Vážení spoluobčané,
dovolte, abychom Vás po delší době opět uvítali na stránkách Zpravodaje a informovali o událostech
a připravovaných akcích v naší obci.
Jako už po několik let na podzim povede částí obce opět rychlostní zkouška závodu Rallye
Příbram, bude to v sobotu 5.10.2013 od 12.00 do 17.30 hod na trase Sedlčany přes
Vítěž, Prosenickou Lhotu, Paseky a cíl v Křečovicích. Organizaci budou zajišťovat jako vždy členové
SDH a další dobrovolníci. Žádáme Vás všechny, kteří se půjdete podívat, abyste dodržovali pokyny
organizátorů a v zájmu vlastní bezpečnosti stáli jen na místech k tomu určených.
Naše obec se díky nové zástavbě rozrůstá a přibývají a budou přibývat noví občané a také
občánci. Protože školka v Kosově Hoře má permanentní nedostatek míst, rozhodlo zastupitelstvo
o realizaci záměru postavit školku přímo v obci. Měla by stát na obecním pozemku za hospodou,
naproti dětskému hřišti. Máme v úmyslu během zimy zajistit potřebné formality včetně zpracování
projektu a zajištění povolení a na jaře hned začít stavět tak, aby bylo možné zahájit provoz v zařízení
od nového školního roku 2014. Kdo by měl zájem o umístění svých dětí od září příštího roku, může si
už nyní podat předběžnou žádost na obecní úřad.
Další významnou investiční akcí je přestavba budovy bývalé školy na obecní byty.
V současnosti je hotový projekt a je vydáno stavební povolení. Začátek adaptace ještě není stanoven.
Máme v plánu po realizaci byty prodat budoucím nájemníkům a představovali bychom si, aby již před
začátkem rekonstrukce se potencionální nájemníci mohli účastnit těchto prací a určit si například
obklady a další vybavení bytu. Následný prodej bytů by se uskutečnil dle dohody mezi obcí a
nájemníky. Již nyní přijímáme žádosti o tyto byty.
Máme radost z toho, že akce čističky odpadních vod se úspěšně rozběhly. Dosud máme
schváleno už 46 žadatelů o domácí čističku. 30 z nich je již realizováno nebo ve výstavbě. I nadále
budeme podporovat občany, kteří mají zájem si ČOV zbudovat. U již realizovaných čističek proběhla
kontrola technika z dodavatelské firmy a můžeme říct, že až na jednu čističku fungují všechny bez
problémů. Je potřeba si uvědomit, že problém septiků v budoucnosti bude stále větší a odvozy dražší.
Jako každoročně i letos se bude svážet také nebezpečný odpad, a to v sobotu 19.10.2013 :
Klimětice:
náves 8.40 – 8.50 hod
Prosenice:
náves 9.25 – 9.35 hod
Suchdol:
náves 8.55 – 9.10 hod
Prosenická Lhota:
OÚ 9.40 -10.05 hod
Břišejov:
náves 9.15 – 9.20 hod
Luhy:
náves 10.10 – 10.20
Do tohoto druhu odpadů patří stará elektronika, vyřazené elektrické spotřebiče, baterie a
pneumatiky. Touto akcí Vám chceme ušetřit cestu do sběrného dvora v Sedlčanech.

Vykoupením pozemků byl ukončen dlouholetý problém s příjezdovou cestou v lokalitě
Prosenic směrem na Paseky. Nyní plánujeme zpevnění a osvětlení cesty, která zajistí všem občanům
v této části obce příjezd k jejich pozemkům.
V současné době rovněž probíhají technické a projektové přípravy na realizaci sběrného
dvora a kompostárny v zemědělském areálu. Máme již schválenou dotaci ve výši 81 % pořizovacích
nákladů na technické vybavení. Nyní probíhá výběrové řízení na nákup techniky, což bude traktor,
svozový valník, obraceč kompostu, štěpkovač a nádoby. Nádoby by měly být rozestavěny v každé
osadě. Do nich patří biologický odpad vhodný ke kompostování, nikoliv plasty, papír a jiné
nerozložitelné odpady, pro něž je rozmístěno ve všech osadách dostatečné množství kontejnerů.
V rámci Evropské unie je náš stát v třídění odpadů hodnocen jako nejlepší, věříme, že k tomu
přispíváte i Vy tříděním svých odpadů.
Nadále uskutečňujeme prodej stavebních pozemků v Prosenické Lhotě a Prosenicích a
vyrůstají zde už nové domy. K pozemkům byla vybudována povrchová kanalizace a byl zpevněn
povrch.
Myslíme také na naše nejmenší a sice výstavbou nového dětského hřiště v Suchdole
na parcele za bývalou prodejnou, kterou pronajal pro tento účel pan Ladislav Pokorný za což mu patří
veliký dík. Hřiště v Luzích dostane nový kolotoč a stávající hřiště v Prosenické Lhotě novou lezeckou
stěnu a houpačku a bude rozšířeno o zbytkovou část pozemku u parcel nad hospodou.
Probíhají přípravy k chystané oslavě 650 let od první písemné zmínky o obci respektive
o osadě Prosenic, která se bude konat 30.8.2014. O přípravách vás budeme informovat a v případě,
že byste měli jakoukoliv zajímavost nebo podnět na toto téma, rádi Vás uvítáme na obecním úřadě.
Jednalo by se hlavně o staré fotografie ze všech osad, protože plánujeme vydat pamětní brožuru
ve které bude zpracována historie, ale i současnost celé obce. Současně na této oslavě bude
slavnostně představen nový znak a prapor naší obce, který nám byl slavnostně předán 10. června
v poslanecké sněmovně. Domníváme se, že tak významné výročí si zaslouží pozornost občanů a
mohlo by přispět k pocitu vzájemné sounáležitosti i hrdosti v nejistotě a zmatku dnešního života.
Pokud by Vás cokoliv z nových projektů zajímalo nebo byste chtěli přinést další vlastní návrhy,
srdečně Vás zveme na veřejnou schůzi, která se koná v pátek 13.9.2013 od 19.30 hod v Pohostinství
v Prosenické Lhotě.

