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Červen 2019

Obecní úřad Prosenická Lhota

Vážení spoluobčané,
přinášíme Vám novinky z obecního úřadu.
Rádi bychom Vás informovali, že státní pozemkový úřad zahájil komplexní
pozemkovou úpravu v katastrálním území Luhy u Prosenické Lhoty, jejímž cílem je
uspořádání vlastnických vztahů a vytvoření nové digitální katastrální mapy. Jedná se o území
tzv. extravilánu obce, tj. mimo obytné území. Zahajovací schůze proběhne 1. července od
15hod v sále Pohostinství v Prosenické Lhotě - všichni dotčení vlastníci pozemků budou
informováni doporučeným dopisem. Schůze proběhne za účasti pracovníků z pozemkového
úřadu a zpracovatelské firmy. Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Prosenická
Lhota byla již započata na jaře 2019.
Dále upozorňujeme občany, kteří odebírají pitnou vodu z veřejného vodovodu
Prosenice, že byla započata rekonstrukce tohoto zastaralého vodovodu. Sledujte, prosím,
veřejné vývěsky a webové stránky obce, kde budou průběžně zveřejňovány plánované
odstávky. Majitelé, kteří do smlouvy o dodávce pitné vody uvedli své telefonní číslo, je
informace odesílaná i formou SMS. Omluvte, prosím, případně i neplánovanou odstávku.
Máme téměř hotovou projektovou dokumentaci na novostavbu bezbariérového
chodníku vedoucí od autobusové čekárny v Prosenické Lhotě až k autobusové zastávce
v Prosenicích. Jedná se o náročný projekt, který připravujeme na plánovanou výzvu na
poskytnutí dotace ze Strukturálního fondu dopravní infrastruktury. Dotčení sousední majitelé
pozemků budeme vyzývat, aby se vyjádřili k projektové dokumentaci.
Rozšířili jsme možnost třídění komunálního odpadu o další složku, a to:
použité kuchyňské oleje a tuky. Můžete je slévat do PET lahví se šroubovacím víčkem.
Uzavřené PET lahve vhazujte kulatým otvorem do černé plastové popelnice se zeleným
popisem JEDLÉ OLEJE A TUKY. Rozmístění popelnic: u MŠ Lípánek, Luhy (u Rabyňákův
rybník), Klimětice (u křížku), Suchdol (náves).
V květnu/červnu jsme zahájili zpevnění a zpřístupnění účelové komunikace ke kapli
sv. Jana Nepomuckého z r. 1711, která se nachází nad osadou Suchdol. Suchdolští občané
pomohli s vykácením drobných dřevin, za což jim opravdu velmi děkujeme. Kaple je tak nyní
přístupná. Rovněž by si přáli vysázení lipové aleje podél nově vzniklé cesty, ale bohužel
majitel sousedních pastvin a skutečná šíře komunikace to neumožňuje, což je nám velice líto.
Nyní bude nutné kapli zkontrolovat a částečně opravit střešní krytinu, protože několik let byla
nepřístupná a zatékalo do ní. V sobotu dne 31.8.2019 od 13hodin začínají oslavy 650 let osady
Suchdol od první písemné zmínky, a to mší svatou v kapli sv. Jana Nepomuckého pod

vedením pana faráře Monsignor Mgr. Kazimierz Duš z Křečovic. Poté bude pokračovat
program u hasičské zbrojnice v Suchdole, a to: country kapela, šermířské vystoupení,
Rožmitálská venkovanka a večerní zábava se skupinou Matyas. Pro děti bude připraven
skákací hrad. Podrobnosti o programu budou zveřejněny v srpnu. Všichni jste srdečně zváni
na tuto oslavu.
Velmi nás potěšil náš divadelní spolek Zvonokaplička, který se v polovině března
zúčastnil 58. ročníku soutěžní postupové přehlídky ochotnických divadelních souborů
„Třešťské divadelní jaro“, a to se svou nastudovanou hrou Švestka (z repertoáru Divadla Járy
Cimrmana). Hlasující diváci i odborná porota velmi dobře ocenili zdařilý výkon našich
ochotníků. Porota udělila čestné uznání Petru Červenkovi za postavu Přemysla Hájka ve hře
Švestka. Derniéra představení Švestka se konala v polovině června pod širým nebem na návsi
v Prosenické Lhotě, a to i přes nepřízeň počasí bylo téměř celé představení odehráno.
25. května jsme již po páté přivítali nové občánky obce a byli jsme velmi mile potěšeni
hojnou účastí, a to rekordních 11 dětí. V předešlých letech se akce konala v prostorách naší
MŠ Lípánek, v letošním roce jsme se museli přesunout do prostoru sálu Pohostinství. Celkově
bylo v novodobé historii přivítáno už 36 dětí (za 5 let), a to 19 chlapců a 17 děvčat. Slavnostní
akce byla zahájena vystoupením dětí z MŠ pod vedením paní ředitelky MŠ Lípánek
Mgr. Marcely Horníkové a paní učitelky Veroniky Švehlové. Poté pan starosta Petr Červenka
přednesl slavnostní proslov pro rodiče a ostatní příbuzné vítaných dětí. Noví občánci jsou:
Ema Lišková – Luhy, Elizabet Vančurová – Prosenice, Timotej Pešek – Prosenická Lhota,
Krišna Balaráma Šedivý – Prosenice, Julie Sirotková – Prosenice, Filip Kapalín – Suchdol,
Jan Rakušan – Suchdol, Patricie Šachová – Prosenice, Kristýna Dušková - Prosenice, Adéla
Bouše – Prosenice, Jasmína Píchová – Luhy. Přejeme těmto dětem, aby byly zdravé, šťastné a
spokojeně vyrůstaly v naší obci. Naším velkým přáním je, aby i další roky byla tato slavnostní
akce tak hojně obsazená jako letos.
V sobotu 8. června se uskutečnil dětský den ve stejném duchu jako v předchozích dvou
letech – procházka s plněním úkolů v okolí rybníků Jelito a Políčí za pomoci hasičů, myslivců
a ostatních dobrovolníků z Prosenické Lhoty. V letošním roce opět na děti čekala lanovka,
lanový park, lukostřelba, projížďka na koni, střelba ze vzduchovky, ježibaba Ježi Haus,
zvonkohra, poznávání přírody, vodník s lovením rybiček, plavba na lodi a další disciplíny.
Máme radost z rostoucího počtu dětí; v letošním roce se na startu objevilo 98 dětí. Tento počet
nás velmi mile potěšil a jsme rádi, že 30 dobrovolníků, kteří pomáhají s organizací, přijde
pomoci i v dalším roce. Doufáme, že pokoříme hranici 100 dětí.
A na závěr nám dovolte shrnutí plánovaných akcí a především přijměte pozvánku na tyto akce:
sobota 3.8.2019 od 13:00 – Lhotecký pětiboj u hasičské zbrojnice, večer taneční zábava
sobota 3.8.2019 od 13:00 do 16:00hod – výstava paličkovaných krajek spojenou s ukázkami
paličkování. Včetně ukázky předení vlny na kolovrátku a ruční tkaní na stavu.
sobota 31.8.2019 od 13:00 – mše svatá v kapli sv. Jana Nepomuckého Suchdol
sobota 31.8.2019 po skončení mše – oslava 650 let osady Suchdol u hasičské zbrojnice v
Suchdole

Přejeme Vám klidné letní dny a těšíme se s Vámi na viděnou při plánovaných akcích.
Zastupitelstvo obce Prosenická Lhota

