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Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás přivítala na stránkách Prostibořského zpravodaje. Rádi bychom, aby vycházel
dvakrát ročně (na jaře a na podzim) a my Vás jeho prostřednictvím mohli informovat o aktuálním
dění v naší obci.
V jarním čísle, které právě držíte v ruce, se například dozvíte, jaké akce pro Vás chystáme, kdy bude
svoz velkoobjemového odpadu nebo jaké plány máme pro letošní rok.
Protože jsme malá obec, máme i malý rozpočet. Některé akce nejsme schopni z rozpočtu zajistit,
proto musíme žádat o finanční příspěvky, například Plzeňský kraj nebo ministerstva. I v letošním roce
jsme podali několik žádostí a doufáme, že některé z nich budou vybrány a podpořeny. Do „Programu
stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje“ jsme požádali o příspěvek na opravu části místní
komunikace Prostiboř – Telice. Z dotačního programu „Zachování a obnova kulturních památek
Plzeňského kraje“ bychom rádi opravili dveře kostela sv. Mikuláše v Prostiboři, které jsou už
v dezolátním stavu. Protože je v obci Prostiboř plánována výstavba kanalizace a vodovodu, žádali
jsme Plzeňský kraj v rámci programu „Variantní studie odkanalizování obcí a zásobování pitnou
vodou 2019“ na zpracování variantní studie odkanalizování a zároveň z programu „Podpora
zpracování projektových dokumentací – vodohospodářská infrastruktura 2019“ na zpracování
projektové dokumentace. Z dotačního programu Ministerstva pro místní rozvoj „Program obnovy a
rozvoje venkova“ bychom rádi zateplili obecní úřad a vyměnili staré elektrické přímotopy za
modernější a úspornější tepelné čerpadlo.
Nápadů na zlepšení máme spoustu, ale nemůžeme vše stihnout za jeden rok. Rádi také uvítáme Vaše
návrhy na zlepšení, přijďte některý čtvrtek odpoledne na obecní úřad, zavolejte na tel. 724 183 667
nebo napište na podatelna@obecprostibor.cz. Rádi Vás vyslechneme!
Přejeme Vám krásné Velikonoce, příjemné jarní dny a těšíme se na shledanou na některé z našich
akcí.
Barbora Nováková, starostka a zastupitelé

Na co jsme žádali v tomto roce nebo co ještě chystáme….
-

oprava místní komunikace Prostiboř – Telice – dotační program „Program stabilizace
a obnovy venkova Plzeňského kraje“ (Plzeňský kraj)

-

variantní studie odkanalizování Prostiboře – Dotační program „Variantní studie
odkanalizování obcí a zásobování pitnou vodou 2019“ (Plzeňský kraj)

-

projektová dokumentace Vodovod a kanalizace Prostiboř – „Podpora zpracování
projektových dokumentací – vodohospodářská infrastruktura 2019“ (Plzeňský kraj)

-

oprava dveří kostela sv. Mikuláše – dotační program „Zachování a obnova kulturních
památek Plzeňského kraje“ (Plzeňský kraj)

-

oprava OÚ, výměna topení – dotační program Ministerstva pro místní rozvoj
„Podpora obnovy a rozvoje venkova“

-

zkušební vrt na pitnou vodu – dotační program MŽP, zkušební vrty

-

výsadba ovocných stromů na pozemku 245/2, k. ú. Telice – MŽP, „Program péče o
krajinu“

-

oprava opěrné zdi a místní komunikace v místní části Kopec (komunikace ke mlýnu) –
„Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí Plzeňského kraje“ (Plzeňský
kraj)

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
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!

Webové stránky obce
Snažíme se, aby se aktuální dění v obci a všechny důležité informace okamžitě objevily na
našich webových stránkách. Sledujte proto pravidelně www.obecprostibor.cz!

Nová úřední deska!
Možná jste si už všimli, na začátku dubna byla vyměněna stará úřední deska u obecního
úřadu za novou. Doufáme, že tuto změnu k lepšímu přivítáte!

Kompostéry pro občany
Obec Prostiboř vlastní a má připravené dva kompostéry pro své občany. Kompostéry budou
poskytovány 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 obec prodává pouze při přebytcích, které ale v současné době při kůrovcové
kalamitě, lze očekávat.
Hotové dřevo si mohou zakoupit nejenom místní, ale i vlastníci rekreačních objektů!

Pronájem klubovny
Pořádáte velkou rodinnou oslavu? Obec nabízí svým občanům pro takové příležitosti
pronájem klubovny u kostela v Prostiboři. Cena je 400 Kč za den. Pokud máte o pronájem
zájem, napište na podatelna@obecprostibor.cz nebo zatelefonujte na 724 183 667
(starostka Barbora Nováková) nebo 722 934 066 (místostarostka Miluše Maťová).

Aktuální kontakty na obecní úřad
Telefon
starostka 724 183 667
místostarostka 722 934 066
e-mail
podatelna@obecprostibor.cz
starosta@obecprostibor.cz
mistostarosta@obecprostibor.cz

Mobilní svoz komunálního a objemného odpadu
sobota 22. června 2019
Telice: 8:30; Prostiboř: 12:30
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

Pálení čarodějnic v Prostiboři
úterý 30. dubna 2019 od 17:00
soutěže a hry pro děti, oheň, zdobení „dětské“ májky, občerstvení zajištěno

Stavění máje v Telicích a pálení Telické čarodějnice
úterý 30. dubna 2019
15:00 zdobení máje
16:00 vztyčení máje – prosíme o pomoc!
17:00 posezení u ohně, občerstvení zajištěno

Den dětí v Prostiboři
neděle 1. června
Jsme obyvatelé jedné obce, nestyďte se proto přijít z Prostiboře do Telic a naopak. Všude
budete vítáni!

Volby do Evropského parlamentu se konají 24. a 25. května 2019!

Obec Staré Sedlo si Vás dovoluje pozvat na:

Den dětí v Racově a Oslavy 650 let od první zmínky o kostele v Racově
sobota 1. června 2019

Výpis z usnesení zastupitelstva obce
1/2018 ze dne 28. 11. 2018
zastupitelstvo obce:
-

schvaluje paní Jiřinu Benešovou a paní Miluši Havlovou členkami finančního výboru

-

schvaluje paní Renatu Benešovou a paní Michaelu Zmeškalovou členkami kontrolního výboru

-

schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu pozemků mezi Státním statkem Jeneč a obcí
Prostiboř č. 17/910/18/A

2/2018 ze dne 28. 12. 2018
zastupitelstvo obce:
-

schvaluje bezúplatný převod obecního pozemku st. p. 127, k. ú. Prostiboř na majitele
bytového domu č. p. 83, Prostiboř

3/2019 ze dne 31. 1. 2019
zastupitelstvo obce:
-

schvaluje rozpočet pro obec Prostiboř na rok 2019 a to bez výhrad

-

schvaluje podání žádostí na následující akce:

1. oprava místní komunikace Prostiboř – Telice – dotační program „Program stabilizace a
obnovy venkova Plzeňského kraje“
2. variantní studie odkanalizování Prostiboře – Dotační pragram „Variantní studie
odkanalizování obcí a zásobování pitnou vodou 2019 (Plzeňský kraj)
3. oprava dveří kostela sv. Mikuláše – dotační program „Zachování a obnova kulturních
památek Plzeňského kraje“
4. oprava OÚ, výměna topení – dotační program Ministerstva pro místní rozvoj „Podpora
obnovy a rozvoje venkova“
5. zkušební vrt na pitnou vodu – dotační program MŽP, zkušební vrty
6. výsadba ovocných stromů na pozemku 245/2, k. ú. Telice – MŽP, „Program péče o krajinu“.
7. oprava opěrné zdi u místní komunikace p. č. 2218, k. ú. Prostiboř – havarijní fond, Plzeňský
kraj
-

schvaluje spisový a skartační plán obce Prostiboř

-

schvaluje nabytí pozemků 100/10, 206/1, 212, 215/1 a uzavření darovací smlouvy na tyto
pozemky mezi obcí Prostiboř a Římskokatolickou farností Kladruby u Stříbra

-

schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného předkupního práva k pozemku 288/14 a to
mezi obcí Prostiboř a Římskokatolickou farností Kladruby u Stříbra

-

schvaluje návrh heraldického znaku a vlajky obce Prostiboř, které vytvořil pan Vladimír
Zdeněk z Darmyšle

4/2019
zastupitelstvo obce:
-

schvaluje finanční podporu ZO ČSV Kladruby, Českého svazu včelařů, z.s., ZO Kladruby
z rozpočtu obce ve výši 4000 Kč

-

schvaluje poskytnutí účelové dotace na zajištění dopravní obslužnosti v Plzeňském kraji
z rozpočtu obce ve výši 6160 Kč

-

schvaluje finanční příspěvek 6050 Kč na knihu „Zdeněk Procházka: Cestami krajánků aneb
putování po mlýnech a vodních provozech na Tachovsku a Stříbrsku, 3. díl“. Za finanční
příspěvek bude mít obec Prostiboř v knize půlstránkovou upoutávku

-

schvaluje směnu pozemku p. č. 1534, k. ú. Telice o výměře 1182 m2, který vlastní pan Polčák,
za pozemky v k. ú. Prostiboř p. č. 705 (výměra 305 m2), p. č. 1065/27 (výměra 101 m2), p. č.
1065/29 (výměra 40 m2), které jsou ve vlastnictví obce Prostiboř

-

schvaluje odměnu 5000 Kč pro pana Vladimíra Zdeňka za zpracování znaku a vlajky obce
Prostiboř

-

schvaluje podpis nové smlouvy o poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních údajů
s GDPR Služby s.r.o. Cena za poskytované služby se sníží z 4780 Kč na 3267 Kč.

-

pověřuje starostku, aby s panem Matouškem prohlédla vytyčení části pozemků p. č. 2165/74
a 2308, k. ú. Prostiboř, které si pan Michal Matoušek, bytem Prostiboř 83, přeje od obce
pronajmout

-

schvaluje zvýšení limitu pro samovýrobu dřeva z obecních lesů z 10 m3 na 15 m3 a nabídnutí
hotového dřeva z obecních lesů i vlastníkům rekreačních objektů. Zároveň pověřuje
starostku, aby pravidla prodeje uveřejnila v jarním Prostibořském zpravodaji

-

pověřuje starostku, aby kontaktovala autorizovaného inženýra pana Ing. Kinkala, aby
posoudil, zda je dopravní zrcadlo na křižovatce v Telicích možné umístit.

-

pověřuje starostku, aby podala na Plzeňský kraj žádost o finanční příspěvek na zpracování
projektové dokumentace na vodovod a kanalizaci v obci Prostiboř

-

pověřuje starostku, aby kontaktovala instalatéra, který zajistí opravu studny „u Dzurily“ v
Telicích

-

pověřuje starostku, aby koupila gril a skládací koloběžku do tomboly na ples, který se
uskuteční v sobotu 30. března ve Starém Sedle, a to v hodnotě do 5000 Kč

-

neschvaluje finanční podporu Nemocnice Stod

-

pověřuje zastupitelku Miroslavu Valešovou o kontaktování nájemníků a kontrolu údajů ve
smlouvě

Zajímavosti z obecního úřadu
V únoru jsme do heraldické komise Parlamentu České republiky poslali žádost o schválení
obecních symbolů obce Prostiboř. Znak a vlajku nám navrhl pan Vladimír Zdeněk z Darmyšle.

Navrhovaný znak a vlajka vychází
z historických skutečností a reálií.
Znak je polcený, vpravo v červeném
poli nad zeleným kopcem stříbrná
hradba s cimbuřím s osmi stínkami,
branou barvy pole, obloženou černými
kameny. Po obou stranách brány jsou
dva visící štíty, které jsou polcené,
vpravo stříbrné, vlevo v červeném poli
stříbrné poloviční břevno. Z hradby
rostou dvě stříbrné věže, pravá nižší
hranatá se třemi okénky a černou
střechou, vlevo vyšší okrouhlá věž s pěti
černými okénky (2+3) s černou
střechou, u obou věží zlaté makovice.
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.
Hradba cimbuří a věže v heraldice –
symboly obrany, neohroženosti, pevnosti, stálosti a moci.
Stylizovaná zavinutá lilie – znak benediktýnských kladrubských opatů.
Navrhovaná vlajka vychází z navrhovaného znaku, mluvící heraldické znamení kopce je zde
nahrazeno zeleným pruhem v dolní části listu.

