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Vážení spoluobčané, rok 2018 se pomalu naplňuje a rádi bychom Vás na jeho konci opět
informovali o dění v naší obci. Na úvod začínáme s novinkami, které začnou platit hned od Nového
roku.
Již máme dokončenou a zkolaudovanou stavbu našeho nového sběrného dvora v zemědělském
areálu v Prosenické Lhotě podpořenou dotací ve výši 85% z celkových nákladů z Operačního
programu Evropské unie Ministerstva životního prostředí. Sběrný dvůr nám začne sloužit od 1.1.2019.
Odpady mohou do sběrného dvora ukládat pouze občané - fyzické osoby nepodnikatelé s trvalým
pobytem v osadách: Břišejov, Klimětice, Luhy, Prosenice, Prosenická Lhota a Suchdol v provozních
hodinách prozatím každé úterý 14:00-16:00; nebo je možná domluva na tel: 607 104 304 (volejte
pouze PO-PÁ 8-15hod). Dále na webových stránkách obce: www.prosenickalhota.cz bude záložka
SBĚRNÝ DVŮR, kde budou aktuální novinky z provozu sběrného dvora, případně Vám informace
poskytneme osobně na OÚ. Právnické osoby, nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání, při jejíž
činnosti vznikají odpady, nesmí odpady ukládat na sběrný dvůr s výjimkou plastů a papíru. Při
ukládání odpadů jsou občané povinni řídit se pokyny obsluhy sběrného dvora a vytříděné odpady této
osobě předat.
Do sběrného dvora můžete bezplatně odvážet tyto druhy odpadů:
plasty, sklo, papír, nápojové kartony, směsný komunální odpad, bioodpad, objemný odpad,
kovy, textil, úsporné žárovky, zářivky, potravinářský olej ...
kompletní elektrospotřebiče – televize, rádia, počítače, mikrovlnné trouby, ledničky, pračky,
vysavače, varné konvice, kuchyňské roboty, sekačky,…
nebezpečné odpady – barvy, oleje (motorové, převodové, mazací) olejové filtry, monočlánky,
autobaterie, brzdové kapaliny, absorbční činidla,…
pneumatiky - 4 ks na jednu domácnost/rok, jinak 50Kč/ks.
stavební a demoliční odpad – 1 vozík/rok za osobní automobil, jinak 500Kč/1 vozík. V případě
potřeby je možné odvážet na překladiště odpadů Kosova Hora. Pro odložení stavebního odpadu je
možné objednat kontejner, který bude přistaven a odvezen za úplatu na náklady objednatele.
Objednávky přijímáme na OÚ Prosenická Lhota.
Jarní a podzimní svozy nebezpečných odpadů a elektroodpadů, dále pak přistavování kontejnerů na
velkoobjemový odpad bude pokračovat i nadále. Svoz těchto odpadů budeme zabezpečovat sami.
Občané, kteří si zajišťují sami odvoz kovů, prosíme, jestli by nám na OÚ přinesli váženky – můžeme
zahrnout do odměn od EKO-KOM.
Po šesti letech jsme nuceni z důvodu razantního navýšení cen skládkovného a ceny svozu
odpadu zvýšit cenu poplatků za svoz komunálního odpadu s účinností od 1.1.2019. Osoba samostatně
žijící a rekreanti: 650,- Kč, 2 členná domácnost: 1500,-Kč; vícečlenná domácnost s popelnicí 120l:
2000,- Kč, vícečlenná domácnost s popelnicí 240l: 2500,-Kč. Poplatek je nutné uhradit do konce ledna
2019; od února již Vaše popelnice nebudou sváženy, pokud nebudete mít platnou známku na r. 2019.
Jen pro Vaši informaci: roční náklady na svoz komunálního odpadu činí 360tis. Kč a na poplatcích je
ročně vybráno 254tis. Kč; po zdražení by mělo být vybráno 316tis.Kč.

Další zdražování (po 8mi letech) čeká občany odebírající pitnou vodu z veřejných vodovodů
Suchdol a Prosenice. Kalkulace ceny vodného pro rok 2019 je provedena dle Přílohy č. 19 k Vyhlášce
č. 428/2001 Sb., která vychází ze skutečných nákladů za rok 2018. Do obou obecních vodovodů bylo
za poslední léta investováno mnoho finančních prostředků do modernizace a posílení stávajících
zdrojů. Tyto nákladné investice se nepromítají do ceny vodného, protože obec dotuje výši odpisů a
tvorbu rezervního fondu na obnovu vodovodů. Cena tak byla stanovena ze skutečných výdajů na
správu vodovodu, rozborů vody, elektrické energie ve výši 31,00Kč/1m3. Cena bude platná od
1.1.2019.
Co se dělo v naší obci od posledního srpnového zpravodaje? Proběhly další komunální volby.
Po velmi dlouhé době ukončil své působení v zastupitelstvu pan Josef Pudil z Klimětic (od r. 1990) a
dále pan Ladislav Pokorný ze Suchdola (od r. 2010). Oběma bývalým zastupitelům děkujeme za jejich
odvedenou práci a přejeme jim hodně zdaru do dalšího života. Pět zbývajících zastupitelů opět
kandidovalo do dalšího volebního období a všichni byli opět zvoleni. Novými členy jsou Jan Bouše
ml. z Prosenice a Luděk Bechyně z Prosenické Lhoty. Celému novému zastupitelstvu přejeme, aby
jejich mnohdy nelehké rozhodování, přinášelo obci užitek a další rozvoj.
V srpnu začala větší rekonstrukce budovy obecního úřadu. Rekonstrukci jsme započali
výměnou oken a vchodových dveří, dále pak jsme pokračovali s kompletní rekonstrukcí kanceláře
starosty, která již bude v brzké době dokončena. V neposlední řadě byla provedena úprava zasedací
místnosti, knihovny a archivu. Z knihovního fondu bylo cca 1/3 knih vyřazeno; nyní je knihovní fond
lépe uspořádaný a otevřený pro veřejnost každé úterý od 16:30-17:30hod. Kurz paličkování se koná
každý pátek od 17:00 do 20:00hod pod vedením paní L. Pokorné, nyní probíhá v zasedací místnosti
OÚ.
Na první adventní neděli dne 2.12. se uskutečnilo již tradiční rozsvěcení vánočního stromu u
MŠ Lípánek. Velmi děkujeme celému personálu MŠ Lípánek za zajištění této radostné akce ať již
formou občerstvení, ale i vystoupení dětí pod vedením paní ředitelky Mgr. Marcely Horníkové a paní
učitelky Veroniky Švehlové. Letos nás bohužel velmi zarmoutilo počasí, a tak celá akce s vystoupením
probíhala v sále Pohostinství. Hojná účast nás velmi mile potěšila. Na závěr se konalo překvapení
uspořádané díky naší nové spoluobčance Ing. Elen Kadeřábkové, která zorganizovala a nacvičila
pěvecké vystoupení – zpívání vánočních koled. Velmi děkujeme „kvintetu“ ve složení: Jan Bouše ml.,
Marie Neradová, Václav Hlušička, Jan Čížek a Elen Kadeřábková za velmi zdařilé vystoupení. Pevně
doufáme, že jejich nadšení a elán přetrvá i v nadcházejícím roce a přiláká další nadšence.
Na závěr nám dovolte shrnutí plánovaných akcí a především přijměte pozvánku na tyto akce:
- pátek 28.12.2018 od ranních hodin – již tradiční posezení v hasičské zbrojnici včetně přípravy a
následné konzumace vepřových zabijačkových výrobků s hudebním doprovodem
- sobota 5.1.2019 od 19hod – výroční hasičská schůze SDH Prosenická Lhota – Pohostinství
Prosenická Lhota
- pátek 18.1.2019 od 19hod – výroční hasičská schůze SDH Suchdol – hasičská zbrojnice
Suchdol
- sobota 26.1.2019 od 20hod – tradiční hasičský ples se skupinou Tahimel – bohatá tombola
zajištěna – v sále Pohostinství v Prosenické Lhotě
- 15.2.2019 – ples ZŠ Kosova Hora
- 16.2.2019 od 14:00hod dětský maškarní karneval (termín ještě může být změněn)
- 23.2.2019 od 13:00hod masopustní průvod (termín ještě může být změněn)
Na závěr přejeme všem slušným občanům mnoho zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce. Méně
anebo vůbec žádné starosti a hlavně dobré sousedské vztahy. Pro ty ostatní taktéž hodně zdraví, ale
hlavně více zdravého rozumu. Zastupitelstvo obce Prosenická Lhota.

