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Obecní úřad Prosenická Lhota

Vážení spoluobčané,
naše osada Suchdol v letošním roce slaví 650 let od první písemné zmínky. Jsme velmi
potěšeni, že můžeme společně oslavit toto výročí, a to již tuto sobotu dne 31.8.2019.
Suchdolští občané, rodáci i návštěvníci začnou oslavu této osady ve 13hod procesím
z návsi ke kapli sv. Jana Nepomuckého. Mše svatá v kapli začíná v 13:30hod pod
vedením pana faráře Monsignor Mgr. Kazimierz Duš z Křečovic. Kaple byla uzavřena
od roku 2005. V letošním roce byla vybudována přístupová cesta, proběhlo několik
brigád na úklid okolí i vnitřku kaple. Byl opraven vnitřek kaple, restaurován kříž,
opravil se oltář a ostatní mobiliář kaple. Pevně věříme, že tato kaple bude i nadále
dlouhá léta sloužit svému účelu, pro který byla vystavena již v roce 1711. Významné
výročí této osady od první písemné zmínky stmelilo místní občany, kteří se hojně
zúčastnili několika brigád a podporují tak rozvoj své osady. Nejinak tomu bylo i při
vzniku publikace, která se pokusila shrnout základní informace o historii této osady
z dostupných zdrojů i ze vzpomínek pamětníků, mnohdy již nežijících. Nyní probíhá
tisk publikace, která bude k dispozici v průběhu oslav.
Další program k oslavám této osady bude pokračovat u hasičské zbrojnice
v Suchdole, a to: 15hod - country kapela Fanda Tomášek a přátelé, 16:30 hod šermířské vystoupení Kvartet, 17:00hod - Rožmitálská Venkovanka a
od 20:00hod večerní zábava se skupinou Matyas s doprovodem kapely Taranis.
Občerstvení zajištěno! Pro děti bude připraven skákací hrad. Všichni jste srdečně zváni
na tuto oslavu. Snad nás počasí nezklame.
Pokračujeme s rekonstrukcí zastaralého veřejného vodovodu Prosenice, a to jak
části přivaděče, tak i vodovodního řádu. Pokračovat budeme připojením nového zdroje
vody a pořízením moderní automatizované technologie na úpravu vody (hygienické
zabezpečení pitné vody, snížení koncentrace železa a radonu). Dokončíme tak
významnou 1. etapu rozšíření a rekonstrukce vodovodu Prosenice. Pro občany
Prosenic a částečně Prosenické Lhoty tak bude k dispozici dostatek pitné vody.
Každoročně v srpnu probíhá pravidelný odečet stavu spotřebované vody
zásobující občany z veřejného vodovodu Suchdol i Prosenice. V letošním roce zasílají
občané fota svých vodoměrů, a po zpracování bude vystavena faktura za odběr pitné
vody. Touto cestou velmi děkujeme za spolupráci. Upozorňujeme občany, aby si
v pravidelných intervalech hlídali stavy svých vodoměrů, protože se každoročně

nalézají úniky vody díky prasklému potrubí na straně občanů. Tento problém nejčastěji
vzniká po velkých mrazech. Dále prosíme občany, aby při výskytu nevysvětlitelně
zamokřeného pozemku, ať už soukromého nebo obecního, oznámili tuto informaci na
OÚ. Může se jednat o havárii na vodovodním řadu.
Informujeme občany – především nově přistěhovalé, že v zemědělském areálu
Prosenická Lhota se nachází další sběrné místo, tzv. sběrný dvůr, kde můžete odložit
většinu svého komunálního odpadu: papír, sklo, plasty, kompozitní obaly (tetrapack),
pneumatiky, biologicky rozložitelný odpad, kovy, směsný stavební a demoliční odpad,
velkoobjemový odpad, úplné elektrozařízení. Dále pak nebezpečný odpad: odpadní
barvy a laky, baterie a akumulátory, oleje a tuky, zářivky apod. Odpad je přijímán
bezplatně od fyzických občanů s trvalým pobytem v obci Prosenická Lhota. Větší
množství některých složek odpadu (např. stavební odpad atd.) je zpoplatněn i pro
místní občany. Nepřijímáme odpad z podnikatelské činnosti, vyjma kompletního
elektrozařízení. Sběrný dvůr je otevřen každé úterý 14:00-16:00, případně po
telefonické domluvě na tel: 607 104 304 (volejte pouze PO-PÁ 8-14hod). Bližší
informace o možnostech třídění, cenách uložení odpadu a rozmístění jednotlivých
sběrných
nádob
naleznete
na
našich
webových
stránkách:
http://www.prosenickalhota.cz/index.php/odpady-a-sberny-dvur
nebo
osobně
v úředních hodinách Obecního úřadu, a to: PO, ST 16:30 – 18:30hod.
V letošním roce jsme rozmístili nádoby na sběr jedlé oleje a tuky. Můžete je
slévat do PET lahví se šroubovacím víčkem. Uzavřené PET lahve vhazujte kulatým
otvorem do černé plastové popelnice se zeleným popisem JEDLÉ OLEJE A TUKY.
Rozmístění popelnic: u MŠ Lípánek, Luhy (u Rabyňákova rybníka), Klimětice (u
křížku), Suchdol (náves).
A na závěr nám dovolte shrnutí suchdolských oslav a především přijměte pozvánku na
tuto akci:
sobota 31.8.2019 – oslavy Suchdol 650 let od první písemné zmínky
13:00 – procesí z návsi ke kapli sv. Jana Nepomuckého
13:30 – mše svatá v kapli sv. Jana Nepomuckého
15:00 – country kapela Fanda Tomášek a přátelé
16:30 – šermířské vystoupení Kvartet
17:00 – Rožmitálská Venkovanka
20:00 – taneční zábava se skupinou Matyas a Taranis
Přejeme Vám hezký zbytek prázdninových dnů a těšíme se s Vámi na viděnou.
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