LHOTECKÝ
ZPRAVODAJ

Září 2016

Obecní úřad Prosenická Lhota

Vážení spoluobčané,
třetí čtvrtletí roku 2016 se chýlí ke konci a my se Vám opět hlásíme s naším Lhoteckým
zpravodajem s novinkami o aktuálním děním v naší obci.
Koncem léta hasiči z Prosenické Lhoty ve spolupráci s Českým rozhlasem region
uspořádali velkolepou oslavu 80ti letého výročí založení SDH a vítězství v soutěži Dobráci roku.
Jsme velmi rádi, že se podařila uskutečnit takto velká akce, kde se sešla většina obyvatel naší
obce. Ještě jednou děkujeme všem, kdo posílali hlasy do této soutěže a zároveň děkujeme našim
hasičům a přejeme, aby i nadále vydrželi v organizování svých kulturních akcí pro všechny naše
spoluobčany.
V minulém zpravodaji jsme Vás informovali o zpracované projektové dokumentaci na
rozšíření vodovodu Prosenice. Máme vydané územní rozhodnutí a v brzké době bude požádáno
o stavební povolení na tuto akci, které je nedílnou součástí velkého množství příloh pro
připravovanou žádost o dotaci přes ministerstvo životního prostředí. Neopomínáme ani vodovod
Suchdol, kde připravujeme výběrové řízení na vodojem a úpravnu vody, tato akce je úspěšně
zařazena v žádostech o dotaci přes ministerstvo zemědělství. Požadavky na realizaci této akce
jsou velmi náročné, co se týká inženýrské činnosti v oboru vodního hospodářství, ale i
výběrového řízení.
Znova se budeme pokoušet uspět se žádostí o dotaci na výstavbu a dodávky vybavení
sběrného dvora v Prosenické Lhotě. Pokud se nám podaří získat na tuto akci dotaci, bude mít
každý občan naší obce, možnost zdarma kdykoliv odevzdat svůj odpad, tj. papír, plast, sklo,
tetrapack, kovy, bioodpad, pneumatiky, veškerý elektroodpad, velkoobjemový odpad,
nebezpečný odpad, stavební suť, textil a dřevo. Pevně doufáme, že se nám na podruhé podaří
uspět.
V sobotu dne 15.10. budete mít možnost odevzdat svůj nebezpečný odpad. Svoz
nebezpečného odpadu, který nám v jarních a podzimních měsících zajišťují technické služby
Sedlčany, proběhne v následujících časech Klimětice 8.40 – 8.50, Suchdol 8.55 – 9.10, Břišejov
9.15 – 9.20, Prosenice 9.25 – 9.35, Prosenická Lhota 9.40 – 10,05 a Luhy 10,10 – 10.20 hodin.
Přijímány jsou: vyřazené elektronické a elektrické spotřebiče, baterie, pneumatiky, látky
znečištěné ropnými látky, barvy a obaly od nich, oleje, zářivky, tonery apod.
V minulém zpravodaji jsme Vás informovali, že plánujeme rozšíření našich služeb, a to
přistavění velkoobjemového kontejneru na uložení objemného odpadu zdarma pro naše občany
na cca 1 týden do každé osady. Rozpis přistavení červeného kontejneru: Klimětice: 26.9.-2.10.,
Suchdol: 3.-9.10., Břišejov: 10.-16.10., Prosenice: 17.-23.10., Prosenická Lhota 24.-30.10. a
Luhy: 31.10.-6.11. Velkoobjemovým odpadem jsou: nábytek, gauče, lina, koberce, matrace
apod. Prosíme, nevhazujte: větve, stavební suť, kamení a jiný stavební odpad.

Potěšila nás velmi úspěšná sbírka Vašeho vyřazeného textilu, hraček, obuvi pro sociální
podnik Diakonie Broumov. Snažili jsme se o zařazení jejich kontejneru do naší obce, tak abyste
mohli odkládat své vyřazené věci kdykoliv během roku právě pro podnik Diakonie Broumov, ale
bohužel neuspěli jsme, protože nesplňujeme podmínku min. 1000 obyvatel. Domluvili jsme se
ale, že sbírku budeme opakovat, a to v měsících březen/duben 2017. O termínu sbírky Vás
budeme určitě včas informovat.
V loňském roce u nás začal kurz paličkování pod vedením paní L. Pokorné krajkářky
VSUŘ Praha. Kurz je oblíbený, a proto bude pokračovat jak pro pokročilejší, tak i případně nové
krajkářky, a to pravidelně každý pátek od 14.10. od 17-20hodin na Obecním úřadě v Prosenické
Lhotě. Máte-li zájem zúčastnit se kurzu nebo jen shlédnout ukázky prací, můžete přijít na kurz
nebo se telefonicky domluvit s paní Pokornou na tel: 606 269 453.
Od 8. září od 18hod začalo pravidelné posilovací cvičení vlastní vahou těla v prostorách
MŠ pod vedením zkušené cvičitelky Daniely Davidové. Hojná účast na cvičení nás mile
překvapila a jsme rádi, že můžeme nabídnout prostory pro sportovní vyžití především žen.
V současné době probíhá výstavba víceúčelového hřiště vedle mateřské školy. Letos
plánujeme hřiště kompletně připravit pro pokládku umělého trávníku, která proběhne v příštím
roce. Vznikne nám tak prostor pro sportovní vyžití všech věkových kategorií, a to především pro
sporty: malá kopaná, volejbal, nohejbal, florbal, basketbal a tenis.
V neděli dne 2.10. se přes osadu Prosenická Lhota a Prosenice pojede Rallye Příbram,
uzavírka silnic bude trvat od 6:55 do 15:15. Prosíme o respektování dopravního značení a zákazu
vstupu do jízdní trasy. Ve čtvrtek dne 29.9. v dopoledních hodinách zde budou probíhat tréninky
právě na tuto soutěž – prosíme dbejte zvýšené opatrnosti. Dále je prodloužena platnost (do
31.10.2016) objízdné trasy Křečovice - Sedlčany přes Prosenickou Lhotu (oprava mostu u obce
Velběhy). Rovněž prosíme o zvýšenou opatrnost.
Všimli jsme si, že ne vždy dobře fungují instalované domovní čističky odpadních vod.
Máme zpracovaný informační letáček a návody na bezproblémové fungování čističek včetně
provozního deníku, který Vám budeme postupně předávat.
V naší Mateřské škole Lípánek se uvolnilo jedno místo pro nové dítě. Proto znáte-li
někoho, kdo by měl zájem umístit své dítě do naší mateřské školy, obraťte se, prosím, na
ředitelku MŠ paní Mgr. Marcelu Horníkovou – tel: 727 831 836.
Domníváme se, že celkem dobře se nám rozšířilo informování spoluobčanů elektronickou
formou – emailem. Máte-li zájem o zařazení do skupiny pro zasílání informací emailem
(novinky, pozvánky na akce apod.), napište nám na: prosenickalhota@seznam.cz.
Divadelní spolek Zvonokaplička uvede poslední opakování své nastudované hry Lijavec,
tentokráte v obci Kosova Hora, a to 15.10. od 19 hod. v kinosále Kosova Hora. Předprodej
vstupenek bude probíhat na obecním úřadě v Kosově Hoře cca 14 dní před uvedením.
Máte-li jakýkoliv nápad či podnět na diskuzi, přijďte nám ho sdělit na veřejnou schůzi
zastupitelstva obce, a to již tento pátek 23.9.2016 od 19:30 do Pohostinství v Prosenické Lhotě.
Přejeme Vám krásný zbytek letních dnů a pohodový podzim.
Zastupitelstvo obce Prosenická Lhota

