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Obecní úřad Prosenická Lhota
Vážení spoluobčané,
pomalu nám končí první čtvrtletní nového roku a my se Vám opět hlásíme, abychom Vás
informovali o novinkách a dění v naší obci.
V minulém zpravodaji jsme upozorňovali na náš plán k provedení komplexní pozemkové úpravy
(KPÚ) katastrálního území Prosenická Lhota. Svůj plán jsme ještě rozšířili o katastrální území
Luhy, tj. celé území obce Prosenická Lhota kromě osady Suchdol, kde již pozemková úprava byla
provedena. Začátkem měsíce prosince 2015 proběhla společná schůzka se zástupcem
pozemkového úřadu - panem Šrámkem - který nás informoval o postupech a detailech plánové
KPÚ. Nyní na obecním úřadě shromažďujeme souhlasy majitelů pozemků k podání žádosti
o provedení KPÚ. Proto prosíme majitele pozemků z extravilánu obce, aby se zastavili
na obecním úřadě a pomohli nám k podání žádosti o KPÚ.
V zimním období bylo vyhlášeno hned několik výzev k podávání žádostí o dotace. Podané žádosti
na fondy Středočeského kraje jsou: „Zásahové oblečení pro Jednotku Sboru dobrovolných hasičů
Prosenická Lhota“. „Automatice obecní knihovny“ (nákup knihovního softwaru, kancelářského a
studijního nábytku). Obecní knihovna je otevřena každé úterý od 16:30 do17:30hod a je
pravidelně doplňována nákupem nových knih a výpůjčkou knih z knihovny Příbram. Potěšením
pro nás je, že naše malá knihovna dokáže sehnat a vypůjčit si dlouhodobě rozpůjčené knihy např.
pro středoškolské studenty. Dále byla zpracovaná žádost o dotaci na Ministerstvo místního
rozvoje na akci: „Vybavení mateřské školy“ – především se jedná o pořízení moderního zařízení
magic box, které promítá úkoly přímo na zem a děti si tak hravou formou osvojují dovednosti.
Věříme a doufáme, že alespoň nějaká žádost o dotaci bude v náročné konkurenci úspěšná.
Výsledek podané žádosti na výstavbu a vybavení sběrného dvora v Prosenické Lhotě zatím
neznáme, ale již nyní připravujeme výběrové řízení, které je, i díky změně zákona o veřejných
zakázkách, velmi časově náročné. Dále máme požádáno o dotaci na úřadu práce o 2 pracovní
místa na údržbu veřejné zeleně, komunikací a ostatního obecního majetku. Dotace je poskytována
na maximálně 6 měsíců a mzda zaměstnanců je plně hrazena z dotačních peněz.
V podzimních měsících roku 2015 bylo zastupitelstvo obce osloveno s prosbou o vybudování
sportovního hřiště s umělým povrchem. Po vzájemné konzultaci s projektantem jsme dospěli
k názoru, že nejvhodnější variantou je vybudování zcela nového hřiště. Již nyní probíhá odkup
pozemku vedle školní zahrady, kde nám vznikne multifunkční hřiště s umělým povrchem pro
sporty jako jsou například nohejbal, volejbal, malá kopaná, basketbal, florbal a tenis. Věříme, že
hřiště bude využíváno i při akcích např. dětské sportovní dny, pouťový fotbálek, ale i při akcích
pořádaných naší MŠ. V současné době nejsou na tyto akce vypsány žádné dotační tituly, a proto
plánujeme vybudovat hřiště svépomocí.
V únoru nám byl konečně dodán dlouho objednaný traktorový kontejnerový nosič Cargo
s hydraulickou rukou včetně velkoobjemového kontejneru typu Avia. Toto zařízení je již
využíváno při práci našeho zaměstnance při údržbě veřejně zeleně, při manipulaci s kontejnery
na bioodpad apod. Obec nabízí svým spoluobčanům pronajmutí tohoto multifunkčního stroje
formou přistavení kontejneru, popřípadě i jako vyvážečku dřeva nebo pro dopravu materiálu a
podobně.
Obrovskou radost nám dělá místní divadelní spolek Zvonokaplička, jehož členové ve svém
volném čase nastudovali novou divadelní hru z pera geniálního myslitele Járy Cimrmana LIJAVEC. Hra bude uvedena v sobotu dne 9. dubna 2016 od 19hod a v neděli dne 10. dubna 2016
od 18hod. Vstupenky je možné zakoupit na obecním úřadě v Prosenické Lhotě, případně v
Pohostinství Prosenická Lhota nebo na tel: 724 181 366. Pro případ většího zájmu o divadelní

představení, jsou připraveny další dva termíny a to 16. a 17. dubna. Celému spolku Zvonokaplička
přejeme pevné nervy a pro Vás, diváky, příjemný zážitek z představení.
V sobotu dne 2. dubna 2016 proběhne pravidelný svoz nebezpečného odpadu v jednotlivých
osadách obce Prosenická Lhota, tj. Klimětice 8:40-8:50, Suchdol 8:55-9:10, Břišejov 9:15-9:20,
Prosenice náves 9:25-9:35, Prosenická Lhota u OU 9:40-10:05 a Luhy náves 10:10-10:20.
Nebezpečným odpadem jsou: veškerá elektronika, vyřazené elektrické spotřebiče, baterie,
pneumatiky, obaly od barev apod. Uvedený odpad je přijímán v obvyklém množství, který může
občan vyprodukovat za cca 6 měsíců. V žádném případě sem nepatří odpad vytvořený
z podnikání, který můžete případně odvézt přímo do sběrného dvora v Sedlčanech. Pevně věříme,
že tento svoz nebezpečného odpadu bude nahrazen novým sběrným dvorem v zemědělském
areálu Prosenická Lhota, který Vám, milí spoluobčané, bude sloužit celoročně. Změna svozu TKO
1x za 14dní bude upřesněna během měsíce března/dubna.
V úterý dne 3. května 2016 od 8:00 do 16:00hod proběhne již třetí zápis nových dětí do naší
mateřské školy pro školní rok 2016/2017. V tento den rovněž proběhne den otevřených dveří
školy. Všichni zájemci jsou srdečně vítáni. Děti jsou přijímány od 2 let a výhodou pro přijetí je
trvalý pobyt v obci. Jakékoliv detaily ohledně provozu, organizace a akcí MŠ můžete konzultovat
přímo s paní ředitelkou Mgr. Marcelou Horníkovou na tel: 727 831 836. Velmi nás potěšila
pozitivní reakce rodičů starších dětí z naší mateřské školy, kteří si velmi pochvalují změnu režimu
v MŠ pro předškoláky a ostatní větší děti. Při odpoledním odpočinku si tyto děti poslechnou
pohádku a poté mají přípravné práce do školy, uvolňovací cviky a angličtinu.
Dne 28. května plánujeme uskutečnit již podruhé znovuobnovenou tradici – vítání občánků.
Prosíme rodiče narozených dětí od 2.4.2015-15.4.2016 s trvalým pobytem v obci, aby nám sdělili
svůj zájem zúčastnit se této radostné akce a to buď osobně na obecním úřadě nebo telefonicky
na tel. čísle 724 181 367, případně emailem na prosenickalhota@seznam.cz do 30.4.2016. Akce
se uskuteční v prostorách naší mateřské školy s vystoupením dětí z MŠ včetně následného
fotografování. Nyní evidujeme již 9 narozených dětí v tomto období.
A na závěr nám dovolte shrnutí plánovaných akcí a přijměte pozvánku na tyto akce:
Pátek 18.3 - veřejná schůze zastupitelstva obce – Pohostinství Prosenická Lhota od 19:30hod.
Sobota 2.4. – svoz nebezpečného odpadu, detaily viz v textu.
Sobota 9.4. od 19hod : divadelní hra LIJAVEC, uvádí Zvonokaplička v sále v Prosenické Lhotě.
Neděle 10.4. od 18hod: divadelní hra LIJAVEC, uvádí Zvonokaplička v sále v Prosenické Lhotě.
Sobota 16.4. a neděle 17.4. náhradní termín hra LIJAVEC.
Sobota 30.4. – tradiční pálení Čarodějnic. Hasičská zbrojnice v Prosenické Lhotě od ranních
hodin.
Neděle 1.5. – prvomájová projížďka
Úterý 3.5. – zápis nových dětí do MŠ a den otevřených dveří od 8:00 do 16:00hod.
Sobota 14.5. – hasičská okrsková soutěž v Kosově Hoře za účasti našich sborů dobrovolných
hasičů Suchdol a Prosenická Lhota
Sobota 14.5. – Poutní mše svatá; kaplička Prosenická Lhota od 14hod.
Neděle 15.5. – tradiční pouťový fotbálek od 10hod za Pohostinstvím v Prosenické Lhotě.
Sobota 28.5. – vítání občánků; Mateřská škola Prosenická Lhota od 15hod.
červen – dětský den Prosenická Lhota – detaily upřesníme.
Sobota 30.7. – od 13hod tradiční Lhotecký pětiboj – soutěž v netradičních disciplínách, náves
v Prosenické Lhotě. Od 20hod zábava s kapelou Franťák rock.
Sobota 27.8. – oslava 80. let založení SDH Prosenická Lhota. Bohatý program: např. Rožmitálská
venkovanka a od 20hod kapela Čejka band.
Máte-li jakékoliv návrhy nebo podněty na zlepšení dění v naší obci, případně Vás cokoliv jiného
zajímá přijďte na veřejnou schůzi zastupitelstva obce, která se koná již tento pátek 18.3. od 19.30
hod v Pohostinství v Prosenické Lhotě.
Přejeme Vám hezké Velikonoce a pohodové jarní dny.
Zastupitelstvo obce Prosenická Lhota

