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Obecní úĜad Prosenická Lhota
Vážení spoluobþané,
hodnČ nás trápí již neúnosná situace zneužívání rekreantských kontejnerĤ místními obþany. Proto jsme
se rozhodli pro zmČnu sbČru smČsného komunálního odpadu pro rekreanty, kterým byl dosud urþen
spoleþný kontejner v jednotlivých osadách. Se zmČnou zaþínáme na Pasekách, kde je nejvíce
rekreaþních objektĤ. PostupnČ budeme Ĝešit všechny osady a zrušíme spoleþné kontejnery. Obþany,
kteĜí mají neustále pĜeplnČnou svoji popelnici na bČžný smČsný komunální odpad, prosíme, aby zaþali
svĤj odpad více tĜídit. PĜípadnČ se zamysleli nad variantou poĜízení vČtší popelnice: 240 l. Máme
vysledováno, že v nemovitosti, kde jsou dvČ domácnosti (5 a více obyvatel) staþí 120 l popelnice a
vyvážení odpadu 1x za 14dní, za podmínky bČžného tĜídČní. Zamyslete se nad tím, co vše vyhazujete
do popelnice. NapĜ. bioodpad z domácností není jen plevel ze zahrad, posekaná tráva, ale i slupky od
brambor, zelené natČ ze zeleniny, košĢály, jádĜince, slupky z banánĤ, pomeranþĤ apod. Tento bioodpad
velmi zatČžuje Vaše popelnice co do váhy i objemu, a tím se nám prodražuje odvoz popelnic. A pĜitom
tento bioodpad mĤžete využít k založení vlastního kompostu, pĜípadnČ odnést do hnČdého kontejneru.
Nezapomínejte rovnČž, že veškeré Vaše nevyužité odČvy, boty, hraþky (mČkké i tvrdé), kabelky,
bytový textil, prostČradla, pĜikrývky, povleþení atd. (vše mĤže být i roztrhané a nepoužitelné) – mĤžete
vytĜídit do bílého kontejneru umístČného vedle dČtského hĜištČ v Prosenické LhotČ. NepatĜí tam ale
textil, který je mokrý plesnivý a zneþištČný zeminou a ropnými látkami. Máte-li nadmČrný
velkoobjemový odpad napĜ. z vyklízení nemovitostí (nábytek, matrace, koberce apod.) nebo odpad ze
stavby, mĤžete tento odpad buć pĜímo odvézt na pĜekládací stanici do Kosovy Hory, nebo Vám
pĜistavíme náš kontejner a za úplatu odvezeme do Kosovy Hory. 2x roþnČ cca na 1 týden pĜistavíme
tento velkoobjemový kontejner do každé osady a mĤžete sem bezplatnČ odložit svĤj nadmČrný odpad.
S touto službou zaþneme v mČsíci záĜí. PotĜebujete-li poradit s tĜídČním Vašeho smČsného
komunálního odpadu, obraĢte se na nás a my Vám rádi poradíme, tak abychom snižovali množství
smČsného odpadu a neprodražovalo se obci a následnČ Vám jeho vyvážení. Jsme rádi, že tĜídíte, ale
prosíme Vás - nenechávejte nesešlápnuté PET láhve vedle žlutého kontejneru nebo jiné další pytle
s vytĜídČným odpadem, když je kontejner volný. Vše je nutné sešlápnout (i velké krabice) a vhodit do
kontejneru. O letních prázdninách budeme opČt pĜidávat barevné kontejnery.
Bohužel se nám nepodaĜilo v letošním roce uspČt pĜi získání dotací ze StĜedoþeského kraje ani
z Ministerstva životního prostĜedí na výstavbu sbČrného dvora, což nás velmi mrzí. Ale svou snahu
budeme urþitČ opakovat pĜi dalších vhodných výzvách.
Máme již zpracovanou projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí na rozšíĜení vodovodu
Prosenice. Jedná se o velmi þasovČ nároþnou práci zahrnující konzultace s odborníky pĜes vodní
hospodáĜství, ale i všechna vyjádĜení dotþených orgánĤ. Rádi bychom rovnČž zbudovali úpravnu vody
a vodojem pro vodovod Suchdol a tím tak dokonþili posílení vodovodu.
V sobotu 28. kvČtna v prostorách MŠ jsme pĜivítali nové obþánky obce Prosenická Lhota
narozené 2015/2016. StejnČ jako v loĖském roce pĜipravila paní Ĝeditelka z MŠ Mgr. Marcela
Horníková krátké vystoupení s dČtmi z MŠ. Pan starosta Petr ýervenka mČl krásný dojemný proslov
pro rodiþe a ostatní pĜíbuzné vítaných dČtí. Poté se každé malé dítČ pohoupalo v dochované dĜevČné
kolébce, ve které byli dĜíve vítáni nČkteĜí rodiþe souþasných malých dČtí. Noví obþánci jsou: Jan
Sebastian Bezkoþka – Prosenice, MatČj KĜíž – KlimČtice, Aneta BechyĖová – Prosenická Lhota,
Berenika Kotounová – Prosenice, dvojþátka Anna a Marie Brychtovy – Suchdol a Oberyn Solo
DeBonis - Prosenice. PĜejeme tČmto dČtem do života, aby byly zdravé, šĢastné a spokojenČ vyrĤstaly
v naší obci.
Hasiþi z Prosenické Lhoty vyhráli soutČž DOBRÁCI ROKU za StĜedoþeský kraj a Prahu
(vyhlášení v pátek 10.6.2016 na radiu ýeský rozhlas Region) díky svým pĜíznivcĤm, kteĜí v týdnu
od 27.11-4.12.2015 poslali nejvíce SMS zpráv. SoutČž se uskuteþnila v deseti krajích ýeské republiky
a naši hasiþi dostali nejvíc hlasĤ z celé ýeské republiky a to bezmála sedm tisíc. V soutČži tak vyhráli
velkolepou oslavu pro celou obec za sto tisíc korun, která se uskuteþní dne 27.8.2016 pĜi pĜíležitosti

80ti letého výroþí založení SDH Prosenická Lhota. A navíc v sobotu 25.6.2016 v Nymburce se
zúþastní velkého finále sborĤ ze všech soutČžních krajĤ ýeské republiky a budou tak soutČžit o
hasiþské vybavení za stovky tisíc korun. SoutČžní disciplíny budou: štafeta 4x100m a královská
disciplína – požární útok. Obec pomáhá organizovat autobusový zájezd fanouškĤ na tuto soutČž a zve
pĜípadné zájemce k pĜihlášení. Odjezd 25.6. v 6:00hod a návrat cca v 16:00hod.
Zaþátkem dubna a koncem kvČtna se uskuteþnila divadelní pĜedstavení našeho ochotnického
spolku Zvonokapliþka. Diváci velmi ocenili zdaĜilé pĜedstavení Lijavec a nás zastupitele tČší, že
pozitivnČ zviditelni celou naší obec. Zvonokapliþka tak i díky hĜe Posel z Liptákova (uvedené v roce
2014) po dlouhé dobČ obnovila tradici svých pĜedchĤdcĤ, kteĜí zde pĤsobili již pĜed válkou až do
osmdesátých let.
Radost nám udČlal pan uþitel Vl. Krejþí, který ve spolupráci s MŠ zahájil sportovní kroužek pro
vČtší dČti z MŠ a prvních tĜíd ZŠ. UvČdomujeme si, že je nutné pro naše nejmenší spoluobþánky
vytváĜet vhodné podmínky pro stmelování kolektivu nejlépe v kombinaci se sportem tak, aby nám
vyrostla generace potomkĤ, která se ujme kulturního i sportovního dČní v naší obci.
Pozvánky na pĜipravované akce:
25.6. – autobusový zájezd fanouškĤ do Nymburka – soutČž Dobráci roku
30.7. – tradiþní Lhotecký PČtiboj od 13:00hod
27.8. – oslava 80ti let založení SDH Prosenická Lhota
Pohodové letní dny Vám pĜeje Zastupitelstvo obce Prosenická Lhota.
Slovo paní Ĝeditelky Mgr. Marcely Horníkové z MŠ Lípánek: „Je to tady. Konec školního roku se
nezadržitelnČ blíží a my se mĤžeme poohlédnout, co jsme s dČtmi v naší školiþce za uplynulý školní rok prožily.
KromČ každodenního povídání a hraní s kamarády si dČti s chutí zazpívaly nové písniþky, nauþily se pČkné
básniþky, spoleþnČ si zahrály hry, namalovaly hodnČ obrázkĤ a vyrobily pČkné vČci z rĤzných materiálĤ. Na
každodenních vycházkách se dozvČdČly zajímavosti ze života i z pĜírody. V rámci projektu „Kam nás nohy
ponesou“, jehož souþástí byly zábavnČ nauþné aktivity s lektorkou z ýapího hnízda, procestovaly celý svČt a své
putování ukonþily poznáváním naší zemČ. Každý mČsíc se dČti seznamovaly s jednou barvou a potom jeden den
pĜišly v obleþení dané barvy a s sebou mČly stejnČ barevné doplĖky a hraþky. Navštívily sedlþanské muzeum i
hasiþe. Sportovaly s povltavským klubem DA-BA. OdpovČdnČ se pĜipravily na vystoupení pro rodiþe, ostatní
rodinné pĜíslušníky a veĜejnost pĜi „Probouzení brouþkĤ“, besídce pro maminky a babiþky i „Vítání obþánkĤ“.
SpoleþnČ jsme prožily maškarní karneval, Den ZemČ, þarodČjnice, fotografování i dČtský den. Na školní výlet
jsme odjely do ZOO v Praze. DČti si rády hrají na našem novém hĜišti a stejnČ radostnČ jezdí na odrážedlech i
kolobČžkách, které vyzkoušíme na dopravním hĜišti ve ŠtČtkovicích.
A co nás ještČ þeká? Rozlouþení s kamarády, kteĜí budou od záĜí velkými školáky. A pak? Hurá, prázdniny! Ale
stejnČ se zase tČšíme do naší školiþky, za kamarády, zážitky a poznáním.
DČkuji všem rodiþĤm za spolupráci, pĜízeĖ a vstĜícnost bČhem celého školního roku.
Za celý tým MateĜské školy Lípánek Mgr. Marcela Horníková

Slovo pana Vohnouta z Kosovy Hory:„Spolek MaPa založili v KosovČ HoĜe u Sedlþan manželé Vohnoutovi
na jaĜe roku 2015. Posláním Spolku je pomáhat seniorĤm a osobám se zdravotním postižením prožívat co
nejkvalitnČji svĤj život v pĜirozeném domácím prostĜedí. Pomocí sociálního poradenství a aktivizaþních þinností
pomáhá v boji proti samotČ a „odkládání“ seniorĤ do pobytových zaĜízení. PĤsobí na území ORP Sedlþany a
ORP Votice. Služby klientĤm stojí na tĜech pilíĜích – 1) sociální poradenství, 2) sociálnČ aktivizaþní þinnosti, 3)
MaPa doprava.
MaPa doprava znamená dovoz a doprovod k lékaĜi, na úĜad, na nákup, nebo kamkoliv jinam dle Vašeho pĜání.
Základní cena je 10 Kþ za 1 km, ale díky dotaci schválené zastupitelstvem obce Prosenická Lhota se snižuje na
pouhých 5 Kþ za 1 km. K tomu je poplatek za pĜistavení vozidla (jízdu „na prázdno“) 35 Kþ. Za þekání nebo
jakékoliv jiné další skryté poplatky neexistují, naopak se snažíme vyjít klientĤm vstĜíc pomocí množstevních slev
(pĜi spolujízdČ více osob nebo delší trase). Oproti jiným zpĤsobĤm pĜepravy má ta naše výhody pĜedevším
v doprovodu sociální pracovnice na úĜad (v základní cenČ), nebo v pomoci s nákupními taškami. Další
informace naleznete na webových stránkách www.spolekmapa.cz nebo na telefonu 774445644.“
Pavel Vohnout z Kosovy Hory

