LHOTECKÝ
ZPRAVODAJ
Obecní úřad Prosenická Lhota.
Čtvrt roku uběhlo jako voda a proto nám dovolte, abychom Vás v tomto jarním čase
opět poinformovali o dění v naší obci.
Zima je už konečně za námi a jak všichni dobře víte, byla abnormálně vydatná
pokud jde o sněhové srážky. Po celou dobu jsme se snažili udržovat místní
komunikace i nádvoří ve sjízdném stavu. Samozřejmě nejde z těchto pozemků
odklidit sníh okamžitě jak napadne.
Obec se skládá ze šesti osad a z jediným traktorem nelze toto stihnout okamžitě.
Jedno prohrnutí celé obce trvá pět až šest hodin. Někteří občané tuto práci
neusnadňují a nechávají zaparkovaná vozidla na ulici, což prohrnování ještě
zpomaluje. Na odklízení sněhu se podílel i Josef Pudil se svým bagrem. Pokud jsme
někomu způsobili problémy, tak se omlouváme.
Další zprávou, která stojí za zveřejnění, je skutečnost, že obec má nové internetové
stránky. Obec je povinna ze zákona tyto stránky mít, řádně je provozovat a
doplňovat. Jsou zde užitečné informace o obci, dále usnesení ze schůzí
zastupitelstva, upoutávky na kulturní a jiné akce, fotogalerie atd. Také jsou zde
zveřejněny všechny Lhotecké zpravodaje, takže si zde můžete přečíst o tom, co nás
potkalo za poslední tři roky, od té doby co zpravodaj pravidelně vychází. Oživit si tyto
informace není nikdy na škodu, protože člověk rychle zapomíná. Adresa těchto
stránek je www.prosenickalhota.cz
V předchozím zpravodaji jsme sháněli pracovníka na práce v obci. Na tuto pozici byl
vybrán pan Antonín Cihlář. Jeho pracovní náplň bude spočívat zejména v sekání
obecních ploch ,návsí atd. Obec zakoupila na sekání zahradní traktor. Dále se bude
starat o vodovod a další potřebné práce v obci a samozřejmě o zimní údržbu. Pokud
budete mít potřebu nebo nápad provést v obci nějaké práce tohoto druhu, nahlaste
prosím toto na úřadě.
Jako každý rok ,tak i letos je opět problém s neplatiči. Jedná se o nezaplacení za
odvoz tuhého komunálního odpadu a poplatek za psa. Opět upozorňujeme občany,
kteří tak ještě neučinili, že mají zákonnou povinnost platit za řádnou likvidaci TKO.
Všichni byly obesláni dopisem. Na tuto výzvu reagovala zhruba třetina. Zastupitelstvo
obce na schůzi rozhodlo, že od neplatičů, kteří neuhradí poplatek za likvidaci TKO,
bude tato částka vymáhána soudní cestou s následnou exekucí. Tato částka se
může takto vyšplhat až na desetinásobek, což už někteří neplatiči v okolních obcích
pocítili. Důrazně upozorňujeme ty, kteří ještě nezaplatili, ať toto učiní co nejdříve a
předejdou tak velkým nepříjemnostem. Jinak všem ostatním kdo řádně platí
děkujeme a zejména těm občanům, kteří odpad třídí. Vytříděného odpadu je čím dál
více a proto v osadách nádoby na tento odpad doplňujeme. Snažte se prosím
odpadky vhazovat do nádob do kterých patří.Stává se ,že někteří občané vhazují do
těchto nádob odpad úplně jiného charakteru např. mrtvé králíky a podobně.
Z tříděného odpadu se obci vrací část finančních prostředků zpět. Za loňský rok to

bylo zhruba 40 tisíc korun. Přesto se z obecních prostředků na likvidaci odpadu
doplácí bezmála 200 tisíci korun ročně.
Co nás čeká v nejbližší době? V první řadě upozorňujeme všechny občany, že již
tuto sobotu 17. dubna se koná sběr nebezpečných odpadů.
Svoz bude probíhat následovně : Klimětice náves:
8.45 - 8.50 hod.
Suchdol náves:
8.55 - 9.05 hod.
Břišejov:
9.10 - 9.15 hod.
Prosenice:
9.20 - 9.25 hod.
Prosenická Lhota:
9.30 - 9.45 hod
Luhy:
9.50 - 10.00 hod.
Bude se sbírat 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 dále pak pneumatiky osobní, nákladní, traktorové, od kočárků,
jízdních kol atd. s ráfkem i bez. Respektujte prosím případné zdržení. Prosíme
všechny občany, aby využívali této bezplatné služby a neodkládali tyto nebezpečné
odpady do popelnic a kontejnerů. Děkujeme.
Tento den tedy v sobotu 17. dubna od 9. 00 pořádá Sbor dobrovolných hasičů
Prosenická Lhota sběr železného šrotu . Bude se sbírat v Pros. Lhotě, Prosenicích
v Luhách a v Kliměticích. Šrot prosíme vyndávejte před své domy až v den sběru,
nebo ho nechte za plotem. Děkujeme.
Hasiči ze Suchdola sběr železa pořádají o týden déle a to a sobotu 24. dubna.
Dále hasiči z Pros. Lhoty zvou všechny občany na tradiční čarodějnice a stavění
máje na návsi, které se konají v pátek 30. dubna v podvečer. Občerstvení je
samozřejmě zajištěno.
Okrskovou soutěž hasičů v letošním roce pořádají hasiči ze Suchdola v sobotu 8.
května od 12. hodin v Prosenické Lhotě pod hospodou. Po skončení soutěže ve
večerních hodinách je naplánovaná pouťová zábava se skupinou Franťák rock.
110. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů Suchdol se bude slavit v neděli
4.července. Program a začátek slavnosti bude upřesněn pořadateli. Po skončení
slavnosti proběhne v Suchdole taneční zábava se skupinou Čejka band a to od 21.
hodin na přírodním parketě.
Nejdůležitější událostí v letošním roce pro budoucí chod a dění v obci budou volby
do obecních zastupitelstev. Tyto volby se budou konat v říjnu . Někdo může říci, že je
brzy mluvit o volbách půl roku předem, nicméně je potřeba ,aby každý přemýšlel o
tom zda by se nechtěl stát zastupitelem. Kritiků je hodně, ale těch kteří by tuto
nevděčnou práci dělali, je velmi málo.
Přejeme vám všem pěkné jarní dny.
Zastupitelstvo obce Prosenická Lhota

