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Vážení spoluobčané,
přinášíme Vám novinky z aktuálního dění obce.
Jsme velice rádi, že se nám i v letošním roce podařilo uskutečnit dvě tradiční akce pro děti, a to
vítání nových občánků a dětský den, které proběhly 19. 6. 2021. Slavnostní akce, vítání občánků (již 7.
v pořadí po znovuobnovení této tradice v roce 2015) byla zahájena vystoupením dětí z MŠ pod vedením
paní ředitelky MŠ Lípánek Mgr. Marcely Horníkové a paní učitelky Veroniky Švehlové. V letošním
roce jsme měli opět hojnou účast nových dětí – celkem 6 dětí, i když v naší sedmileté statistice se jedná
spíše o průměrný počet. Noví občánci jsou: Marie Hermová – Luhy, Viktorie Sirotková – Prosenice,
Karolína Slaninková – Suchdol, Beáta Kotounová – Prosenice, Miroslava Lněničková – Prosenická
Lhota a Ivan Podmanický – Prosenická Lhota. Přejeme těmto dětem, aby byly zdravé, šťastné a
spokojeně vyrůstaly v naší obci. Každoročně je naším velkým přáním, aby i další roky byla tato
slavnostní akce hojně obsazená. V letošním roce jsme měli „jen“ 6 dětí (r. 2020 - 9 dětí; r. 2019 - 11
dětí) a už nyní víme, že v dalším roce pravděpodobně překonáme hranici 10 dětí, ale to opravdu
předbíháme.
Druhá, již tradiční akce pro děti následovala hned odpoledne, a to dětský den. Slyšeli jsme
informaci od rodičů malých dětí, kteří vítání občánků navštěvují opakovaně (2. - 3. dítě v rodině), že
„pokud chcete strašné vedro, tak bude během akce Vítání občánků“. A vedro bylo i odpoledne na dětský
den, a proto i spousta dětí jela raději k vodě, než by šla vycházkový okruh kolem rybníků Jelito a Políčí
s plněním úkolů. I přes úmorné vedro se akce zúčastnilo 99 dětí. Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří
přišli pomoci na dětský den, a to z řad Sboru dobrovolných hasičů Prosenická Lhota, Mysliveckého
sdružení Bříza Prosenická Lhota, ale i z Jezdeckého klubu Lukafarm a ostatních dobrovolníků. Dále
také děkujeme SDH Kosova Hora za předvedení nové hasičské cisterny Tatra Terno CAS 20.
Před rokem jsme Vás informovali o naší neúspěšné žádosti o dotaci na „Novostavbu
bezbariérového chodníku v Prosenické Lhotě“ u Státního fondu dopravní infrastruktury. Po odstranění
drobné nesrovnalosti v projektové dokumentaci jsme žádost podávali znovu, a to
v lednu r. 2021. Již víme, že naše žádost byla v letošním roce úspěšná, což nám udělalo velikou radost.
Nyní připravujeme výběrové řízení na stavební práce a instalaci nového veřejného osvětlení. Chodník
povede od autobusové zastávky v Prosenické Lhotě až k zastávce v Prosenicích, v rizikových místech
po obou stranách silnice III. třídy. V trase chodníku bude uloženo nejenom veřejné osvětlení, ale i
optický kabel od firmy CETIN pro zrychlení internetu v obci. Po dokončení všech investičních akcí do
inženýrských sítí (vodovod, splašková kanalizace, veřejné osvětlení, dešťová kanalizace, internet) a
chodníku, proběhne nové asfaltování silnice III. třídy v majetku Středočeského kraje v celé její šíři.
Nadále v obci probíhají Komplexní pozemkové úpravy pro dvě katastrální území, a to Luhy u
Prosenické Lhoty a Prosenická Lhota. V obou katastrálních území již byl zastupitelstvem schválen Plán
společných zařízení, tj. mimo jiné síť navazujících účelových komunikací (polních cest). V roce 20092011 probíhala komplexní pozemková úprava v třetím katastrálním území obce, a to v KÚ Suchdol u
Prosenické Lhoty. V minulosti již Pozemkový úřad zafinancoval výstavbu tehdy navržené komunikace
na okraji Suchdola, a to propojení od domu rodiny Vyskočilových k dnešnímu wellness centru „You and
me“. V letošním roce probíhají v Suchdole výstavby dalších přístupových cest, a to první směrem ke

kapli sv. Jana Nepomuckého, a druhá cesta Na Dalekých směrem k Sedlečku nad Klimětice. Obě cesty
jsou investiční akcí Pozemkového úřadu ČR a po dokončení budou bezplatně předány do majetku obce.
Každoročně v srpnu probíhá pravidelný odečet stavu spotřebované pitné vody zásobující občany
z veřejného vodovodu Suchdol a Prosenice. V loňském roce se nám velmi osvědčilo zasílání stavů
vodoměrů
přes
webové
stránky
obce.
Na
internetovém
odkazu
https://www.prosenickalhota.cz/obec/verejne-vodovody/
nebo
přímo
z
Aktualit
na
www.prosenickalhota.cz naleznete formulář pro vyplnění Vašich kontaktních údajů a stavu vodoměru
(bez nutnosti přihlášení). Velice prosíme každého majitele nemovitosti, který má vodovodní přípojku na
veřejný vodovod, aby poskytl stav svého vodoměru do 25.8.2021, a to prostřednictvím výše uvedeného
formuláře, nebo zaslal email na: obec@prosenickalhota.cz , případně SMS, WhatsApp na tel: 724 181
367. Poté Vám bude zaslána faktura na email; cena vodného je stanovena na 33,- Kč za 1 m3. Děkuji
všem, kteří již tak učinili. Upozorňujeme občany, že v letošním roce proběhne kontrola stavu a
zaplombování Vašich vodoměrů.
V dalším bodě našeho zpravodaje jsme opět nuceni zabývat se tématem likvidace odpadu a
úpravou ceny pro domácnosti za tuto službu na příští rok. Předpokládaný doplatek OÚ za letošní rok je
105.000,- Kč a ceny za likvidaci směsného komunálního odpadu i nadále stoupají. Proto je nutné cenu
pro domácnosti opět upravit. Ze zákona jsme povinni od příštího roku účtovat roční poplatek za každou
osobu přihlášenou k trvalému pobytu v obci a za každou nemovitost (byt, rodinný/rekreační dům) bez
trvalého pobytu, částku ve výši 750Kč. Od poplatku budou osvobozeni ti z Vás, kteří v roce 2022
dosáhnou věku 80 let a více. Osvobozeny budou taktéž děti, které v roce 2022 nedosáhnou věku 4 let.
Ohlašovací povinnost je ale podmínkou například pro osvobození 3. a dalšího nezaopatřeného dítěte.
Pokud ji zákonný zástupce nesplní k datu splatnosti, jeho nárok zaniká. Formulář bude nutné vyplnit v
dané lhůtě v každém poplatkovém období, za které chcete osvobození uplatnit. Novou obecně závaznou
vyhlášku bude schvalovat zastupitelstvo obce na svém dalším zasedání v září/říjnu r. 2021 s účinností od
1.1.2022.
Další informace se týká velkých kontejnerů na směsný komunální odpad umístěných
v jednotlivých osadách a určených výhradně pro účely občanů bez trvalého pobytu v obci, tj. rekreantů.
Tyto kontejnery jsou bohužel v neúnosné míře zneužívány k likvidaci odpadů ze staveb a rekonstrukcí
domů a soukromého podnikání. Jelikož není v možnostech obce tomuto konání jakkoliv zamezit,
nezbývá než tyto kontejnery z osad odstranit. Cena za likvidaci směsného odpadu je stanovována podle
množství odpadu na počet obyvatel obce a zneužíváním těchto nádob na odpad by vedlo k dalšímu
zdražování pro každého z nás. Každý objekt by měl vlastnit nádobu o objemu 120/240l, kterou by měl
využívat k uložení svého běžného komunálního odpadu. Pokud má jiný nadměrný odpad, musí se obrátit
na překládací stanici do Kosovy Hory, případně po domluvě do sběrného dvora v Prosenické Lhotě – 1
vozík/rok/dům. Každý další odpad bude účtován dle platných cen skládkového. Dále upozorňujeme, že
v zemědělském areálu Prosenická Lhota kolem budovy skladu, sběrného dvora i kompostárny budou v
brzké době instalovány bezpečnostní kamery s denním i nočním záznamem, pro snížení zneužívání
uložení odpadu.
Touto cestou bychom rádi poděkovali spoluobčanům za jejich snahu a čas při třídění odpadů a
zároveň požádali všechny, aby na důsledné třídění kladli velký důraz, protože čím méně směsného
odpadu vyprodukujeme, tím méně budeme platit za jeho likvidaci.
Srdečně Vás zveme na sousedské posezení v sobotu 11.9.2021 od 15hod k hasičské zbrojnici v
Prosenické Lhotě s hudebním doprovodem Rabyňáci z Luhů a spol.
Vaše zastupitelstvo obce Prosenická Lhota

