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Vážení spoluobčané,
přinášíme Vám novinky z aktuálního dění obce.
Hned v úvodu bychom Vás chtěli pozvat na již tradiční dětský den, který se
bude konat v sobotu dne 13. června pro malé i velké. Dětský den bude opět připraven
v putovním duchu, kde bude pro děti připravena trasa vedoucí okolní přírodou spojená
s plněním úkolů. Děti se mohou těšit na projížďky na koni, střílení ze vzduchovky,
lukostřelbu, plavbu na lodi, vědomostní úkoly, ale i úkoly zručnosti, lanovku 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! Pro děti bude připravena drobná odměna včetně občerstvení v průběhu
cesty i po skončení. Poté bude možné i tzv. „malování na ulici“. Bohužel malování na
obličej a slibovaný skákací hrad jsme pro letošní rok zrušili, abychom snížili riziko
šíření nemoci COVID-19. Na každém stanovišti bude připravena dezinfekce.
Většina z Vás se již zaregistrovala a přihlásila k odběru novinek z webových
stránek obce. Odkaz https://www.prosenickalhota.cz/obec/registrace-pro-zasilaninovinek/ nabízí možnost být informováni o dění v obci zasíláním novinek na Váš email nebo mobilní telefon, a tím Vám neunikne žádné nové zveřejnění na webových
stránkách obce. Po úspěšné registraci a následného přihlášení si můžete vybrat, o
jakých událostech chcete být informováni. Toto nové informování obyvatel z webu
obce nahrazuje zastaralé informování obyvatel zasílané přímo z emailu: souhlas
udělený občany v minulých letech. Proto i vy ostatní, chcete-li být i nadále
informováni, zaregistrujte se a přihlaste se k odběru novinek. 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.
Evidujeme několik požadavků z řad občanů o zavedení obecně závazné
vyhlášky, o regulaci hlučných činností v denní dobu, tzn. zdržet se o nedělích a státem
uznaných dnech pracovního klidu v době např. od 8:00 do 14:00 veškerých činností
spojených s užíváním zařízení a přístrojů způsobujících hluk, například sekaček
na trávu, cirkulárek, motorových pil a křovinořezů. Z tohoto důvodu se zastupitelstvo
obce rozhodlo provést průzkum veřejného mínění, a to formou vyplnění dotazníků na
našich webových stránkách. Odkaz na Dotazník bude zpřístupněn ve středu 10.6.2020
na úvodní stránce www.prosenickalhota.cz v pravém části AKTUALITY. Vyplněním
a odesláním dotazníku přímo z webového prohlížeče, může každý jednotlivec sdělit
svůj názor. Kdo nemá možnost připojení k internetu, může si dotazník v tištěné

podobě vyzvednout na obecním úřadě. Upozorňujeme občany, že průzkum formou
dotazníku bude vyhodnocen na základě uvedení jména a příjmení. Dotazník bude
zpřístupněn do 31.7.2020. O vyhodnocení Vás budeme informovat.
Pravidelné povinné očkování psů proběhne v úterý 9.6.2020, a to v době:
Prosenická Lhota – 16:00, Prosenice – 16:15, Břišejov – 16:30, Suchdol – 16:45,
Klimětice – 17:00 a Luhy – 17:15. Očkování bude provádět MVDr. Miroslav Zoul,
cena 150,-Kč / 1 pes. Očkovací průkaz s sebou!
Velice si vážíme, že třídíte Váš domovní odpad. V každé osadě máme
rozmístěny barevné kontejnery na nejvíce rozšířené odpady, tj. plasty, papír, sklo,
nápojové kartony, kovy a bioodpad. Děkujeme, že třídíte Váš odpad! Zároveň Vás
prosíme, nevhazujte žádné ani drobné kamení, pařízky z tújí apod. do nádob na
bioodpad ani do velkoobjemových kontejnerů na bioodpad. Drtící vůz na bioodpad
nedokáže rozdrtit kamení a dochází tak k velkému opotřebení někdy i poškození
drtícího vozu. Děkujeme! Ve 4 osadách jsou rozmístěny rovněž černé popelnice na
uložení jedlých olejů a tuků v plastových lahvích. U dětského hřiště v Prosenické
Lhotě se nachází bílý kontejner na textil a oděvy, který mohou samozřejmě využívat
občané i z okolních osad. Nebezpečný odpad a elektroodpad případně i ostatní
tříditelné odpady je možné odložit do sběrného dvora v zemědělském areálu
Prosenická Lhota, který je otevřen: ÚT 14:00-16:00. Podrobnosti o odpadech, sběrném
dvoře a seznam stanovišť pro zvláštní sběrné nádoby (barevné) v osadách můžete
nalézt na https://www.prosenickalhota.cz/obec/odpady-a-sberny-dvur/.
Na závěr přijměte pozvánku na tradiční 22. ročník Lhoteckého pětiboje, který
se bude konat v sobotu 8. srpna 2020 od 13hod u hasičské zbrojnice v Prosenické
Lhotě. Pro soutěžící budou připraveny netradiční disciplíny a pro diváky tradičně
netradiční podívaná . Od 20hod se uskuteční venkovní taneční zábava se skupinou
Franťák Rock.
A na závěr nám dovolte shrnutí plánovaných akcí a především přijměte
pozvánku na tyto akce:
úterý 9.6.2020 – očkování psů – detaily v textu
sobota 13.6.2020 – Dětský den v Prosenické Lhotě, start mezi 14-15hod u MŠ Lípánek
neděle 21.6.2020 – vítání občánků – letos budeme vítat 9 miminek – podrobnosti
příště
sobota 8.8.2020 – 13hod: Lhotecký pětiboj u hasičské zbrojnice v Prosenické Lhotě
sobota 8.8.2020 – 20hod venkovní zábava se skupinou Franťák Rock u hasičské
zbrojnice v Prosenické Lhotě
sobota 5.9.2020 – sousedské posezení u hasičské zbrojnice v Prosenické Lhotě
Přejeme Vám klidné jarní dny prožité ve zdraví!
Zastupitelstvo Prosenická Lhota

