LHOTECKÝ
ZPRAVODAJ
Obecní úřad Prosenická Lhota.
Vážení spoluobčané,
pomalu a jistě nás opouští léto a my bychom Vás chtěli informovat o dění v uplynulém
období a nastínit, co nás čeká a nemine do konce letošního roku.
Z věcí, které stojí za zveřejnění jsou informace o čističce odpadních vod. Po dlouhém
martýriu, které bylo zaviněno zejména problémy s umístěním čističky, bylo konečně vydáno
stavební povolení na stavbu kanalizace a centrální čističky odpadních vod. Toto je první, ale
velmi důležitý krok, abychom mohli zažádat o dotace. V dnešní době bude velmi těžké sehnat
finanční prostředky na tuto akci, nicméně jsme připraveni podat žádost na získání dotace.
Nikdo nám nezaručí, že dotace bude odsouhlasena ani v jaké výši, ale musíme doufat, že se
nám povede uspět.
Dále byla dokončena druhá změna územního plánu obce, která byla vyvolána na základě
požadavků občanů, kteří se dožadovali zařazení svých pozemků do územního plánu. Náklady
na změnu budou poměrnou částí rozpočteny mezi žadatele. O další změnu se bude žádat
nejdříve za rok. Pokud bude někdo chtít své pozemky zařadit do další změny, musí své
žádosti předkládat na obecním úřadě.
V současné době se zpracovává stavební dokumentace pro územní rozhodnutí na posílení
vodovodu a vybudování rezervoáru v osadě Suchdol. Jedná se o další akci, která je rovněž
finančně náročná a bude taktéž na tuto stavbu žádáno o dotace.
V srpnu bylo provedeno, na přání občanů Klimětic, vybagrování obecního rybníka. Občané
Klimětic si sami udělali z rybníka nový odtok a budují novou kabernu. Oprava rybníka bude
stát cca 160 tisíc korun. Jsou to značné peníze, ale osada Klimětice byla dlouhá léta docela
opomíjena, co se investic týče. Domníváme se, že to jsou prostředky investované na dobrou
věc, která bude sloužit zejména místním občanům.
Jak jsme se již zmiňovali, obec má vypracovaný projekt na rozparcelování obecních pozemků
v Prosenicích, v Prosenické Lhotě a v Luhách pro stavbu rodinných domů. Momentálně jsou
první dvě lokality již geometricky rozparcelovány, jsou podány a již odsouhlaseny žádosti
na připojení lokalit elektrickou energií. V osadě Luhy proběhne toto v nejbližší době. Podle
smlouvy s ČEZ by měly pozemky být zasíťovány do konce letošního roku, a tak by parcely
mohly být k prodeji z jara příštího roku. V Prosenické Lhotě vznikne 9 parcel, v Prosenicích 7
a v Luhách 8. Geometrické plány s rozparcelováním pozemků budou zveřejněny
na internetových stránkách obce. Bohužel v Prosenické Lhotě někdo vytrhal mezníky, které
zde byly nově natlučeny při rozparcelování pozemku. Rozměření nebylo zrovna levné, bude
se muset znova pozvat geometr, aby nazpět mezníky vytyčil. Jsou mezi námi občané, kteří se
baví na úkor nás všech a zbytečně se musí kvůli nim vyhazovat další obecní peníze.
Jak jsme také uváděli, již fungují nové internetové stránky na adrese www.prosenickalhota.cz
Stránky jsou průběžně doplňovány a najdete v nich mnoho užitečných informací. Je zde
úřední deska, kde se zveřejňují usnesení ze schůzí, obecní vyhlášky a další úřední informace.

Na obecním úřadě je možno využít služeb czechpointu, což znamená, že zde můžete získat
ověřené výpisy z katastru nemovitostí, z rejstříku trestů, výpisy z karty řidiče apod.
Co se velmi v letošním roce povedlo, a je to ze strany občanů velmi kvitováno, je rozhodnutí
zaměstnat pracovníka na údržbu zeleně a na další práce v obci. Jsme velice rádi a musíme
takto veřejně poděkovat panu Antonínu Cihlářovi, který tyto práce vykonává ve vysoké
kvalitě a je to ten pravý člověk na správném místě.
Co nás čeká v nejbližší době? Jako v loňském roce, tak i letos se v naší obci pojede Rallye
Příbram. Tato rallye se pojede v sobotu 25. září a start bude tentokrát až v Křečovicích. Dále
se pojede přes Zhorný, Paseky, Prosenice, Prosenickou Lhotu na Hradišťko, Vítěž a cíl bude
v Sedlčanech. Od 8.45 do 16.30 bude tato komunikace pro veškerý provoz uzavřena.
Respektujte, prosím, tyto zákazy a dbejte pokynů pořadatelů. Pořadatelskou činnost mají
na starosti opět místní hasiči.
Dále se uskuteční další sběr nebezpečného odpadu, a to v sobotu 2. října. Svoz proběhne
v následujících časech: Klimětice 8:40 – 8:45, Suchdol 8:50 – 9:05, Břišejov 9:10 – 9:15,
Prosenice 9:20 – 9:30, Prosenická Lhota 9:35 – 9:50 a Luhy 9:55 – 10:05 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.
Od 11. 10. začíná „zimní“ svoz odpadu z popelnic – svoz bude probíhat každý týden
ve středu.
Jak jistě všichni víte, ve dnech 15. a 16. října se uskuteční volby do obecních zastupitelstev.
Volby budou samozřejmě probíhat i v naší obci. Jako doposud se bude volit sedmičlenné
zastupitelstvo. Volby jsou od toho, aby každý občan mohl vyslovit svůj názor. Využijte
tohoto práva a přijďte k volbám, protože momentálně patříme k obcím s velmi malou účastí
při volbách. Ještě v nedávné době tomu bylo naopak. Jak se říká, kdo nechodí k volbám, tak
by neměl ani nadávat. Pokusme se tuto nevalnou statistiku alespoň přiblížit na úroveň
nedávných let. Za končící zastupitelstvo nám dovolte, abychom Vám poděkovali za důvěru a
trpělivost, kterou jste nám dali. Jestli jsme někomu nevyšli vstříc, nebo jestli jsme někomu
podle jeho názoru ublížili, věřte, že jsme to neudělali úmyslně. Nelze vyřešit každý problém,
abychom se zavděčili každému. Dělali jsme tuto práci, jak jsme nejlépe dovedli, zejména
po finanční stránce, jsme se snažili šetřit, kde se dalo, a jako jedna z mála obcí jsme bez
dluhů. Novému zastupitelstvu předáme obec s přebytkem bezmála 14ti miliónů korun, což je
zhruba trojnásobek ročního rozpočtu obce. Toto uvádíme proto, že jsme byli nesčetněkrát
nařčeni z plýtvání finančních prostředků. Je škoda, že nikdo z těch, kteří neustále kritizují
práci obecního úřadu, nenašli odvahu kandidovat do nového zastupitelstva a ukázat, jak se to
má dělat. Budoucímu zastupitelstvu, ve kterém určitě bude dost nových tváří, musíme popřát
mnoho úspěchů v této docela nevděčné práci a hlavně méně takových problémů jako bylo
doposud. Nejsme tak velká obec, abychom neustále řešili problémy, které ve většině
případech jsou spíše spory sousedské, a které by se daly vyřešit zdravým selským rozumem
nebo dohodou.

Ještě jednou děkujeme. Zastupitelstvo obce.

