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Obecní úřad Prosenická Lhota

Vážení spoluobčané,
přinášíme Vám novinky z obecního úřadu.
Během letního období jsme započali hned několik náročných investičních akcí. Největší a
nejdražší akce je výstavba vodojemu a úpravny vody v osadě Suchdol. Firma Šindler, důlní a stavební
společnost s r.o. již provedla veškeré stavební práce, a to stavbu vodojemu o objemu 2x15m3 včetně
armaturní komory, domečku pro umístění technologie na úpravu vody a příjezdovou komunikaci.
Výstavba se neobešla bez problémů, např. doprava a umístění železobetonových prefabrikátů a několik
havárií v dodávce vody v důsledku napojování přivaděče vody na stávající vodovodní řád. Během
měsíce října zde bude probíhat instalace plně automatické technologie na úpravu vody a do konce
listopadu plánujeme uvést zařízení do zkušebního provozu. V okolí stavby je plánovaná výsadba nových
dřevin. Akce je dotovaná ve výši 50 procent ze zdrojů státního rozpočtu ČR a 50 procent z rozpočtu
obce. Pevně doufáme, že akce bude zdárně dokončena a občané Suchdola tak budou mít k dispozici
dostatek kvalitní pitné vody a celý provoz bude probíhat bez závažnějších problémů dlouhá léta.
Druhou významnou investiční vodohospodářskou stavbu jsme započali v měsíci srpnu, a to
rozšíření vodovodu Prosenice. Tento původní zastaralý vodovod je již dva roky v majetku obce a od té
doby řešíme jeho rozšíření a rekonstrukci stávajícího vodovodního řádu. Stavební povolení máme platné
od ledna 2017 a odhadovaný rozpočet pouze na rozšíření vodovodu je 6,6mil. Kč. Náš projekt byl
posuzovaný na ministerstvu životního prostředí i zemědělství z důvodu možné žádosti o dotaci, ale
bohužel bylo shledáno, že spoluúčast obce by byla neúměrná. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli
realizovat rozšíření vodovodu tzv. svépomocí a již nyní jsme přesvědčeni, že akce bude mnohem
levnější než případná spoluúčast na dotaci. Sami jsme si zajistili materiál, zemní práce a montážní firmu,
ale nejnáročnější část odvádějí naši zaměstnanci – samotnou pokládku vodovodního potrubí, odboček
apod. za což jim patří veliké poděkování. V některých částech obce zároveň pokládáme potrubí na
dešťovou kanalizaci, přípravu na splaškovou kanalizaci a rovněž klademe kabeláž pro veřejné osvětlení.
Po dokončení celé akce vás budeme informovat o celkových nákladech na tuto akci. V průběhu
realizace došlo k poruše stávajícího vedení a tím i odstávce dodávky pitné vody. Ihned jsme započali s
opravou a dodávka pitné vody byla obnovena ještě týž den. Za tuto nepříjemnou situaci se vám
samozřejmě omlouváme.
Dalšími investičními akcemi jsou především přípravy na dokončení místních komunikací, a to:
v Luhách (u stavebních parcel) včetně pokládky dešťové kanalizace; v horní části v Prosenické Lhotě
(kolem domku pí Pokorné); v Prosenicích (nové stavební pozemky); místní komunikace kolem
Mateřské školy Lípánek.. Další místní komunikace především v oblasti nové zástavby budou řešeny
v průběhu příštího roku. Na některých komunikacích jsme pokládku finálního asfaltového povrchu
plánovali ještě letos, ale po poradě se stavebním dozorem bylo rozhodnuto provést tuto pokládku až z
jara příštího roku z důvodu dostatečného zhutnění v místech po výkopech. Dále jsme zakoupili novou
nesenou ramenovou sekačku s ukotvením za traktor Case, která bude sloužit jako velký pomocník při
údržbě veřejné zeleně. Jedná se o moderní, profesionální stroj italské značky Orsi. Původní zastaralý

traktor Zetor Crystal s ramenovou sekačkou byl nabídnut k prodeji a prodán firmě z východních Čech za
částku převyšující pořizovací cenu.
V zimním období plánujeme výběrové řízení na výstavbu sběrného dvora v zemědělském areálu
v Prosenické Lhotě. Výstavba proběhne v příštím roce a to díky úspěšné žádosti o dotaci u ministerstva
životního prostředí. Rovněž plánujeme podání žádosti o dotaci u ministerstva místního rozvoje na
dodávku a montáž herních a fitness prvků k rybníku Jelito a herních prvků do osady Luhy.
Koncem minulého roku byla vydána kniha „Zabráno pro SS“, která nám přibližuje založení
cvičiště SS a vysídlení obyvatel z dob druhé světové války. Autor této knihy, pan PhDr. Tomáš Zouzal,
nás opět oslovil s žádostí o příspěvek na vydání již své druhé knihy s názvem „Na cvičišti SS“, která se
bude zabývat tím, co následovalo. Bude sledovat osudy vojáků, civilistů a vězňů, a to až do května
1945. Pan Zouzal nám sdělil, že v druhé knize bude velká část věnovaná právě Prosenické Lhotě,
protože se dochovaly kompletní informace o SS-Hofu v Prosenické Lhotě. Obracíme se na Vás s
prosbou, zdali nemáte nějaké fotografie, zápisky případně jiné dokumenty z této doby. V případě
potřeby za Vámi pan Zouzal přijede, Vaše materiály si na místě ofotí a ihned Vám je vrátí.
Začátkem října začaly hned dvě zájmové setkávání především pro ženy. Každý čtvrtek od 18hod
v MŠ Lípánek se koná posilovací cvičení vlastní vahou těla. Toto cvičení se koná již druhým rokem pod
vedením zkušené cvičitelky Daniely Davidové ze Suchdola. Případní zájemci jsou vždy vítáni. Další
setkávání již třetím rokem – kurz paličkování se koná každý pátek od 17hod na OÚ Prosenická Lhota
pod vedením krajkářky Ladislavy Pokorné z Prosenické Lhoty. Kurz mohou navštěvovat začátečníci i
pokročilí, podrobnější informace na tel: 606 269 453.
V sobou 28. října 2017 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. Změna na zimní svoz směsného komunálního odpadu již začala od 11. října a
svážet se bude každou středu.
Již nyní Vás zveme na první adventní neděli, která letos vychází na 3. prosince 2017. Již tradiční
rozsvěcení vánočního stromu se bude konat opět u MŠ Lípánek od 17hod.
s vystoupením dětí z MŠ pod vedením učitelek Mgr. Marcely Horníkové a Veroniky Švehlové. Nebude
chybět drobné občerstvení a teplé nápoje pro děti i dospělé. Máte-li zájem o dobré a chutné vánoční
cukroví, případně jiné sladké dobrůtky upečené přímo v Prosenické Lhotě, obraťte se na paní Janu
Šťovíčkovou, Prosenická.Lhota čp.46 tel: 739 022 302 nebo pana Ladislava Kraifa, Prosenice čp. 21,
tel: 728 979 363.
Snažíme se pravidelně elektronicky rozesílat (na Váš e-mail) informace, novinky nebo pozvánky
na různé akce. Máte-li zájem o tyto informace, napište nám na prosenickalhota@seznam.cz.
Přejeme Vám pohodové podzimní dny.
Zastupitelstvo obce Prosenická Lhota

