Vážení spoluobčané,
dvě třetiny roku jsou za námi, a proto nám dovolte vás opět informovat o dění v naší obci.
Rok 2011 probíhá, co se týče plnění příjmů dle schváleného rozpočtu. Výdaje jsou průběžně upravovány
rozpočtovými opatřeními dle potřeb. Toto je běžný postup, který je nutné dle zákona dodržovat. Z větších
investic v letošním roce zmiňujeme nákup komunální techniky, traktoru, sekačky atd. ve výši cca 380 tisíc Kč.
Projekt pro územní rozhodnutí na posílení vodovodu v osadě Suchdol stál 70 tisíc Kč. Přípravné práce
pro komunikace na nových parcelách v Prosenicích a Prosenické Lhotě stály 60 tisíc Kč. Dále pak v osadě Luhy
se rekonstruuje sportovní hřiště s předpokládanými náklady cca 100 tisíc Kč. Musíme touto cestou
vyzdvihnout pracovní úsilí obyvatel Luhů, kteří veškerou práci na opravě tohoto hřiště provádějí formou
brigád, a to zcela zdarma. Do konce roku chceme ještě opravit střechu na budově obecního úřadu, která je
v havarijním stavu. Tato oprava bude provedena opět takzvaně svépomocí. Předpokládané náklady jsou
okolo 100 tisíc Kč. Další výdaje jsou běžné, které jsou určeny na chod obce.
V posledním zpravodaji jsme zmiňovali problematiku čističek. Ta byla dosti bouřlivě probírána i na poslední
veřejné schůzi. V té době jsme ještě nevěděli, zda dostaneme dotaci na centrální čističku. Dnes již víme, že
dotaci jsme nedostali, a proto je nutné rozhodnout, jak postupovat dále. Na schůzi bylo dohodnuto, že bude
připraven dotazník pro všechny občany, aby se každý mohl vyjádřit k tomuto problému, který je pro obec
do budoucna velmi zásadní. Dotazník je součástí tohoto zpravodaje, a proto Vás prosíme, abyste si ho
důkladně přečetli a vyplnili. Výsledky dotazníku budou pro nás zásadní v dalším rozhodování. Dotazníky
odevzdejte, prosím ,na obecní úřad popřípadě Vašim zastupitelům pokud možno co nejdříve.Děkujeme .
Po zralé úvaze zastupitelstvo obce rozhodlo o nákupu jiného fekálního vozu, jelikož stávající Praga V3S je již
ve špatném stavu a investice do opravy by byla nákladná. V současné době jsme již zakoupili starší vůz Škoda
706, který má kapacitu nádrže 8,5 m3, což je bezmála trojnásobek než měl předchozí vůz. Nový vůz je celkem
v dobrém stavu a nákupní cena byla 60 tisíc Kč, což je velmi přijatelné. Jelikož náklady na provoz fekálního
vozu jsou dosti vysoké a vzhledem ke zvýšené kapacitě se bude měnit i cena za odvoz, a to 400,-Kč za jednu
fůru.
A nyní k provozu vodovodu v Suchdole. Dle zákona musí mít každý veřejný vodovod odpovědnou a
kvalifikovanou osobu. Pro tuto pozici byl vybrán Josef Kuhnel z Vojkova, který má oprávnění pro tuto
činnost. Dále byl vypracován nový provozní řád a musí se požádat Krajský úřad o povolení k provozování
veřejného vodovodu. Samozřejmě že provoz vodovodu se tímto finančně zvýší, a proto je nutné zvýšit i cenu
vodného, která je nyní nízká a obec provoz dotuje. Cena bude upravena dle nákladů, které budou vypočteny
z průměru nákladů za poslední tři roky. Předpokládaná cena dle prvotních výpočtů se bude pohybovat kolem
22 kč/m3. Dále proběhnou kontroly všech vodoměrů, popřípadě výměny a všechny vodoměry budou
zaplombovány. Nový vrt plánujeme připojit v příštím roce. Kontroly vodoměrů proběhnou i v Prosenicích.
Co nás velice těší je to, že se snažíte čím dál více třídit odpad. Za tříděný odpad se do obce vrací část peněz
formou odměn za vytříděné množství. Například za kilogram plastu je odměna 5,- Kč. Zato uložení jednoho
kilogramu odpadu na skládku stojí 1,50 Kč. Tato částka se má v příštích letech až ztrojnásobit. Už dnes obec
doplácí za likvidaci odpadu zhruba 200 tisíc Kč. Pokud cena za uložení odpadu hodně poroste, bude se muset
taktéž úměrně zvýšit poplatek vybíraný od občanů. Proto je nutné se snažit třídit co nejvíce, aby nám klesalo

množství směsného odpadu. My budeme i nadále posilovat nádoby na tříděný odpad. Do budoucna
uvažujeme zřídit v obci sběrný dvůr a svoz těchto tříděných odpadů bychom provozovali sami. Jestliže
nechceme, aby cena za likvidaci odpadu v budoucnu mnohonásobně narostla, musíme tento problém řešit již
dnes. Mnohokrát jsme též mluvili o neplatičích za odvoz odpadu. Většina po upomínkách zaplatila, bohužel
jsou případy, které absolutně nerespektují tyto výzvy. Proto jsme se museli uchýlit k dosti nepříjemné
záležitosti a předali jsme tyto neplatiče exekutorovi. Soud již vydal rozhodnutí a neplatičům byla nařízena
exekuce na majetek. Je škoda, že neuposlechli výzev na zaplacení a díky tomu touto exekucí přijdou
o mnohonásobně víc peněz. Zimní svoz komunálního odpadu bude zahájen dne 12.října . Svozový den se
mění z úterý na středu.
Co proběhlo v obci v poslední době. Velice povedenou akcí byl znovu obnovený dětský den začátkem
prázdnin. Celý program byl uspořádán v nově vznikajícím tábořišti u Františka Zouzala v Prosenicích, které
nabízí spoustu možností ke sportovnímu a jinému využití. Na dětský den přišlo zhruba 60 dětí, vesměs s rodiči
a musíme říci, že se povedl ke spokojenosti všech.
Lhotecký pětiboj v letošním roce musel být uspořádán pro špatné počasí v sále pohostinství. Třináctý ročník
jakoby přivolal hustý déšť a pořadatelé museli narychlo vymyslet náhradní řešení. Po dohodě všech se pětiboj
přesunul do sálu. Je až s podivem, že se tato improvizace povedla a celá akce včetně večerní zábavy dopadla
nad očekávání dobře.
Dále za zmínku stojí oslava 300 let Božích muk v Kliměticích, která proběhla 6. srpna. Oslavu uspořádali
místní občané. Pěkné počasí přálo, a díky tomu se zde sešlo hojné množství občanů nejen z Klimětic. Nejprve
se šel slavnostní průvod s kapelou přes ves ke křížku, kde byl poté položen věnec. Následoval proslov starosty
obce o historii Božích muk a osady Klimětic. Poté oslava pokračovala u návesního rybníka, kde bylo
připraveno občerstvení. Oslava se dle informací protáhla do ranních hodin následujícího dne.
Jak jistě víte, bývalý majitel rybníků p.Ertl začal postupně prodávat prakticky všechny rybníky, které vlastnil.
Nás by mohlo zajímat, že rybník Jelito koupil Středočeský rybářský svaz a od jara příštího roku bude sloužit
pro sportovní rybolov na rybářské lístky.
Již tuto sobotu 8.řijna se uskuteční další sběr nebezpečného odpadu. Svoz 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. 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, dále
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.
Z nejbližších akcí uvádíme: veřejná schůze proběhne 14. října od 19.30 v pohostinství v Prosenické Lhotě.
Tradiční soutěž v pojídání se uskuteční 3. prosince od 19. hod. opět v sále v Prosenické Lhotě.
Přejeme všem slušným občanům mnoho zdraví a spokojenosti.

Zastupitelstvo obce Prosenická Lhota.

