Vážení spoluobčané, rok 2013 se pomalu naplňuje a my bychom Vás rádi na jeho
konci opět informovali o novém i pokračujícím dění v naší obci.
V příštím roce oslaví naše obec 650 let od založení první osady naší obce, osady
Prosenice. Jak jsme Vás informovali již v minulém čísle Zpravodaje, hodlá k tomuto
výročí obecní úřad ve spolupráci s hasičským sborem i jednotlivými občany uspořádat
v srpnu oslavu. Jelikož hodláme vydat k tomuto výročí publikaci, chceme Vás poprosit,
pokud byste měli doma jakékoliv materiály, fotky nebo písemnosti z dob minulých, o
jejich zapůjčení. Máme na mysli samozřejmě materiály ze všech osad. Jen tak pro
zajímavost, podle doložených historických info rmací, Suchdol oslaví 650 let v roce
2019. S programem samotných oslav Vás ještě seznámíme.
Už jenom samotná skutečnost, že první osada Prosenice a druhý v pořadí
Suchdol byly založeny v době největšího rozkvětu Českého království za dob panov ání
Karla IV., by nám neměla být lhostejná a měla by v nás probudit hrdost a pocit
sounáležitosti. Je to důležité zvláště v dnešní době, kdy se nám zdá, že nic nemá smysl,
a že existují jenom podvodníci a zloději na všech úrovních společnosti.
Jak jste si možná všimli, začala probíhat avízovaná rekonstrukce školy, byla
vyměněna střecha a okna na této budově. Se skončením rekonstrukce počítáme
v průběhu roku 2014. Vážní zájemci o bydlení v nových bytech se mohou hlásit už nyní
na obecním úřadě. Dále bychom Vás touto cestou chtěli ujistit, že v žádném případě
nepočítáme s ubytováním nepřizpůsobivých občanů, jak někteří spoluobčané
nepravdivě rozhlašují.
Dalším významným počinem bude stavba mateřské školy. Je vypracována
projektová dokumentace, čekáme na vyjádření dotčených orgánů, a jakmile budou tyto
dokumenty, zažádáme o stavební povolení. Zažádali jsme o dotaci na tuto akci z fondů
Středočeského kraje. O tom, zda-li bude naše žádost úspěšná, se dozvíme cca v měsíci
březnu. Stavbu chceme zahájit na jaře a dokončit v srpnu. Pokud půjde vše, jak si
představujeme, bude možné provoz zahájit dne 1. září 2014.
Naše akce s čističkami v letošním roce úspěšně pokračovala a doufáme, že
stejně úspěšně tak bude i v roce příštím, ze strany obce za stejných podmínek, tedy
s obecním příspěvkem.

Do konce ledna je nutné zaplatit poplatek za svoz tuhého komunálního odpadu.
Cena zůstává stejná jako v roce letošním. Malá popelnice 1500, - Kč, velká 2000,-Kč,
osoba samostatně žijící 650,-Kč, rekreanti s popelnicí 650,- Kč a bez popelnice 600,-Kč.
Každý rok se zvyšuje podíl vytříděného odpadu , za který obec neplatí žádný poplatek ,
jak za svoz tak i za další zpracování tohoto odpadu a tím samozřejmě se nechají ušetřit
nemalé finanční prostředky vydávané za likvidaci komunálníh o odpadu. Samozřejmě
víme, že někteří občané už jen ze zásady se nezapojí mezi ti, co poctivě třídí, ale tak už
to chodí. Je to škoda, protože jsou takto zbytečně navyšovány výdaje, které zaplatí
všichni. Vám všem co třídíte patří veliký dík. V příštím roce, jak jsme již informovali,
budeme svážet biologický odpad ze všech osad, kde budou umístěny kontejnery a
budou vytvořeny svozová místa odkud se pak biologický odpad bude přepravovat do
zemědělského areálu do Prosenické Lhoty, kde bude posléze kompostov án.
Upozorňujeme, že jakmile se zahájí tento řízený svoz nebud e občanům , kteří budou i
nadále vhazovat biologický odpad do popelnic, tyto popelnice vyváženy. Co přesně
biologický odpad je, se dozvíte v letáku před zahájením provozu tohoto svozu.
Z nejbližších akcí co nás čekají, připomínáme: 11.1.2014 výroční valná hromada
SDH Prosenická Lhota. 25.1.2014 proběhne tradiční hasičský ples, na nějž jste srdečně
zváni. Opět bude k tanci i poslechu hrát skupina Čejka band. 1.3.2014 se můžeme těšit
na již tradiční masopustní průvod.
V neposlední řadě bychom Vás rádi pozvali na vánoční veřejnou schůzi, která se
koná v Pohostinství v Prosenické Lhotě dne 21.12.2013 od 19:30hod, kde Vám rádi
zodpovíme Vaše dotazy týkající se veřejného života a práce zastupitelstva.
Závěrem bychom Vám a Vašim blízkým chtěli popřát krásné vánoční svátky a
zejména pevné zdraví a hodně radosti ze života.
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