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Obecní úřad Prosenická Lhota

Vážení spoluobčané,
přinášíme Vám novinky z obecního úřadu.
Začátkem prosince jsme úspěšně dokončili naší největší investici za rok 2017, a to výstavbu vodojemu
včetně armaturní komory s technologií na úpravu vody a příjezdovou komunikaci v osadě Suchdol. Cílem této
investice bylo zajištění dostatečného množství pitné vody v průběhu celého roku pro všechny občany Suchdola.
Celá akce je ve zkušebním provozu do léta 2018, kdy se ověřuje funkčnost technologie (odstranění radonu,
manganu, železa a chlorace). Zdroj vody je vrt v Břišejově, jehož surová voda je naštěstí ve velmi dobré kvalitě
a díky tomu můžeme snižovat dávky chemie. Za počáteční vyšší dávky chemie se Vám omlouváme, byly
způsobeny dolaďováním funkčnosti technologie. Voda je každý týden přeměřována na základní vlastnosti na
kvalitu pitné vody a každý měsíc jsou nabírány vzorky vody akreditovanou laboratoří a výsledky zasílány na
Krajskou hygienickou stanici do Příbrami. Poté bude vyhodnocen zkušební provoz a předpokládá se jeho
uvedení do trvalého provozu.
Rozšíření vodovodu Prosenice – i z této vodohospodářské investice máme velkou radost. Povedlo se
nám rozšíření vodovodu k 22 stavebním parcelám a rodinným domům, ale i k budově Mateřské školy Lípánek a
budově Pohostinství. Každá tato budova měla dříve svůj zdroj vody; voda musela být upravována z důvodu
výskytu radonu a dusičnanů, vzorkována atd. Nyní jsou tyto dva objekty zásobovány z prosenických studen.
K zásobování je využíván vodojem o kapacitě 150 m3, což je jen pro představu 5x větší objem než nový
vodojem v Suchdole. V letošním roce bychom chtěli dokončit rozšíření vodovodu směrem k budově bývalé
školy a pokračovat v rekonstrukci stávajícího přivaděče, vodojemu a vodovodní sítě. Rekonstrukcí prakticky
celého vodovodu a všech přípojek dojde k dohledání všech úniků vody, které podle propočtů spotřeby vody a
vody pumpované do vodovodu dělají každý den cca 2 m3. Doufáme, že tato náročná akce proběhne bez větších
komplikací.
V novém roce máme vyhlášená dvě výběrová řízení, a to na výstavbu sběrného dvora v zemědělském
areálu v Prosenické Lhotě a druhé na výstavbu místních komunikací – kolem MŠ Lípánek a v nové zastavěné
lokalitě v Prosenicích. Dále se v letošním roce bude asfaltovat v osadě Suchdol k novostavbám na okraji osady,
a dále se budou opravovat ostatní místní komunikace. Oslovili jsme odborníka na úpravy veřejné zeleně,
abychom dokončili úpravu veřejných prostranství na návsi v Prosenické Lhotě, u MŠ Lípánek, trojúhelník
v Prosenicích, výsadba smrků na náves v Prosenicích a Suchdol, které do budoucnosti budou sloužit jako
vánoční stromy a výsadbu třešňového sadu v okolí nového vodojemu v Suchdole. Na základě žádosti od občanů
z Klimětic hledáme vhodné místo na umístění dětských herních prvků v Kliměticích. V březnu/dubnu
očekáváme výsledky k naší žádosti o dotaci na umístění herních prvků do Luhů a k rybníku Jelito. Máme
v plánu vytvořit vycházkový okruh kolem celého rybníka Jelito.
Již nyní se těšíme, že v neděli 8. dubna od 18hod budeme moci shlédnout nové divadelní představení
našeho ochotnického spolku Zvonokaplička. Divadelníci nyní zkouší divadelní hru Švestka opět z repertoáru
Divadla Járy Cimrmana. V minulosti jsme mohli shlédnout od našich ochotníků velmi zdařilé divadelní hry
Lijavec (duben 2016) a Posel z Liptákova (říjen 2014) ze stejného repertoáru. Věříme, že i tato nová hra
Švestka, bude také tak úspěšná jako dvě předešlé, i když se podle slov ochotníků jedná zatím o nejtěžší hru ze
všech jimi nastudovaných her. Předprodej vstupenek bude probíhat od 1.3.2018 na OÚ Prosenická Lhota,
Pohostinství Prosenická Lhota případně na tel. 724 181 366.

V květnu/červnu plánujeme vítání nových občánků; v sobotu 2. nebo 16. června plánujeme dětský den
ve stejném duchu jako v loňském roce – procházka s plněním úkolů v okolí rybníků Jelito a Políčí za pomoci
hasičů a myslivců z Prosenické Lhoty. Z dalších akcí, které plánují místní hasiči, je již tradiční soutěž v pití
piva. Jelikož naši borci vyhráli poslední soutěž v Kosově Hoře, tak májí možnost upořádat další ročník této
zajímavé soutěže. Hasiči chtějí tuto soutěž uspořádat ve větším stylu a to pozvat více soutěžících družstev a
přizvat k tomuto agenturu Dobrý den z Pelhřimova a opět vytvořit Český rekord v této netradiční disciplíně. O
termínu budeme samozřejmě informovat. V sobotu dne 4. 8. 2018 pořádají hasiči z Prosenické Lhoty jubilejní
20. ročník Lhoteckého pětiboje – soutěže v netradičních disciplínách. Bohatý program se již plánuje za
doprovodu kapely Franťák Rock a od 21hod taneční zábava na přírodním parketě za doprovodu kapely Čejka
band.
V sobou 24. března 2018 proběhne pravidelný svoz nebezpečného odpadu a elektroodpadu
v jednotlivých osadách obce Prosenická Lhota, tj. Klimětice 8:40-8:50, Suchdol 8:55-9:10, Břišejov 9:15-9:20,
Prosenice náves 9:25-9:35, Prosenická Lhota u OU 9:40-10:05 a Luhy náves 10:10-10:20. Nebezpečným
odpadem jsou: veškerá elektronika, vyřazené elektrické spotřebiče, baterie, pneumatiky, obaly od barev apod.
Uvedený odpad je přijímán v obvyklém množství, který může občan vyprodukovat za cca 6 měsíců. V žádném
případě sem nepatří odpad vytvořený z podnikání, který můžete případně odvézt přímo do sběrného dvora v
Sedlčanech.
A na závěr nám dovolte shrnutí plánovaných akcí a především přijměte pozvánku na tyto akce:
neděle 18.3.2018 od 16hod v KDJS Sedlčany – křes knihy Magické peříčko a Tajný svět – autor L. Kraifová
sobota 24.3.2018 – svoz nebezpečného odpadu a elektroodpadu
neděle 8.4.2018 od 18:00hod – premiéra divadelní představení
sobota 14.4.2018 od 19:00hod – repríza divadelní představení Švestka
neděle 15.4.2018 od 18:00hod – repríza divadelní představení Švestka
pondělí 30.4.2018 od dopoledních hodin – pálení čarodějnic u hasičárny v Prosenické Lhotě
čtvrtek 10.5.2018 od 8:00 do 16:00 hod – zápis nových dětí do MŠ Lípánek – podrobnosti níže
sobota 12.5.2018 – okrsková hasičská soutěž v Prosenické Lhotě
neděle 13.5.2018 od 10:00hod – pouťový fotbálek na novém víceúčelovém hřišti v Pros.Lhotě
květen/červen – vítání nových občánků a soutěž v pití piva (termín ještě upřesníme)
sobota 2.6.2018 nebo 16.6.2018 od 14:00hod – dětský den v okolí rybníků Jelito a Políčí
sobota 4.8.2018 od 13:00hod – Lhotecký pětiboj se skupinou Franťák rock – náves Pros.Lhota
sobota 4.8.2018 od 21:00hod – taneční zábava se skupinou Čejka band – náves Pros.Lhota
sobota 1.9.2018 – sousedské posezení s harmonikami – náves Pros.Lhota
Pozvánky na plánované akce a ostatní informace jsou pravidelně elektronicky rozesílány na Vaše
emailové adresy, dále pak zveřejňovány na webových stránkách obce www.prosenickalhota.cz a na obecních
vývěskách v jednotlivých osadách obce. Máte-li zájem o elektronickou komunikaci s námi, napište nám:
prosenickalhota@seznam.cz.
Zastupitelstvo obce Prosenická Lhota
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.
Přijďte se podívat, rádi Vás uvidíme!
Mgr. Marcela Horníková

