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Vážení spoluobčané,
přinášíme Vám novinky z aktuálního dění obce.
V současné době jsme ze všech mediích informováni o šíření viru COVID-19, který je
velmi nakažlivý a způsobuje respirační onemocnění, a to především suchý kašel a horečku.
Vláda ČR vydala několik nařízení včetně Nouzového stavu pro území ČR od 12.3.2020, který
bude trvat 30 dní. Jsou uzavřeny školy, státní hranice, obchody s některými výjimkami a
především je zakázán volný pohyb osob s výjimkami až do 24.3.2020. Pro to, aby se šíření
viru zpomalilo a opatření byla účinná, je nutné jejich důsledné dodržování. Proto Vás, vážení
spoluobčané, prosíme, dodržujte vydaná nařízení nejenom vládou ČR, ale i jinými institucemi
jako nemocnice, úřady apod. Prosíme Vás, noste přes ústa ochranné roušky (i doma ušité)
případně šálu (šátek), případně i ochranné rukavice při kontaktu s cizími osobami, tj. při
nakupování potravin, nebo při návštěvě lékaře. Dodržujte zvýšená hygienická pravidla.
Oznamujeme Vám, že byly spuštěny nové webové stránky obce, které dostaly nový
moderní design a splňují současnou novou legislativu pro webové stránky obce. Věříme, že se
Vám nový web bude líbit. Nový obecní web musí mimo jiné obsahovat několik nezbytných
rubrik, a to: elektronickou úřední desku; tzv. povinné informace (informace o povinném
subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup a pravidla poskytování veřejných
informací); přístupnost webu (návštěvník s těžkým zdravotním postižením je schopen i přes
svůj handicap, za pomoci prostředků, které má k dispozici, efektivně web používat); a
elektronickou podatelnu (je nezbytná pro příjem elektronických dokumentů). Na webové
adrese: www.prosenickalhota.cz naleznete veškeré rubriky, na které jste byli zvyklí plus
mnoho dalších. Web Vám na adrese https://www.prosenickalhota.cz/obec/registrace-pro-zasilaninovinek/ nabízí možnost být informováni o dění v obci zasíláním novinek z obce na Váš email nebo mobilní telefon. Po úspěšné registraci a následného přihlášení si můžete vybrat o
jakých událostech chcete být informováni. Toto nové informování obyvatel z webu obce
nahrazuje současné informování obyvatel udělené občany na základě souhlasu v minulých
letech (odesílání z emailu obce: obec@prosenickalhota.cz). Proto chcete-li být i nadále
informováni, zaregistrujte se a přihlaste se k odběru novinek. V současnosti web ještě
prochází drobnými úpravami pro ještě komfortnější uživatelské ovládání. Nebudete-li moci na
webu najít jakoukoliv potřebnou informaci, sdělte nám to, prosím, osobně v úředních
hodinách případně zasláním požadavku na adresu: obec@prosenickalhota.cz.
Tento týden podepisujeme kupní smlouvu na pořízení dopravního automobilu pro
jednotku požární ochrany sboru dobrovolných hasičů Prosenická Lhota. Celková cena
nejvýhodnější nabídky z hlediska nejnižší ceny a zároveň dostupnosti autorizovaného
servisního střediska podala firma Auto Trutnov, s.r.o. s cenou 925tis. Auto je pořizováno
s dotací ve výši 750tis., a to od Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje a
Středočeského kraje. Pořizován je automobil značky Ford Transit v provedení základním pro
městský provoz. Dále pořizujeme skříňový dopravní přívěs, který bude uzpůsoben pro

Jednotku hasičů. Tím tak kompletně vybavíme jednotku požární ochrany, která slouží celé
Obci Prosenická Lhota.
S napětím očekáváme výsledky podaných žádostí o dotace koncem roku 2019 a
začátkem roku 2020. Jedná se především o podanou žádost o dotaci u Státního fondu
životního prostředí ČR na akci „ČOV, kanalizace a rozšíření vodovodu v obci Prosenická
Lhota“. Na tuto spojenou akcí „tří stavebních objektů“ již máme vybraného dodavatele na
stavební práce, dále na technický dozor a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví práce.
Všechny podmínky žádosti o dotaci jsme splnili a pevně věříme, že tento smysluplný projekt
bude realizován. Dalším projektem je „Bezbariérový chodník podél komunikace III. třídy
spojující Prosenickou Lhotu a Prosenice“. Výsledky této žádosti budeme znát v dubnu. Znovu
jsme podali žádost o dotaci na rekonstrukci dětského hřiště v Prosenické Lhotě u Ministerstva
místního rozvoje. Pokud neuspějeme s největší žádostí o dotaci (ČOV, kanalizace a rozšíření
vodovodu), budeme se snažit podávat žádosti o dotaci u dalších ministerstev po vypsání
příslušných výzev. Mimo jiné v letošním roce plánujeme asfaltování místních komunikací
v Luhách a Prosenicích.
Pravidelný svoz elektrozařízení a nebezpečného odpadu proběhne v sobotu 25. dubna
2020 v jednotlivých osadách obce Prosenická Lhota, tj. Klimětice 9:00-9:10, Suchdol 9:109:20, Břišejov 9:20-9:30, Prosenice náves 9:30-9:40, Prosenická Lhota u OU 9:40-9:50 a
Luhy 9:50-10:00. Tímto odpadem jsou: veškerá elektronika, vyřazené elektrické spotřebiče,
baterie, pneumatiky, obaly od barev apod. Uvedený odpad je přijímán v obvyklém množství.
Pokud nestihnete pravidelný svoz tohoto odpadu, můžete ho odevzdat do sběrného dvora v
zemědělském areálu v Prosenické Lhotě, který je pravidelně otevřen každé úterý od 14:00 do
16:00hod, případně na základě telefonické dohody na tel: 607 104 304.
V jarních měsících plánujeme pravidelné vítání nových občánků obce Prosenická
Lhota. Přesný termín bude upřesněn v průběhu dubna 2020. V sobotu 20. června 2020
v odpoledních hodinách pořádají hasiči, myslivci a dobrovolníci z Prosenické Lhoty tradiční
dětský den ve stejném duchu jako v předchozích třech letech - procházka s plněním úkolů v
okolí rybníků Jelito a Políčí. Na závěr bude pro děti připraven skákací hrad a malování na
obličej.
Přejeme Vám klidné jarní dny prožité ve zdraví!

Zastupitelstvo Prosenická Lhota

Oznámení ČEZ Distribuce, a.s.: „Na základě vyhlášeného nouzového stavu a s tím
souvisejících mimořádných opatření (vyhlášená karanténa), přistupuje ČEZ Distribuce, a.s. na
svém distribučním území k zastavení fyzického provádění pravidelných odečtů v terénu.
Prosíme občany Břišejov, Suchdol, Luhy, Klimětice, kteří ještě nebyli kontaktování od
ČEZu, aby zavolali na tel: 792 330 728 a nahlásili stav svého elektroměru VT a NT,
nejpozději do SOBOTY 21.3.2020.
Na úterý 12. 5. 2020 od 8.00 hod. do 16.00 hod. je plánován zápis do Mateřské školy
Lípánek v Prosenické Lhotě (termín může být změněn z důvodu tzv. “vyšší moci“). 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 paními učitelkami a personálem školky a popovídat si o všem,
co Vás zajímá. Přijďte se podívat, rádi Vás uvidíme!
Mgr. Marcela Horníková

