LHOTECKÝ
ZPRAVODAJ

Srpen 2018

Obecní úřad Prosenická Lhota

Vážení spoluobčané,
na úvod našeho zpravodaje přijměte pozvánku na tradiční jubilejní 20. ročník Lhoteckého
pětiboje, který se koná již tuto sobotu 4. srpna 2018 od 13hod na návsi v Prosenické Lhotě. Ano,
již dvacet let hasiči z Prosenické Lhoty pořádají pravidelně tuto oblíbenou letní akci. Můžete se
těšit na výběr z nejlepších soutěží z minulých ročníků, včetně vodních disciplín. V průběhu
odpoledne vystoupí skupina historického šermu a pro děti bude připraven skákací hrad. Hned po
skončení soutěže, tj. cca v 18 hod se o zábavu postará hudební skupina Franťák rock a od 21hod
skupina Čejka band. Všichni jste srdečně zváni na náves do Prosenické Lhoty. V průběhu
odpoledne můžete shlédnout výstavu paličkovaných krajek Lhoteckých krajkářek, k vidění bude i
předení na kolovrátku. Jako novinku si pro Vás krajkářky připravily paličkování drátkem a také
velmi unikátní ukázku práce našich praprababiček.
Vážení odběratelé pitné vody z veřejných vodovodů Prosenice a Suchdol, jak jistě víte,
celou Českou republiku opět trápí velké sucho. Zdroje vody jsou omezené. S vodou je třeba
nakládat hospodárně a předejít stavu, kdy by dodávky byly omezovány. Bohužel s postupujícím
suchem nám vzrůstá odběr pitné vody především pro jiné účely než pro které je pitná vody určena,
tj. k pití, vaření, přípravě jídel a nápojů, v potravinářství, k péči o tělo, k čištění předmětů, které
svým určením přicházejí do styku s potravinami nebo lidským tělem, a k dalším účelům lidské
spotřeby jsou vody pro sociální účely. Používat pitnou vodu pro zalévání zahrad a plnění bazénů
v době kritické situace je nezodpovědné. Na základě trvajícího sucha a nelepšící se předpovědi
počasí Vás jako odběratele vody vyzýváme k maximálnímu šetření s pitnou vodou při
každodenním jejím používání, aby nemuselo docházet k omezování její dodávky.
V průběhu měsíce srpna bude probíhat pravidelný odečet stavů spotřeby vody jak v osadě
Suchdol, tak v osadě Prosenice. S každým majitelem nemovitosti, kde je odebírána voda, musí být
podepsána smlouva o dodávce vody. Tuto smlouvu můžete podepsat buď hned při odečtu stavu
vodoměrů, nebo na obecním úřadu v Prosenické Lhotě. Každému majiteli nemovitosti bude
vystavena a předána faktura s informací o spotřebě a ceně vody za období srpen 2017 – srpen
2018, která bude mít splatnost 21dní (možnost platby bankovním převodem nebo hotově na OÚ
Prosenická Lhota). Po celkovém odečtu spotřeby vody proběhne kalkulace a následná aktualizace
ceny vodného.
Náš ochotnický spolek Zvonokaplička v květnu znovu skvěle předvedl nastudovanou
divadelní hru Švestka z pera geniálního myslitele Járy Cimrmana v kinosále v Kosově Hoře.
Jejich představení bylo velmi zdařilé, mělo obrovský ohlas a ihned po skončení byli pozváni do
Kulturního domu Josefa Suka v Sedlčanech ředitelem Martinem Severou, a to na neděli 23. září
2018 od 18:00hod. Vstupenky jsou již k dispozici v Turistickém informačním centru na náměstí
TGM v Sedlčanech – v budově Radnice v přízemí a to ve dnech PO, ST 8:00 – 17:00hod, ÚT, ČT,
PÁ 8:00-16:00hod. Dále divadelníci obdrželi pozvánku k účasti na 57. ročník postupové přehlídky

amatérského divadla Třešťské divadelní jaro 2019, kde by znova předvedli svou nastudovanou hru
Švestka.
Máme radost, že využíváte kontejnery na uložení biologicky rozložitelného odpadu.
Zároveň Vás ale velmi prosíme, abyste nevhazovali do kontejnerů žádné ani drobné kamení.
Kamenivo není bioodpad, nelze ho vytřídit a ničí nám drtící vůz. Způsobená škoda na drtícím
vozu je zbytečná a její následná oprava je velmi nákladná.
V květnovém zpravodaji jsme Vás informovali o novém evropském nařízení o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
známého pod zkratkou GDPR. Zároveň Vám byl zaslán formulář - Informační kanál, který je
nutné vlastnoručně podepsat a doručit na OÚ. Pokud jste tak neučinili, nemůžete dostávat žádné
novinky z obecního úřadu (email příp. SMS). Kdo tak neudělal a má zájem o zasílání novinek
z OÚ, můžete nám vyplněný a podepsaný informační kanál předat kdykoliv. Formulář je ke
stažení na našich webových stránkách www.prosenickalhota.cz nebo v kanceláři OÚ.
Začátkem června jsme již po čtvrté přivítali nové občánky obce, celkem to je už 25 dětí.
Z toho v letošním roce jich bylo rovnou 7. Stejně jako v předešlých letech si paní ředitelka MŠ
Lípánek Mgr. Marcela Horníková spolu s paní učitelkou Veronikou Švehlovou připravily krátké
vystoupení dětí z MŠ a pan starosta Petr Červenka přednesl slavnostní proslov pro rodiče a ostatní
příbuzné vítaných dětí. Noví občánci jsou: Alice Pokorná - Suchdol, Štěpánka Bouše - Prosenice,
Eliška Sedláková - Prosenická Lhota, Luděk Bechyně - Prosenická Lhota, Thea Kotounová Prosenice, Tomáš Herma - Luhy a Matouš Slaninka - Suchdol. 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.
Plánujeme výsadbu pamětních stromů k 100. výročí vzniku samostatného Československa.
Budeme rádi za Vaše nápady při hledání optimální lokality pro růst národního stromu (lípy)
v každé osadě, jejíž listy se staly symbolem znaku obce Prosenická Lhota. Počet 6ti lístků ve
znaku se shoduje s počtem místních částí tvořících obec.
Na závěr nám dovolte shrnutí plánovaných akcí a především přijměte pozvánku na tyto akce:
-

sobota 4.8.2018 od 13hod tradiční Lhotecký pětiboj – náves v Prosenické Lhotě
sobota 4.8.2018 od 17hod venkovní taneční zábava se skupinou Franťák rock a
od 21hod se skupinou Čejka band – náves v Prosenické Lhotě.
sobota 8.9.2018 od 15hod tradiční sousedské posezení – náves v Prosenické Lhotě
5.- 6.10.2018 komunální volby do zastupitelstva obce – OÚ Prosenická Lhota
12.-13.10.2018 – Rally Příbram přes kú Prosenická Lhota
podzim 2018 – výsadba národních stromů lípy k 100. výročí vzniku samostatného
Československa

Přejeme Vám pohodové letní dny a především více vodních srážek. Těšíme se na viděnou
na plánovaných akcích.
Zastupitelstvo obce

