně, při zajištění stravy, při zajištění
chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při
uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí, základní sociální poradenství, doprovod k lékaři, pomoc
s nákupem atd. Služba je nepřetržitá a je poskytována v domácnosti
uživatele nebo na jiném místě dle jeho potřeby (doprovod k lékaři,
pomoc s nákupem, doprovod na kulturní, sportovní aktivity...).
Služba je částečně hrazena uživatelem z příspěvku na péči (v
rozmezí cca 60-120 kč za hodinu péče).
Pokud byste měli o službu zájem, volejte na telefon 702 049 854.
Více informací se dozvíte na www.stredisko-vitecek.cz

Včelařský kroužek při ZO ČSV Kladruby
Včelařský kroužek mládeže byl založen v roce 2006. Jeho
zakladatelem a zřizovatelem je Základní organizace Českého svazu
včelařů z.s., Kladruby. Ta také vybavila kroužek novými úly a
včelínem, který slouží jako základna pro včelařskou praxi dětí. Ačkoliv
je kroužek primárně určen dětem ze ZŠ Kladruby a blízkého okolí,
v případě zájmu jej mohou navštěvovat i dospělí, kteří by se chtěli
dozvědět více o životě včel, poznávat jejich společenství, pracovat s
nimi a nebrat je jen jako obtížný hmyz, jehož žihadel se ostatní

bojí. Naším cílem je budovat u našich členů pozitivní vztah k přírodě
kolem nás a osvojení si práce se včelami a včelími produkty.
Více info na www.apis.monastus.cz

BEZPEČNĚ, ONLINE, RAZ DVA. SČÍTÁNÍ 2021.
Online sčítání 27. 3. - 11. 5. 2021
Sčítání 2021 začalo rozhodným okamžikem o půlnoci
z 26. na 27. 3. online sčítáním. Z důvodů epidemické situace byla
možnost sečíst se online prodloužena do 11. 5. Elektronický sčítací
formulář naleznete na webu www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci
Sčítání21, která je dostupná v Google Play i App Store. Online
formulář můžete jednoduše a bezpečně vyplnit z pohodlí domova i za
ostatní členy domácnosti, ať už se jedná o rodinné příslušníky nebo
o starší příbuzné.
Listinné sčítání 17. 4. - 11. 5. 2021
Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od 17. 4. do
11. 5. vyplnit a odevzdat listinný sčítací formulář. Jeho distribuci
zajišťují sčítací komisaři, což jsou zaměstnanci České pošty, příp.
Českého statistického úřadu. Vzhledem k současné epidemické
situaci upravil ČSÚ v součinnosti s Českou poštou distribuci a sběr
listinných formulářů tak, že při nich dojde k výraznému omezení
fyzických kontaktů mezi sčítacími komisaři a obyvatelstvem.
Distribuce formuláře spolu s odpovědní obálkou do domácností bude
probíhat podobně, jako nyní probíhá doručování doporučených
poštovních zásilek, při dodržování přísných hygienických pravidel
(respirátor, dezinfekce, fyzický kontakt primárně venku, minimalizace

doby kontaktu). Sčítací komisaři budou také pravidelně testováni
na koronavirus. Z epidemických důvodů však nebudou pomáhat
s vyplňováním formulářů. V případě potřeby se můžete obrátit
na infolinku 253 253 683, napsat dotaz na email dotazy@scitani.cz nebo chatbota a online chat virtuální poradny
na webu scitani.cz a v elektronickém formuláři.
Vyplněné formuláře bude možné zdarma odeslat v odpovědní obálce
prostřednictvím schránek České pošty nebo odevzdat na kontaktních
místech sčítání (viz dále). Na kontaktních místech sčítání bude možné
si formulář i vyzvednout. I po obdržení listinného formuláře bude
stále platit možnost využít praktičtější i jednodušší online způsob
sečtení.
Koho se sčítání týká
Sčítání 2021 je povinné pro všechny osoby, které mají k rozhodnému
okamžiku trvalý pobyt nebo přechodný pobyt nad 90 dnů na území
ČR. Sečíst se musí každá taková osoba, bez ohledu na místo
skutečného pobytu, věk, svéprávnost a zdravotní stav. Za osoby
mladší 18 let, osoby omezené ve svéprávnosti a podobně provádí
sečtení jejich zákonný zástupce, opatrovník nebo osoba k tomu
oprávněná. Sčítání se týká i cizinců přítomných v ČR v rozhodný
okamžik, s výjimkou diplomatů nebo cizinců s krátkodobým pobytem
do 90 dnů.

Kontaktní místa
Kontaktní místa Sčítání 2021 najdete na cca 800 vybraných
pobočkách České pošty a všech krajských správách Českého
statistického úřadu. Poskytují široké veřejnosti informace o sčítání
a jsou také místy, na kterých lze získat nebo odevzdat listinné
formuláře. Na kontaktních místech budou zavedena přísná hygienická
opatření. Adresy a telefony kontaktních míst sčítání zjistíte
na webu https://scitani.ceskaposta.cz.
Ochrana dat
Bezpečnost dat sčítání je zásadní. Veškeré údaje jsou zpracovávány
v souladu s příslušnými právními předpisy a používány jsou
maximálně zabezpečené informační systémy.
Veškeré informace o sčítání naleznete na webu www.scitani.cz.
Informace k vyplnění sčítacího formuláře jsou dostupné v sekci „Jak
se sečíst“.

Pokud byste chtěli se sečtením pomoci, neváhejte a
zavolejte starostce na tel.: 724 183 667. Rádi Vám
pomůžeme! Mějte připravený občanský průkaz.

Chci se potkávat! Kampaň Plzeňského kraje
Proč se očkovat? Aby se svět vrátil k normálu.
Očkování je nejefektivnějším způsobem, jak zvládnout pandemii
onemocnění covid-19, se kterou se více než rok potýká celý svět. Jen
v České republice zemřelo za poslední rok více než 27 000 lidí s touto
nemocí. „Očkování v nás vzbudilo velké očekávání. Pro mě a věřím, že
i pro většinu z vás, je očkování nadějí a velmi důležitou cestou k návratu
do normálního, svobodného života, na který jsme byli zvyklí. Zajít si s
přáteli do restaurace, jet na víkend na hory, v létě na dovolenou, ale i
se normálně společně stýkat a navštěvovat. To určitě chybí nám všem,“
říká hejtmanka Plzeňského kraje Ilona Mauritzová.
Právě očkování chrání před těžkým průběhem onemocnění a ztrátou
života. V České republice jsou k dispozici zatím vakcíny čtyř výrobců –
Comirnaty od společnosti Pfizer/ BionTech, Moderna, AstraZeneca a
Johnson (od konce dubna). Všechny vakcíny dostupné na českém trhu
mají vysokou účinnost, jsou schváleny Evropskou lékovou agenturou
(EMA)i českým Státním ústavem pro kontrolu léčiv. V našem kraji
očkují Fakultní nemocnice v Plzni, nemocnice zřizované Plzeňským
krajem, Velkokapacitní očkovací centrum v Plzni na Skvrňanech i další
nemocniční a zdravotnická zařízení.
Nyní již vakcíny prokazují první úspěchy poklesem počtu těžkých
případů a úmrtí u očkovaných skupin obyvatel. Připraví totiž imunitní
systém očkovaného tak, aby dokázal rozpoznat koronavirus (SARS
Cov-2) a bránit se proti němu připravenými protilátkami dřív, než
virus stihne vyvolat příznaky onemocnění. Vakcíny nemohou vyvolat
onemocnění covid-19, protože neobsahují živý virus.
Plzeňský kraj více než rok pomáhá svým občanům vyrovnat se situací,
která je pro všechny nová. Na webu kraje jsou všechny informace
týkající se epidemie, očkování i statistických dat přehledně uvedené.

Kraj také ve spolupráci s dalšími partnery (Mezigenerační centrum
Totem a Plzeňský Prazdroj) zřídil informační linky, na které mohou
senioři požádat o pomoc s registrací k očkování. Díky spolupráci
s družstevními prodejnami COOP Plzeňský kraj zahájil informační
kampaň k očkování i v odlehlejších částech regionu a od poloviny
dubna rozšířil kampaň i do dalších médií, např. netradičně do Šlágr TV
či do iVysílání České televize. Cílem informační kampaně je poskytnou
ucelené, aktuální a ověřené informace všem občanům.
Více informací je dostupných na www.plzensky-kraj.cz.

Pokud budete potřebovat pomoci s registrací na očkování,
zavolejte na telefon 724 183 667 (starostka Barbora
Nováková), rádi s Vám pomůžeme! Při registraci je potřeba
kartička pojišťovny.

Třídím, třídíš, třídíme – 1. díl plasty
Nevíte si rady, jak správně třídit? Právě pro Vás jsme připravili nový
seriál o třídění odpadu. První díl je zaměřený na plasty.
PLAST
patří do žlutého kontejneru. V průměrné
české popelnici zabírají nejvíc místa ze
všech odpadů, proto je nejenom důležité
jejich třídění, ale i sešlápnutí či zmačkání
před vyhozením.
ANO
fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET
láhve, kelímky od jogurtů, mléčných
výrobků, balící fólie od spotřebního zboží,
obaly od CD disků a další výrobky z plastů,
obaly od šampónů, sprchových gelů,
tekutých mýdel, obaly od mycích a čistících
prostředků, obaly od bonbonů, oplatek,
sušenek a dalších sladkostí, obaly od
těstovin, pekárenských výrobků, plastové
květináče, kořenáče a truhlíky
Pěnový polystyren sem vhazujeme v menších kusech.
NE
bioplasty, molitan, guma, linoleum, plexisklo, nic z PVC (recyklační
značka 3), novodurové trubky, novoplast, hnědé PET od piva, zubní
kartáčky, těsnění, žvýkačky, koberce, celofán, mastné obaly se zbytky
potravin nebo čistících přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných
nebezpečných látek, obaly složené z více druhů plastů, blistry, starý
stavební polystyren (může obsahovat toxické zpomalovače hoření)

Výpis z usnesení zastupitelstva obce
19/2020
zastupitelstvo obce schvaluje:
-

rozpočet obce Prostiboř na rok 2021

-

finanční příspěvek 5000 Kč Hospici sv. Jiří v Tachově a zároveň pověřuje starostku obce
o sepsání a podepsání smlouvy o poskytnutí příspěvku

-

podepsání dodatku smlouvy s novými ceníky svozu, likvidace a skládkování směsného
komunálního odpadu s platností od 1. 1. 2021

-

finanční příspěvek 5000 Kč středisku Víteček Černošín a zároveň pověřuje starostku
obce o sepsání a podepsání smlouvy o poskytnutí příspěvku

-

dodatek stanov DSO Stříbrský region o článek XVIII. Manažer

zastupitelstvo obce neschvaluje:
-

finanční příspěvek IV – Nakladatelství s.r.o. na podporu omalovánek „Bezpečně na
silnici“.

20/2021
zastupitelstvo obce schvaluje:
-

finanční příspěvek 4000 Kč pro včelařský kroužek při ZO ČSV Kladruby a zároveň
pověřilo starostku obce o přípravu a podepsání smlouvy o finančním příspěvku

-

odprodej části pozemku p. č. 94/3, k. ú. Telice a pověřuje starostku o vyvěšení záměru
o odprodeji na úřední desku obce

-

následující žádosti o dotace:



Výměna vchodových dveří v budově bývalé školy v Prostiboři (Plzeňský kraj, kultura)



Ošetření památné lípy v Prostiboři (MŽP, PPK)



Ošetření významných stromů na návsi v Prostiboři (Plzeňský kraj, ŽP)



Oprava části komunikace p. č. 1486/1, k. ú. Telice (Plzeňský kraj, PSOV)



Havárie opěrné zdi komunikace „ke kapličce“ v Telicích (Plzeňský kraj, havarijní stavy)

-

vypracování studie dopravní infrastruktury k novým obytným zónám v Prostiboři
(„fara“, „Staré Sedlo“)

Zajímavosti z obecního úřadu
Víte, že přes Prostiboř vede jedna ze šesti tras Svatojakubské poutní cesty do
španělského Santiaga de Compostela, které prochází naší republikou? Ta, která
prochází naší obcí se nazývá Železná, vede z Prahy do Železné a snoubí v sobě
malebné výhledy do údolí Berounky i skvosty barokní gotiky z dílny Jana Blažeje
Santiniho Aichla. Zároveň je trasa součástí mezinárodní dálkové turistické trasy
přes Norimberk, Ženevu a Le Puy en Velay a na území ČR se lze setkat také
s označením I24.
Železná svatojakubská trasa vychází z centra Prahy od kostela sv. Jakuba a jde
souběžně se Všerubskou svatojakubskou cestou přes Zbraslav do Karlštejna,
kde se obě cesty rozcházejí. Trasa vede po turistických cestách vyjma úseku
mezi Starým městem a Zbraslaví v Praze. Délka Železné trasy je 258 km.

zdroj informací: www.ultreia.cz

