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Obecní úřad Prosenická Lhota

Vážení spoluobčané,
přinášíme Vám novinky z obecního úřadu.
Nashromáždily se Vaše požadavky na přistavění velkoobjemového kontejneru na uložení
objemného odpadu. Přistavíme Vám žlutý kontejner na cca 1 týden do každé osady, a to: Klimětice 9.15.5, Suchdol 16.-22.5., Břišejov 23.-29.5., Prosenice 30.5.-5.6., Prosenická Lhota 6.-12.6., Luhy 13.19.6. Velkoobjemovým odpadem jsou: nábytek, gauče, lina, koberce, matrace apod. Prosíme,
nevhazujte: větve, stavební suť, kamení a jiný stavební odpad.
Ve čtvrtek 10. 5. 2018 od 8.00 hod. do 16.00 hod. se bude konat zápis do Mateřské školy
Lípánek v Prosenické Lhotě. K zápisu pro nový školní rok přinese jeden z rodičů občanský průkaz a
rodný list dítěte. V tento den bude školka otevřena pro všechny zájemce, kteří se chtějí podívat se
svými dětmi na prostředí školky, pohrát si, seznámit se s paní učitelkami a personálem školky a
popovídat si o všem, co Vás zajímá.
Chtěli bychom Vás pozvat na plánovaný dětský den, který se bude konat v sobotu dne 2. června
od 14hod pro malé i velké. Dětský den bude připraven opět 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 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 15:00 hodin. Všechny děti i se svými kamarády jsou srdečně vítáni a těšíme se na Vás! Po
skončení cca v 17hod. taktéž u MŠ Lípánek jste všichni srdečně zváni na posezení s hudebním
doprovodem spojené s „malováním na ulici“. V té době již bude dokončená výstavba místní
komunikace kolem Mateřské školy Lípánek, a je nutné nový asfalt „zkolaudovat“. Část komunikace
bude uzavřena pro zvýšení bezpečnosti dětí. Křídy budou pro Vaše děti připraveny a všechny obrázky
budou odměněny.
O investičních akcích plánovaných v letošním roce jsme podrobněji psali v únorovém
zpravodaji a můžeme Vám sdělit, že všechny jsou připravovány a začínají se realizovat.
V dubnu jsme měli možnost shlédnout divadelní hru Švestka z pera geniálního myslitele Járy
Cimrmana od ochotnického spolku Zvonokaplička z Prosenické Lhoty. Váš obrovský zájem nás velmi
mile překvapil a pro naše ochotníky bylo odměnou i velké poděkování od syna jednoho z autorů pana
Filipa Smoljaka, který se zúčastnil posledního nedělního představení. Divadelníci budou pokračovat
v sousední obci, a to v pátek 18. května 2018 od 19hod v kinosále v Kosově Hoře. Ochotníci mají
v plánu na podzim tohoto roku vystoupit též v kulturním domě Josefa Suka v Sedlčanech. Přejeme jim
mnoho úspěchů.

Dne 25. května 2018 začíná platit nové evropské nařízení o ochraně fyzických osob v
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů známého pod zkratkou
GDPR. Náš obecní úřad i MŠ Lípánek se na toto nařízení připravuje a přijímáme různá opatření.
Jedním z nich je i změna kontaktního emailu, OÚ: obec@prosenickalhota.cz a MŠ:
skolka@prosenickalhota.cz V souvislosti s ochranou osobních údaje jsme Vám zároveň distribuovali i
přílohu tohoto zpravodaje, a to Informační kanál Obce Prosenická Lhota. Potřebujeme od Vás vyplnit
Vaše osobní údaje a odevzdat podepsaný formulář na obecní úřad, poté můžete zdarma dostávat
zprávy o aktualitách a dění v obci dle Vašeho výběru. Pokud nám formulář neodevzdáte, nemůžeme
Vám zasílat žádné zprávy (v případě potřeby si můžete stáhnout formulář na našich webových
stránkách). Ostatní shromažďování a zpracování Vašich osobních údajů jsou prováděny dle zákonného
nařízení, např. evidence obyvatel nebo na základě Vašeho souhlasu.
Na podzim nás čekají další komunální volby do obecního zastupitelstva, pravděpodobně 5.- 6.
října 2018 (upřesní prezident republiky do začátku letních prázdnin). Kandidovat ve volbách do
místních zastupitelstev mohou registrované politické strany, politická hnutí či koalice. Dále pak
nezávislý kandidát, který se neregistruje, ale musí doručit ke kandidátní listině petici podepsanou
voliči podporující jeho kandidaturu či sdružení nezávislých kandidátů, pro které platí stejná pravidla
jako pro nezávislého kandidáta. Aby mohli být kandidáti za členy zastupitelstva obce zvoleni, musí
splňovat podmínku volitelnosti, tedy musí nejpozději v den voleb dosáhnout věku 18 let, v den voleb
musí mít trvalé bydliště v obci, ve které do zastupitelstva obce kandidují a v neposlední řadě se musí
jednat o státní občany České republiky případně jiných členských států evropské unie. Další
podrobnější informace můžete nalézt na: http://www.mvcr.cz/vseobecne-volby-do-zastupitelstev-obcikonane-na-podzim-roku-2018.aspx
Na závěr nám dovolte shrnutí plánovaných akcí a především přijměte pozvánku na tyto akce:
- od středy 9.5.2018 začínáme přistavovat kontejner na velkoobjemový odpad do jednotlivých osad
- ve čtvrtek 10.5.2018 od 8:00 do 16:00 hod - zápis nových dětí do MŠ Lípánek v Prosenické Lhotě a
den otevřených dveří
- v sobotu 12.5.2018 od 12hod - 1. kolo hasičské soutěže v požárním sportu na louce za
Pohostinstvím v Prosenické Lhotě
- v neděli 13.5.2018 od 10hod - tradiční pouťový fotbálek za Pohostinstvím v Prosenické Lhotě
- v úterý 15.5.2018 - očkování psů (Prosenická Lhota - 16hod, Prosenice - 16:10hod, Břišejov –
16:20hod, Suchdol – 16:30hod, Klimětice – 16:40hod a Luhy – 16:50hod) – s sebou očkovací průkaz
a 120,-Kč
- v pátek 18.5.2018 od 19hod divadelní hra Švestka od ochotnického spolku Zvonokaplička v
kinosále v Kosově Hoře - detaily v příloze
- v sobotu 19.5.2018 od 16:30 - poutní mše svatá v kapličce v Prosenické Lhotě
- v neděli 27.5.2018 - otevírání cyklistické sezóny Sedlčansko
- v pátek 1.6. 2018 od 19hod – Beseda s p. S. Synkem „Cesta kolem světa s tatrou za 3 roky“
v Pohostinství v Prosenické Lhotě
- v sobotu 2.6.2018 od 10hod - vítání občánků v MŠ Lípánek
- v sobotu 2.6.2018 od 14hod - dětský den v Prosenické Lhotě - vycházkový okruh s plněním úkolů
pro děti kolem rybníků Jelito a Políčí
Přejeme Vám klidné jarní dny a těšíme se s Vámi na viděnou při plánovaných akcích a pozvánkách.
Zastupitelstvo obce Prosenická Lhota

