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Vážení spoluobčané,
přinášíme Vám novinky z aktuálního dění obce.
Co se v naší obci odehrálo? Máme za sebou další tradiční akci pro nově narozené děti – vítání
občánků, která proběhla dne 18.6.2022. Byla zahájena vystoupením dětí z naší mateřské školy pod vedením
paní ředitelky MŠ Lípánek Mgr. Marcely Horníkové a paní učitelky Ivany Pejšové. V letošním roce jsme měli
rekordní účast nových dětí – celkem 15 dětí: Matěj Šach – Prosenice, David Jiráček – Klimětice, Patricie
Vršecká – Prosenice, Gíta Gajatrí Šedivá – Prosenice, Nela Pechová - Prosenice, dvojčátka Tereza a Jan
Sedlákovi – Prosenická Lhota, Viktorie Vildová – Prosenice, Kryštof Raček – Klimětice, Izabella Zvěřinová –
Suchdol, Kristýna Krejčová - Prosenice, Alžběta Krubnerová – Luhy, Markéta Kapalínová – Suchdol, Max
Rakušan – Suchdol a Bartoloměj Šach – Prosenice. A další tři děti se z této slavnostní akce omluvily. Přejeme
těmto dětem, aby byly zdravé, šťastné a spokojeně vyrůstaly v naší obci. Každoročně je naším velkým
přáním, aby i další roky byla tato slavnostní akce hojně obsazená. Uvidíme, zda-li někdy bude letošní ročník
pokořen.
Druhá již tradiční akce pro děti následovala hned za týden 25.6.2022, a to dětský den. Vycházkový
okruh kolem rybníků Jelito a Políčí s plněním úkolů jsme obohatili o nové disciplíny se zapojením i nových
hasičských vozů a vybavení. Počasí bylo velmi proměnlivé, a i přes drobný déšť se zúčastnilo 115 dětí.
Touto cestou ještě jednou moc děkujeme všem dobrovolníkům, kteří přišli pomoci na dětský den a to z řad
Sboru dobrovolných hasičů Prosenická Lhota, Mysliveckého sdružení Bříza, ale i z Jezdeckého klubu
Lukafarm a ostatních dobrovolníků. V neposlední řadě děkujeme i naším sponzorům, a to VildArt, s.r.o. a
Glanc Kuchyně, s.r.o.
Počátkem června nabyl právní moci nový územní plán obce Prosenická Lhota, který vznikal ve
čtyřech etapách během dvou let a je dotačně podpořený Ministerstvem pro místní rozvoj (Integrovaný
regionální rozvoj). Ze zajímavostí pro stavebníky uvádíme především změnu prostorového uspořádání
zastavitelných ploch – detaily můžete nalézt v textové části územního plánu na s. 20 zveřejněného na
webových stránkách obce: https://www.prosenickalhota.cz/urad/uzemni-plan-obce/; další změnou je
celkové snížení zastavitelných ploch z důvodu ochrany zemědělského půdního fondu – detaily jsou uvedeny
v příloze Hlavní výkres rovněž umístěný na výše uvedeném internetovém odkazu. V tištěné podobě je
možné shlédnout územní plán na OÚ v úředních hodinách Po, St: 16:30-18:30, případně na Odboru
výstavby a územního plánování Městského úřadu Sedlčany, kde poskytnou podrobnější informace
stavebníkům.
Již více jak rok probíhá v místních částech Prosenice a Prosenická Lhota výstavba splaškové
kanalizace, centrální čističky odpadních vod a rozšíření vodovodu Prosenice směrem do Prosenické Lhoty.
Celá výstavba by měla být ukončena do konce letošního roku. V průběhu měsíce srpna budeme s občany
uzavírat Smlouvu (případně Budoucí smlouvu) o připojení na kanalizaci/vodovod, paušální úhradě nákladů
na vybudování kanalizační/vodovodní přípojky a převodu vlastnického práva k přípojce. Zřízení a napojení
kanalizační přípojky mohou občané realizovat v průběhu měsíce října, kdy bude čistička odpadních vod
uvedena do zkušebního provozu. Realizaci přípojky po soukromé části pozemku si každý realizuje a hradí
sám na své náklady (vyjma tlakových přípojek) dle předané projektové dokumentace po podpisu výše
uvedené smlouvy. Další podrobnosti a informace k napojení na splaškovou kanalizaci a vodovod budeme
vkládat na webové stránky obce: https://www.prosenickalhota.cz/obec/cov-a-kanalizace/ popřípadě
poskytneme osobně. Nyní evidujeme několik případů poničených vodoměrných šachet vlivem velkých

přívalových dešťů. Tímto Vás velice prosíme o kontrolu Vašich šachet a případné poničení, sesednutí apod.
vyfoťte a oznamte nám na obecní úřad. Fotky zasílejte na email: obec@prosenickalhota.cz případně
WhatsApp na tel: 724 181 367. Děkujeme za Vaší spolupráci. Omlouváme se všem občanům za způsobené
nepříjemnosti při výstavbě kanalizace.
Nyní zahajujeme výstavbu bezbariérového chodníku podél krajské komunikace z Prosenické Lhoty
do Prosenic včetně pokládky veřejného osvětlení a optického kabelu, dotačně podpořeno ze Státního fondu
dopravní infrastruktury a Středočeského Fondu obnovy venkova. Stavební práce bude provádět firma
Stavební společnost Krampera s.r.o. a Elektroservis - Aleš Krpelán s.r.o. ve spolupráci s CETIN
(telekomunikační síť). Podrobnější informace k projektové dokumentaci, a to především řešení vjezdů k
Vašim nemovitostem, poskytujeme v úředních hodinách OÚ: PO, ST: 16:30-18:30hod.
Připravujeme projekt na výměnu svítidel veřejného osvětlení, abychom mohli podat žádost o dotaci
Ministerstva průmyslu a obchodu; vznikl pasport stávajícího osvětlení a nyní se navrhuje úspornější a
efektivnější svítidlo. Podmínky zpracování příloh a to především energetického posudku se každoročně
mění, proto dochází k dalšímu přepočítávání, tak abychom dosáhli na co nejvyšší procento poskytnuté
dotace ze způsobilých výdajů. Svítidla plánujeme vyměnit případně i doplnit ve všech částech obce, tj.
Břišejov, Suchdol, Klimětice, Luhy a částečně Prosenická Lhota a Prosenice.
Zapojili jsme se do projektu Sdružení obcí Sedlčanska na pořízení domácích kompostérů na
biologický odpad ke každé nemovitosti v celé obci Prosenická Lhota. V průběhu letních prázdnin započne
rekonstrukce hráze rybníku Velké sedlo. Dále dokončíme připojení nového vrtu podzemní vody pro posílení
zásobování pitnou vodou.
Každoročně v srpnu probíhá pravidelný odečet stavu spotřebované vody zásobující občany z
veřejného vodovodu Suchdol a Prosenice. V loňském roce se nám velmi osvědčilo zasílání stavů vodoměrů
přes webové stránky obce. Na internetovém odkazu https://www.prosenickalhota.cz/obec/verejnevodovody/ nebo přímo z Aktualit na www.prosenickalhota.cz naleznete formulář pro vyplnění Vašich
kontaktních údajů a stavu vodoměru (bez nutnosti přihlášení). Velice prosíme každého majitele
nemovitosti, který má vodovodní přípojku na veřejný vodovod, aby poskytl stav svého vodoměru do
25.8.2022, a to prostřednictvím výše uvedeného formuláře, nebo zaslal email, případně SMS, WhatsApp na
tel: 724 181 367. Poté Vám bude zaslána faktura na email; cena vodného je stanovena 38,50- Kč za 1 m3.
Upozorňujeme občany, že může probíhat namátková kontrola stavu Vašich vodoměrů.
Dne 23.7.2022 se jede 41. Silmet Rally Příbram zasahující částečně do místních částí Prosenická
Lhota, Prosenice a Paseky. Tratě jsou v průběhu celého dne (cca 6:50-17:45hod) zcela uzavřeny pro veškerý
pohyb osob i vozidel. Tzv. seznamovací jízdy vozidel posádek budou probíhat v pátek 22.7.2022 od 8:00 do
18:00hod. V zájmu vlastní bezpečnosti i ostatních účastníků rally je nutné dodržovat pokyny pořadatelů a
orgánů Policie ČR.
Na závěr přijměte pozvánku na tradiční již 24. ročník Lhoteckého pětiboje, který se bude konat v
sobotu 30. července 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. V neposlední řadě Vás zveme na divadelní loutkové představení pohádky
pro děti i dospělé: Dařbuján a Pandrhola, které odehraje „kočovné“ divadlo Julie &spol. ve čtvrtek 4.8.2022
od 18hod na návsi v Prosenické Lhotě, v případě nepřízně počasí v sále místního Pohostinství Prosenická
Lhota. Všichni jste srdečně zváni!
Přejeme Vám hezké letní dny.
Vaše zastupitelstvo obce Prosenická Lhota

