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Vážení spoluobčané,
držíte v rukou druhé číslo Prostibořského zpravodaje a my tak plníme slib, který jsme dali na jaře a
přinášíme Vám další novinky o aktuálním dění v naší obci.
V podzimním vydání se dozvíte, jaké akce pro Vás na konec roku chystáme, kdy bude svoz
velkoobjemového odpadu nebo na jaké projekty jsme získali finanční příspěvek a jaké už jsme stačili
dokončit.
Rádi bychom také touto cestou poděkovali všem, kteří si od obce koupili dřevo, ať už ve formě
samovýroby nebo hotového dřeva. V časech, kdy po celé republice „řádí“ kůrovec, je každá koruna
do obecních lesů vítána. Peníze získané za prodej dřeva budou použity na novou výsadbu. Děkujeme.
Ne na všechny úpravy lze žádat finanční prostředky, proto jsme se rozhodli některá vylepšení udělat
svépomocí. Na konci října proto proběhnou v Telicích hned dvě brigády. Budeme zvelebovat okolí
památníku padlých vojáků a vysazovat 34 ovocných stromků na pozemku 245/2 (pozemek na konci
Telic směrem na Bukovou). Ovocné stromy a materiál na jejich ochranu zaplatíme z dotace, jejich
vysazení ale musíme zajistit sami. Proto prosíme o pomoc, bude se nám hodit každá ruka. Více
informací o brigádách najdete uvnitř zpravodaje.
Na závěr bychom Vás rádi pozvali na obecní úřad nebo na jednání zastupitelstva obce. Pokud budete
mít nápad, jak vylepšit naši obec nebo tip na akci, kterou bychom mohli uspořádat, přijďte některý
čtvrtek odpoledne na obecní úřad nebo na některé z veřejných zasedání zastupitelstva obce. Rádi Vás
vyslechneme!
Přejeme Vám krásné podzimní dny,
Barbora Nováková, starostka a zastupitelé

Co máme za sebou a co nás ještě čeká…
-

máme nový povrch na části silnice z Telic do Prostiboře (podpořené Plzeňským
krajem; 350 000 Kč dotace, celkové náklady 634 709 Kč)

-

máme hotovou variantní studii odkanalizování Prostiboře (podpořené Plzeňským
krajem, dotace 25 000 Kč, celkové náklady 35 720 Kč)

-

máme vybraného projektanta, který zhotoví projektovou dokumentaci na vodovod a
kanalizaci v Prostiboři (podpořené Plzeňským krajem; dotace 193 600 Kč, celkové
náklady 387 200 Kč)

-

každým dnem budou vyměněné dveře kostela sv. Mikuláše v Prostiboři (podpořené
Plzeňským krajem; dotace 100 000 Kč, celkové náklady 179 977 Kč)

-

zajišťujeme povolení a hledáme firmu, která vyvrtá zkušební vrt na pitnou vodu
v Prostiboři (MŽP)

-

na začátku listopadu musíme ještě vysadit ovocné stromy (švestky, špendlíky a třešně
ptačky) na pozemku 245/2, k. ú. Telice (MŽP; dotace 25 000 Kč, celkové náklady 25 000
Kč)

-

řešíme projekt na opravu opěrné zdi a místní komunikace v místní části Kopec
(komunikace ke mlýnu) (Plzeňský kraj, dotace 100 000 Kč, celkové náklady ?!)

-

výměna topení a zateplení OÚ Prostiboř (Ministerstvo pro místní rozvoj, nepodpořeno)

Informace z obecního úřadu
Připomínáme splatnost poplatků!
Místní poplatky:
- svoz odpadu
600 Kč/občan (trvale bydlící)
600 Kč/objekt (rekreační objekt)
1. splátka splatná do 31. 3. 2019; 2. splátka splatná do 30. 9. 2019; nebo celá částka do 31.
3. 2019!
- pes – 100 Kč/pes; splatnost do 30. 4. 2019
- hřbitovní místo – 100 Kč/jednoduchý hrob; 150 Kč/dvojhrob; splatnost do 30. 4. 2019
- pronájem obecních pozemků – do 1. října 2019
Veškeré poplatky lze uhradit hotově na obecním úřadu v době úředních hodin (čtvrtek
14:00 – 17:00) nebo na účet obce č. 1980510309/0800 (platba musí být jednoznačně
identifikována, například číslem popisným).
Pokud si nejste jisti, zda máte vše uhrazeno, kontaktujte nás, rádi Vám pomůžeme!

Povinné čipování psů
Upozorňujeme majitele psů, že podle novely zákona č. 166/1999 Sb., o veterinárné péči musí být
každý pes od 1. 1. 2020 označen elektronickým čipem. Pokud majitel psa neočipuje, bude mu od
příštího roku hrozit ve správním řízení pokuta až 50 tis. Kč. Neočipovaným psům navíc nebude z
pohledu zákona uznána platnost očkování proti vzteklině, i když vaše zvíře očkováno bylo a má to
řádně zaznamenáno v očkovacím průkazu. Štěňata musí být označena mikročipem nejpozději v
půlroce věku.
Povinnost nechat psa očkovat se nevztahuje na majitele zvířat s čitelným tetováním, které bylo
provedeno před 3. červencem 2011.

Stále ještě máme volný jeden kompostér!
Obec Prostiboř má ještě jeden kompostér k zapůjčení. Kompostéry jsou poskytovány
občanům do bezplatného pronájmu na základě smlouvy o výpůjčce.
Jak kompostér získat?
Musíte být občanem obce nebo vlastnit či mít pronajatý pozemek na jejím území. O
kompostér je možné požádat osobně, písemně nebo e-mailem.

Samovýroba dřeva nebo prodej hotového dřeva
Obec dlouhodobě svým občanům nabízí možnost samovýroby dřeva na obecních pozemcích
nebo při přebytcích prodej hotového dřeva z obecních lesů.
Jak postupovat, když máte o samovýrobu zájem?
Pokud jste občan obce, napište na podatelna@obecprostibor.cz nebo zatelefonujte na
724 183 667 (starostka Barbora Nováková) nebo 722 934 066 (místostarostka Miluše
Maťová). Zapíšeme Vás do pořadníku. Až na Vás přijde řada, kontaktujeme Vás a náš
odborný lesní hospodář pan Červený Vám ukáže, kde budete moci dřevo zpracovat. Poté si
zajdete na obecní úřad, kde s Vámi sepíšeme smlouvu. Po tom, co dřevo zpracujete a pan
Červený změří jeho množství, půjdete opět na obecní úřad dřevo zaplatit. Cena za
samovýrobu je 100 Kč za 1 m3 dřeva. Nově si můžete vyrobit až 15 m3 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 (starostka
Barbora Nováková) nebo 722 934 066 (místostarostka Miluše Maťová). Zapíšeme Vás do
pořadníku. Až bude dřevo připraveno, kontaktujeme Vás a řekneme, kde je dřevo pro Vás
složené. Dopravu si musíte zajistit sami. Cena za 1 m3 hotového dřeva je 500 Kč.
Hotové dřevo si mohou zakoupit nejenom místní, ale i vlastníci rekreačních objektů!

Mobilní svoz komunálního a objemného odpadu
sobota 16. listopadu 2019
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)
SKLO – např. skleněné nádobí, porcelán
KERAMIKA – umyvadla, WC, dlaždičky
PLASTY – veškeré plastové výrobky
PAPÍR – kartony, noviny
KOVY – kovové odpady z domácností, nádobí, jízdní kola, žaluzie, hrnce, kovové hračky
STAVEBNÍ MATERIÁLY – KUSOVÉ – NE SYPKÉ! (např. cihly, izolace, zbytky trubek)
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
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!!!

Plánované akce
Posezení se seniory
čtvrtek 10. října 2019 od 15:00 v sále kulturního domu ve Starém Sedle
připraven je program a občerstvení
svoz od autobusové zastávky: Telice 14:00; Prostiboř 14:30

Muzikál Galileo
neděle 24. listopadu 2019 od 14:00 (odjezd bus v 8:00)
cena: 600 Kč
přihlašky na tel.: 602 681 553 (p. Svobodová)

Zdobení vánočního stromku v Telicích
sobota 30. listopadu 2019 od 16 hodin

Rozsvícení vánočního stromku v Prostiboři
neděle 1. prosince 2019 od 17 hodin
prodej vánočních stromků, předvánoční zastavení
občerstvení zajištěno

Mikuláš a čerti v pekle ve Starém Sedle
sobota 7. prosince 2019 od 15:00

Zdeněk Troška
pátek 13. prosince 2019 od 18:00 v kulturním domě ve Starém Sedle
cena: 200 Kč
Jsme obyvatelé jedné obce, nestyďte se proto přijít z Prostiboře do Telic a naopak. Všude
budete vítáni!

Vánoční stromky z obecních lesů
Pokud budete mít zájem o borovičku nebo smrk z obecních lesů za cenu 50 Kč/ks, prosím,
napište předběžně do 20. listopadu na podatelna@starosta.cz nebo zavolejte starostce na
tel.: 724 183 667.

Vítání občánků aneb posezení s rodiči nad šálkem čaje
V sobotu 9. listopadu zveme od 15:00 všechny rodiče našich občánků do tří let do klubu
v Prostiboři (vedle fary) na jejich „uvítání“. Pro malé účastníky akce budou připraveny
dárečky, pro jejich rodiče občerstvení. Přítomen bude také fotograf, u kterého si budete
moci nechat udělat upomínkové snímky do alba. Těšíme se na shledání.

Úprava památníku padlých vojáků a sázení ovocných stromků v Telicích
Poslední říjnový víkend budou v Telicích probíhat dvě brigády a moc uvítáme pomoc!
První se týká památníku padlých v Telicích. Plánujeme odstranit plot okolo pomníku,
poškozené stromy a keře, k památníku vytvoříme cestičku z kamínků, osadíme lavičkou a na
závěr vysadíme k památníku lípu.
Další pomoc budeme potřebovat při sázení ovocných stromků na pozemku 245/2 (pozemek
za Telicemi směr na Bukovou). Díry pro stromky připraví bagr, ale ke stromkům musíme dát
kůly a pletivo a také je pořádně zalít. Celkem budeme po obvodu vysazovat 34 stromků
(švestky, třešně ptačky a špendlíky).
Památník se bude upravovat v sobotu 26. října od 9:00, stromky budeme sázet v neděli 27.
října od 9:00.
Uvítáme každou pomocnou ruku, pro pomocníky bude připraveno občerstvení.

Výpis z usnesení zastupitelstva obce
5/2019
zastupitelstvo obce:
-

schvaluje vyhlásit záměr pronájmu pozemku p. č. 705/1 a 611/2, k. ú. Telice

-

neschvaluje prodej pozemku p. č. 100/3, k. ú. Prostiboř, ale schvaluje vyhlásit záměr o pronájmu
tohoto pozemku

-

neschvaluje pronájem pozemku p. č. 1791/12, k. ú. Prostiboř, pozemek je vedený v katastru
nemovitostí jako ostatní plocha, ostatní komunikace, musí být zajištěna průchodnost cesty

-

schvaluje podpis darovací smlouvy na pozemky p. č. 100/10, 206/1, 212, 215/1, k. ú. Prostiboř a
smlouvy o zřízení věcného předkupního práva na pozemek p. č. 288/14, k. ú. Prostiboř
s Římskokatolickou farností Kladruby u Stříbra

-

navrhuje doplnit mandátní smlouvu s OLH

-

schvaluje vyhlásit záměr pronájmu pozemků p. č. 2165/74 a 2308, k. ú. Prostiboř

6/2019
zastupitelstvo obce:
-

schvaluje pronájem pozemku p. č. 100/3, k. ú. Prostiboř

-

schvaluje pronájem pozemků p. č. 2165/74 a 2308 v k. ú. Prostiboř

-

schvaluje směnu pozemku p. č. 1534 v k. ú. Telice za pozemky p. č. 705, 1065/27, 1065/29 a 1065/33
v k. ú. Prostiboř

-

neschvaluje finanční příspěvek pro Linku bezpečí, z.s.

-

schvaluje přijetí dotace z Plzeňského kraje na výměnu 3 ks dveří kostela sv. Mikuláše v Prostiboři.
Zároveň schvaluje zrealizovat projekt v plné výši, tj. vyměnit 3 ks dveří.

-

pověřuje starostku, aby připravila a podala žádost o finanční prostředky do Národního programu Životní
prostředí na realizaci průzkumného vrtu v Prostiboři

-

schvaluje zažádat o zřízení místní knihovny na obecním úřadě, ale až po plánované rekonstrukci OÚ, kde
by měl pro knihovnu vzniknout vyhovující prostor (koutek) v nově vybudované zasedací místnosti.

-

navrhuje vyklizení pozemku p. č. 1545, k. ú. Telice a doporučuje majiteli domu č. p. 3 si, po vydání
pozemku obci, podat na obecní úřad žádost o jeho pronájem

-

schvaluje odstranění poškozené vývěsní tabule z obecního pozemku p. č. 1485/3, k. ú. Telice. Zároveň
pověřuje starostku o zajištění výroby nové tabule a její instalaci na stejné místo.

7/2019
zastupitelstvo obce:
-

schvaluje rozpočtové opatření 1/2019

-

schvaluje vyhlásit záměr o prodeji parcely na výstavbu rodinného domu k trvalému bydlení o velikosti
1600 m2 na pozemku p. č. 972/26, k. ú. Prostiboř

-

schvaluje vyhlásit záměr o prodeji parcely na výstavbu rodinného domu k trvalému bydlení o velikosti
1600 m2 na pozemku p. č. 221/15, k. ú. Prostiboř

-

schvaluje opravu části místní komunikace Telice – Prostiboř firmou Final kom s.r.o. za cenu 634 709 Kč

-

neschvaluje finanční příspěvek Klubu Radost z.s.

-

schvaluje vyhlásit záměr na pronájem pozemku p. č. 15/2, k. ú. Telice

-

pověřuje starostku seznámit žadatele o stavbu přístřešku na pozemku p. č. 13/1, k. ú. Telice, že ZO
obce bude se stavbou přístřešku souhlasit pouze v případě, že žadatel doloží souhlasy vlastníků
okolních pozemků a souhlas MÚ Stříbro

-

schvaluje vyhlásit záměr pronájmu části pozemku p. č. 972/26, k. ú. Prostiboř o výměře 8438 m2

-

schvaluje pronájem pozemků p. č. 705/1 (o výměře 8659 m2) a 611/2 (382 m2), k. ú. Telice

8/2019
zastupitelstvo obce:
-

schvaluje závěrečný účet obce Prostiboř za rok 2018

-

bere na vědomí výsledky kontroly obce Prostiboř OSSZ Tachov

-

schvaluje přecenění pozemků obce Prostiboř podle návrhu firmy REAL SOFT

9/2019
zastupitelstvo obce:
-

schvaluje prodej části pozemku p. č. 972/26 o velikosti 1600 m2 v k. ú. Prostiboř

-

schvaluje prodej části pozemku 221/15 v k. ú. Prostiboř o velikosti 1600 m2

-

schvaluje pronájem pozemku 15/2 v k. ú. Telice

-

schvaluje stavbu jednoduchého dřevěného přístřešku (nákres a umístění je přílohou zastupitelstva
obce) na obecním pozemku p. č. 13/1 v k. ú. Telice.

-

schvaluje pronájem části pozemku p. č. 972/26, k. ú. Prostiboř o výměře 8438 m2

-

schvaluje odkoupení pozemku p. č. 1439/2 v k. ú. Telice

-

pověřuje starostku, aby zjistila cenu archeologického průzkumu u kostela

-

pověřuje starostku, aby připravila a podala žádost o vyjádření k úpravě památníku padlých v Telicích
na odbor památkové péče stavebního úřadu MÚ Stříbro

-

pověřuje starostku, aby jednala s panem Ženíškem z Plzeňské pobočky DAS o úpravě smlouvy o právní
ochraně

-

schvaluje, že nebude požadovat vydání pozemku p. č. 1545, k. ú. Telice od Státního pozemkového
úřadu.

-

pověřuje starostku, aby přihlásila obec Prostiboř do Svazu měst a obcí ČR

Zajímavosti z obecního úřadu
Cestami krajánků aneb putování po mlýnech a vodních provozech na
Tachovsku a Stříbrsku – díl III. – pravostranné přítoky Mže a vodní toky, které
pramení v Českém lese
V letošním roce vydal historik Zdeněk Procházka společně s Miroslavem Vetrákem zajímavou knihu o
mlýnech a vodních provozech na Tachovsku a Stříbrsku.
My Vám ji představujeme na stránkách zpravodaje, protože kniha mapuje i naše blízké okolí, a to
řeku Úhlavku. Obec Prostiboř na ni přispěla 5000 Kč a uprostřed knihy najdete půlstránkovou
„reklamu“ na naši obec.
Publikace navazuje na dva předchozí díly a čtenáři
představí turisticky atraktivní krajinu, okolí Úhlavky a Mže
a desítky zaniklých vodních provozů na území příhraniční
části Českého lesa. Třetí díl obsahuje celkem 183
samostatných hesel popisujících jednotlivé vodní provozy,
ke kterým vedle obilných mlýnů patřily i brusírny a
leštírny skla, hamry, pily a papírny. Publikace obsahuje
tisíc vyobrazení a historických i současných fotografií. U
každého hesla je uvedeno německé resumé, stejně tak
popisky jsou dvojjazyčné. Naprostá většina popsaných
provozů zanikla po roce 1945 a spatřují se z nich jen
zříceniny. Cennými přílohami knihy jsou i mapy vodních
provozů, které slouží čtenáři jako průvodce údolími říček
a potoků, kde mlýny stávaly.

