LHOTECKÝ
ZPRAVODAJ
Obecní úřad Prosenická Lhota.

Vážení a milí spoluobčané,
opět po čtvrt roce Vám přinášíme další lhotecký zpravodaj. Tento způsob informování nachází
u Vás stále větší zájem, o čemž svědčí Vaše kladné ohlasy, které nás velice těší. Samozřejmě jsme se
doslechli i něco málo negativních ohlasů, což je samozřejmě pochopitelné, ale kladných bylo
nesrovnatelně více.
Jak jsme informovali v předchozím zpravodaji o soudním sporu o určení vlastnictví k budově
Pohostinství v Prosenické Lhotě, rádi Vás poinformujeme o dalším dění. Byl nám doručen rozsudek
Krajského soudu v Praze, který po rozhodnutí Nejvyššího soudu pozměnil svoje rozhodnutí tak, že
Pohostinství momentálně nepatří straně žalované ani obci. Obec musí ještě ke všemu zaplatit soudní
výlohy ve výši 61tis. Kč. Proti tomuto nesmyslnému a absurdnímu rozhodnutí podala obec další
dovolání k Nejvyššímu soudu v Brně. Tato dlouho trvající soudní pře se dala zastavit při posledním
rozsudku Krajského soudu, který rozhodl v neprospěch ani jedné strany. Stačilo v době nabytí právní
moci rozsudku stáhnout toto odvolání žalovanou stranou, přičemž by zůstal v platnosti rozsudek
Okresního soudu v Příbrami, který určil výlučného vlastníka Pohostinství obec Prosenická Lhota.
Nikdo by nemusel platit soudní výlohy a nemusely by se vyhazovat další finanční prostředky na další
dovolání. Bohužel ani na tuto alternativu žalovaná strana nepřistoupila, i když už v podstatě nemá
jakoukoliv šanci na úspěch, a měla možnost udělat tak vstřícný krok a zastavit toto nesmyslné
martýrium. Musíme doufat a věřit, že Nejvyšší soud jako při prvním dovolání zruší rozsudek
Krajského soudu, zvítězí zdravý rozum a konečně se věci uvedou na pravou míru, tak jak tomu bylo
vždycky.
Další nemilá věc, kterou se mnozí z Vás už dozvěděli, se stala hasičům. Někdo prořezal 8ks
hasičských hadic a způsobil tak škodu za 21tis Kč.Hadice v té době byly pověšeny na sušáku
v obecním objektu bývalého statku. Neznámý ubožák prořezal pouze nové hadice.
Každá obec je povinna zřídit a provozovat jednotku dobrovolných hasičů. Jednotka je zařazena
do integrovaného záchranného systému České republiky. Členové jednotky chodí na pravidelná
školení a jsou nepostradatelnou složkou tohoto systému. Jakmile dojde k nějaké události, ať požáru
nebo jiné závažné věci na území obce, je povolán Hasičský záchranný sbor a místní jednotka hasičů.
Jejich vybavení musí být v naprostém pořádku, protože může být použito kdykoliv při likvidaci těchto
událostí. Jestliže někdo úmyslně poškodil hasičské vybavení, vystavil v nebezpečí nejenom občany
obce, ale i sám sebe. Člověk, který tento nechutný skutek provedl, by se měl nad sebou zamyslet,
protože nikdo nikdy nemůže vědět, kdy bude potřebovat pomoc hasičů nebo záchranářů. A ještě
pro ujasnění: vedly se diskuse, že si hadice prořezali hasiči sami, aby jim obec koupila nové. Jak bylo
řečeno, došlo k prořezání vesměs nových hadic a dále pak, hasiči dostávají každý rok finanční
příspěvek, a to 300,-Kč na člena. Tzn., že hasiči v Prosenické Lhotě dostanou zhruba 24tis Kč. Za tyto
peníze si nakupují, co potřebují. Takže pro letošní rok hasičům zbylo po nákupu potřebného materiálu
3tis. Kč.
Po dlouhodobém a hlavně bezvýsledném jednání s majiteli pozemků, na kterých se delší dobu nachází
účelové komunikace, jsme na žádost občanů museli začít řešit v obci Prosenice a Prosenická Lhota
problém s příjezdy k nemovitostem. Požádali jsme o spolupráci Krajský úřad, aby nám pomohl
s řešením. I když ze strany obce byla majitelům za tyto pozemky nabídnuta velmi slušná cena, nedošlo
k dohodě, a proto se obec musela pustit do řešení situace cestou, která nebude pro žádnou stranu
příjemná. Majitelé pozemků, na kterých se nachází dlouho užívaná komunikace, a může se jednat i o
komunikaci nezpevněnou, jsou ze zákona povinni tuto komunikaci zde strpět, a pokud jí zatarasí
dopouští se přestupku, který po neodstranění překážky může být pokutován až do výše 300tis Kč.

Z dalších věcí, které stojí za zveřejnění je to, že mám byla odsouhlasena dotace ve výši 90ti %
na pořízení počítačové techniky na zřízení kontaktního místa Czech pointu. Tzn., že obec bude moci
vydávat ověřené výpisy z katastru nemovitostí, výpisy z rejstříků trestů, výpisy ze živnostenského
úřadu atd. Služba bude spuštěna v nejbližší době.
Pro osadu Suchdol jsou už hotovy dva zkušební vrty na posílení místního vodovodu. Po prvních
čerpacích zkouškách vrty vypadají velice dobře, co se týká vydatnosti a kvality. Ve druhé fázi se
plánuje vybudovat v Suchdole vodojem. Na tuto akci, která bude finančně náročná, je nutno zažádat
o dotaci. Dále byla v Suchdole na přání občanů zpevněna a rozšířena komunikace v ulici kolem
Pokorných.
V Prosenické Lhotě byl dokončen projekt na čističku odpadních vod, nyní se čeká na stavební
povolení. Obec bude taktéž žádat o dotaci. Pokud vše půjde dobře, mohlo by se v příštím roce začít se
stavbou.
Další akce, která se po letech vrací do naší obce, je pořádání Rallye Příbram. Tyto závody se uskuteční
v sobotu 19. září. Chceme upozornit všechny občany na skutečnost, že bude tento den uzavřena
pro veškerý provoz komunikace ze Zhorného přes Paseky, Prosenickou Lhotu, Hradíšťko a
Vítěž, a to od 8.15 do 18.00 hodin. Prosím přizpůsobte se této uzávěrce, a pokud možno mějte
trpělivost a hlavně dodržujte bezpečnost a zákazy vstupu do označených míst. Na této rychlostní
zkoušce budou bezpečnost zajišťovat místní hasiči. Pořadatelé nechají na svoje náklady opravit
komunikace, na kterých se rallye pojede. Jedná se zejména o silnici z Pros. Lhoty do Hradíšťka.
Velmi vydařenou akcí byl 11. ročník Lhoteckého pětiboje pořádaný hasiči na návsi v Prosenické lhotě.
Pořadatelé letos nedostali souhlas od majitele rybníka, a proto museli všechny disciplíny připravit
na suchu. To, že se letos pětiboj konal pouze na suchu, neubralo na jeho atraktivitě, ba naopak se
jednalo o jeden z nejlepších pětibojů, jak potvrdilo mnoho z více jak 250ti diváků.
Svoz nebezpečného odpadu proběhne v sobotu 3. října, a to v následujících časech Klimětice
8.40 – 8.45, Suchdol 8.50 – 9.00, Břišejov 9.05 – 9.10, Prosenice 9.15 – 9.25, Prosenická Lhota 9.30 –
9.45 a Luhy 9.50 – 10.00 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. 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.
Další věc, která nás docela mrzí je, že v obci momentálně není kronikář. Kronika se nepsala zhruba
deset let. Obec má povinnost kroniku vést, a to nejenom ze zákona, ale i proto, že je potřeba
zaznamenávat historická fakta pro naše budoucí potomky, aby se dočetli, co se v naší obci dělo.
Myslíme si, že je dost událostí, které by měli být zaznamenány do obecní kroniky. Prosíme Vás,
pokud byste měl někdo chuť se do této nelehké a složité funkce pustit, přihlaste se, prosím,
na obecním úřadě. Tato funkce je samozřejmě finančně ohodnocena.
V neděli 20. září od 14.30 hodin pořádají hasiči již tradiční sousedské posezení na návsi v Prosenické
Lhotě. K poslechu i tanci zahrají jako vždy otec a syn Rabiňákovi s kapelou. V případě nepřízně
počasí se akce uskuteční v hasičské zbrojnici. Občerstvení je zajištěno. Všichni jste srdečně zváni.
Z dalších kulturních akcí je 10. ročník v pojídání. Letos se uskuteční v sobotu 29. listopadu a
pro letošní rok se bude pravděpodobně pojídat tlačenka.
Máte li chuť se na cokoliv zeptat, máte možnost na další veřejné schůzi, která se uskuteční v pátek
18. září od 19.30 hodin.

Zastupitelstvo obce Prosenická Lhota

