Informace občanům
Vážení spoluobčané,
nouzový stav byl prodloužen do konce dubna, ale úřady začínají za zvýšených
hygienických opatření fungovat již od pondělí 20. dubna. Obecní úřad Prostiboř
bude opět otevřen ve čtvrtek od 14:00 do 17:00, nově i ve středu od 17:00 do
19:00. Ve čtvrtek bude na obecním úřadě převážně paní Jana Svobodová, ve
středu starostka Barbora Nováková. I přesto ale žádáme všechny, aby zvážili
nutnost osobní návštěvy, stále preferujeme řešení přes telefon (724 183 667)
nebo mail (podatelna@obecprostibor.cz, starosta@obecprostibor.cz).
Připomínám, že místní poplatky (odpad, psa a hrob) můžete platit přes účet
obce (č. ú.: 1980510309/0800, jako variabilní symbol uveďte číslo popisné nebo
evidenční Vašeho domu). Děkujeme! Pokud nemáte možnost platby přes účet,
a ještě jste poplatky nezaplatili, nezoufejte. V této situaci promineme všem
sankce za nedodržení termínů platby!
Prosím, nevyužívejte černou skládku v Prostiboři (u silnice směrem na
Darmyšl)! Pokud něco bouráte a máte suť, musíte ji odvézt do sběrného dvora
do Kladrub (telefon 374 631 720). Sběrný dvůr je otevřený od pondělí do pátku
od 7:00 do 15:30. Trávu, větve nebo listí si dejte doma na kompost nebo
využijte hnědou popelnici na bioodpad (je u popelnic na tříděný odpad).
Děkujeme!
Vyvážení odpadu na černou skládku je protizákonné, za vývoz na skládku
může obecní úřad uložit pokutu až do výše 50 000 Kč.

Pozor! Svoz velkoobjemového odpadu se z důvodu nouzového stavu přesouvá
z 2. května na 27. června. Časy zůstávají stejné, tj. Telice 8:30, Prostiboř 9:30.
Stále platí nošení roušek! Pokud vyjdete na veřejné prostranství, vezměte si
jakoukoliv ochranu úst a nosu! Buďte ohleduplní ke svým sousedům. Neváhejte
také své sousedy upozornit, pokud roušku nemají.
Podle zákona, musí lidé nosit roušky všude, kde mohou přijít do styku s jinými
osobami. Ve městě i na vsi, ale například i v parku. V lese, kde nikdo není, je
rouška zbytečná.
Pokud budete potřebovat roušky, visí na plotě u Obecního úřadu. Jsou balené
v balíčkách po dvou.
Desinfekce na ruce anti – COVID je také stále k dispozici. Máte-li zájem,
zavolejte na 724 183 667.

Připomínám, že pro občany 60+ nabízí obec ve spolupráci s SDH Staré Sedlo
dovoz základních potravin a léků až do domu. Službu si můžete objednat na
telefonu: 724 183 667.
Dovoz potravin nabízí také Hospůdka u Kalíška z Mezholez (telefon
728 995 714) nebo za úplatu 100 Kč Středisko Víteček Černošín (tel.
725 738 386 nebo 702 049 854).
Už jste si nainstalovali aplikaci „v obraze“? Pokud máte chytrý telefon,
stáhněte si aplikaci „v obraze“ na Google play. Poté si v ní nastavte naši obec.
Aplikace Vás poté upozorní na každou aktualitu, akci nebo nový dokument na
úřední desce, který se objeví na našich webových stránkách. Aplikace je
zdarma a vy budete vědět, co se v naší obci děje.

Aktuální informace týkající se krizového stavu sledujte v mediích nebo na
www.vlada.cz nebo na stránkách Hasičského záchranného sboru ČR
www.hzscr.cz. Na stránkách obce Prostiboř www.obecprostibor.cz se snažíme
také dávat všechny aktuální informace.

Barbora Nováková, starostka a zastupitelé
V Prostiboři dne 19. dubna 2020

Víte, jak nakládat s odpadem v době ohrožení koronavirem?
Nakládání s odpadem v době nouzového stavu a karantény, má svá zvláštní
pravidla, protože odpad může být zdrojem přenosu infekce. Dbejte na
maximální míru ochrany a osobní hygienu při nakládání s odpady.
Použité roušky, rukavice a kapesníčky ukládejte do plastového pytle. Ten
odkládejte uzavřený do směsného komunálního odpadu. V žádném případě je
nedávejte do tříděného sběru.
Žádné odpady NEODKLÁDEJTE mimo kontejnery a popelnice.
POKUD NEJSTE NAKAŽENI ANI V NAŘÍZENÉ KARANTÉNĚ – nakládejte se svými
odpady jako doposud – třiďte odpady tak, jak jste zvyklí.
Osoby v karanténě odpad nyní NETŘÍDÍ! Hrozil by přenos infekce. Jste-li v
karanténě, odkládejte veškeré odpady do pevného plastového pytle, případně
do dvou slabších pytlů. Po naplnění (nejpozději však do 24 hodin) pytel pevně
zavažte a na povrchu ošetřete dezinfekčním prostředkem. Poté jej můžete
odložit do popelnic a kontejnerů na směsný odpad.

PLZEŇSKÝ KRAJ PŘIPRAVUJE ZCELA NOVOU DOPRAVU PO KRAJI
Cestující linkovými autobusy po Plzeňském kraji se od 14. června mohou těšit
na více než 300 nových moderních autobusů v barvách Plzeňského kraje.
Všechna vozidla budou nízkopodlažní a vysoce komfortní – vyjma moderního
vzhledu a zvýšeného pohodlí nabídnou i klimatizaci, USB nabíječky a na
hlavních trasách ve vybraných spojích bude k dispozici i Wi-Fi připojení.
Jedna jízdenka po celém kraji
Plzeňský kraj plánuje spustit i vlastní tarif, který budou moci lidé využívat jak
pro autobusy, tak i pro vlaky, a platný bude pro jednotlivé jízdy i pro
předplatné. Rozhodnete-li se cestovat veřejnou dopravou v rámci Plzeňského
kraje, bude vám na cestu stačit vždy jedna jízdenka. Nebudete tak muset
komplikovaně řešit, se kterým dopravcem pojedete, a u koho to vyjde levněji.
Dispečink
Nově bude od stejného data spuštěn dispečink integrovaného systému, který
bude hlídat přestupní vazby na nádražích, a to i mezi drážní a autobusovou
dopravou. Přes dispečink bude možno objednat také tzv. spoje na zavolání. Jde
o spoje s nepravidelnou vytížeností, které jsou místo zrušení převedeny do
režimu objednávky. Neobjednají-li si cestující spoj, autobus nevyjede.
Objednávka bude možná telefonicky přes číslo, které bude na každém jízdním
řádu, či přes webový formulář.
Díky změně navíc Plzeňský kraj, jako provozovatel, výrazně ušetří
Kraji se navíc s novým dopravcem podařilo i ušetřit, a to zhruba 16 milionů
ročně. Nový dopravce bude Plzeňský kraj obsluhovat deset let, jak uvádí
smlouva s Plzeňským krajem, který je provozovatelem této dopravy, a který
bude pobírat příjmy z jízdenek či naopak dotovat některé spoje.
Veškeré informace o nové dopravě naleznete na webových stránkách
www.idpk.cz a Facebooku a Instagramu IDPK.cz.

