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Listopad 2015

Obecní úřad Prosenická Lhota
Vážení spoluobčané,
rádi bychom Vás informovali o aktuálním dění v naší obci, ale i o připravovaných akcích, na které Vás srdečně
zveme.
V minulém zpravodaji jsme Vás informovali o úspěšné žádosti o dotaci ze SFŽP na úpravu dětských hřišť a
zahrad v přírodním stylu při mateřských školách. Realizace projektu je dokončena a v sobotu 7.11.2015 od 13:00 hod
bude slavnostní otevření zahrady. Tímto bychom Vás rádi všechny pozvali na prohlédnutí naší nové školní zahrady,
která bude sloužit „školkovým“ dětem při vzdělávání prožitkovým učením o životě kolem nás, k pohybovým a
odpočinkovým aktivitám.Kapacita naší školky je téměř zaplněná, jen jedno místo je volné. Rodiče, máte-li zájem o
naši školku, obraťte se na ředitelku MŠ paní Mgr. Marcelu Horníkovou, tel: 727 831 836, děti jsou přijímány od 2 let.
Od června připravujeme podklady k žádosti o dotaci na nový sběrný dvůr, který plánujeme umístit
v zemědělském areálu v Prosenické Lhotě. Příprava projektové části, vyjádření dotčených orgánů, stavební povolení a
zpracování žádosti o dotaci je opět hodně časově náročná práce, ale doufáme, že naše úsilí bude odměněno. V půlce
listopadu podáváme zpracovanou žádost o dotaci k Ministerstvu životního prostředí v rámci Operačního programu
Životního prostředí na výstavbu a vybavení nového sběrného dvora. Vybudováním sběrného dvora předpokládáme
především nabídnout občanům sběrné místo se širokou škálou druhů odpadůtj. plasty, papír, sklo, bioodpad,
velkoobjemový, stavební suť, kovy, pneumatiky, zbytek směsného neroztříditelného komunálního odpadu, tetrapack,
elektroodpad, nebezpečný odpad, baterie, textil apod. v těsné blízkosti jejich bydliště včetně konzultace a kontroly
správného třídění. Plánujeme, že občané budou moci i nadále využívat barevné kontejnery na tříděný odpad umístěné
ve všech osadách, které si ale budeme svážet svou vlastní technikou do sběrného dvora. Nashromážděný odpad ve
velkoobjemových kontejnerech bude dál předán ke zpracování. Směsný TKO uložený ve Vašich popelnicích bude i
nadále svážen externí firmou tak jako doposud.
V osadě Suchdol a jejím katastrálním území proběhla v minulých letech komplexní pozemková úprava
(=KPÚ), která napomohla uspořádat veškerá vlastnická práva k pozemkům a s nimi související věcná břemena. Díky
této KPÚ se buduje v Suchdole nová cesta kolem domů rodiny Senftových a Vančátových a další cesty budou
vznikat. Náklady těchto cest hradí stát prostřednictvím Pozemkového úřadu. Podobnou akci bychom chtěli uskutečnit
v celém katastrálním území Prosenická Lhota, tj. osady Prosenice a Prosenická Lhota, dáleKlimětice a Břišejov. Díky
této pozemkové úpravě se uspořádají nejenom vlastnická práva k pozemkům a s nimi související věcná břemena,
pozemky se tím prostorově a funkčně upravují, scelují, dělí, zabezpečuje se jimi přístupnost a vyrovnání
hranic.Současně se jimi vytváří lepší podmínky k racionálnímu hospodaření, k ochraně a zúrodnění půdního fondu,
zvelebení zemědělské krajiny a zvýšení její ekologické stability. V rámci projektu KPÚ bude navržena síť polních
cest, opatření protierozní a vodohospodářská.Při zpracování KPÚ se prověří veškeré vlastnické tituly, odstraní chyby
a nepřesnosti nashromážděné z minulých let tak, aby nový zápis v katastru nemovitostí byl v souladu se skutečným
stavem doloženým listinami a geodetickými podklady. Všechny nesrovnalosti mezi skutečností a předloženým listem
vlastnictví (LV) musí vlastník uvést do souladu na Katastrálním úřadu pro STČ kraj, Katastrálním pracovišti v
Příbrami.Výchozím podkladem pro KPÚ jsou vstupní nároky vlastníků vyjádřené výměrou a kvalitou pozemků.
Výměra může být upřesněna opravným koeficientem dle výsledků nového měření. Kvalita bude určena v souladu s
platným cenovým předpisem dle druhu pozemků bonitou (BPEJ). Tyto vstupní nároky s každým vlastníkem
projedná a odsouhlasí zpracovatel projektu.S vlastníky pozemků budou projednány a odsouhlaseny pozemky
nesměnitelné, t.j.pozemky vymezené trvalými a nezpochybnitelnými hranicemi.Rozhodnutí pozemkového úřadu
bude podkladem pro zápis do katastru nemovitostí na Katastrálním úřadu pro Středočeský kraj, Katastrálním
pracovišti Příbram. Vyvolat jednání a zahájit komplexní pozemkovou úpravu musí iniciovat obecní úřad na základě
požadavku vlastníků, kteří vlastní dohromady minimálně 50% veškeré zemědělské půdy což je cca 350 hektarů.
Obec na tuto pozemkovou úpravu, pokud bude realizována, nabídne část obecních pozemků na řešení směn a náhrad
související s touto úpravou. Obec osloví všechny vlastníky zemědělské půdy dotazníkem a bude jednat i osobně se
všemi, kteří budou potřebovat jakékoliv vysvětlení.

Zdařil se nám výhodný odkup části pozemků, budov vodojemu a vodárny vodovodu Prosenice od soukromé
společnosti. Nyní je celý vodovod ve vlastnictví obce a plánujeme jeho modernizaci a rozšíření tak, jak jsme
zmiňovali v minulém zpravodaji. Nyní digitalizujeme ručně zakreslený pasport vodovodu a budeme zpracovávat
projekt na rekonstrukci a rozšíření. Vše si chceme připravit včetně stavebního povolení tak, abychom byli schopni
podat žádost o dotaci.
Začátkem měsíce října začal kurz paličkování pod vedením zkušené krajkářky Ladislavy Pokorné
z Prosenické Lhoty. Kurz je každý pátek v podvečerních hodinách v prostorách místní knihovny v Prosenické Lhotě.
Rádi bychom Vás pozvali na tento kurz, i když je již zahájen. Sami jsme byli překvapení, co krajkářky dovedou
vyrobit. Nejedná se jenom o krajky na stůl, ale především o módní doplňky (náušnice, náramky, řetízky, přívěsky na
oblečení či batohy, vánoční či jiné ozdoby např. na květináče). Domluvte si třeba jen krátkodobou návštěvu kurzu
s ukázkou výrobků přímo u paní krajkářky na tel: 606269453.
Plánujeme rozšíření vaření obědů v naší místní školce pro veřejnost. Před podáním žádosti o povolení od
hygienické stanice a zřízení doplňkové činnosti pro MŠ bychom chtěli zjistit Váš zájem. Podmínky: nutné vlastnit 2x
jídlo-nosiče (po příchodu do MŠ by Vaše jídlo již bylo připravené v jídlo-nosiči, tak aby se nenarušil „chod“ školky);
objednávání obědů vždy v pátek na následující týden; záloha na obědy 1x měsíčně na celý měsíc – nevyčerpané
stravné se převede na další měsíc; stejný oběd jako pro děti; cena oběda 60-65,-Kč; v době školních prázdnin se
nevaří. Případní zájemci, hlaste se na OÚ do konce roku 2015.
Plánovaných akcí je mnoho a velmi rádi se s Vámi na nich uvidíme v hojném počtu. Máte-li zájem o
rozesílání informačních e-mailů o dění v naší obci (zasílání plakátů o pořádaných akcí či jen informační letáky nebo
tento Lhotecký zpravodaj), poskytněte nám svůj email. Můžete nám ho napsat přímo na náš email:
prosenickalhota@seznam.cz nebo osobně na OÚ Prosenická Lhota v úředních hodinách PO, ST 16:30-18:30.
Na závěr přijměte pozvánku na pořádané akce:
V sobotu dne 7.11. od 13:00hod již zmiňované slavnostní otevření přírodní zahrady u MŠ.
Ve čtvrtek dne 12.11. od 16:00hod pořádá MŠ pro rodiče a všechny příznivce naší mateřské školy „Uspávání
broučků“. Děti vystoupí s krátkým programem, a poté lampionový průvod uloží broučky k zimnímu spánku na své
nové přírodní zahradě u MŠ.
V sobotu dne 21.11. od 19:00hod pořádá SDH Prosenická Lhota v sále Pohostinství již tradiční soutěž v pojídání a
po skončení soutěže proběhne zábava se skupinou Franťák Rock.
Následující sobotu dne 28.11. od 13:30hod bude Mikulášská nadílka pro děti v sále Pohostinství v Prosenické Lhotě.
A hned od 18:00hod Vás zveme na přednášku historika pana PhDr. Tomáše Zouzala „Zabráno pro SS“ rovněž v sále
v Pohostinství. Pan Zouzal zpracovává stejnojmennou knihu, která vyjde koncem příštího roku a bude možné její
zapůjčení v místní knihovně. Na přednášce nám bude přiblížena nedávná historie našeho místního regionu včetně
promítání dobových obrázků a map. Pan historik vyzývá všechny pamětníky, případně ostatní návštěvníky k diskuzi
a i případnému přinesení dobových materiálů. Na sobotní akci dne 28.11. bude dobrovolné vstupné.
Hned v neděli 29.11. od 17:00hod se s Vámi, milí spoluobčané, rádi setkáme u Adventního rozsvěcení vánočního
stromu u místní mateřské školy. Stejně jako v loňském roce nám děti ze školky s doprovodem učitelek zazpívají
vánoční koledy a básničky. Nebudou chybět teplé nápoje na zahřátí včetně drobného občerstvení.
V sobotu dne 19.12. od 19:30hod v Pohostinství v Prosenické Lhotě se s Vámi rádi setkáme na vánoční veřejné
schůzi zastupitelstva obce,kde Vám rádi zodpovíme Vaše dotazy týkající se veřejného života a práce zastupitelstva.
V pondělí dne 28.12. od ranních hodin pořádá SDH Prosenická Lhota v hasičárně v Prosenické Lhotě tradiční
vepřové hody. Všichni příznivci jsou srdečně zváni.
V sobotu dne 9.1.2016 od 19:00hod uspořádá SDH Prosenická Lhota svou výroční schůzi v Pohostinství Prosenická
Lhota a následující sobotu dne 16.1. od 19:00hod připraví SDH Suchdol ve své hasičárně v Suchdole taktéž výroční
schůzi.
V sobotu dne 23.1. od 20:00 pořádá SDH Prosenická Lhota svůj tradiční hasičský ples se skupinou Čejka band.
Všichni jsou srdečně zváni. Bohatá tombola zajištěna.
V sobotu dne 6.2. jste všichni srdečně zváni na masopustní průvod v maskách pro malé i velkév osadách Prosenická
Lhota a Prosenice.
V pátek dne 12.2. pořádá ZŠ Kosova Hora svůj školní ples v Pohostinství Prosenická Lhota.
Přejeme Vám pohodové prožití podzimních dnů a rádi se s Vámi uvidíme na plánovaných akcí.
Zastupitelstvo obce Prosenická Lhota

