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Vážení občané,
po zimní odmlce Vám opět přinášíme aktuality z obecního dění.
Hned v úvodu bychom chtěli poděkovat všem spoluobčanům, kteří se podíleli na zajištění Sbírky na
Ukrajinu pod záštitou organizátorky Zuzky Sedlákové z Prosenické Lhoty a to darováním potřebného zboží
humanitární pomoci ale i dobrovolnickou činností. Během jednoho týdne se dokázaly nashromáždit potřebné
věci na Ukrajinu, a to především díky velké solidaritě lidí i společností z oblasti širšího okolí Prosenické
Lhoty (Sedlčansko, Benešovsko) a zajistit přímý odvoz materiálu pro příhraniční město Velký Bereznyj
(Богдан Кирлик) - celkem odjelo 10 dodávek. Dobrovolnické aktivity se nyní soustředí na organizování
pomoci uprchlíkům z Ukrajiny do ČR. Např. Městská knihovna Sedlčany na svých webových stránkách
zřídila jednu záložku výhradně pro informování o různé pomoci, ale i dalších informačních a vzdělávacích
zdrojích. Bylo zde také umístěno Tržiště ve formě google sheet, jednoduché tabulky, kde je možné pomoc
poptat i nabídnout na několika listech. Zde je odkaz: https://knihovna-se.cz/ukrajina/. V knihovně by se také
měly rozběhnout kurzy češtiny pro dospělé, jako první krok k pomoci získat alespoň nějaké zaměstnání.
Tržiště by mohlo být i jakousi burzou práce, aby si ukrajinské ženy mohly udržet důstojnost a měly šanci na
začlenění do společnosti.
Dále bychom chtěli poděkovat všem spolkům (MS Bříza, SDH Suchdol a SDH Prosenická Lhota) a
ostatním dobrovolníkům, kteří se v zimním období podíleli na vyřezávání dřevin v okolí několika cest a trase
budoucího vodovodního přivaděče v Prosenicích. Této činnosti si obec velice váží a jako poděkování zašle
finanční odměnu danému spolku.
Stejně jako v loňském roce se rádi připojíme k celorepublikové dobrovolné akci „Ukliďme Česko“.
Naše obec je poměrně velká, skládá se ze šesti místních částí (Břišejov, Suchdol, Klimětice, Luhy,
Prosenická Lhota, Prosenice a dvou samot Radějovice a Paseky). Bylo by naším přáním, aby se dobrovolníci
zaměřili na úklid zejména podél cest ve svém širším okolí a Vámi vybranou lokalitu domluvili na telefonním
čísle 724 181 367 včetně předání pytlů a rukavic. Každá lokalita bude zaznamenána, aby nedocházelo k
dvojímu úklidu nebo vynechání nějaké části. Domníváme se, že je možné do této akce zapojit i Vaše děti,
proto prosíme, vybírejte lokalitu i s ohledem na Vaši bezpečnost. Na internetových stránkách obce:
https://www.prosenickalhota.cz/zivot-v-obci/akce-v-obci-a-okoli/ naleznete veškeré detaily včetně
bezpečnostních pokynů. Prosíme Vás, aby celá akce byla ukončena do 10. dubna z důvodu počátku hojného
růstu zeleně a přípravy harmonogramu následného svozu nashromážděného odpadu. Pytle s nasbíraným
odpadem nám prosím zanechte na návsi dané místní části nebo jiném viditelném místě. Pokud naleznete těžší
nebo objemnější odpad, prosím informujte o místě, kde se odpad nachází. V případě příznivého počasí
bychom chtěli společný úklid zakončit opékáním buřtů, a to v sobotu 9.4.2022 od 17hod u hasičské zbrojnice
v Prosenické Lhotě.
Započali jsme rekonstrukci obecních skladovacích prostor v zemědělském areálu v Prosenické Lhotě
a to především vyčleněním samostatného skladu pro techniku naší výjezdové hasičské jednotky. Hasičskou
jednotku musí mít ze zákona zřízenou každá obec. Pokud se obci nepodaří jednotku sestavit ze členů svého
hasičského sboru, tak musí tuto činnost pro obec vykonávat jednotka z okolních obcí, samozřejmě za
finanční odměnu. Nás se tento problém naštěstí netýká. Naše jednotka má deset členů, kteří jsou pravidelně
školeni a jsou připraveni kdykoliv zasáhnout. V loňském roce měli hasiči devět výjezdů a v letošním roce již
sedm výjezdů. Jednotka nyní disponuje osobním automobilem Ford Tranzit pro 9 osob a nově pak
Automobilovou stříkačku VW Man s cisternou o objemu 600l, dále pak přenosnou hasičskou stříkačkou,

elektrocentrálou, plovoucím čerpadlem a dalším potřebným hasičským vybavením. Za tuto činnost chceme
touto cestou všem členům velice poděkovat, protože tuto práci, která slouží všem, provádějí zcela zadarmo a
ve svém volném čase. Na skladovacím objektu plánujeme kompletní výměnu střešní krytiny, která je značně
rozpadlá a do budovy zatéká.
Nyní pracujeme na výběrovém řízení na zhotovitele pro akci Oprava rybníka Velké sedlo, kde je
navržena oprava a zpevnění hráze. Díky probíhající pozemkové úpravě v katastrálním území Prosenická
Lhota bude i tento pozemek (rybník) zpřístupněn, opraven a udržován. Na tuto rekonstrukci jsme získali
dotaci z Ministerstva zemědělství.
Z dalších projektů, které se budou v letošním roce realizovat, je již zmiňovaný přivaděč vody pro
Prosenice a Prosenickou Lhotu. V současné době probíhají již přípravné práce na trase přivaděče, který bude
dlouhý 449 m. Proběhlo vyřezání celé trasy a bylo provedeno srovnání terénu. S touto akcí bude rovněž opět
propojena cesta z Prosenic do Suchdola. Cesta povede úvozem z Prosenic, který se v současné době zaváží a
rovná materiálem z kanalizace, a dále pak přes potok a napojí se na historickou cestu na Suchdol. Již
v současné době lze touto cestou s menšími překážkami projít. Celou tuto akci budeme realizovat svépomocí.
V sobotu 18.6. od 10. hodin proběhne každoroční vítání občánků v sále v Prosenické Lhotě. Toto
vítání bude výjimečné, jelikož se bude jednat o rekord v počtu narození dětí za jeden rok. V současné době
víme o sedmnácti nově narozených dětech. V tento den v odpoledních hodinách je plánován již tradiční
dětský den – procházka s plněním úkolů v okolí rybníků Jelito a Políčí.
A na závěr přijměte pozvánku na plánované akce:
sobota 9. dubna 2022 od 17hod – ukončení akce Ukliďme Česko (Prosenickou Lhotu) u hasičské zbrojnice
v Prosenické Lhotě. Buřty na opékání s sebou.
sobota 30.4.2022 od dopoledních hodin – pálení čarodějnic u hasičárny v Prosenické Lhotě
pondělí 18.4.2022 – výzva Velikonoční Kuřátkov 2022 – vyrobené vystavené papírové kuřátko vyfoťte a
zašlete na email: Mizerynda@seznam.cz
úterý 10.5.2022 – zápis nových dětí do MŠ Lípánek. Prosenická Lhota
sobota 14.5.2022 – okrsková hasičská soutěž ve Štětkovicích
neděle 15.5.2022 – pouťový fotbálek
sobota 18.6.2022 – od 10hod vítání občánků
sobota 18.6.2022 – od 14:30hod dětský den v Prosenické Lhotě (vycházkový okruh s plněním úkolů)

Na závěr přijměte přání klidných a hezkých jarních dní strávených ve zdraví.
Vaše zastupitelstvo obce Prosenická Lhota
Zápis do mateřské školy Lípánek Prosenická Lhota pro školní rok 2022/2023 bude probíhat
v úterý 10.5.2022 od 8:00 do 12:00 hod buď osobním podáním zákonného zástupce ve škole.
Zákonný zástupce předloží občanský průkaz a rodný list dítěte. Nebo v období od 2. 5. do 16. 5.
2022 bez osobní přítomnosti zákonných zástupců ve škole, podáním žádosti datovou schránkou,
emailem s elektronickým podpisem, poštou. Zákonný zástupce odešle kopii rodného listu a
doložení řádného očkování dítěte (zákonný zástupce kontaktuje praktického lékaře a vyžádá si od
něj potvrzení, že je dítě pravidelně očkováno). Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné
předškolní vzdělávání. V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, zákonný
zástupce kontaktuje praktického lékaře a vyžádá si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní
nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Všechny formuláře k zápisu budou
k dispozici na webových stránkách školy: https://www.ms.prosenickalhota.cz/
Mgr. Marcela Horníková, ředitelka MŠ Lípánek

