LHOTECKÝ
ZPRAVODAJ
Obecní úřad Prosenická Lhota.
Vážení spoluobčané,
letošní zima utekla jako voda, a proto Vás chceme informovat, co se událo za poslední měsíce, a co nás
čeká v průběhu letošního roku. V první řadě bychom chtěli poděkovat všem občanům, kteří přišli
na poslední veřejnou schůzi konanou před Vánoci. Hojná účast, která již dlouho na veřejné schůzi nebyla,
nás velice potěšila. Bylo vidět, že Vám nejsou lhostejné problémy v naší obci, zejména problém
s budovou pohostinství v Prosenické Lhotě. Je škoda, že pan Bezkočka, který byl na tuto schůzi pozván,
nenašel odvahu přijít mezi občany a také se k tomuto problému vyjádřit. V současné době obec stále čeká
na vyjádření nejvyššího soudu, kam bylo podáno dovolání. Nyní probíhá soudní spor mezi panem
Bezkočkou a Jednotou Příbram; do sporu se chce vložit pan Mandovec, bývalý majitel pekárny.
Po více jak roce Ministerstvo pro místní rozvoj odsouhlasilo naši žádost o dotaci na opravu
hasičské zbrojnice v Prosenické Lhotě poničené orkánem, a to ve výši 518 tisíc korun. Dotace pokryje
veškeré náklady na opravu. V nejbližší době začneme s výstavbou dětského hřiště v Prosenické Lhotě.
Na tuto akci je přislíbena dotace 150 tisíc korun od krajského úřadu Příbram. V současné době se
projednává závěrečná část první změny územního plánu obce. Všichni se můžete ke změně plánu vyjádřit
při veřejném jednání 6. května 2008 od 10.00hod. na Městském úřadě v Sedlčanech na odboru územního
plánování.
Co nás čeká v nejbližší době? Od 15. dubna se mění frekvence a den odvozu tuhého komunálního
odpadu, a to jednou za čtrnáct dní a vyvážet se bude v úterý. První svoz bude v úterý 15. dubna, dále pak
29. dubna atd. Sběr železného šrotu a autobaterií proběhne v sobotu 19. dubna. Sběr pořádá sbor
dobrovolných hasičů Prosenická Lhota. V sobotu 26. dubna se bude sbírat nebezpečný odpad. Svoz
začne na návsi v Luhách v 9.00, dále pak v 9.15 Prosenická Lhota, 9.25 Prosenice, 9.35 Břišejov, 9.40
Suchdol a v 9.55 Klimětice. Jedná se o tento nebezpečný odpad: absorpční činidla, znečištěné tkaniny od
barev a olejů, brzdové kapaliny, vyjeté oleje, barvy, laky, ředidla, rozpouštědla, kyseliny, louhy a
znečištěné obaly od nich. Dále pak zářivky, výbojky, úsporné žárovky, veškeré elektrické spotřebiče,
lednice, mrazáky, televize, akumulátory, monočlánky a nově pak pneumatiky osobní, nákladní,
traktorové, od kočárků, jízdních kol atd. s ráfkem i bez. Prosíme všechny občany, aby využívali této
bezplatné služby a neodkládali tyto nebezpečné odpady do popelnic a kontejnerů. Děkujeme.
Co nás v současné době velmi trápí, je problém s umístěním čističky odpadních vod pro obce
Prosenická Lhota a Prosenice . Jak jistě víte, byl zadán požadavek na vypracování projektu na kanalizaci
a čističku odpadních vod. Je škoda, že někteří občané vidí v čističce zlo, které by mohlo jejich pozemky
nebo stavby některak ohrozit či omezit. Pro nás se plánuje čistička, která bude mít rozměry malého
rodinného domku. Veškeré čistící nádrže budou v budově a na první pohled nebude zřejmé, že se jedná
o čističku. Ochranné pásmo kolem čističky, tzn. jak daleko od čističky může stát rodinný dům, se nechá
snížit až na 10 metrů. Každý by si měl uvědomit, že stavba čističky nás nemine, protože v budoucnosti by
mohl být velký problém s likvidací odpadních vod. Z tohoto důvodu se obec snaží řešit tento problém již
nyní, protože jestliže nebudeme mít vlastní centrální čističku a kanalizaci, musel by si každý sám vyřešit,
jak bude finančně nákladně odpadní vody likvidovat.
O těchto a jiných problémech se bude jednat na veřejné schůzi, která se koná v pátek 18. dubna
od 19.30. hod v pohostinství v Prosenické Lhotě.

V roce 2008 Vám přejeme mnoho úspěchů a zdraví.
Zastupitelstvo obce Prosenická Lhota

