Vážení spoluobčané, dovolte nám opět Vás poinformovat o dění v naší obci. Ještě nikdy za celou
dobu, kdy lhotecký zpravodaj vychází, nebylo tolik informací, které Vám chceme sdělit.
Tak jak asi všichni víte, potkala nás velmi nepříjemná věc, a to krádež obecního traktoru a prakticky
všech zahradních stojů a zařízení, které byly hojně využívány na údržbu v naší obci. Obci tak vznikla
škoda 480tis. korun. Věci byly ukradeny z obecní garáže v zemědělském areálu uzamčené dvěma
zámky FAB. Věci byly v garáži uskladněny zhruba dva měsíce a o tom, že se zde nacházejí, věděl jen
málokdo. Je velmi pravděpodobné, a to i podle mínění policie, že musel někdo dát tip, že se zde tyto
věci nacházejí. Garáž je zde zhruba deset let a nestalo se za celou dobu, že by se někdo pokoušel
do ní dostat násilnou cestou. Je velmi smutné, že se musíme potýkat s problémy tohoto typu, ale
doba je taková a přeje spíše zlodějům a podvodníkům, proti kterým je obrana velmi těžká, nežli
slušným lidem. Nezbude nám nic jiného než zmíněné věci nakoupit a budeme je muset velmi
důkladně zabezpečit a pojistit, což samozřejmě bude stát dost peněz.
Na druhou stranu konečně bylo ukončeno dlouhotrvající a nesmyslné soudní řízení ve věci určení
vlastnictví k budově pohostinství a sálu v Prosenické Lhotě. Krajský soud na základě již druhého
rozsudku Nejvyššího soudu v Brně rozhodl, že obec je opět vlastníkem této budovy. Tento spor se
táhl dlouhou dobu a stál mnoho peněz. Nicméně obci se vrátil do vlastnictví majetek v hodnotě více
jak pěti milionů korun a zůstane nám tak jediná kulturní místnost. Konečně se ukázala pravda, která
byla jasná od samého začátku tohoto sporu. Dále komentovat tuto kauzu je zbytečné, protože byla
dost dopodrobna popsána v předchozích zpravodajích, které jsou k dispozici i s dalšími užitečnými
informacemi na našich webových stránkách www.prosenickalhota.cz. Takže jedna dosti nepříjemná
událost, ke které vůbec nemuselo dojít, je za námi a čas ukáže, jaká další přijde, protože jak se říká
„lidská blbost je nekonečná“ a peníze jsou vždy až na prvním místě.
Co se týče chodu obce, pomalu ale jistě se dostáváme do nekonečného kolotoče úředních předpisů a
nařízení, kterých je mnoho. V únoru proběhla kontrola hospodaření obce z Krajského úřadu, která
proběhla bez zásadních výhrad. Pouze drobné nedostatky byly již odstraněny, nebo budou
odstraněny v průběhu roku. Jinak na obci probíhá rekonstrukce kanceláře místostarosty a účetní.
Opravu, kterou provádí p. Cihlář, bude hotová v nejbližší době. Na úřadě je samozřejmě možné využít
služeb czechpointu a dále pak ověřování podpisů.
Z dalších důležitých věcí, které jsou pro obec zásadní, je projekt čističky odpadních vod a kanalizace.
Věc se má v současné době takto: podali jsme dvě žádosti o dotace. Na zpracování projektu
pro podání dotací máme poradenskou firmu, která nás přesvědčila o tom, že je nejlepší podat žádosti
dvě a to na čističku z Krajského úřadu a na kanalizaci z Ministerstva zemědělství. První zmiňovaná
žádost nám byla již zamítnuta. Je před námi velké rozhodnutí. Může se stát, že dotace na čističku
nám bude odsouhlasena. Pokud ano, tak bude před námi veliký problém, jestli tuto dotaci přijmout a
postavit zatím čističku bez kanalizace, která bude fungovat zatím na vyvážení a poté znovu žádat
o dotaci na kanalizaci. Nikdo však nezaručí, že dotace nám bude poté odsouhlasena a nám by v obci
zbyla čistička sice funkční, ale bez kanalizace. Nebo dotaci odmítnout a pustit se jinou cestou. Jde
hlavně o finanční stránku celé akce. Abychom dostali dotaci na čističku a poté třeba i na kanalizaci,
musíme se na projektu finančně podílet a to cca 15ti miliony korun. Pro nás by to znamenalo, že

bychom se vydali ze všech peněz a dost možná se museli ještě zadlužit a při tom bychom měli
odkanalizované pouze dvě osady. Zatím nás samozřejmě nic netlačí, ale je nutné se touto otázkou
dále zajímat a pokusit se tuto věc řešit jinak, protože do budoucna bude likvidace odpadních vod
velký problém. Jak jsme již uvedli je možno se vydat i jinou cestou, která by byla pro obec mnohem
jednodušší a mnohem méně finančně náročná. Novela zákona o vodách č.150/2010Sb., která nabyla
účinnosti 1.srpna 2010, mění zcela pravidla pro povolování a provoz domovních čistíren odpadních
vod do velikosti 50ti ekvivalentních obyvatel. Nově stačí čistírnu pouze ohlásit a pro jejich provoz
platí zjednodušený režim. Není třeba měřit objem vypouštěných vod, míru jejich znečištění a výsledky
těchto měření předávat. Je nutné pouze jednou za dva roky vykonat u takové čistírny revizi osobou
pověřenou. Co by to znamenalo pro obec. Když to vezmeme jednoduchými počty, v celé obci máme
zhruba 150 obydlených domů. Pokud bychom každému přispěli na čističku celou částkou, to je cca
50tis. korun, tak nás to vyjde na sedm a půl milionu a měli bychom vyřešený problém
s odkanalizováním pro celou obec. Je pochopitelné, že se dá ještě o ceně čistíren jednat s výrobcem,
pokud nakoupíme větší množství a cena je pak o poznání menší. My v zastupitelstvu se začínáme
touto myšlenkou dosti zabývat a už jsme předběžně oslovili firmu, která se výrobou domovních
čistíren zabývá, zatím ohledně odborné konzultace. Vše má samozřejmě své pro a proti. My ještě
nevíme přesné ekonomické náklady na provoz těchto čistíren, ale jsou podstatně úspornější než
čistírny vyráběné dříve. Samozřejmě i provoz centrální čističky není zadarmo a každá připojená
nemovitost se na těchto nákladech podílí a to formou stočného, které se vypočítává z počtu osob
v domě. Další nevýhoda centrálních čističek je, že obce může ze zákona nařídit všem, kteří se nechtějí
připojit, aby tak učinili. Pokud se dáme cestou domovních čistíren odpadních vod a budeme
na čistírny přispívat, bude na každém jednotlivci, jestli čistírnu bude chtít nebo ne. Touto cestou se
pomalu začíná vydávat mnoho menších obcí.
Pomalu začíná být zájem o parcely v Prosenické Lhotě a v Prosenicích. Zasíťování elektrickou energií
by mělo být hotovo v průběhu léta. My také začínáme připravovat výstavbu komunikace a dešťové
kanalizace v těchto lokalitách. Obec začne prodávat parcely v nejbližší době. Předpokládaná cena
bude 250 až 300 korun za metr čtvereční. Parcely v Luhách budou na prodej v příštím roce.
Již tuto sobotu 9.4. se koná sběr nebezpečného odpadu a to v následujících časech: Klimětice 8.408.50, 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. Sbírat se bude následující odpad: staré barvy, ředidla, rozpouštědla, louhy, kyseliny,
vyjeté oleje, brzdové kapaliny a jiná chemie včetně obalů a znečištěného textilu od nich. Veškeré
kompletní elektrospotřebiče, monočlánky, baterie a akumulátory. Pneumatiky všech druhů a
rozměrů, úsporné a ostatní žárovky, zářivky a výbojky. Využijte této bezplatné služby a promiňte
případné zdržení. V úterý 19.4.začíná letní svoz popelnic a to jednou za 14 dní, takže další bude3.5.
Byli jsme také osloveni, proč se u nás nedělají sousedská posezení pro důchodce, jako je tomu
v některých okolních obcích. My určitě nebudeme proti a samozřejmě jsme ochotni se na tomto
finančně podílet, ale je třeba aby se někdo přišel se na obecní úřad domluvit a o tyto akce se postaral
a organizoval je. Takže bude- li chuť, je možnost i u nás tyto akce pořádat.
Z dalších připravovaných akcí připomínáme: sběr železného šrotu pořádá SDH Prosenická Lhota
v sobotu 16. dubna. Tradiční pálení čarodějnic v Prosenické Lhotě proběhne v sobotu 30.4.
u hasičárny od odpoledních hodin. Občerstvení bude zajištěno. Tuto sobotu 9.4. je možno se
na všechno zeptat na veřejné schůzi zastupitelstva v pohostinství v Prosenické Lhotě, která začne
19.30 hodin.
Mnoho zdraví přeje zastupitelstvo obce Prosenická Lhota.

