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Obecní úřad Prosenická Lhota

Vážení spoluobčané,
začíná nám jarní období nového roku a my se Vám opět hlásíme, abychom Vás informovali o novinkách
a dění v naší obci.
Hned po novém roce jsme intenzivně řešili naše dva vodohospodářské projekty. Na suchdolský
vodojem máme vyhlášené výběrové řízení a v průběhu dubna bychom měli znát dodavatele na tuto
stavbu. Pro umístění vodojemu a úpravny vody jsme odkoupili pozemek, kde nyní probíhá vyřezávání
dřevin. Vše připravujeme, abychom v průběhu léta mohli podepsat smlouvu s dodavatelem a během
podzimu nastala realizace projektu, tj. umístění vodojemu 2 x 15 m3, připojení na současný vodovod a
elektro přípojka. Věříme, že tak napomůže suchdolským spoluobčanům, aby měli dostatek pitné vody
kdykoliv během roku. Projekt bude realizován za pomoci dotace financované z Ministerstva zemědělství
a spoluúčasti obce.
Druhý náš vodohospodářský projekt je zaměřený na prosenický vodovod, kde máme právoplatné
stavební povolení na rozšíření vodovodu směrem k Mateřské škole Lípánek a Pohostinství. Nyní
čekáme na vyhlášení vhodné výzvy – opět předpokládáme podání žádosti o dotaci z Ministerstva
zemědělství.
V zimním období jsme opět rozšířili množství kontejnerů na tříděný odpad v jednotlivých
osadách a vzniklo i nové sběrné místo před budovou bývalé školy na pomezí osad Prosenice a
Prosenická Lhota. Sběrná místa ještě budou rozšířena do letních prázdnin o kontejnery na sklo. Jak jsme
již avizovali v minulém zpravodaji, ke kontejnerům přibyly i šedé popelnice na kovy, kterých začínáte
více využívat. Připomínáme, že kovy jsou plechovky od potravin, nápojové plechovky, nádoby od
kosmetiky (sprej bez víčka, některé krémy), případně ostatní kovové obaly. Za třídění odpad se nám
formou odměn vrací finanční prostředky, které pokryjí kompletně svoz. Prosíme Vás o co největší
třídění Vašeho odpadu, což nám napomůže snížit množství směsného komunálního odpadu a tím tak
docílit snížení nákladů na svoz tohoto odpadu. Pro Vaši informaci obec v loňském roce doplácela za
svoz komunálního odpadu více jak 25 % nákladů na tuto službu. Nezapomeňte, že hnědé kontejnery
jsou Vám k dispozici pro třídění Vašeho biologického odpadu, tj. listí, tráva, plevel, zbytky ovoce,
zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, zbytky rostlin, piliny, hlína z květináčů, spadané ovoce atd.
Mezi bioodpad nepatří: zbytky jídel (tzv. gastroodpad), jedlé oleje, kosti, maso, kůže, uhynulá zvířata,
exkrementy masožravých zvířat, znečištěné piliny a všechny další biologicky nerozložitelné odpady.
Váš bioodpad bude zpracován na kompost, který je využíván v zemědělství, pro zeleň či na rekultivaci.
V sobotu dne 25. března 2017 dobrovolní hasiči Prosenická Lhota a v sobotu
dne 8. dubna 2017 dobrovolní hasiči Suchdol plánují uskutečnit sběr a svoz železného šrotu. Prosíme
Vás o zanechání Vašeho železného odpadu před domem až v den svozu.
V sobou 25. března 2017 zároveň proběhne pravidelný svoz nebezpečného odpadu
v jednotlivých osadách obce Prosenická Lhota, tj. Klimětice 8:40-8:50, Suchdol 8:55-9:10, Břišejov
9:15-9:20, Prosenice náves 9:25-9:35, Prosenická Lhota u OU 9:40-10:05 a Luhy náves 10:10-10:20.
Nebezpečným odpadem jsou: veškerá elektronika, vyřazené elektrické spotřebiče, baterie, pneumatiky,
obaly od barev apod. Uvedený odpad je přijímán v obvyklém množství, který může občan vyprodukovat
za cca 6 měsíců. V žádném případě sem nepatří odpad vytvořený z podnikání, který můžete případně

odvézt přímo do sběrného dvora v Sedlčanech. Pevně věříme, že tento svoz nebezpečného odpadu bude
nahrazen novým sběrným dvorem v zemědělském areálu Prosenická Lhota, který Vám, milí
spoluobčané, bude sloužit celoročně. Změna svozu TKO 1x za 14dní bude upřesněna během měsíce
dubna.
Od 3. dubna Vám budeme opět přistavovat červený kontejner na velkoobjemový odpad vždy na
jeden týden do jednotlivých osad. Rozpis přistavení kontejneru: Klimětice: 3.-9.4., Suchdol: 10.-16.4.,
Břišejov: 17.-23.4., Prosenice: 24.4.-1.5., Prosenická Lhota 2.-9.5. a Luhy: 9.-16.5. Velkoobjemovým
odpadem jsou: nábytek, gauče, lina, koberce, matrace apod. Prosíme, nevhazujte: větve, stavební suť,
pneumatiky, kamení a jiný stavební odpad.
Velmi rádi jsme se přihlásili s pomocí na uspořádání sbírky pro Diakonie Broumov, sociální
družstvo. Od 3.-5.4.2017 od 8-11 hod a Po, ST od 16:30-18hod budeme na Obecním úřadě přijímat Váš
nashromážděný vyřazený textil. V příloze našeho zpravodaje naleznete detaily požadavků na textil,
které jsou pozměněny. Uskutečněním této sbírky podáváme pomocnou ruku lidem v sociální nouzi, ve
které se nacházejí. Vytříděný textil je rozesílán jako materiální pomoc lidem v České republice,
východní Evropě a v zemích třetího světa, zejména v Africe. Důležitým aspektem činnosti Diakonie
Broumov je také ochrana životního prostředí. 95 % Vámi darovaného textilu je smysluplně využito, ať
již k zmíněné materiální pomoci, tak i k další recyklaci.
Přímo v budově obecního úřadu můžete odložit Vaše veškeré drobné elektrozařízení z kanceláře
i z domácnosti (s výjimkou zářivek), např. nefunkční kalkulačky, telefony, drobné počítačové vybavení,
walkmany, MP3 přehrávače a další. Do horní části boxu se vhazují použité baterie a akumulátory. Nově
jsme zde ještě vytvořili sběrný box pro sběr Vašich použitých tonerů a cartridge všech výrobců a typů.
Prosíme, vhazujte tonery v airbagu (vzduchový obal), igelitovém sáčku, novinách nebo jinak zabalený
(aby nedošlo k jejich poškození). Nevhazujte tonerové válce.
Dne 24. června plánujeme uskutečnit již potřetí znovuobnovenou tradici – vítání občánků.
Prosíme rodiče narozených dětí od 15.4.2016-31.5.2017 s trvalým pobytem v obci, aby nám sdělili svůj
zájem zúčastnit se této radostné akce a to buď osobně na obecním úřadě nebo telefonicky na tel. čísle
724 181 367, případně emailem na prosenickalhota@seznam.cz do 9.6.2017. Akce se uskuteční v
prostorách naší mateřské školy s vystoupením dětí z MŠ včetně následného fotografování.
A na závěr nám dovolte shrnutí plánovaných akcí a přijměte pozvánku na tyto akce:
25.3.2017 sobota - svoz nebezpečného odpadu
25.3.2017 sobota – sběr železného šrotu SDH Prosenická Lhota
8.4.2017 sobota – sběr železného šrotu SDH Suchdol
3.-5.4. 2017 - příjem Vašeho vyřazeného textilu na OÚ Prosenická Lhota: pro Diakonie Broumov
30.4.2017 – tradiční pálení čarodějnic – hasičárna Prosenická Lhota – od dopoledních hodin
4.5.2017 od 8 do 16hod – zápis do MŠ Lípánek pro šk.rok 2017/2018 a den otevřených dveří MŠ
14.5.2017 – pouť v Prosenické Lhotě, od 10:00 hod tradiční pouťový fotbálek za Pohostinstvím
v Prosenické Lhotě
10. nebo 17. 6. 2017 – dětský den
24.6.2017 – vítání nových občánků: MŠ Prosenická Lhota
Zastupitelstvo obce Prosenická Lhota

Ve čtvrtek 4. 5. 2017 od 8.00 hod. do 16.00 hod. se bude konat zápis do Mateřské školy
Lípánek v Prosenické Lhotě. K zápisu pro nový školní rok přinese jeden z rodičů občanský průkaz a
rodný list dítěte. V tento den bude školka otevřena pro všechny zájemce, kteří se chtějí podívat se svými
dětmi na prostředí školky, pohrát si, seznámit se s paní učitelkami a personálem školky a popovídat si o
všem, co Vás zajímá.
Přijďte se podívat, rádi Vás uvidíme!
Mgr. Marcela Horníková

