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Obecní úřad Prosenická Lhota.
Vážení spoluobčané,
po delší době, za což se omlouváme, vás opět chceme informovat o dění v naší obci. Jak jistě všichni víte,
za poslední rok se toho událo velmi mnoho. V první řadě byla vybudována mateřská škola. Tato škola
vyrostla na zelené louce a to ve velmi krátké době. První kopnutí do země proběhlo 17. března loňského
roku a dokončení celé stavby, včetně kolaudace a všech potřebných povolení 21. srpna.
Za tuto krátkou dobu vznikla v naší obci překrásná školka, která slouží našim nejmenším občánkům.
Nemusíme vám snad ani říkat, co všechno jsme museli absolvovat, aby tato školka byla řádně otevřena
1. září. Vše nakonec dobře dopadlo, a my jsme mohli tuto budovu slavnostně otevřít a předvést všem,
kteří přišli na oslavu 650 let osady Prosenice. V současné době školku navštěvuje 27 dětí z celkové
kapacity 28. Jak vidno, školka je takřka naplněna a funguje ku prospěchu zejména občanů naší obce.
Školku samozřejmě navštěvují i děti z okolních vesnic. Pro naši obec školka znamená zkvalitnění
občanské vybavenosti a zejména oživení společenského dění. Koncem loňského roku připravila paní
ředitelka s kolektivem pro děti, rodiče i další návštěvníky Vítání svatého Martina. Dále pak bylo velice
vydařené slavnostní rozsvěcení vánočního stromku, kde děti předvedly, co se ve školce naučily. Této
akce se zúčastnilo mnoho desítek místních i přespolních. Je dobré, že vznikají takové nové tradice, které
naší obec nesmírně obohatí a to je to, co dělá obec obcí. V průběhu května letošního roku bude probíhat
zápis do školky a samozřejmě přednost mají děti hlášené v naší obci. O přesném termínu zápisu,
kterému bude předcházet den otevřených dveří, vás budeme informovat. Na nákup vybavení zahrady
mateřské školky jsme podali dvě žádosti o dotace, třetí momentálně zpracováváme. Jak jsme již uvedli,
další vydařenou akcí byla oslava 650 let osady Prosenice dne 30. 8. 2014. Musíme říci, že jsme měli
veliké štěstí na počasí, bylo opravdu nádherné. Dle reakcí návštěvníků, kterých bylo odhadováno
na pět set, se slavnost velice povedla a na své si přišly všechny věkové kategorie. Byla slavnostně
otevřena nová školka, byl představen a vysvěcen nový obecní prapor a znak, bylo pokřtěno DVD
s filmem o naší obci, proběhla tradiční soutěž v pojídání a vše doplnil bohatý kulturní program, který byl
zakončen velkolepým ohňostrojem. V roce 2019 si budeme připomínat stejné výročí v Suchdole.
Doufejme, že se podobná oslava při této příležitosti opět uskuteční.
Z dalších důležitých dokončených věcí uvádíme: byla dokončena přestavba budovy bývalé školy
na bytový dům - jsou zde vybudovány tři nové bytové jednotky a jedna vznikne ještě v půdním prostoru.
Tři dokončené byty byly nabídnuty k prodeji a v současné době na ně máme vážné zájemce. Prodej
proběhne v nejbližší době. Dále kaplička v Prosenické Lhotě prošla kompletní rekonstrukcí. Byla
vyměněna střešní krytina, opravena vnitřní i venkovní omítka a položena nová dlažba. Slavnostní mše
s vysvěcením opravené kapličky proběhla v den oslavy Prosenic.
Na podzim loňského roku nám byla dodána veškerá technika na svoz bioodpadu. Od letošního roku je
povinnost tento odpad zpracovávat. My jsme využili nabídky dotačního titulu na pořízení techniky
na svoz a zpracování tohoto odpadu. S žádostí jsme uspěli a získali jsme dotaci ve výši 3 750 000 Kč, za
které jsme pořídili nový traktor, svozový míchací a drtící vůz, překopávač kompostu, štěpkovač a sběrné
nádoby do všech osad. Ve všech osadách vznikají sběrná místa, kam bude možné svážet bioodpad např.
vozíkem za autem a podobně. Bioodpad je veškerý odpad ze zahrad - tráva, listí, větve, plevel, ovoce a
zelenina a dále pak veškerý odpad z kuchyní rostlinného původu. V zemědělském areálu v Prosenické
Lhotě na ploše bývalého silážního žlabu se bude tento bioodpad zpracovávat a vzniklý kompost bude

k dispozici místním zemědělcům a všem ostatním, kdo o něj projeví zájem. Vytříděním tohoto odpadu
sledujeme snížení podílu z celkového množství tuhého komunálního odpadu a bioodpad, který ve
většině případů končil v popelnicích, bude smysluplně využit. Musíme vás v této souvislosti upozornit, že
biologický odpad v popelnici na komunální odpad bude mít za následek to, že nebude vyvezena přibližně
od jarních měsíců letošního roku. Přesvědčili jsme se o tom, že bioodpadu je mnoho, protože ihned jak
jsme se prvně zmínili o tom, že je možné jej svážet na silážní žlab, navezli do něj občané během cca dvou
měsíců poměrně velké množství zmíněného odpadu. Věříme tomu, že stejně jako jste se naučili třídit
plast, papír, sklo a podobně, za což vám patří náš dík, budete oddělovat i biologický odpad.
Zastupitelstvo obce se i na základě této skutečnosti rozhodlo přijmout zaměstnance na plný úvazek,
který bude zajišťovat jak provoz kompostárny, tak i všechny práce potřebné pro chod obce. Výběrové
řízení, kde jsou popsány požadavky na nového zaměstnance, jsou vyvěšeny na všech nástěnkách
v osadách, popřípadě na internetových stránkách obce, případně jsou k dispozici na obecním úřadě.
Nástup nového zaměstnance plánujeme na duben až květen tohoto roku. Tento nový zaměstnanec tak
nahradí našeho zkušeného pracovníka pana Antonína Cihláře, který pro naši obec odvedl velký kus
práce, za což mu patří obrovské poděkování.
Z dalších informací uvádíme, že projekt domovních čistíren odpadních vod stále pokračuje. Kdo má
zájem pořídit si čističku, může požádat na obecním úřadě stále za stejných podmínek jako dosud.
Zájemce čističku získá za pět tisíc korun. Do dnešního dne jich bylo nainstalováno již 48 a evidujeme
dalších dvacet žádostí. Obecní úřad nabízí v případě potřeby poskytnutí technika k seřízení ČOV. Máte-li
zájem, přihlaste se nám na obecním úřadě v úředních hodinách PO,ST 16:30-18:30 nebo emailem:
prosenickalhota@seznam.cz. Dále se uskuteční další sběr nebezpečných odpadů a to v sobotu
11. dubna. Svoz nebezpečného odpadu proběhne v následujících časech Klimětice 8.40 – 8.50, Suchdol
8.55 – 9.10 , Břišejov 9.15 – 9.20 , Prosenice 9.25 – 9.35, Prosenická Lhota 9.40 – 10,05 a Luhy 10,10 –
10.20 hodin. V průběhu měsíce dubna se uskuteční sběr železného šrotu. Datum ještě bude upřesněn.
Byl prodán fekální vůz Liaz, který měl hodně nákladný provoz. Uvažujeme zakoupit fekální přívěs
za traktor, který by tento vůz plně nahradil, přičemž náklady na provoz by byly minimální. Obec nadále
nabízí k prodeji stavební pozemky v Prosenické Lhotě, kde jsou ještě tři volné a v Prosenicích dva další.
Nově začínáme nabízet k prodeji pozemky v Luhách. Je zde celkem osm parcel, všechny o výměře
cca tisíc metrů a prodávají se za 250,- Kč za m2.
Další plány na tento rok a další období: zažádali jsme o dotaci na úpravnu vody a vodojem do Suchdola.
Pokud nám bude tato dotace odsouhlasena, začneme se stavbou ještě tento rok. Plánujeme vybudovat
dešťovou kanalizaci v Kliměticích. Postupně musíme také opravovat místní komunikace. V zemědělském
areálu chceme pomalu začít budovat sběrný dvůr. Ten by vznikl v zadní části budovy bývalé sušičky,
která patří obci. Na toto máme zpracovaný projekt. Jednalo by se o minimální stavební úpravy
stávajících budov. Vybudování sběrného dvora by opět mělo veliký přínos pro zkvalitnění likvidace a
třídění odpadu.
Nejbližší připravované akce: rádi bychom vás pozvali na dětský maškarní karneval, který se uskuteční
v sobotu 7.3. od 13:30 v pohostinství v Prosenické Lhotě. Večer bude následovat oslava MDŽ od 20hod–
hraje DJ Bože. 30. dubna bude tradiční pálení čarodějnic u hasičárny v Prosenické Lhotě. Pouťová zábava
bude 9.5. – hraje Ešner band v pohostinství v Prosenické Lhotě, následující den 10.5. se uskuteční již
tradiční pouťový fotbálek. SDH Suchdol pořádá hasičskou okrskovou soutěž dne 23.5. v Prosenické
Lhotě.

Pěkné předjarní dny vám přeje zastupitelstvo obce Prosenická Lhota.

