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Vážení spoluobčané,
přinášíme Vám novinky z aktuálního dění obce.
V minulém zpravodaji jsme Vás informovali o konání plánovaného dětského dne (tradiční
vycházkový okruh s plněním úkolů pro děti v okolí rybníků Jelito a Políčí, který se uskutečnil v sobotu
13. června). Přáli jsme si překonat loňský počet účastníků, což bylo 99 dětí. V letošním ročníku přišlo
neuvěřitelných 121 dětí, a to i přes nepřízeň počasí v okolí a rozvolňující se vládní korona-opatření.
Touto cestou ještě jednou děkujeme všem, kteří pomáhali zajistit tuto akci, a to především místním
hasičům, myslivcům a ostatním pořádajícím.
V červnu jsme taktéž uskutečnili v pořadí již 6. vítání nových občánků (po znovuobnovení této
tradice v roce 2015). Slavnostní akce byla zahájena vystoupením dětí z MŠ pod vedením paní ředitelky
MŠ Lípánek Mgr. Marcely Horníkové a paní učitelky Veroniky Švehlové. Přivítali jsme opět hojný
počet dětí, a to: dvojčátka Mikuláš a Matyáš Liškovi - Luhy, Isabela Šťovíčková – Prosenice, Rozálie
Chotašová – Prosenice, Emma Šachová – Prosenice, Vít Rakušan – Suchdol, Tereza Krejčová –
Prosenice, Václav Švec – Prosenická Lhota a Klementina Boháčová – Prosenice. Přejeme těmto dětem,
aby byly zdravé, šťastné a spokojeně vyrůstaly v naší obci. Naším velkým přáním je, aby i další roky
byla tato slavnostní akce tak hojně obsazená jako letos (9 dětí) nebo v loňském roce (11 dětí).
Velkou radost nám udělaly úspěšné žádosti o dotace, a to první, která potěší především děti:
„Veřejné dětské hřiště v obci Prosenická Lhota“. Na výměnu herních prvků na dětské hřiště
v Prosenické Lhotě jsme žádali o dotaci Ministerstvo místního rozvoje již v loňském roce, ale to jsme
skončili jako „náhradníci“. Stejnou žádost o dotaci u MMR jsme podali i v letošním roce. Nakonec
v červnu nám byla dodatečně přiznána i žádost z loňského roku a v červenci za letošní rok. Samozřejmě
akce může být profinancována pouze z jedné žádosti. Výměna prvků je již zrealizována a věříme, že
bude opět několik let hojně sloužit dětem.
Druhá žádost o dotaci byla taktéž úspěšná, a to na akci: „ČOV, kanalizace a rozšíření vodovodu
Prosenická Lhota“. Stavba v částech obce Prosenice a Prosenická Lhota započne v březnu r. 2021, a to
výstavbou splaškové kanalizace v délce hlavního řádu 4,08 km vedoucí na novou centrální čističku
odpadních vod postavenou vedle hráze u rybníka Políčí. Dále bude vybudován vodovod v místní části
Prosenická Lhota v délce 2258m včetně napojení na novou čističku. Realizace akce tak napomůže
likvidovat odpadní vody pro současných 272 obyvatel a napojení na vodovod pro 68 obyvatel.
Zhotovitel stavby je „Společnost Bross a Hakov“.
V červenci si jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Prosenická Lhota převzala nový
dopravní automobil značky Ford na přepravu osob a hasičského příslušenství. Pořízení automobilu je
financováno Ministerstvem vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR ve výši
450.000,- Kč a Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek Integrovaného záchranného
systému ve výši 300.000,- Kč. Vlastní zdroje obce jsou ve výši 170.000,- Kč. Auto bude oficiálně
představeno na sousedském posezení v sobotu dne 5.9.2020 od 15hod u hasičské zbrojnice
v Prosenické Lhotě.

Žádost o dotaci na novostavbu bezbariérového chodníku podél komunikace v Prosenicích a
v Prosenické Lhotě byla neúspěšná z důvodu nesrovnalosti v projektové dokumentaci. V příštím roce
budeme žádost opakovat opět u Strukturálního fondu dopravní infrastruktury.
V letošním roce připravujeme žádost o dotaci na pořízení nového územního plánu obce
Prosenická Lhota, a to přes poskytovatele MAS Sedlčansko, o.p.s. Hlavním důvodem potřebnosti tvorby
nového územního plánu je neaktuálnost dosavadního územního plánu z roku 2005, který navíc již
neodpovídá požadavkům stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek. Stávající potřeby v území se
výrazně změnily a starý územní plán neplní svou funkci rozvojového dokumentu. Dále máme vyhlášené
výběrového řízení na akci „Asfaltování místních komunikací“ – a to v částech obce Luhy a Prosenice.
Realizace proběhne na přelomu září/říjen a je financována z vlastních zdrojů obce.
Každoročně v srpnu probíhá pravidelný odečet stavu spotřebované vody zásobující občany z
veřejného vodovodu Suchdol i Prosenice. V loňském roce se nám velmi osvědčilo zasílání stavů
vodoměrů přes SMS nebo email. V letošním roce jsme rozšířili varianty předání, a to přes webové
stránky obce. Na internetovém odkazu https://www.prosenickalhota.cz/obec/verejne-vodovody/ 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
přípojku na veřejný vodovod, aby poskytl stav svého vodoměru do 25.8.2020, a to prostřednictvím výše
uvedeného formuláře, nebo zaslal email na: obec@prosenickalhota.cz případně SMS na tel:
724 181 367. Poté Vám bude zaslána faktura; cena vodné je stanovena 33,- Kč za 1 m3. Upozorňujeme
občany, že může probíhat namátková kontrola stavu Vašich vodoměrů.
V minulém zpravodaji jsme informovali o průzkumu veřejného mínění ohledně zavedení obecně
závazné vyhlášky, o regulaci hlučných činností v denní dobu, tzn. zdržet se o nedělích a státem
uznaných dnech pracovního klidu veškerých činností spojených s užíváním zařízení a přístrojů
způsobujících hluk, například sekaček na trávu, cirkulárek, motorových pil a křovinořezů. Celkem
hlasovalo 47 obyvatel s trvalým pobytem v obci a 10 obyvatel bez trvalého pobytu v obci. Vyhlášku
bude zastupitelstvo obce projednávat na svém dalším zasedání koncem srpna.
Dodatečně touto formou bychom chtěli poděkovat mamince Petře Peškové z Prosenické Lhoty,
která v průběhu zavedení povinného nošení roušek, začala zdarma šít roušky pro místní obyvatele a poté
je i rozvážela. Velice jí za tuto pomoc především pro starší občany ještě jednou děkujeme. Děkujeme i
ostatním, kteří přinesli látku na šití roušek.
Projekt „Sázíme budoucnost“ – výsadba 10 milionů stromů pro ČR. Cílem projektu je příprava
území na změnu klimatu. Obec tak hledá vhodné lokality pro výsadbu stromů. Může se jednat i o
soukromý pozemek, pokud majitel udělí souhlas. Obecně platí pro stromy dorůstající obvyklé výšky,
která přesahuje 3 metry, jako přípustná vzdálenost od hranice pozemku 3 metry, pro ostatní stromy pak
1,5 metru. Ozvěte se nám na email: obec@prosenickalhota.cz.
Srdečně Vás zveme na sousedské posezení v sobotu 5.9.2020 od 15hod k hasičské zbrojnici
v Prosenické Lhotě s hudebním doprovodem Rabyňáci z Luhů a spol.
Přejeme Vám hezký zbytek letních dnů!
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