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Obecní úřad Prosenická Lhota

Prosinec 2016

Vážení spoluobčané, rok 2016 se pomalu naplňuje a rádi bychom Vás na jeho konci opět
informovali o dění v naší obci.
V průběhu letošního roku jsme připravili projekty zejména vodohospodářských staveb.
Jak jsme již zmiňovali, jedná se o stavbu vodojemu v osadě Suchdol a rozšíření vodovodu
Prosenice. Tyto projekty jsou náročné zejména neskutečnou administrací, kde se ke stavbám
vyjadřuje mnoho institucí a úřadů, než dojde k povolení staveb. Stavební povolení je základní
předpoklad pro podání žádosti o dotaci. Podařilo se nám na obě akce stavební povolení získat.
Je podána žádost o dotaci. Samozřejmě doufáme, že se nám podaří uspět. Realizace těchto staveb
by mohla, když vše dobře dopadne, proběhnout v nadcházejícím roce. Z dalších projektů, na
které je podána žádost o dotaci, je sběrný dvůr.
Přibývá Vašich žádostí na možnost třídění kovů v jednotlivých osadách. V současné době
je možné vhazovat kovy do vyřazeného malého pozinkovaného kontejneru umístěného před
skladem v zemědělském areálu Prosenická Lhota. Je nám jasné, že toto bylo jen dočasné řešení
situace, a proto postupně zavedeme nádoby na kovy do každé osady. Upozorňujeme, že nádoby
budou různě barevné (modré, žluté případně červené plastové popelnice) se šedivým víkem
opatřeny šedivými polepy – kovové obaly. Postupně budeme stahovat všechny malé barevné
plastové popelnice, a tak tříděný odpad (plasty, papír, sklo, tetrapack a bioodpad) bude možné
vhazovat jen do velkoobjemových kontejnerů (zvonů). Malá popelnice se šedivými motivy bude
určena pro kovy. Kovy jsou plechovky od potravin, nápojové plechovky, nádoby od kosmetiky
(sprej bez víčka, některé krémy), případně ostatní kovové obaly. Jedná se o drobný lehký kovový
odpad. Prosíme, nevhazujte obaly znečištěné zbytky potravin a chemickými látkami. Dále do
kovů nepatří plastové pokovované výrobky jako např. vodovodní sluchátko ze sprchy. Obaly
z kovů jsou obvykle označeny symboly nebo jinou kombinací těchto symbolů:
Budete-li potřebovat vytřídit těžší kovy, domluvte se na obecním
úřadě, případně může být řešeno pravidelnými sběry, které každoročně na jaře pořádají hasiči jak
z Prosenické Lhoty, tak i ze Suchdola.
Koncem listopadu, 1. adventní neděli, proběhlo rozsvícení vánočního stromu před
Mateřskou školou Lípánek v Prosenické Lhotě. Děti z MŠ si připravily v doprovodu učitelek
krásné vánoční vystoupení. Hojná účast a vánoční atmosféra byly doprovázeny prodejem teplých
nápojů na zahřátí a občerstvením výrobků šikovných maminek a ostatních dobrovolníků.
Dobrovolné vstupné a prodej teplých nápojů za symbolickou cenu přispěl školce částkou 3500,Kč na pořízení didaktickým pomůcek pro děti z MŠ. Všem pomocníkům a především ředitelce a
ostatnímu personálu z MŠ děkujeme za skvělou přípravu a organizaci této vánoční akce.

V pátek dne 9. prosince od 19:30hod proběhne v sále Pohostinství v Prosenické Lhotě
přednáška historika Tomáše Zouzala spojená s autogramiádou a prodejem nové knihy „Zabráno
pro SS“ – zřízení výcvikového prostoru Böhmen v letech 2. světové války. Obec velmi ráda po
roce opět přivítá pana historika PhDr. Tomáše Zouzala s jeho novou knihou, která bude mít svůj
slavnostní křest 8. prosince v Sedlčanech. Toto setkání bude i zároveň jako veřejná schůze
obecního zastupitelstva, proto budete-li mít otázky z obecního dění, směřujte je prosím na obecní
zastupitelstvo po ukončení přednášky.
Elektronickou formou (emailem) a na obecních vývěskách jsme Vás informovali o
možnosti zajištění revize kotlů značek Dakon, Viadrus, OPOP, Buderus (v případě jiných značek
kontaktujte výrobce svého kotle). Tuto možnost Vám nabízíme přes obecní úřad Prosenická
Lhota za cenu 1000,-Kč. Podle zákona 201/2012 Sb. §17 odst. 1, písm. h) je každý majitel
spalovacího zdroje na pevná paliva o jmenovitém příkonu 10 až 300kW včetně, který slouží jako
zdroj tepla pro teplovodní soustavu (radiátorů), povinen provádět jednou za dva roky kontrolu
technického stavu a provozu tohoto zdroje. Podle §41 odst. 15 musí první kontrola proběhnout
nejpozději do 31.12.2016. V případě nedodržení povinnosti čeká domácnosti postih až do výše
20tisíc korun. Obce s rozšířenou působností (Sedlčany) si mohou vyžádat potvrzení o revizi a i
mohou navštívit přímo Vaši domácnost a zkontrolovat obsah Vašeho spalovaného materiálu.
Cílem povinných revizí domácích topenišť je plošné zajištění dobrého stavu, hospodárného
provozu a bezpečnosti kotlů v každé domácnosti. Jedině kotel v dobrém technickém stavu,
správně provozovaný a spalující výrobcem určené palivo vypouští do ovzduší méně emisí a
neměl by tak mj. obtěžovat své okolí nadměrným kouřem. Naopak kotle, které nejsou
provozovány v souladu s podmínkami výrobce, a tak i zákona o ochraně ovzduší, vypouštějí do
ovzduší i tisícinásobně vyšší množství prachu a rakovinotvorného benzo(a)pyrenu. Toto opatření
napomůže zaměřit se na dnes nepostihnutelné notorické znečišťovatele ovzduší, kterých je víc
než dost v obci Prosenická Lhota. Vážení spoluobčané, chraňme si své ovzduší, svou přírodu, ale
především naše zdraví a zdraví našich dětí. Předem Vám za to děkujeme.
A na závěr přijměte pozvánku na plánované akce:
9.12.2016 od 19:30hod – přednáška „Zabráno pro SS“ – Pohostinství Prosenická Lhota
28.12.2016 od ranních hodin – již tradiční posezení v hasičské zbrojnici včetně přípravy a
následné konzumace vepřových zabijačkových výrobků.
31.12.2016 – Silvestr – taneční zábava se skupinou Rock Wonder v Pohostinství v Prosenické
Lhotě.
14.1.2017 od 19hod – výroční hasičská schůze SDH Prosenická Lhota
21.1.2017 od 19hod – výroční hasičská schůze SDH Suchdol
28.1.2017 od 20hod – tradiční hasičský ples se skupinou Čejka band – bohatá tombola zajištěna
18.2.2017 od 14hod – masopustní průvod (termín ještě může být změněn)
19.2.2017 od 13:30hod – dětský maškarní karneval (termín ještě může být změněn)
Na závěr přejeme všem slušným občanům mnoho zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce.
Méně anebo vůbec žádné starosti a hlavně dobré sousedské vztahy. Pro ty ostatní taktéž hodně
zdraví, ale hlavně více zdravého rozumu.
Zastupitelstvo obce Prosenická Lhota

