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Vážení spoluobčané,
držíte v rukou první číslo Prostibořského zpravodaje v letošním roce.
Doteď jste od obce dostávali pouze informace týkající se nouzového
stavu. Nyní nastal čas i na jiné novinky o dění v naší obci.
Ve zpravodaji se dozvíte, kdy bude svoz velkoobjemového odpadu,
proč v obci nesekáme všechny trávníky, jaké projekty se v letošním
roce chystá obec realizovat a na které už získala finanční příspěvek
nebo i to, jak vypadá znak a vlajka, kterou obci Prostiboř schválil 21.
dubna Parlament České republiky.
Koronavirus nám neumožnil zrealizovat plánované akce, například
vítání občánků, pálení čarodějnic, stavění Máje nebo Den dětí. Život
v obci se ale pomalu rozjíždí a určitě i na společné akce dojde.
V Prostiboři to bude například nultý ročník soutěže vaření guláše
v kotlíku, v Telicích se zase sejdeme, abychom si řekli, jak bude
vypadat telická náves. Termíny akcí ještě nemáme, ale budeme Vás o
nich v předstihu informovat. Třeba na našich nových internetových
stránkách. Snažili jsme se o to, aby byly přehlednější a jednoduše se
v nich vyhledávalo. Podívejte se, jestli se to povedlo.

Ještě jednou bychom chtěli poděkovat všem dobrovolníkům, kteří
pomáhali v době nouzového stavu. Jen díky nim mohl každý občan
Prostiboře dostat látkovou roušku nebo desinfekci. Děkujeme!
A na závěr bychom Vás jako vždy 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
některou středu nebo čtvrtek odpoledne na obecní úřad nebo na
některé z veřejných zasedání zastupitelstva obce. Rádi Vás
vyslechneme!

Přejeme Vám krásné léto,
Barbora Nováková, starostka a zastupitelé

Co chystáme v letošním roce
- rekonstrukce obecního úřadu v Prostiboři – výměna topení,
zateplení, vznik společenské místnosti s místní knihovnou
(podpořené Plzeňským krajem; 450 000 Kč dotace, celkové
náklady 940 554 Kč)
- vybavení spolkové místnosti a místní knihovny OÚ Prostiboř
(MAS Český les, podpora rozvoje venkova, podáváme žádost)
- oprava opěrné zdi a místní komunikace v místní části Kopec
(komunikace ke mlýnu) (Plzeňský kraj, dotace 300 000 Kč,
celkové náklady 362 906)
- vypracovává se projektová dokumentace na vodovod a
kanalizaci v Prostiboři (konec realizace podzim 2020)
(podpořené Plzeňským krajem; dotace 193 600 Kč, celkové
náklady 387 200 Kč)
- v červenci se bude vrtat zkušební vrt na pitnou vodu v Prostiboři
(dotace MŽP, celkové náklady 248 405 Kč)
- úprava návsi v Telicích – projekt a veřejné plánování (z
rozpočtu)
- odpočinková zóna a dětské hřiště v Prostiboři – projekt a
veřejné plánování (z rozpočtu)
- obnova tůně v Prostiboři (MŽP, Program obnovy přirozených
funkcí krajiny, celkové náklady 78750 Kč)
- oprava komunikace „ke kapličce“ v Telicích (z rozpočtu)
- hřbitov Prostiboř – nový dřevěný kříž a lavičky (z rozpočtu)

Informace z obecního úřadu
Připomínáme splatnost poplatků!

Nové úřední hodiny

Místní poplatky:

OÚ Prostiboř

- svoz odpadu

středa 17:00 – 19:00

700 Kč/občan (trvale bydlící)

čtvrtek 14:00 – 17:00

700 Kč/objekt (rekreační objekt)
1. splátka splatná do 31. 3. 2020; 2. splátka splatná do 30. 9. 2020;
nebo celá částka do 31. 3. 2020!
- pes – 100 Kč/pes; splatnost do 30. 4. 2020
- hřbitovní místo – 100 Kč/jednoduchý hrob; 150 Kč/dvojhrob;
splatnost do 30. 4. 2020
- pronájem obecních pozemků – do 1. října 2020
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!

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 bm dřeva. Nově si 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 (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. Cena za 1 bm hotového dřeva je 500 Kč.
Hotové dřevo si mohou zakoupit nejenom místní, ale i vlastníci
rekreačních objektů!

Pozor!
V letošním roce nabízíme i možnost dopravy hotového dřeva až
domů.

Mobilní svoz komunálního a objemného odpadu
sobota 27. června 2020
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!!!

Proč v naší obci v letošním roce nesekáme všechny trávníky?
Podobně jako v jiných městech a obcích i naše obec už aktivně
reaguje na hospodaření s vodou v obci, a to úpravou sečí obecních
trávníků. V letošním roce bude z důvodu sucha omezeno počet sečí.
Také byly navrženy plochy, které budou sekány pouze 1–2 x ročně.
Nebudou to zatím rozsáhlé plochy, spíše ostrovy travních louček v
jinak sekaných trávnících. V bezprostřední blízkosti domů, chodníků a
silnic, se tráva sekat bude, ale ne úplně nakrátko. Je to důležité pro
dobrou kondici trávníků a tím i pro jejich funkci – regulaci teploty a
vlhkosti. Vyšší porost zadržuje více vláhy a ochlazuje ovzduší. Trávník,
který se seče na krátko a často, sucho zhoršuje. Krátce sečený trávník
ztrácí schopnost zadržovat vodu. Řídký porost nezadrží sluneční
paprsky. Ty dopadají přímo na půdu, kterou vysušují. Voda po holé
zemi snadno steče pryč, místo aby se vsakovala.

Věříme, že se toto opatření nejen setká s vaším pochopením, ale že
hlavně přispěje k většímu zadržení vody v obci a ke zlepšení
druhové rozmanitosti rostlin i živočichů, převážně brouků a motýlů.

Sečení trávníků je v současné době pro obec příliš nákladné, prosíme Vás proto
o pomoc! Když si budete sekat zahrádku, posekejte i prostor před Vaší
zahrádkou! Zkrášlíte si své okolí a pomůžete obci! Děkujeme!

Změny v autobusové dopravě od 14. 6. 2020
Od neděle 14. června 2020 se veřejná doprava v Plzeňském kraji
výrazně změnila, začal jezdit nový dopravce – společnost Arriva a
změnily se jízdní řády.
První dva týdny je základní jízdné jednotné pro všechny cesty
na jakoukoliv vzdálenost, cestující zaplatí 12 korun, ať pojedou
kamkoliv. Uznávány jsou i slevy pro děti, žáky, studenty nebo
seniory, kteří zaplatí jen 3 koruny. Od 1. července se už bude jezdit
podle nového tarifu IDPK.
Novinkou jsou také spoje na zavolání. Pokud cestující uvidí v jízdním
řádu u celého spoje nebo u své zastávky symbol telefonu, musí si
pro svou cestu takový spoj, nebo jeho zajížďku do vybrané zastávky,
objednat. Udělá to jednoduše zavoláním nejpozději půl hodiny
před odjezdem spoje na telefon 378 035 477.
Z Prostiboře a Telic se bude do Stříbra jezdit většinou s přestupem
v Kladrubech.

Zde je přehled spojů i s přestupy v Kladrubech:
Prostiboř
4:55
6:50
11:45
13:20
16:05

Kladruby
5:10/5:13
7:05/7:16

Stříbro
6:10
10:40
12:40
15:15
17:15

Kladruby
6:20/6:21

Telice
4:55
7:00
11:51
13:29
16:59

13:35/13:44
16:20/16:25

12:51/12:53
15:26/15:28
17:26/17:28
Kladruby
5:09/5:13

Stříbro Kladruby
10:40
12:40
15:12
17:35

Stříbro
5:27
7:29
12:21
13:56
16:39

poznámka
pracovní dny
pracovní dny
přímý spoj na zavolání, jen úterý a čtvrtek
pracovní dny
pracovní dny

Prostiboř
6:37
11:16
13:09
15:44
17:44

poznámka
pracovní dny
přímý spoj na zavolání, jen úterý a čtvrtek
pracovní dny
pracovní dny
pracovní dny

Stříbro
5:27
7:30
12:21
13:56
17:27

poznámka
pracovní dny
pracovní dny
přímý spoj na zavolání, jen v pátek
pracovní dny
pracovní dny

Telice
11:03
13:03
15:34
17:59

poznámka
přímý spoj na zavolání, jen v pátek
pracovní dny
pracovní dny
pracovní dny

Nové webové stránky
Od května má obec Prostiboř nové internetové stránky. Doufám, že
jejich nový design oceníte. Snažili jsme se, aby byli přehlednější a
jednoduše se v nich vyhledávalo. Také připomínám možnost
nainstalovat si
aplikaci „V
obraze“. Díky ní
budete na svém
telefonu
informování o
všem, co se v obci
děje. Návod na
instalaci najdete
v přiloženém
letáku.

Výpis z usnesení zastupitelstva obce
14/2020
zastupitelstvo obce:
-

bere na vědomí vyhodnocení výsledků projednání návrhu zprávy o uplatňování
územního plánu Prostiboř, uvedeném v příloze 1 tohoto usnesení

-

schvaluje Zprávu o uplatňování územního plánu Prostiboř podle § 6 odst. 5 písm. e), §
47 odst. 5 a 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), za období
od nabytí účinnosti Územního plánu Prostiboř dne 25. 10. 2014

-

ukládá starostovi obce oznámit schválení zprávy o uplatňování ÚP Prostiboř v souladu
s § 165 odst. 3 stavebního zákona a zveřejnit způsobem umožňující dálkový přístup
Zprávu o uplatňování ÚP Prostiboř v souladu s § 165 odst. 3 stavebního zákona

-

schvaluje finanční příspěvek 5000 Kč Středisku Víteček Černošín. Zároveň pověřuje
starostku obce, aby se Střediskem Víteček Černošín podepsala darovací smlouvu.

-

schvaluje vyvěšení záměru o pronájmu rybníku v Telicích, p. č. 994/1, k. ú. Telice na 5
let. Dále pověřuje starostku obce, aby před vyhlášením záměru o pronájmu zjistila, za
jakých podmínek lze rybník pronajmout.

-

schvaluje vyhlášení záměru o pronájmu pozemku p. č. 221/15, k. ú. Prostiboř na dobu
určitou a za předem dohodnutých podmínek (pouze sekání)

-

schvaluje podání následujících žádostí o dotaci a zároveň pověřuje starostku o jejich
vyřízení (Plzeňský kraj, PSOV – oprava obecního úřadu (topení, zasedací místnost,
zateplení); Nadace VIA – komunitní plánování, úprava návsi v Telicích; MŽP, Národní
program ŽP – Výzva č. 2/2018 – průzkumný vrt Prostiboř; Plzeňský kraj, havarijní stavy
– opěrná stěna p. č. 2218, k. ú. Prostiboř; MZe – hřbitov Prostiboř (vrata, kříž); ČEZ,
oranžové hřiště – dětské hřiště Prostiboř; AOPK ČR – rybníček „u hřiště“ Prostiboř; MAS
– klub (oprava střechy, výměna dveří a nové WC)

-

schvaluje podpis dohody o spolupráci o umisťování psů do útulku pro psy mezi obcí
Prostiboř a Psím útulkem U Šmudliny v Tachově. Zároveň pověřuje starostku obce o
podepsání dohody.

-

schvaluje finanční příspěvek 4000 Kč na provoz včelařského kroužku ZO ČSV Kladruby,
Českého svazu včelařů, z. s. formou veřejnoprávní smlouvy zahrnující podmínku
vyúčtování dotace za rok 2020. Zároveň pověřuje starostku obce o podepsání této
smlouvy.

15/2020
zastupitelstvo obce:
-

schvaluje vyvěšení záměru pronájmu pozemků p. č. 1487 a 8, k. ú. Telice. V nájemní
smlouvě bude u pozemku p. č. 8, k. ú. Telice uveden pruh 1 m od silnice, který se do
pronájmu nezahrne.

-

bere na vědomí výsledky hospodaření v obecních lesích za rok 2019

-

bere na vědomí výsledky hospodaření v obecních lesích za rok 2019

-

schvaluje vyvěšení záměru pronájmu části pozemku p. č. 22/4, k. ú. Telice (viz přiložená
mapa)

-

schvaluje vyvěšení záměru prodeje části pozemku p. č. 22/4, k. ú. Telice (viz přiložená
mapa)

-

neschvaluje finanční příspěvek Lince bezpečí, z. s. na provoz její non-stop linky

-

schvaluje vyvěšení záměru o pronájmu pozemku p. č. 1439/4, k. ú. Telice za
následujících podmínek: nájem sjednaný na dobu určitou, nájem zanikne koupí
některé z parcel, které se na pozemku nacházejí a pozemek bude obhospodařován
výhradně kosením travních porostů. Zároveň zastupitelstvo obce neschvaluje z důvodu
plánované výsadby ovocných stromů a vytvoření odpočinkového místa u hřbitovní zdi
židovského hřbitova pronájem pozemku 1413, k. ú. Telice.

-

bere na vědomí zprávu o provedení kontroly sportovního zařízení na dětském hřišti
v Prostiboři a zároveň ukládá starostce zajištění zrušení poškozeného hracího prvku
(„kolotoče“)

-

schvaluje pronájem pozemku p. č. 221/15, k. ú. Prostiboř firmě AgroKol, s.r.o. za cenu
4370 Kč za 1 ha a za daných podmínek, které byly uvedeny v záměru obce Prostiboř a
zároveň pověřuje starostku Barboru Novákovou k podpisu nájemní smlouvy

-

schvaluje podpis darovací smlouvy č. 26/DS/2020. Předmětem darovací smlouvy je
poskytnutí finanční částky 5000 Kč na výrobu propagačního videa Stříbrského regionu.
Pověřuje starostku obce smlouvu podepsat.

-

schvaluje prodloužení nájemní smlouvy pozemku p. č. 994/1 Spolku rybářů a ochránců
přírody KARAS z Telic do 30. 11. 2020 a zároveň pověřuje starostku o podepsání této
dohody

-

schvaluje finanční příspěvek Plzeňskému kraji ve výši 6248 Kč na zajištění dopravní
obslužnosti území kraje v roce 2020 a zároveň pověřuje starostku obce k podpisu
smlouvy o poskytnutí účelové dotace

-

schvaluje vyvěšení záměru prodeje pozemků p. č. 1122 a 996/3, k. ú. Telice.

-

neschvaluje pronájem pozemku p. č. 996/1, k. ú. Telice

-

neschvaluje finanční příspěvek Stodské nemocnici

Zajímavosti z obecního úřadu
Konečně se to povedlo! Parlament ČR schválil 21. dubna
obci Prostiboř nové obecní symboly (znak a vlajku), které
navrhl pan Vladimír Zdeněk z Darmyšle.
Navrhovaný znak a vlajka Prostiboře
vychází z historických skutečností a
reálií.
První zmínku o Prostiboři nacházíme
v tzv. zakládací listině kláštera
v Kladrubech jako ves, kterou kníže
vyjímá z darování. Vznik Prostiboře
spadá do druhé poloviny 11. století.
Roku 1235 se zde připomíná Radslav
z Prostiboře z vladyckého rodu s
polobřevnem ve znaku. Z rodu
Prostibořských pocházeli ve druhé
polovině 13. a ve 14. století i tři opati
Kladrubského kláštera,
z nichž Racek III. přivedl
klášter k nebývalému
rozkvětu.
Ve druhé polovině 13. století
vzniká nedaleko vsi
jednoduchý hrad
bergfritového typu
s okrouhlou věží. Věž sloužila
jako klášterní klenotnice,
vězení pro neposlušníky, útočiště v době ohrožení pro obyvatele kláštera a
zabezpečení nejbližšího okolí. Za sporu přimdských Chodů se zástavní vrchností
zde byli podvakrát vězněni Chodové. Nový hrad byl vybudován okolo roku
1307, kam ho datuje unikátní strop nárožní věžice z dubů pokácených

uvedeného roku. V době třicetileté války patřil hrad k osmi nejpevnějším
hradům na Plzeňsku.

Navrhovaný znak:
V patě zelený kopec, nad ním ve štípaném štítu v červeném poli vpravo hradba
se čtyřmi stínkami, z níž roste heraldická věž s černou střechou vyvršená zlatou
koulí. V levém modrém poli zlatá heraldická lilie.
Kopec – mluvící heraldická figura. Osada v předhradí byla nazvána Kopec a
Kopec se stal i názvem celého prostibořského panství. Osada Kopec je stále
osídlena.
Lilie v modrém poli – znak benediktinských opatů kladrubského kláštera.
Hrad – zámek Kopec spojuje všechny tři části obce – Prostiboř, Telice a Kopec.

