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Vážení spoluobčané,
v tomto letním čase nám dovolte informovat vás opět o dění v naší obci.
V uplynulém období zastupitelstvo obce na základě dotazníku od občanů rozhodlo o podpoře těm,
kteří požádají o domovní čistírnu odpadních vod. Podpora obce spočívá v pronájmu na pět let s tím,
že po uplynutí této doby se čistička stává majetkem žadatele. Výše pronájmu byla stanovena na
jednorázovou částku 5tisíc korun. Obec oslovila několik firem, které se zabývají výrobou nebo
prodejem těchto čističek. Z obdržených nabídek byla vybrána firma Biowa Zdiby, která předložila
nejlepší podmínky. Možnosti pronájmu využilo již 6 žadatelů, kterým již byly čističky dodány.
Momentálně se hlásí další žadatelé. Do konce roku plánujeme odebrat minimálně 20 kusů. Apelujeme
na všechny, kteří mají v plánu pořídit si čističku, nechť si vyřídí na stavebním úřadě v Sedlčanech
povolení, které se provádí formou územního souhlasu. V současné době není problém s povolováním
čističek, a proto kdo má opravdový zájem, je možnost informovat se blíže na obecním úřadě, kde
máme pro tento územní souhlas formuláře. V brzké době má být schválen nový stavební zákon a
nikdo nemůže potvrdit, že i nadále se budou čističky povolovat tímto poměrně jednoduchým
způsobem.
Jak jsme již uváděli, byl zahájen prodej stavebních parcel v Prosenicích a Prosenické Lhotě. Bohužel
není dokončena přeložka stávajícího nadzemního vedení na části parcel v Prosenické Lhotě. Stavba
měla být dle smlouvy z ČEZ dokončena do poloviny dubna. Pro nás to znamená, že nemůžeme zatím
prodávat pozemky, přes něž toto vedení vede. Jedná se o 4 parcely. Co však je v této záležitosti pro
nás pozitivní, je to, že se tímto námi nezaviněným zdržením snižuje cena, kterou jsme za přeložku
zaplatili. Ve smlouvě je totiž uvedeno, že když stavba nebude dokončena do šesti měsíců od předání
staveniště, tak se cena přeložky úměrně snižuje a to dle doby prodlení. Na příjezdových komunikacích
k těmto parcelám se ještě tento rok začne budovat dešťová kanalizace a veřejné osvětlení. V dubnu
byl položen hlavní řád dešťové kanalizace a to od hranic těchto parcel až k rybníku Políčí, který byl
plánován více jak dvacet let. Dále bylo položeno plastové potrubí do škarpy od Prosenic k budově
bývalé školy. Celkem se jednalo o víc jak 700 metrů potrubí. Veškeré práce byly provedeny opět
svépomocí.
Z dalších důležitých věcí, které stojí za zmínku je, že jsme zakoupili drtič větví za traktor. Drtič
zpracuje větve do průměru deseti centimetrů na zhruba sedmicentimetrové špalíky. Drtič bude
využíván na brigádách při vyřezávání náletových dřevin. Dříve se veškerý materiál likvidoval
pálením. Dále se nám naskytla výhodná koupě traktoru s ramenovou sekačkou na vysekávání příkopů
od Údržby silnic Osečany. Cena tohoto traktoru byla stanovena na 66 tisíc korun. Traktor i sekačka
jsou ve velmi slušném stavu, a proto jsme se rozhodli tyto stroje zakoupit. Je to další užitečný
prostředek, který bude sloužit pro údržbu naší obce. Můžeme říct, že jsme prakticky schopni veškerou
údržbu naší obce provádět sami. Touto cestou chceme moc poděkovat panu Cihlářovi, který vykonává
veškerou údržbu obce, ale i ostatní práce související s provozem a fungováním obce.

Opět, jak je pomalu v každém zpravodaji zmiňováno, je problém s některými občany a jejich
nakládáním s komunálním odpadem. V dnešní době je nutné komunální odpad co nejvíce třídit.
Třídění je cestou k tomu, že se poplatky do budoucna nebudou zvyšovat. Upozorňujeme, že plechové
kontejnery na návsích jsou určeny pro osoby, které mají na území obce nemovitosti k rekreačním
účelům. Je s podivem, že i když není rekreační sezóna, jsou kontejnery plné. My samozřejmě víme,
kdo tyto kontejnery využívá a je smutné, že někteří z těchto občanů nemají poplatek za likvidaci
komunálního odpadu ani zaplacený. Tito občané samozřejmě budou vyzváni k zaplacení a nemusíme
připomínat, že pokud nedojde k úhradě, bude jim hrozit exekuce. Mnoho občanů též vhazuje
do popelnic a kontejnerů takzvaný biologicky rozložitelný komunální odpad. Jedná se zejména o
trávu, listí, ale i zbytky potravin a podobně. Uvědomme si všichni, že se na skládce se platí za váhu
odpadu a v těchto odpadech je bezmála 90% vody. Takže vlastně my všichni platíme za vodu
některých nezodpovědných občanů jen proto, že nevyužijí na likvidaci těchto odpadů kompostér. Na
druhou stranu musíme pochválit vás, kteří se snažíte čím dál více třídit odpad, kterého opravdu
každým rokem přibývá a obci se tak vrací část peněz zpět.
Z plánovaných akcí, které ještě v letošním roce chceme realizovat, je připojení nového vrtu pro
vodovod v Suchdole. V současné době čekáme na stavební povolení. Jedná se o přípojku 900 metrů
dlouhou, takže tato akce bude dosti náročná, nic méně plánujeme jí provést sami. Dále v tomto roce
začneme s úpravami v okolí rybníku Jelito. Na tuto akci jsme získali dotaci ve výši 157 tisíc korun
prostřednictvím MAS Sedlčansko z fondu SZIF Ministerstva zemědělství. Pro začátek chceme začít
na bývalé pláži. Vzniknou zde pískové cesty, podél kterých budou umístěny lavičky a dojde k osazení
ploch dřevinami. Bude se jednat o parkovou úpravu podobnou jako je ve Štětkovicích, ale samozřejmě
ne v takovém rozsahu. V další etapě bychom chtěli pokračovat v tomto stylu též okolo rybníku Políčí.
Zde by se jednalo o prořezání náletových a vysazení nových dřevin a úpravu stávající komunikace.
Toto je samozřejmě vize, která by se realizovala v dalších letech, pokud bude vůle a chuť.
Několik slov ke knihovně a vedení kroniky. Knihovna obsahuje téměř 3000 svazků, opravdu každý si
může vybrat podle svých zájmů. Je zde hodně starých knih, z nichž některé pamatují i začátky
knihovny. Postupně chceme knihy doplnit o nové tituly, o jejichž vydání dostáváme pravidelné
informace. A naopak některé velmi staré knihy, které už čtenáři nevyhledávají, nabídnout
antikvariátům. Dobře funguje spolupráce s Knihovnou Jana Drdy v Příbrami, jejíž pracovnice
umožňují našim čtenářům seznámit se s tamním knižním fondem. Pokud jde o obecní kroniku, je v ní
pokračováno průběžně a zapisovány zejména obecní události, ale i aktuality z našeho života.
V zimním období plánujeme uskutečnit večery nad kronikou, ty bývaly v minulosti velmi oblíbené.
Z nejbližších kulturních akcí uvádíme: Dětský den se koná již tuto sobotu 30. června od 14 hodin opět
v tábořišti u Františka Zouzala v Prosenicích. Pro děti budou připraveny soutěže o ceny, dále pak jízda
na koních, horolezecká stěna, trampolína, opékání buřtů a cukrová vata. Děti i dospělí si mohou též
zacvičit zumbu pod vedením cvičitelky. O týden později v sobotu 7. července se bude konat taneční
zábava se skupinou Starej Matyas a to od 21hodin. Zábava bude venku za hospodou, při nepříznivém
počasí v sále. Lhotecký pětiboj je naplánován na sobotu 28. července od 13 hodin na návsi
v Prosenické Lhotě. Začátkem září plánujeme opět sousedské posezení. O dalších akcích Vás budeme
průběžně informovat.
Pokud se nás chcete na cokoliv zeptat, máte možnost na veřejné schůzi, která proběhne v pátek
6. července od 19.30 v Pohostinství v Prosenické Lhotě.
Zastupitelstvo obce Prosenická Lhota.

