LHOTECKÝ
ZPRAVODAJKKJ
Obecní úřad Prosenická Lhota.

Vážení spoluobčané,
rok 2007 se pomalu chýlí ke svému konci, a tak nám dovolte
abychom Vám nejenom popřáli krásné prožití svátků vánočních
a úspěšný nadcházející rok, ale také se ohlédli, co nás v letošním
roce potkalo a co nás čeká v roce následujícím.
Jak jistě víte, začátek roku nezačal pro naší obec šťastně. V noci z 18. na19. ledna se přes
naši republiku přehnal orkán Kyrill, a napáchal mnoho škod na majetku občanů, ale hlavně
došlo následkem pádu vzrostlého topolu k velmi vážnému poškození hasičské zbrojnice
v Prosenické Lhotě. V květnu začala její oprava a v září byla slavnostně znovuotevřena.
Na opravu je přislíbena státní dotace z ministerstva pro místní rozvoj.
V prostorách obecního úřadu proběhla rekonstrukce toalet, knihovna byla přestěhována
do pravé části budovy a na místě bývalé knihovny se vybudovala ještě jedna kancelář.
Do veřejných vodovodů v Prosenicích a v Suchdole byly nainstalovány úpravny vody.
Byl položen nový asfaltový koberec z Prosenic na Paseky, což bylo z části financováno
z dotací.
Zastupitelstvo zadalo objednávku na zpracování studie a posléze projektu na čistírnu
odpadních vod pro osady Prosenice a Prosenická Lhota. Postupně se bude též připravovat
projekt s možností získání dotace na vodojem a nový zdroj vody v Suchdole.
Co nás však nejvíce trápí a zaměstnává, je soudní spor o pohostinství se sálem
v Prosenické Lhotě. Okresní soud v Příbrami dal za pravdu obci. Odvolací soud v Praze
rozsudek zrušil a rozhodl, že majitelem je pan Bezkočka. Obecní úřad se s tímto rozhodnutím
neztotožňuje, a proto podal dovolání k nejvyššímu soudu. Tyto problémy a další osud
pohostinství a sálu se bude řešit na poslední letošní veřejné schůzi, která se koná 14. prosince
od 19:30 hod v sále pohostinství v Prosenické Lhotě. Jelikož se jedná o věci veřejné, pozvali
jsme na schůzi i současného majitele pana Bezkočku. Srdečně zveme všechny občany, kteří se
zajímají o problémy a nejsou lhostejni k dalšímu vývoji v obci.

Co nás čeká v roce nadcházejícím?
nadcházejícím?
První věc, která se bude týkat všech občanů, je cena za svoz tuhého komunálního odpadu.
Jak jistě víte, v říjnu se uzavřela skládka v Kosové Hoře. Odpadky se vozí na skládky
ve Voticích a Chrástu, což se projeví na ceně za odvoz odpadu. Navýšení je řádově 10% a
ceny byly stanoveny následovně. Popelnice plechová 110 litrů zdraží z 1100,-Kč na 1250,-Kč,
popelnice plastová velká 240 litrů z 1500,-Kč na 1700,-Kč. Samostatně žijící osobě zůstává
cena 600,-Kč. Platbu je nutné uhradit do konce ledna, a to na obecním úřadě hotově nebo si
zde vyzvednout složenku, popřípadě zaplatit u svého zastupitele. Upozorňujeme, že každý
producent odpadu je ze zákona povinen platit poplatky za likvidaci TKO.
Dále Vás prosíme, abyste využívali kontejnery na tříděný odpad, zejména na plasty, do
kterého se mohou dávat nejenom zmačkané PET lahve, ale veškeré jiné plasty např.
polystyren a jiné. V příštím roce 2008 se přikoupí kontejnery na papír. Dále Vás prosíme,
nedávejte do plechových kontejnerů biologický odpad ze zahrad apod.

Začátkem nového roku bude dokončena první změna územního plánu. Na základě této
změny obci bezplatně připadnou některé pozemky v osadách Luhy, Prosenice a Prosenická
Lhota. Tyto pozemky budou určeny pro zástavbu rodinných domků.
V Prosenické Lhotě plánujeme vybudovat dětské hřiště a v Luhách bude hřiště
dovybaveno.
Do konce roku by měl být hotový projekt i se stavebním povolením na čističku odpadních
vod. Samotná stavba se bude realizovat jakmile se na tuto akci seženou finanční prostředky
z dotací. Obec se do takto finančně náročné akce bez dotací pouštět nebude. Pro jejich získání
musí být předem zpracován projekt.
Toto je zhruba vše, co plánujeme na příští rok. Zatím není hotový rozpočet na příští rok, a
proto na Vás apelujeme, máte-li nějaký návrh nebo přání sdělte to, prosím, svému zastupiteli
nebo na obecním úřadě, popřípadě na veřejné schůzi.

Z činnosti sboru dobrovolných hasičů v Prosenické Lhotě
I v letošním roce byl sbor velmi aktivní. Uspořádal mnoho akcí, z kterých vybíráme např.
tradiční hasičský ples, dále pak okrskovou soutěž, brdskou ligu, devátý ročník lhoteckého
pětiboje a mnoho dalších akcí. Mimo jiné se družstva žen i mužů úspěšně účastnila mnoha
soutěží. V letošní roce se bohužel nepovedl postup děvčat na mistrovství ČR jako v loňském
roce, nicméně v krajské soutěži skončily na krásném třetím místě a přivezly zlato v kategorii
požární útok.
V říjnu hasiči spolu s Petrem Čejkou natočili klip svojí hasičské hymny, který vyjde
na novém DVD.
Dne 8. 12. 2007 proběhne další ročník soutěže v pojídání tentokráte uzené vepřové
krkovice. Opět bude přítomna agentura Dobrý den z Pelhřimova na dohlížení na vytvoření
rekordu, který bude zapsán do české knihy rekordů.
Z dalších akcí, které sbor plánuje.
27.12. 2007 zveme všechny občany na náves do Prosenické Lhoty na zabíjačku a vepřové
hody.
5. 1. 2008 se koná výroční valná hromada SDH Prosenická Lhota.
19. 1. 2008 od 20:00 hod proběhne tradiční hasičský ples s hudební skupinou Čejka band.
Všichni jste srdečně zváni.
I suchdolští hasiči byli v letošním roce aktivní. Opět navázali na účast družstva mužů i
žen na okrskové soutěží.
Povedlo se jim zrekonstruovat hasičárnu za finanční výpomoci obecního úřadu Prosenická
Lhota, kterou slavnostně otevřeli při hojně navštíveném sousedském posezení dne
10. srpna 2007.
15. 12. 2007 se koná výroční valná hromada SDH Suchdol.
Pro příští rok by se nadále rádi zúčastnili několika soutěží a znovu uspořádali sousedské
posezení.
Šťastné prožití vánočních svátků, mnoho úspěchů, štěstí, zdraví a spokojenosti v novém
roce přeje všem slušným občanům zastupitelstvo obce Prosenická Lhota.

