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Obecní úřad Prosenická Lhota

Vážení spoluobčané,
přinášíme Vám novinky z obecního úřadu.
Na úvod začínáme pozvánkou na sobotní odpoledne - dne 24. června od 14hod, kdy se koná
dětský den pro malé i velké. Dětský den je připraven v novém putovním duchu, kde bude pro děti
připravena trasa vedoucí okolní přírodou spojená s plněním úkolů. Děti se mohou těšit na projížďku na
koních, střílení ze vzduchovky, plavbu na pramici, vědomostní úkoly, ale i úkoly zručnosti a na lanový
park s klouzačkou a mnoho dalších úkolů. Trasa bude uzpůsobena nejenom pro malé a větší, ale
případně i pro rodiče s kočárky. Celá akce je pořádána ve spolupráci obce, místních hasičů a
Mysliveckého spolku Bříza Prosenická Lhota. Registrace a start bude u Mateřské školy Lípánek
od 14:00 do 15.30. hodin. Všichni jsou vítáni a těšíme se na Vás! Po skončení cca v 17hod. taktéž u MŠ
Lípánek jste všichni srdečně zváni na slavnostní otevření nového víceúčelového sportoviště pro malé i
velké. Toto hřiště bylo vybudováno tzv. svépomocí za pomoci místních firem, dále našich zaměstnanců,
kteří odvedli velký kus práce. Velké poděkování ale také patří skupině dobrovolníků, kteří odpracovali
mnoho brigádnických hodin, a to při stavbě oplocení, ale hlavně při přípravě povrchu, kde museli ručně
navozit a srovnat více jak 100 tun kamenného materiálu. Vážíme si této práce, protože je v dnešní době
velmi ceněná a obecnímu rozpočtu byly ušetřeny nemalé finanční prostředky. V průběhu tohoto a
příštího týdne bude položen umělý trávník od plzeňského dodavatele Vysspa, Sports Technology, s.r.o.;
rozvěšeny záchytné sítě a tím tak bude výstavba sportoviště ukončena. Na hřišti si budete moci zahrát
nohejbal, volejbal, tenis, malou kopanou a střelbu na basketbalový koš. Přijďte strávit příjemné
odpoledne s občerstvením a hudebním doprovodem Kamila Rabyňáka.
Velmi dobrou zprávu máme pro občany z osady Suchdol. Již máme podepsanou smlouvu o dílo
na provedení stavby „Vodojem a úpravna vody Prosenická Lhota – osada Suchdol“, cena je 4 560tis.Kč.
Vítězný dodavatel - firma Šindler, důlní a stavební společnost s r.o. zahájí výstavbu v průběhu července.
Stavba musí být dokončena a zkolaudována do konce kalendářního roku, abychom splnili podmínky
přislíbené dotace z Ministerstva zemědělství. Výstavba obsahuje vodojem o objemu 2x15 m3,
technologii pro čerpání surové vody, plně automatickou úpravnu vody, vodovodní a elektro přípojku do
stávajícího vodovodní řadu včetně příjezdové komunikace. Výsledkem této investice bude dostatek
pitné vody v průběhu celého roku.
Neopomínáme ani náš druhý vodohospodářský projekt – rozšíření vodovodu Prosenice. Opět
jsme náš projekt konzultovali jako možnost spolufinancovat z ministerstva životního prostředí i
ministerstva zemědělství. Ale z důvodu vyšší spoluúčasti a velkého procenta nezpůsobilých nákladů,
jsme se rozhodli realizovat akci bez dotace. Projekt jsme ještě rozšířili v části Prosenice o odbočku
vodovodu do nově vznikající lokality pro stavbu rodinných domů, kde již byla započata výstavba místní
komunikace. Po realizaci rozšíření vodovodu Prosenice, plánujeme zaasfaltovat místní komunikace –
kolem MŠ Lípánek a všechny části v zastavěných lokalitách zejména v Prosenicích. Toto vše plánujeme
stihnout do konce kalendářního roku.
Dále bychom Vás chtěli upozornit na dvě nové obecně závazné vyhlášky obce Prosenická Lhota.
První vyhláška byla schválena z důvodu změny tzv. školského zákona č. 561/2004 Sb. a zavedení
povinné předškolní docházky. Děti, které půjdou v daném školním roce k zápisu do základní školy,
musí být povinně přihlášeny k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole. Byli jsme osloveni obcí
Štětkovice, která nemá svou vlastní MŠ, abychom uzavřeli dohodu o spádovosti do naší MŠ Lípánek a
vytvořili tak společný školský obvod. To znamená, že děti z obce Štětkovice mají stejné podmínky
přijetí do MŠ Lípánek jako děti z obce Prosenická Lhota. Podobné dohody o spádovosti a vytvoření

společného školského obvodu uzavíráme i pro základní vzdělávání s městem Sedlčany a s obcí Kosova
Hora. Pro žáky z obce Prosenická Lhota to znamená, že mají stejné podmínky přijetí k základnímu
vzdělávání v Sedlčanech i v Kosově Hoře, jako žáci s trvalým pobytem v Sedlčanech (příp. Kosově
Hoře). Druhá vyhláška se týká pravidel pro pohyb psů na veřejném prostranství obce Prosenická Lhota.
Zamezuje tak volný pohyb psů v zastavěných částech obce Prosenická Lhota, který je možný pouze na
vodítku. Upozorňujeme tak své spoluobčany, že volně pobíhající pes může být důvodem k oznámení o
přestupku, který řeší přestupková komise v Sedlčanech.
Obecní pozemky určené pro výstavbu rodinných domů jsou již k dnešnímu dni všechny prodané.
Obec ještě vlastní jednu bytovou jednotku o velikosti 3+kk o celkové ploše 105 m2 v bytovém domě
bývalé školy v Prosenicích. Byt je v současné době uvolněn, plánujeme zde rekonstrukci a následný
prodej.
Máme zpracovanou ideovou studii na úpravu veřejného prostranství (náves) v Prosenické Lhotě.
Úprava již byla zahájena a nyní čekáme na zahradníky z učiliště Sedlčany, aby nám osadili prostranství
o různé dřeviny včetně výsadby stromu lípy srdčité. Kolem lípy bude rovněž instalovaná dřevěná
lavička. Zahradníci budou dále pokračovat s úpravou trojúhelníkové návsi v Kliměticích a u MŠ
Lípánek.
Přijďte se s námi podělit o Vaše názory na dění v obci včetně podrobnějších informací o
proběhlých ale i plánovaných akcí na veřejnou schůzi zastupitelstva obce Prosenická Lhota, která se
koná již tento pátek 16. června od 19:30hod v Pohostinství v Prosenické Lhotě.
A na závěr přijměte pozvánku na plánované akce:
16.6. od 19:30hod – veřejná schůze zastupitelstva obce v Pohostinství Prosenická Lhota
24.6. od 14hod – dětský den. Začátek trasy 14-15:30 u MŠ Lípánek.
24.6. od 17hod – slavnostní otevření víceúčelového hřiště
29.7. od 13hod – Lhotecký pětiboj – náves v Prosenické Lhotě
29.7. od 20hod – venkovní zábava Franťák rock – náves v Prosenické Lhotě
Zastupitelstvo obce Prosenická Lhota
MŠ Lípánek, příspěvková orgnizace
Jak ten čas letí, říkáme si často a vzpomínáme na to, co jsme prožili. Také nám ve školce ten rok
uběhl jako voda. V září jsme vítali nové děti a za pár dní se budeme loučit s dětmi, které nám po
prázdninách odejdou do školy. Ale přece jenom to byl rok plný her a zábavy, poznání a poučení. Děti se
naučily nové písničky a básničky, společně si hrály, hodně malovaly a vyráběly. S radostí chodily na
vycházky, hrály si na pískovišti i prolézačkách, zkoušely koloběžky i odrážedla. Navštívily sedlčanskou
knihovnu, muzeum i hasiče a štětkovické dopravní hřiště. Sportovaly s povltavským klubem DA-BA.
Společně oslavily Mikuláše, Vánoce, čarodějnice i svátek dětí. Odpovědně se připravovaly na všechna
vystoupení (duchové i loupežníci), na besídky (vánoční i pro maminky) a s nadšením je předváděly
všem, kdo se přišli na ně podívat. Na školní výlet jsme vyrazily do Takonína, kde nám v Pěnkavově
dvoře zahráli pohádku Princ Bajaja. V zimním období nás ve čtyřech setkáních navštívila lektorka
z Čapího hnízda. Děti si s ní hrály na farmáře, ornitologa, rybáře a ošetřovatele. V květnu byla naše
školka vylosovaná a získala dárkový poukaz na návštěvu Čapího hnízda, který využijeme v následujícím
školním roce. Od září do června si děti jeden den v měsíci užívaly při projektu „Šaty dělaj člověka“.
Naučily se jaké oblečení si vzít do divadla, na hřiště, do postele, do práce nebo na výlet. Zkusily si
pohádkový i zvířecí kostým, přišly jako cizinci, důchodci i miminka. V září jsme podali žádost o dotace
EU v rámci výzvy „Šablony pro MŠ“. Naše školka získala finanční prostředky ve výši 257 tisíc korun,
které využijeme v novém školním roce na chůvu, která nám bude vypomáhat s malými dětmi, na
vzdělávání pedagogických pracovníků, na pomůcky a na odborná tematická setkávání, která Vám
rodičům poskytnou informace, týkající se přípravy a nástupu Vašich dětí do základní školy.
Děkuji všem rodičům za spolupráci, přízeň a vstřícnost během celého školního roku.
Za celý tým Mateřské školy Lípánek Mgr. Marcela Horníková

