Červenec 2014

Vážení spoluobčané,
čas plyne rychle a jsme v druhé polovině roku 2014. Rádi bychom Vás po delší době opět informovali
o událostech a připravovaných akcích v naší obci.
Po osmi letech konečně skončil od samého začátku nesmyslný soudní spor o budovu pohostinství
v Prosenické Lhotě. Obec v této kauze absolvovala celkem šest veřejných soudních přelíčení. Dále pak
dvě dovolání u Nejvyššího soudu a nakonec ústavní stížnost u Ústavního soudu. Celé bývalé
zastupitelstvo a další účastníci sporu byli předvoláni k výslechu na kriminální policii, kde nám hrozilo
trestní stíhání za porušení pravomocí veřejného činitele. Toto udání, díky kterému na policii
vypovídalo celkem jedenáct lidí, bylo ze strany policie prošetřeno a nakonec zamítnuto
pro nepodloženost. Pro zajímavost ještě uvádíme, že tato, jak jsme již uvedli, nesmyslná a pro
převážnou většinu místních obyvatel nepochopitelná kauza, stála obec a potažmo nás všechny
na právní pomoci a soudních poplatcích bezmála 250 tisíc korun. Jsme velice rádi, že rozsudek je
pro nás příznivý, protože je nám všem jasné, že zmíněná budova byla vybudována v „Akci Z“ místními
občany a vždy patřila obci a nedovedeme si představit, že by bylo vůbec možné rozhodnout v tomto
sporu jinak.
Z dalších záležitostí uvádíme: Probíhá celková oprava budovy bývalé školy v Prosenicích.
Zastupitelstvo k tomuto kroku dospělo, protože budova byla v hrozivém stavu a nám nezbývalo nic
jiného než jí zrekonstruovat. Po zralém uvážení jsme se rozhodli tuto budovu předělat na bytový
dům s pěti byty. V současné době jsou dokončeny čtyři. Jeden byt je v užívání a zbylé tři dokončené
budou nabídnuty k prodeji. Pokud máte kdokoliv o byty zájem, je možné si dohodnout prohlídku.
Jedná se jednopokojový byt s rozlohou 43 m2, dále pak dvoupokojový s rozlohou 68m2 a prostorný
čtyřpokojový byt o velikosti 105 m2. Jak jsme uvedli, proběhla zde kompletní rekonstrukce a vznikly
tak krásné moderní byty situované na jih. Byty se budou prodávat včetně poměrné časti pozemku
pod budovou a poměrné části zahrady. V současné době čekáme na rozdělení příkonu elektrické
energie na jednotlivé byty a poté proběhne kolaudace. Byty budou připraveny k prodeji cca v září.
Stále běží akce s domovními čističkami odpadních vod. Do současné doby bylo již uvedeno do
provozu 40 čističek. Pokud máte zájem o čističku, je třeba podat žádost na obecní úřad.
Jistě mnoho z Vás si všimlo, že začala výstavba mateřské školy u dětského hřiště v Prosenické Lhotě.
Stavba započala 17. března a bude dokončena v polovině měsíce srpna, aby bylo možno zahájit
provoz 1. září. Zatím nic nenasvědčuje tomu, že se tento termín nestihl. Proběhlo výběrové řízení
na ředitelku školy, kdy byla vybrána Mgr. Marcela Horníková. Školka je již zapsána v rejstříku škol a
nyní se vyřizuje mnoho dalších různých povolení související s provozem školy. Veškeré personální
obsazení si zařizuje paní ředitelka sama a dále se pak podílí na nákupu vybavení školky atd. Paní
ředitelka Mgr. Marcela Horníková má 20ti-letou praxi ve školství, kde učila převážně žáky 1. a 2. tříd
základních škol. V tomto směru je to vynikající odborník a domníváme se, že má nejlepší předpoklady
k tomu, aby zvládla perfektně připravit předškolní děti na vstup do základní školy. Školka se buduje

především pro děti z naší obce, a pokud chceme, aby dobře finančně fungovala, je potřeba ji naplnit
co největším počtem dětí. Pro doplnění kapacity budou přijímány i děti z okolních obcí. Jako dárek
pro Vás, kteří zapíší své děti do nové mateřské školy, bylo odsouhlaseno, že se v prvním školním roce
nebude vybírat školné. Zvažte prosím všichni, kdo máte děti předškolního věku, jejich umístění v naší
nové školce. Toto zařízení tady zůstane hodně dlouho a je na nás všech, jak bude fungovat. Den
otevřených dveří bude v sobotu 30. srpna 2014 od 13:00 do 16:00 hod při oslavách obce – 650 let
osady Prosenice. Zápis dětí do mateřské školy bude probíhat ve čtvrtek 17. července 2014 od 9:00 16:00 hod na Obecním úřadě v Prosenické Lhotě. V případě nutnosti je možné si předem domluvit
jiný termín zápisu dětí na tel: 727 831 836. Aktuální informace budou zveřejněny na veřejných
vývěskách a internetových stránkách obce http://www.prosenickalhota.cz/index.php/materskaskola. A nyní několik slov paní ředitelky:
„V naší obci vzniká nová mateřská škola a naší snahou bude, aby děti, které ji budou navštěvovat,
byly spokojené a vracely se domů s novými zážitky.
Program předškolního vzdělávání bude zaměřen na vytváření dobrého vztahu k přírodě. K tomu
přispěje prostředí obce a jejího okolí, které umožní dětem pobyty v přírodě, ve kterých budou
prožívat radost z pohybu, budou pozorovat a zkoumat krajinu, hrát si a tvořit. Protože se děti nejlépe
naučí to, do čeho jsou osobně zapojeny, budeme nabízet především možnosti konkrétních osobních
prožitků a činností. Součástí vzdělávání budou projekty, které budou zaměřené na významné události
v dětském životě a aktivity, které obohatí výchovně vzdělávací program. Naši předškoláci se budou
hravou formou připravovat na vstup do školy, aby získali základy pro systematickou školní práci.
Naším záměrem bude vytvořit příjemné rodinné prostředí, ve kterém se budou děti radovat ze
společných her, aktivit a úspěchů.“
Mgr. Marcela Horníková – ředitelka školy

Již jsme uváděli, že v letošním roce se datuje 650 let od první písemné zmínky o nejstarší osadě naší
obce, osadě Prosenice. Na toto výročí je připravena oslava a to 30. srpna. Bude se jednat o celodenní
program, který zahájíme slavnostním otevřením nové školky, kde bude zároveň probíhat již
zmiňovaný den otevřených dveří. Z dalšího uvádíme, že v programu bude vystupovat dechová hudba
Rožmitálská venkovanka, dále pak zde vystoupí hudební skupina Čejka band a na závěr proběhne
večerní zábava se skupinou Matyas. Jako doprovodný program bude vystoupení komika Franty Sysla,
divadelní a šermířská skupina Kvartet a celou akci bude moderovat Václav Upír Krejčí. Dále pak
chceme do programu zařadit již tradiční soutěž v pojídání, tentokráte pouze v časovém limitu půl
hodiny. Bude se jednat o desátý český rekord, a protože se jedná o jubilejní ročník, tak se bude opět
pojídat sekaná, se kterou to vše začalo. Na úplný závěr bude připraven ohňostroj. Pro tuto akci je
připravována publikace o historii i současnosti naší obce a součástí této publikace bude i DVD
s filmem o naší obci. Pozvěte na tuto akci své známé, příbuzné a rodáky, kteří se určitě rádi přijedou
podívat do rodné obce. Bližší informace o časovém harmonogramu a upřesněný program bude
uveden na plakátech.
V osadě Luhy v současné době probíhá zasíťování nové lokality elektrickou energií pro stavby nových
rodinných domů. V nejbližší době začne prodej těchto nových parcel. Jedná se o lokalitu na konci
obce, kde vznikne osm krásných parcel v klidném prostředí. V žádném případě neplánujeme
vybudovat zde rekreační oblast, ale chceme, aby tu vyrostly klasické rodinné domy pro trvale žijící
občany.
Již tradiční, nyní 16. ročník Lhoteckého pětiboje je naplánován na sobotu 26. července od 13 hodin
na návsi v Prosenické Lhotě.
Zastupitelstvo obce Prosenická Lhota

