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Obecní úřad Prosenická Lhota
Vážení spoluobčané,
v tomto letním čase nám dovolte informovat vás opět o dění v naší obci.
Od května 2015 začal pro obec, dle řádného výběrového řízení, na plný pracovní úvazek pracovat pan Miloš
Cihlář z Břišejova. Stará se o veškerou údržbu v obci, zpracování bioodpadu v naší nové kompostárně,
provádí svoz bioodpadu, stará se o vodovody atd. Dále pokud máte jakýkoliv problém s domovní čistírnou,
je Vám k dipozici. Provede seřízení či pomůže při instalaci nové domácí ČOV apod. Začátkem června jsme
využili dotační nabídku na veřejně-prospěšnou práci z úřadu práce a zaměstnali jsme do 30.9. pana
Vladislava Flašku ze Suchdola, jako pomocného údržbáře při sekání zeleně a údržbě komunikací. Plat
zaměstnance je plně hrazen z úřadu práce.
Velice nás těší, že si již zvykáte na třídění bioodpadu. Znova připomínáme, že bioodpad je veškerý odpad
ze zahrad - tráva, listí, větve, plevel, ovoce a zelenina a dále pak veškerý odpad z kuchyní rostlinného
původu a tento odpad patří výhradně do hnědých kontejnerů, případně po domluvě přímo na kompostovací
plochu v zemědělském areálu v Prosenické Lhotě. Ještě v letošním roce budou postupně do všech osad
přistavovány velkoobjemové kontejnery, do kterých bude možnost vozit bioodpad vozíkem za auto, nebo
kolečkem. V žádném případně bioodpad nepatří do popelnic či jiných barevných kontejnerů. Vzniklý
kompost bude postupně vracen na pole, ale bude i možnost si ho bezplatně odebrat na své zahrádky, a proto
vás prosíme, abyste do bioodpadu nedávali sklo, plasty apod., aby byl kompost co nejčistčí. Již proběhla
první etapa kompostování a hotový kompost je připraven k odběru po předchozí domluvě s panem Cihlářem.
Máte-li jakékoliv otázky ohledně svozových míst bioodpadu či jiné otázky, neváhejte a kontaktujte nás v
úředních hodinách na OÚ, tj. PO a ST 16:30-18:30 nebo napište na náš email: prosenickalhota@seznam.cz.
Velmi nás potěšila úspěšně podaná žádost o dotaci ze Státního fondu životního prostředí ČR – na úpravu
dětských hřišť a zahrad v přírodním stylu při mateřských školách. Přislíbená dotace je ve výši 940 tisíc
korun a podíl obce je deset procent z ceny realizace. V současné době probíhá příprava výběrového řízení,
které bude vyhlášeno začátkem července – jedná se o instalaci altánu s posezením, zahradního domečku pro
uskladnění nářadí, dvou-věžičkovou herní atrakci, kyvadlové houpačky, vrbové iglú (domeček), pískoviště,
relaxační lavičky, zeleninové, trvalkové a bylinkové záhonky, sudy na vodu, ohniště a výsadba zeleně.
Projekt musí být dokončen do konce letošního roku, takže již na podzim by nová zahrada měla sloužit naším
nejmenším dětem.
Podaná žádost o dotaci na výstavbu vodojemu a úpravny vody do Suchdola z Ministerstva zemědělství byla
sice úspěšná, ale spoluúčast obce na projektu by byla obrovská z důvodu, že MZE neuznává náklady na
DPH, výběrové řízení, odkup pozemku, stavební dozor apod. – jedná se o peníze ze státního rozpočtu. Proto
jsme se rozhodli odmítnout tuto dotaci a sledujeme výzvy z evropských fondů, kde jsou lepší podmínky, aby
se snížila spoluúčast obce. Dále byla podaná žádost o dotaci na PC techniku a mobiliář do knihovny; vnitřní
i venkovní interaktivní vybavení do MŠ a zvažujeme podání žádosti o dotaci na venkovní cvičební stroje
k rybníku Jelito. Dále očekáváme vyhlášení výzev z Místní akční skupiny Sedlčansko, kde jsme v minulosti
byli úspěšní na úpravu prostranství v okolí rybníku Jelito. Veškerou administraci, zpracování žádostí a
přípravu výběrových řízení provádí Ing. Radka Čížková. Je to velmi složitá a časově náročná práce, která ale
jak je vidět přináší výsledky. Je dobře, že se nám daří být úspěšní v těchto dotačních výzvách, a za to patří
dík hlavně Radce. Máte-li jakékoliv nápady na zlepšení veřejného prostranství Vaší osady, prosíme,
informujte nás, abychom včas mohli případně zpracovat projekt a připravit se tak na výzvy o dotaci.
V minulém měsíci jsme se trápili s poruchou vodovodu Prosenice, kdy nám unikalo velké množství vody.
Porucha již byla opravena tzv. svépomocí. Nyní se snažíme o odkup části pozemků a budov vodárny a

vodojemu, které jsou ve vlastnictví soukromé společnosti. Pokud by se nám podařilo plně získat celý
vodovod do vlastnictví, plánujeme jeho rozšíření směrem k pohostinství a nové MŠ popřípadě i pro ostatní
občany. Jak jsme se přesvědčili při poruše vodovodu, tak zdroje vody jsou opravdu vydatné, protože dávaly
za měsíc více jak 500m3 vody, takže případné rozšíření vodovodu by neměl být problem. Tuto akci bychom
rádi realizovali na dotaci.
Dne 13. června jsme znovu-zahájili v prostorách MŠ slavnostní tradici – vítání nových občánků. Tato akce
se v naší obci konala naposledy v prosinci roku 1989. Jsme rádi, že po 25 letech se u nás obnovuje tradice
přivítání nového občánka do života za přispění paní ředitelky MŠ Mgr. Marcely Horníkové, která s dětmi
z MŠ připravila krátký kulturní program. Pan starosta Petr Červenka měl krásný dojemný proslov pro rodiče
vítaných dětí. Poté se každé malé dítě pohoupalo v dochované dřevěné kolébce, ve které byly dříve vítány
rodiče současných malých dětí. Noví občánci jsou narozeni během celého roku 2014 a 1. čtvrtletí 2015,
jmenovitě: Tadeáš Volf - Luhy; Tobiáš Jiráček - Prosenice; Vojtěch Hamáček - Luhy; Vojtěch Kraif Prosenice; Kateřina Vágnerová - Prosenická Lhota; Michal Pokrupa - Klimětice a nejmladší Václav Dušek Prosenice. Přejeme jim do života, aby byly zdravé, šťastné a spokojeně vyrůstaly v naší obci.
Nově zrekonstruované bytové jednotky v bývalé budově školy v Prosenicích již mají své budoucí majitele,
se kterými jsou již uzavěřeny smlouvy na odkup. Obci prozatím zůstane ve vlastnictví jeden byt. Byl
zahájen prodej stavebních pozemků v osadě Luhy (1 pozemek se již prodává), v osadě Prosenice a
Prosenická Lhota zbývá na prodej pět pozemků
Nejbližší připravované akce: srdečně Vás zveme na veřejnou schůzi zastupitelstva obce, která se uskuteční
v sobotu 4. července od 19:30 v Pohostinství Prosenická Lhota. Dále bychom Vás a Vaše děti rádi pozvali
na dětský den plný soutěží pro malé i velké děti, který se uskuteční v neděli 5.7. od 14hod v tábořišti
Prosenice (Týpý). Pravidelný a již XVII. ročník Lhoteckého pětiboje se bude konat 1.8. od 13hod a večer
proběhne zábava se skupinou Franťák rock vše u hasičárny v Prosenické Lhotě. Sousedské posezení a
zároveň rozloučení s prázdninami se bude konat 29.8. od 14hod taktéž u hasičárny v Prosenické Lhotě.
Zastupitelstvo obce Prosenická Lhota
Hodnocení 1. roku naší nové MŠ
V prvních měsících si všechny děti zvykaly na školní prostředí. Starší děti se zapojovaly do činností
postupně vzhledem k jejich věku a samostatnosti. Menším dětem to trvalo trochu déle, protože odloučení od
rodičů není pro ně lehké. Během celého roku jsme dětem předávaly vědomosti, dovednosti a návyky.
Výchovně vzdělávací program jsme zaměřily na ekologickou výchovu, která byla velkým přínosem a
zdrojem informací a prožitků pro naše děti. Pravidelně jsme zařazovaly vycházky do okolí obce, při kterých
se seznamovaly s přírodou ve všech ročních obdobích. Děti bavily pohybové hry, logopedické chvilky,
malování i zpívání. Společně jsme se po celý rok staraly o výzdobu školky. Za dětmi do školky přijel
policista, kouzelník, Mikuláš, spisovatelka, fotograf, kynolog i čápi Tonda a Tonička z Ekocentra Čapí
hnízdo. S dětmi jsme navštívily místní i sedlčanskou knihovnu, sedlčanské muzeum, zoologickou zahradu
Ohrada, dopravní hřiště ve Štětkovicích i rozhlednu Drahoušek. Průběžně jsme sledovaly pokroky dětí ve
všech oblastech vývoje. Děti postupně zvládají základní hygienické návyky, čištění zoubků, snaží se být
samostatné při převlékání a stolování. Rozvíjí se jejich řečové dovednosti, rády vypravují své zážitky. Učí se
správně držet tužku, poznávat barvy a tvary. Snaží se přijmout a dodržovat společná pravidla. Úzce jsme
spolupracovaly s rodiči i se zřizovatelem. Společně jsme uskutečnily akce, které se líbily a stanou se tradicí
v životě školky i obce – vítání sv. Martina, rozsvícení vánočního stromu, tvořivá vánoční dílna, besídka pro
maminky, vítání občánků. Podařilo se vytvořit dobrý a spolupracující kolektiv dětí. Starší děti pomáhají
mladším, menší děti pozorují a napodobují starší kamarády. Děti jsou šikovné, radostné a aktivně se zapojují
do všech činností. I v dalších letech chceme vést děti k co největší samostatnosti, k dětskému kamarádství a
k navození rodinné atmosféry, aby se děti cítily „jako doma“.
Mgr. Marcela Horníková

