LHOTECKÝ
ZPRAVODAJ

Listopad 2019

Obecní úřad Prosenická Lhota
Vážení spoluobčané,
přinášíme Vám novinky z obecního úřadu.
Na konci letních prázdnin jsme společně oslavili výročí 650 let od první písemné zmínky
naší osady Suchdol. Máme velkou radost, že se tato akce podařila, nejenom z hlediska
příznivého počasí, ale především i díky velmi hojné účasti místních i vzdálenějších návštěvníků.
Ještě nyní v podzimních měsících přichází lidé na úřad pro brožuru vytištěnou k této příležitosti
a mají zájem o pořízené fotografie z této akce. Ještě jednou děkujeme všem, kteří se podíleli na
vzniku publikace, na přípravách a průběhu oslav významného výročí této osady.
V letních měsících byla dokončena oprava vodní nádrže v Luhách; dokončena
rekonstrukce zastaralého vodovodu Prosenice; připravujeme napojení nového vrtu v Prosenicích
jako další zdroj pitné vody a pořízení úpravny vody na hygienické zabezpečení pitné vody.
V září jsme byli potěšeni hned dvakrát z hlediska úspěšných dotací. První z nich je od
Středočeského kraje, kdy jsme splnili veškeré podmínky na částečné dofinancování obecní
spoluúčasti vodohospodářské stavby Vodojem a úpravna vody Suchdol ve výši 483tis.Kč. Druhá
dotace nám byla odsouhlasena od Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje na nákup
dopravního automobilu, který bude pořizován v průběhu příštího roku.
Ještě jednou bychom chtěli poděkovat místním občanům Prosenické Lhoty a Prosenic, za
výbornou spoluúčast při zajištění stavebního povolení na výstavbu chodníku, který propojí tyto
osady. Ve velkém časovém presu jsme pravomocné stavební povolení získali a splnili tak
důležitou podmínku k podání žádosti o dotaci ze Strukturálního fondu dopravní infrastruktury.
Cílem novostavby chodníku podél komunikace III. třídy je zvýšení bezpečnosti chodců, kterých
v této oblasti přibývá. Výstavba je velmi doporučována i Policií ČR, protože zde bylo
zaznamenáno v posledních letech několik dopravních nehod. S touto akcí souběžně proběhne
rovněž kompletní rekonstrukce veřejného osvětlení podél tohoto chodníku. Dále připravujeme
další velmi významnou investiční akci, a to podání žádosti o dotaci na výstavbu centrální
čističky odpadních vod, kanalizaci a rozšíření vodovodu Prosenice. Stavební povolení na tyto
akce jsou platné, což je důležitá podmínka podání žádosti o dotaci. Nyní se zpracovává a
aktualizuje projektová dokumentace na výběr dodavatele včetně položkového rozpočtu a
proběhne výběr dodavatele tak, abychom mohli podat žádost o dotaci v lednu 2020. Doufáme, že
se nám povede získat finance na tyto velké a pro společnost důležité investice, což se však
dozvíme až v průběhu příštího roku.
Nyní na podzim jsme započali s přípravou podloží a osazování obrubníků nedokončených
místních komunikací na nových lokalitách a to v Luhách a v Prosenicích. Z jara příštího roku
proběhne výběrové řízení na dodavatele pokládky asfaltu a tím budou komunikace dokončeny.
Veškeré výstavby místních komunikací jsou financovány z vlastních zdrojů obce.
Ochranáři rostlin nás upozornili na výskyt vzácné rostliny hořce hořepník na louce u
rybníka Jelito. Jedná se o vzácnou rostlinu, která se vyskytuje pouze na třech lokalitách v České

republice. U Jelita byla rostlina objevena z důvodu příznivého zamokření, sečení a pastvě, což
jsou ideální podmínky pro její klíčení a růst. Pokud budou dodrženy podmínky na přežívání této
rostliny, mohl by zde být do budoucna dokonce vysazen vzácný motýl modrásek hořcový. Je pro
nás důležité podporovat a udržet výskyt těchto vzácných rostlin včetně odrůd orchidejí, které
jsou v této oblasti známi několik let.
Pravidelný svoz elektrozařízení a nebezpečného odpadu proběhne v sobotu
23. listopadu v jednotlivých osadách obce Prosenická Lhota, tj. Klimětice 9:00-9:10, Suchdol
9:10-9:20, Břišejov 9:20-9:30, Prosenice náves 9:30-9:40, Prosenická Lhota u OU 9:40-9:50 a
Luhy 9:50-10:00. Tímto odpadem jsou: veškerá elektronika, vyřazené elektrické spotřebiče,
baterie, pneumatiky, obaly od barev apod. Uvedený odpad je přijímán v obvyklém množství.
Pokud nestihnete pravidelný svoz tohoto odpadu, můžete ho odevzdat do sběrného dvora
v zemědělském areálu v Prosenické Lhotě, který je pravidelně otevřen každé úterý od 14:00 do
16:00hod, případně na základě telefonické dohody na tel: 607 104 304.
Rádi bychom Vás pozvali na pravidelnou podzimní přednášku zpracovanou
od historika PhDr. Tomáše Zouzala tentokrát na téma „Jak sestavit rodokmen“. Přednáška se
koná v pátek 22.11. od 19hod a pozor, tentokrát v hasičské zbrojnici v Prosenické Lhotě. Dále
maminky z Prosenické Lhoty pod záštitou obce Prosenická Lhota poprvé pořádají v sobotu
30.11. v dopoledních hodinách v sále Pohostinství v Prosenické Lhotě samoprodejný bazar
oblečení, sportovního vybavení, hraček, malý nábytek, věci domácí výroby a dekorace. Všichni
prodávající i nakupující jsou vítáni.
Ostatní plánované akce a jejich shrnutí:
pátek 22.11. od 19hod – přednáška „Jak sestavit rodokmen“ – hasičská zbrojnice Prosenická
Lhota
sobota 23.11. – svoz elektrozařízení a nebezpečného odpadu
sobota 23.11. od 20hod – Myslivecký ples s bohatou tombolou – sál Pohostinství Prosenická
Lhota. K tanci a poslechu hraje kapela Repete.
sobota 30.11. od 8:30 do 11:00hod – samoprodejný bazar v sále Pohostinství Prosenická Lhota
neděle 1.12. od 17hod – Rozsvěcení vánočního stromu u MŠ Lípánek Prosenická Lhota.
Vánoční vystoupení dětí z MŠ Lípánek a zpívání koled vánočního dospěláckého sboru.
sobota 7.12. od 14hod– Mikulášská nadílka v sále Pohostinství v Prosenické Lhotě
pátek 13.12. od 19hod – veřejná schůze zastupitelstva obce v Pohostinství v Prosenické Lhotě
sobota 28.12. od ranních hodin – již tradiční posezení v hasičské zbrojnici včetně přípravy a
následné konzumace vepřových zabijačkových výrobků s hudebním doprovodem
sobota 11.1.2020 – hasičská výroční schůze Prosenická Lhota
sobota 18.1.2020 – hasičská výroční schůze Suchdol
pátek 31.1.2020 – hasičský ples s bohatou tombolou – sál Pohostinství Prosenická Lhota.
K tanci a poslechu hraje kapela Vat.
Přejeme Vám klidné podzimní dny a těšíme se s Vámi na viděnou na plánovaných
akcích. Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky, přijďte nám je sdělit na veřejnou schůzi
zastupitelstva obce, případně kdykoliv v úředních hodinách OÚ.
Zastupitelstvo obce Prosenická Lhota

