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Vážení spoluobčané,
přinášíme Vám novinky z aktuálního dění obce.
Stejně jako vás tak i nás trápí nekončící situace kolem šíření nemoci Covid-19.
V současnosti je i náš obecní úřad uzavřen pro veřejnost. Neodkladné situace je možné s námi
řešit po předchozí telefonní dohodě na tel: 724 181 366-7 případně přes email:
obec@prosenickalhota.cz. V polovině března jsme dokonce měli on-line zasedání obecního
zastupitelstva. Pevně doufáme a věříme, že se opět začneme setkávat nejenom na úřadu ale i na
různých veřejných akcích.
Letos jsme se rozhodli, že se připojíme k celorepublikové dobrovolné akci „Ukliďme
Česko“. Naše obec je poměrně velká, skládá se ze šesti místních částí (Břišejov, Suchdol,
Klimětice, Luhy, Prosenická Lhota, Prosenice a dvou samot Radějovice a Paseky). Bylo by naším
přáním, aby se dobrovolníci zaměřili na úklid různých cest ve svém širším okolí a Vámi vybranou
lokalitu domluvili na telefonním čísle 724 181 367 včetně předání pytlů a rukavic. Každá lokalita
bude zaznamenána, aby nedocházelo k dvojímu úklidu nebo vynechání nějaké části. Domníváme
se, že je možné do této akce zapojit i Vaše děti, proto prosíme, vybírejte lokalitu i s ohledem na
Vaši bezpečnost. Na internetových stránkách obce: https://www.prosenickalhota.cz/zivot-vobci/akce-v-obci-a-okoli/uklidme-sve-okoli.html naleznete veškeré detaily včetně bezpečnostních
pokynů. Prosíme Vás, aby celá akce byla ukončena do 11. dubna z důvodu počátku hojného růstu
zeleně a přípravy harmonogramu následného svozu nashromážděného odpadu. Pytle s nasbíraným
odpadem nám prosím zanechte na návsi dané místní části nebo jiném viditelném místě. V případě
nálezu těžšího nebo objemného odpadu nás, prosím informujte o místě, kde se odpad nachází.
V dubnu plánujeme pravidelný svoz elektrozařízení a nebezpečného odpadu. Podrobnosti
budou postupně zveřejňovány na internetových stránkách obce a veřejných vývěskách.
V květnu bude probíhat zápis do Mateřské školy Lípánek v Prosenické Lhotě. Z důvodu
vládních opatření bude zápis probíhat elektronicky v době od 2.5. do 16.5.2021, nebo s osobní
účastí zákonného zástupce dne 11.5. od 8 do 12hod. S sebou je nutné přinést rodný list dítěte a
občanský průkaz. Veškeré podrobnosti naleznete na internetových stránkách školy:
https://www.ms.prosenickalhota.cz .
Doufáme, že se nám podaří uskutečnit pravidelné červnové akce, a to vítání nových
občánků (letos víme prozatím o šesti dětech) a další tradiční akci, a to dětský den - procházka s
plněním úkolů v okolí rybníků Jelito a Políčí (v loňském roce se této akce zúčastnilo 121 dětí).
Jistě víte, že náš sběrný dvůr umístěný v zemědělském areálu Prosenická Lhota je
pravidelně otevřen každé úterý od 14 do 16hod. Nejčastěji zde ukládáte objemný odpad, směsný
stavební odpad, nebezpečný odpad včetně pneumatik a tradiční tříděný odpad nadměrné velikosti
(objemné krabice nebo plasty, sklo apod.) dále pak elektroodpad. Odpad běžného množství zde
mohou odložit občané trvale žijící v obci Prosenická Lhota.
Často se nás ptáte, jak třídit domovní komunální odpad. Z tohoto důvodu Vám na druhé
straně předkládáme základní přehled o třídění odpadu. Stává se nám velmi často, že např. do
kontejneru na bioodpad vhazujete plasty, instalatérské trubky, obuv apod. a tím tak dochází
k situacím, že tento bioodpad nemůžeme použít na kompostování, ale musíme ho umístit do
směsného odpadu. Z toho vyplývá, že nám narůstá objem směsného odpadu, zdražuje se jeho

likvidace a tím jsme nuceni zdražovat i poplatek za svoz komunálního odpadu. Tato situace se
bohužel nejčastěji a pravidelně děje v Prosenicích.
Barevné kontejnery:
• Žlutý kontejner na plasty
ANO - do kontejnerů na plasty patří fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly od pracích,
čistících a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balící fólie od spotřebního
zboží, obaly od CD disků a další výrobky z plastů. Pěnový polystyren sem vhazujeme v menších kusech.
NE - naopak sem nepatří mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků, obaly od žíravin, barev
a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny či novodurové trubky
• Modrý kontejner na papír
ANO - hodit sem můžeme například časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly, cokoliv z lepenky,
nebo knihy. Obálky s fóliovými okýnky sem můžete také vhazovat, zpracovatelé si s tím umí poradit.
Bublinkové obálky vhazujeme pouze bez plastového vnitřku! Nevadí ani papír s kancelářskými sponkami.
Ty se během zpracování samy oddělí.
NE - do modrého kontejneru nepatří uhlový (kopírák), voskový, mastný, promáčený nebo jakkoliv
znečištěný papír. Dále pak obaly od vajíček a roličky od toaletního papíru. Tyto materiály nelze už nadále
recyklovat. Pozor, použité dětské pleny opravdu nepatří do kontejneru na papír, ale do popelnice
• Zelený kontejner na sklo
ANO - do zeleného kontejneru můžeme vhazovat jakékoliv sklo, například lahve od vína, alkoholických
i nealkoholických nápojů, sklenice od kečupů, marmelád či zavařenin. Patří sem také tabulové sklo z oken
a ze dveří. Vytříděné sklo není nutné rozbíjet, bude se dále třídit!
NE - do těchto nádob nepatří keramika a porcelán. Nepatří sem ani autosklo, zrcadla nebo třeba drátované
sklo, zlacená a pokovovaná skla. Vratné zálohované sklo patří zpět do obchodu.
• Oranžový kontejner na nápojový karton
ANO - kontejner na nápojové kartony nemusí být nutně celý oranžový, důležité je opět označení sbírané
komodity oranžovou nálepkou na kontejneru. Pokud najdete oranžovou nálepku, pak sem patří krabice
od džusů, vína, mléka a mléčných výrobků, které je potřeba před vhozením do kontejneru řádně sešlápnout.
NE - nepatří sem „měkké" sáčky, například od kávy a různých potravin v prášku. Neodhazujte sem ani
nápojové kartony silně znečištěné zbytky potravin.
• Šedý kontejner na kovy
ANO - do kontejnerů na kovy patří drobnější kovový odpad, který lze skrz otvor bez problémů prostrčit –
typicky plechovky od nápojů a konzerv, kovové tuby, alobal, kovové zátky, víčka, krabičky, hřebíky,
šroubky, kancelářské sponky a další drobné kovové odpady. Na sběrné dvory lze kromě těchto menších
odpadů odvážet i další kovové odpady – trubky, roury, plechy, hrnce, vany, kola a další objemnější
předměty.
NE - do kontejnerů určených pro sběr kovů na ulici nepatří plechovky od barev, tlakové nádobky se zbytky
nebezpečných látek, ani domácí spotřebiče a jiná vysloužilá zařízení složená z více materiálů. Tyto druhy
odpadů se třídí na sběrných dvorech samostatně. Nepatří do nich ani těžké nebo toxické kovy, jakou jsou
olovo či rtuť. Samostatnou kapitolu pak tvoří autovraky, které převezmou a doklad o ekologické likvidaci
vystaví na vrakovištích.
• Hnědý kontejner na bioodpad
ANO - tráva, listí, ovoce, zbytky ovoce a zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, zbytky rostlin zemina
z květináčů, plevel, drny se zeminou, košťály, štěpka z větví keřů, větvičky, papírové pokládky na vejce,
piliny, hobliny, kůra,
NE - plastové sáčky, sklo, kamení, obalové materiály, kosti, maso, kůže, tuky, oleje, mastnoty, mléčné
výrobky, zbytky z kuchyní, podestýlky od domácích zvířat, zvířecí exkrementy, peří, chlupy, vlasy,
uhynulá zvířata, kontaminované piliny, hobliny, kůra, nebezpečné odpady, biologicky obtížně rozložitelné
materiály
Na závěr přijměte přání klidných a hezkých jarních dní strávených ve zdraví.
Vaše zastupitelstvo obce Prosenická Lhota

