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Vážení spoluobčané,
od 1. ledna 2022 vstoupí v platnost nová obecně závazná vyhláška o
místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci.
Nový zákon klade důraz na třídění odpadu. Do roku 2030 musí obce
zajistit, aby tříděný odpad tvořil 65 % z celkového objemu
komunálního odpadu. Nyní je to průměrně 38 %. Náklady na likvidaci
komunálního odpadu porostou, aby byly domácnosti motivovány
ještě více třídit. V naší obci se třídí už teď nad průměrem, ale občas
nacházíme v kontejnerech věci, které tam nepatří. Proto jsme pro vás
připravili seriál „Třídíš, třídím, třídíme“. Druhý díl Vám upřesní, co se
může házet do modrého kontejneru.
Na poslední listopadový víkend jsme pro Vás připravili rozsvícení
vánočního stromku v Telicích a v Prostiboři. Moc bychom si přáli, aby
nám aktuální epidemiologická situace dovolila je uskutečnit.
V Telicích se začíná v sobotu od 14 hodin, v Prostiboři v neděli od 16
hodin.
Nakonec bych chtěla poděkovat všem, kteří v létě udržovali okolí
svých domů a tím nám pomáhali pečovat o veřejné prostranství.
Děkujeme moc!
Přejeme Vám krásný barevný podzim a pevné zdraví, které v této
nelehké době potřebujeme asi nejvíce!
Barbora Nováková, starostka a zastupitelé

Blahopřejeme a přejeme hodně zdraví!
Marie Dubcová, 80 let
Milan Hajtman, 60 let
Ladislav Bušek, 85 let
Anna Heindlová, 65 let
Ladislav Janov, 60 let
Chystáme pro všechny letošní jubilanty překvapení, které
rozneseme během listopadu a prosince!

Právě probíhá nebo se chystá…
zrealizováno
- výměna vchodových dveří bývalé tzv. malé školy v Prostiboři
(dnes „společenský klub“) (Plzeňský kraj, celkový rozpočet
72 419 Kč, získaná dotace 50 000 Kč)
- ošetření památné lípy v Prostiboři (Ministerstvo ŽP, program
PPK, celkové náklady 20 933 Kč, získaná dotace 20 933 Kč)
- ošetření významných stromů na návsi v Prostiboři (Plzeňský
kraj, celkový rozpočet 69 091 Kč, získaná dotace 50 000 Kč)
- rekonstrukce obecního úřadu v Prostiboři – výměna topení,
zateplení, vznik společenské místnosti (podpořené Plzeňským
krajem; 450 000 Kč dotace, celkové náklady 940 554 Kč)
- 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)
- oprava opěrné zdi a místní komunikace v místní části Kopec
(komunikace ke mlýnu) (Plzeňský kraj, dotace 300 000 Kč,
celkové náklady 362 906)
- parcelace budoucí obytné zóny Telice (směr Prostiboř)

právě probíhá
- odpočinková zóna a dětské hřiště v Prostiboři – probíhají
konzultace s architektkou, plánujeme výsadbu stromů (dotace
z Národního programu ŽP)
- obnova účelové komunikace na konci Telic směrem na Bukovou
(z rozpočtu) – probíhá
- studie dopravní obslužnosti budoucí obytné zóny v Prostiboři
(„u fary“ a „Staré Sedlo“) – probíhá
podzim 2021/jaro 2022
- projektová dokumentace na vodovod a kanalizaci v Prostiboři je
hotová, žádat o stavební povolení zatím z dále uvedených
důvodů nemůžeme (podpořené Plzeňským krajem; dotace
193 600 Kč, celkové náklady 387 200 Kč) – dokončení 2022
- havárie opěrné zdi komunikace „ke kapličce“ v Telicích
(Plzeňský kraj, havarijní fond, celkový rozpočet 286 428, dotace
200 000 Kč) – realizace listopad 2021
- rekonstrukce místní komunikace p. p. č. 1486/1 v Telicích
(celkový rozpočet 365 407 Kč, schválená dotace 180 000 Kč –
realizace jaro 2022
- oprava komunikace „ke kapličce“ v Telicích, II. etapa (z
rozpočtu) – chystá se, jaro 2022

připravujeme
- nová vrata na hřbitově v Prostiboři – chystá se žádost o dotaci
- máme projekt a stavební povolení 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 žádost o dotaci
- 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….

Informace z obecního úřadu
Pokud jste ještě nezaplatili, prosím,

Úřední hodiny OÚ Prostiboř

učiňte tak co nejdříve!

středa 17:00–19:00
čtvrtek 14:00–17:00

Místní poplatky:
- svoz odpadu
700 Kč/občan (trvale bydlící)
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 (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).

V letošním roce dostala každá domácnost při platbě odpadů tašky
na třídění odpadu. Pokud jste tašky nedostali, protože jsme
zapomněli nebo jste platili přes účet, vyzvedněte si je v době
úředních hodin na obecním úřadě.

Ohleduplnost především
Prosíme buďte ohleduplní k vašim sousedům a ctěte neděli jako den
klidu! Nesekejte, neřežte, odpočívejte

Samozřejmě, pokud to

není bezpodmínečně nutné!
Neradi bychom toto vymáhali obecní vyhláškou či jiným nařízením.
Děkujeme!

Samovýroba dřeva nebo prodej hotového dřeva
Prodej dřeva pokračuje, ceny zatím zůstávají do konce roku
nezměněné, tj. samovýroba 100 Kč za 1 bm, hotové dřevo 500
Kč/1bm.
Jak postupovat, když máte zájem o samovýrobu nebo hotové
dřevo?
Napište na podatelna@obecprostibor.cz nebo zatelefonujte na
724 183 667.
.
Samovýrobu si mohou udělat jen občané obce, hotové dřevo si
může zakoupit kdokoliv!

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 13. listopadu 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!

Vítání občánků
V úterý 9. listopadu se uskuteční asi historicky první vítání občánků
v novodobé historii obce Prostiboř. Minulý rok nám to
epidemiologická situace nedovolila, ale v letošním roce máme po
konzultaci s Krajskou hygienickou stanicí, pobočkou v Tachově
dovoleno vítání uspořádat. 12 dětí ve věku od 4 měsíců do 4 let, které
byly na vítání pozvány i se svými rodiči, se sejde v nově
rekonstruovaném obecním úřadě. Pro děti i rodiče bude připraveno
malé občerstvení a vyfotí je pozvaná profesionální fotografka.
Upomínkou na tento den bude mince obce, kterou dostane každé
dítě na památku a kniha sestavená z fotografií, které se na akci vyfotí.

Hospodaření v obecních lesích
Obec Prostiboř vlastní 162 ha lesa. Tento předpokládaný zdroj peněz
do obecního rozpočtu se však v posledních letech pohybuje ve ztrátě,
zejména vlivem vysokých finančních nákladů na pěstební činnost.
Zastupitelstvo se proto rozhodlo změnit způsob hospodaření
z pasečného na podrostní, který se zdá být za současných podmínek
výhodnější. Výsledky hospodaření posledních let jasně ukázaly, že
tradiční způsob hospodaření (pasečný) je v současných podmínkách
ekonomicky neudržitelný. Vysoké finanční náklady na obnovu lesa
jsou způsobené opakujícím se suchem, intenzivním zarůstáním buření
a vysokými škodami způsobenými přemnoženou zvěří. Zalesnění
holin se tak stává téměř nemožným úkolem. Z tohoto důvodu se obec
rozhodla hospodařit v lesích bez vzniku holin a využít potenciálu
přirozeného zmlazení podpořeného podsadbou sazenic a síjí semen
přímo do vzrostlého lesa.
Proto také došlo ke změně odborného lesního hospodáře. Obec
oslovila pana Ing. Miloslava Singera, který má s podrostním
hospodařením téměř třicetiletou zkušenost. Úkolem nového lesního
hospodáře bude v průběhu příštích třech let nasměrovat tímto
směrem lesní hospodaření v našich lesích.
O dalším vývoji vás budeme pravidelně informovat.

Vodovod a kanalizace v Prostiboři
Projektová dokumentace pro vybudování vodovodu a kanalizace
v Prostiboři je vypracovaná, bohužel nemůže zatím uskutečnit další
krok a podat žádost o stavební povolení. Brání nám v tom soudní spor
o pozemek, který je klíčový pro vybudování vodovodu. Doufejme, že
tento spor bude brzy vyřešen a žádost budeme moci brzy podat!

Stolní kalendář na rok 2022
V současné sobě pracujeme na vydání stolního kalendáře pro rok
2022. Doufáme, že pro Vás bude k dispozici na rozsvícení vánočního
stromku v Prostiboři i v Telicích.

Rozsvícení vánočního stromku v Prostiboři a Telicích

Pokud to epidemiologická situace dovolí, v sobotu 27. listopadu se
rozsvítí vánoční stromek v Telicích (zdobit se začne od 14 hodin) a
v neděli 28. listopadu v Prostiboři (od 16 hodin). Pro návštěvníky
bude připraveno občerstvení, v Prostiboři adventní dílnička.
Nezapomeňte hrníček na svařák či jinou dobrotu! 😊

Nové vchodové dveře v budově č. p. 50
Jak už si doufám mnozí z Vás všimli, v budově bývalé, tzv. malé školy
(dnešní klub) v Prostiboři došlo k výměně vchodových dveří. Na nové
dveře jsme získali příspěvek z programu Plzeňského kraje „Obnova
historického stavebního fondu v památkových rezervacích a zónách a
staveb drobné architektury na území Plzeňského kraje“.

Rekonstrukce obecního úřadu
Obecní úřad je zrekonstruován a povedlo se to díky finančnímu
příspěvku z „Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského
kraje“. Zázemí pro konání akcí a společenskou místnost jsme
vybudovali díky dotaci z Programu rozvoje venkova, které
přerozděluje MAS Český les, z. s..
Přijďte se podívat!

Ošetření stromů na návsi v Prostiboři
Červnové silné deště poškodily starou památnou lípu u kapličky
v Prostiboři. Lípa potřebovala už dlouhou dobu ošetřit a prořezat a
deště to jen urychlily. Díky přetížení se zlomily tři větve, ale včasným
zásahem arboristy se povedlo lípu zachránit. Na celkovou a lokální
redukci stromu jsme čerpali prostředky z Programu Péče o krajinu,
který vyhlašuje Ministerstvo životního prostředí.
Na konci října pak bylo díky finanční podpoře Plzeňského kraje
odborně ošetřeno dalších 5 významných stromů. Stromy dostaly nové
vazby a následně byly prořezány. Příští rok bychom rádi získali
finanční příspěvek na ošetření zbývajících stromů na návsi.

Oprava opěrné zdi a místní komunikace, místní část Kopec
V srpnu byla dokončena oprava zborcené opěrné zdi komunikace u
Úhlavky. Na opravu jsme získali dotaci z programu „Odstraňování
havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí Plzeňského kraje.

Kotlíky 2021
V sobotu 2. října se v Prostiboři uskutečnil 1. ročník soutěže o nejlepší
kotlíkový guláš. Ochutnat přišlo více než 200 návštěvníků. V soutěži se
utkalo 9 amatérských kuchařů z Prostiboře a okolních obcí a uvařili
okolo 120 litrů guláše. Vítězkou se stala Vendula Florin ze Starého
Sedla, která uvařila rumunský fazolový s polentou. O akci jste se
mohli dočíst v Tachovském deníku
https://tachovsky.denik.cz/zpravy_region/nejlepsi-kotlikovy-gulas-vprostibori-rumunsky-fazolovy-20211003.html.
Děkujeme všem, kdo pomohli s organizací akce a těšíme se na druhý
ročník!

Drakiáda
Další akcí, která se uskutečnila v říjnu a doufáme, že se stane tradicí
byla drakiáda. I když vítr nefoukal, draci lítali. Děti se rozhodly, že
budou lítat, i kdyby si nohy uběhaly

. Pro děti byly připraveny

soutěže a hry a tvořivá dílnička. Děkujeme všem dobrovolníkům za
pomoc! Pro účastníky drakiády bylo připraveno těsto k opékání
trdelníků na ohni a pro ty, co nemají rádi sladké, se pekly brambory
v popelu.
Více na https://tachovsky.denik.cz/zpravy_region/podivejte-se-nadprostibori-se-vznaseli-draci-i-vune-pecenych-brambor20211018.html.

Třídím, třídíš, třídíme – 2. díl papír
Nevíte si rady, jak správně třídit? Právě pro Vás jsme připravili nový
seriál o třídění odpadu. Druhý díl je zaměřený na papír.
PAPÍR
patří do modrého kontejneru. Ze všech
tříděných

odpadů

právě

papíru

vyprodukuje průměrná česká domácnost
za

rok

hmotnostně

nejvíc.

Modré

kontejnery na papír bývají nejsnazším
způsobem, jak se ho správně zbavit.
Alternativu pak poskytují sběrné suroviny,
které nejsou vždy dostupné, na druhou
stranu nabízejí za papír roztříděný podle
druhů

finanční

odměnu.

ANO
Vhodit sem můžeme například časopisy, noviny, sešity, krabice,
papírové obaly, cokoliv z lepenky, nebo knihy. Obálky s fóliovými
okénky sem můžete také vhazovat, Nevadí ani papír s kancelářskými

sponkami. Zpracovatelé si s nimi umí poradit. Bublinkové obálky
vhazujeme pouze bez plastového vnitřku!

NE
Do modrého kontejneru nepatří celé svazky knih (vhazovat pouze bez
vazby, ve větším počtu patří na sběrný dvůr), uhlový, mastný nebo
jakkoliv znečištěný papír. Tyto materiály nelze už nadále recyklovat. To
samé platí o termopapíru (účtenkách). Pozor, použité dětské pleny
opravdu nepatří do kontejneru na papír, ale do popelnice na směsný
odpad!

Výpis z usnesení zastupitelstva obce
21/2021
zastupitelstvo obce schvaluje:
- závěrečný účet obce Prostiboř za rok 2020
- pronájem části pozemku p. č. 995, k. ú. Telice
- vyvěšení záměru o pronájmu pozemku p. č. 2333, k. ú. Prostiboř
- vyvěšení záměru o pronájmu pozemku p. č. 1061/1, k. ú. Prostiboř
- vyvěšení záměru o pronájmu pozemku p. č. 2315, k. ú. Prostiboř
- vyvěšení záměru o pronájmu části pozemku p. č. 2169/2, k. ú. Prostiboř
- prodej části pozemku p. č. 94/3, k. ú. Telice o výměře 55 m2
- vyvěšení záměru směny pozemku p. č. 1487, k. ú. Telice
- vyvěšení záměru směny části pozemku p. č. 1479/3, k. ú. Telice (výměra
45 m2, druh pozemku zahrada) s částí pozemku 1471, k. ú. Telice o výměře
45 m2
- vyvěšení pronájmu části pozemku p. č. p. č. 1479/3, tj. 85 m2
- přijetí následujících dotací:
 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)
- řád veřejného pohřebiště pro hřbitov obce Prostiboř
- dohodu o způsobu provedení údržby ochranného pásma s 1. píseckou
lesní a dřevařskou, a.s. a pověřuje starostku o podpis této dohody

- smlouvu o poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních údajů
s firmou PROCURIO, s.r.o. a pověřuje starostku o podpis této smlouvy
- manipulační řád pro obecní rybník v Telicích

zastupitelstvo obce neschvaluje:
- finanční příspěvek na knihu leteckých fotografií „České hrady a zámky
z nebe (západní Čechy)“
- finanční příspěvek pro IV – Nakladatelství s.r.o. o finanční příspěvek na
vytvoření publikace „Omalovánky první pomoci“

22/2021
zastupitelstvo obce schvaluje:
- pronájem pozemku p. č. 2333, k. ú. Prostiboř
- pronájem pozemku p. č. 1061/1, k. ú. Prostiboř
- pronájem pozemku p. č. 2315, k. ú. Prostiboř
- pronájem části pozemku p. č. 2169/2, k. ú. Prostiboř
- směnu pozemku p. č. 1487, k. ú. Telice
- směnu části pozemku p. č. 1479/3, k. ú. Telice (výměra 45 m2, druh
pozemku zahrada) s částí pozemku 1471, k. ú. Telice o výměře 45 m2
- pronájem části pozemku p. č. p. č. 1479/3, tj. 85 m2
- vyvěšení záměru prodeje části pozemku p. č. 252/3, k. ú. Telice
- vyvěšení záměru prodeje stavební parcely p. č. 1439/4, k. ú. Telice
- vyvěšení záměru prodeje pozemku p. č. 245/4, k. ú. Telice

Zajímavosti z obecního úřadu
Krajský úřad Plzeňského kraje vydal 2. díl publikace „Zaniklé venkovské školy
Plzeňského kraje II.“, ve které najdete informace o škole v Prostiboři a
v Telicích. Povedená
publikace je k zapůjčení
v knihovně na obecním
úřadě.

