Vážení spoluobčané. Dovolte nám opět, abychom vám přiblížili
prostřednictvím zpravodaje dění v naší obci. Z akcí, které
proběhly nebo probíhají v posledním období, vybíráme
následující: realizace parcel pro stavbu rodinných domů
v osadě Prosenická Lhota a Prosenice. Prozatím byly prodány tři parcely a dvě jsou
zamluveny. V lokalitě probíhá příprava pro stavbu komunikace a dešťové kanalizace. Je
vydáno stavební povolení a realizace stavby bude probíhat v průběhu následujících dvou let.
V příštím roce se budou připravovat obdobné pozemky pro stavbu rodinných domů
v Luhách.
Z dalších realizovaných akcí uvádíme pronájem domovních čistíren odpadních vod. Jsme
vskutku potěšeni zájmem o tyto domovní čistírny. Do dnešního dne jsme zakoupili dvacet tři
čističek, které jsou již rozděleny mezi žadatele a z toho je jich asi patnáct v provozu. Dále
pak evidujeme dalších patnáct žádostí a nové přibývají. Bohužel byly zpřísněny podmínky
povolování těchto staveb a tak už nestačí jen ohlášení. Ve všem má rozhodující stanovisko
odbor životního prostředí v Sedlčanech. Intenzivně s ním jednáme a chceme, aby noví
žadatelé o ČOV měli podobné podmínky pro podání žádostí jako dosud. Samozřejmě i nadále
chceme pokračovat v podpoře žadatelů o čističku, a proto se budeme snažit řešit problém
s povolováním, aby to bylo pro budoucí žadatele co nejjednodušší. Bližší informace Vám
podáme na obecním úřadu po 1. únoru 2013.
Připojení vrtu pro posílení vodovodu v Suchdole proběhlo v průběhu podzimu. Celou akci
opět realizujeme sami. Do dnešního dne je hotov kompletní přivaděč, studna včetně
oplocení a osazení čerpadlem. Chybí pouze úpravna vody, která bude instalována na jaře.
Musíme touto cestou poděkovat všem občanům Suchdola, kteří se zúčastnili brigády
na položení celého vodovodního vedení a kabelu. Bez jejich pomoci by byla celá realizace
této stavby velmi náročná.
V Suchdole v nejbližší době budou rekonstruovány tři cesty v rámci komplexní pozemkové
úpravy, která zde proběhla. Všechny tyto komunikace se budou realizovat z prostředků
pozemkového úřadu potažmo státu. Po dokončení budou tyto stavby předány do majetku
obce.
Z fondů ministerstva zemědělství se nám podařilo získat dotaci 160 tisíc korun na úpravu
okolí rybníku Jelito. Byly již provedeny zemní práce a osazení pozemku dřevinami, opět
za pomoci brigádníků. Na jaře budou dodělány konečné práce a to montáž laviček a
odpadkových košů a další dokončovací práce. Po dokončení zde vznikne pěkný prostor
s parkovou úpravou. V podobných úpravách bychom chtěli pokračovat i nadále.

V budově obecního úřadu byla provedena kompletní rekonstrukce zasedací místnosti. Toto
byla prakticky poslední místnost, která byla opravena a jediné co ještě nás čeká, je výměna
oken a vchodových dveří. Veškeré práce na rekonstrukci provedl pan Cihlář, kterému
musíme za jeho obětavou práci pro obec poděkovat.
Na podzim tohoto roku došlo k výměně provozovatele pohostinství v Prosenické Lhotě.
Po šestnácti letech ukončila pronájem paní Marie Pflégrová. Za tuto dlouholetou práci
v pohostinství jí patří také poděkování. Novým nájemcem se stal pan František Zouzal.
Budova pohostinství je opět ve vlastnictví obce a my jsme mohli konečně provézt kolaudaci
přístavby sálu.
Budova bývalé školy již postupně chátrá a my musíme řešit co s budovou nadále. Proto jsme
se rozhodli nechat vypracovat projekt na přestavbu na bytový dům. Dle předložených návrhů
to vypadá, že se zde vybuduje pět bytů. Tato akce bude poměrně náročná, nicméně si
myslíme, že navržené řešení je pro budoucí využití této budovy nejlepší. Samozřejmě se
budeme snažit získat dotaci i na tuto akci.
Pro letošní rok jsme museli navýšit poplatek za popelnice. Cenu jsme drželi mnoho let ve
stejné výši, ale neustále se zvyšující se náklady nás nutí ji mírně navýšit. V loňském roce jsme
dopláceli bez mála čtvrt milionu korun z obecní pokladny. Ceny jsou stanoveny takto:
popelnice malá 120 litrů – 1500,‐Kč, popelnice velká 240 litrů 2000,‐ Kč. Osoba samostatně
žijící má slevu na částku 650,‐Kč. Poplatek pro rekreační objekt 600,‐Kč. Věřte, že tyto ceny
jsou jedny z nejmenší v regionu.
Pokud jde o hospodaření obce, i nadále se nám daří, jako každoročně, ušetřit peníze i přesto,
že se poměrně hodně investuje do rozvoje naší obce. V tomto roce se nám podařilo ušetřit
bezmála milion korun.
Nyní nám dovolte pozvat vás na několik kulturních akcí, které se uskuteční v nejbližší době.
Již tuto sobotu 22. prosince od 19.30 hodin se koná tradiční vánoční veřejná schůze
zastupitelstva, kde máte poslední možnost se dozvědět něco více o dění v obci, nebo se na
cokoliv zeptat. V pátek 28. prosince pořádají hasiči již také tradiční vepřové hody a to
od ranních hodin na návsi a v hasičárně v Prosenické Lhotě. Celá akce bude pokračovat
odpoledne i večer a to s hudebním doprovodem tria harmonikářů a vozembouchu. Zváni
jsou všichni občané.
Výroční valná hromada Sboru dobrovolných hasičů Prosenická Lhota se koná 12. ledna od 19
hodin v místním pohostinství. Hasičský ples se uskuteční 26. ledna. K tanci a poslechu bude
hrát skupina Čejka band.
Veselé prožití svátků vánočních a mnoho zdraví, štěstí, lásky a zdravého rozumu
v následujícím roce přeje zastupitelstvo obce Prosenická Lhota.

