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Zpravodaj Obecního úřadu Sulice

Ú V O D N Í K

Vážení spoluobčané,

Každá
obec
realizující
plány
rozvoje
naráží
na
problém financování těchto plánů. Základním zdrojem financí pro
obce je státní rozpočet, při získávání finančních zdrojů pro akce
většího rozsahu (kanalizace, čistírny odpadních vod, výstavba
školky apod.) se m.j. nabízí získávání finančních prostředků formou
dotací na úrovní krajské, státní či na úrovni Evropské Unie.

tento druhý úvodník bych
ráda věnovala letním dnům
a dnům pohody a klidu v naší
obci.

Jak přidělování prostředků ze státního rozpočtu, tak principy
dotační politiky vycházejí z počtu obyvatel s trvalým bydlištěm
v dané obci, většina dotačních programů je vypsána pro obce nad
2000 obyvatel.
Zvláště v případě dotací se jedná o možnost přidělení značných
prostředků v řádech miliónů Kč, popř. desítek miliónů Kč. Proces
přidělování dotací je velmi komplikovaný, časově náročný a je
pravděpodobné, že po roce 2013 dostanou při přidělování dotací
před Českou republikou přednost tzv. nové státy EU. V případě
dotací z EU jde tedy o historickou a možná poslední šanci.
Problémem především nově vzniklých oblastí s novou výstavbou
v katastru obce Sulice je právě nízký počet trvale přihlášených
obyvatel, kdy poměrně vysoké procento nových obyvatel ve
zmíněných oblastech má nadále formálně trvalé bydliště ve
svých původních bydlištích, a nejsou tedy trvalými obyvateli obce
Sulice.
Je pravděpodobné, že počet obyvatel reálně bydlících v obci
Sulice (tedy Sulice, Želivec, Hlubočinka a Nechanice) se výše
zmíněnému počtu 2000 blíží - při současném oficiálním stavu cca
1 200 trvale přihlášených obyvatel.
Apeluji proto na zmíněné obyvatele v katastru obce Sulice, aby
se přihlásili k trvalému pobytu tam, kde opravdu trvale bydlí.

Na konci června obecní
zastupitelstvo schválilo nové,
přepracované závazné vyhlášky
Obce Sulice, které se mimo
jiném
týkají
i
veřejného
pořádku. Každý je povinen
udržovat na území obce čistotu
a pořádek a v zájmu jeho
zajištění respektovat a řídit
se povinnostmi stanovenými
vyhláškou a pokyny osob
pověřených obcí kontrolou nad
jejich dodržováním.
Dále bych ráda požádala
Vás, všechny občany naší obce
o zamyšlení k ohleduplnosti
ke svým sousedům alespoň
v neděli, v době nedělního
klidu. Já sama na Želivci kde
bydlím, stále slyším v neděli
sekačky, vrtačky, brusky, apod.
Osobně jsem požádala některé
sousedy starousedlíky, zda by
mohli řezat dříví cirkulárkou
jindy než v sobotu ráno nebo
neděli.

Obec Sulice tímto dlouhodobě neudržitelným stavem přichází
o značné finanční prostředky nutné k rozvoji obce. Věřím, že občané
ze zmíněné skupiny nových obyvatel obce Sulice pochopí závažnost
situace a během krátké doby se stanou nejenom stálými, ale
i trvale hlášenými obyvateli obce Sulice.

Ještě jednou jim děkuji touto
cestou, že uznali mojí prosbu.
Pevně věřím, že se mnozí z vás
přidají k ostatním občanům,
kteří si světí neděli jako den
klidu a pohody.

Ondřej Černil, místostarosta

Iva Kukačová, starostka

Bezpečnostní lávka na staré Hlubočince

u

Do konce roku bychom také rádi
vyřešili a postavili kovovou lávku,
která nám pomůže zajistit bezpečnost
chodců na staré Hlubočince ze zastávky
směrem z Prahy do ulice na Panoráma.
Tato lávka se zavěsí na zapuštěné pilíře
do škarpy podél silnice. Zavážka škarpy
a následné vybudování chodníku nelze
provést, neboť ve škarpě jsou položeny
kabely, které musí být přístupné
případné opravě nebo poškození.

Setkání na Křížkách 2007
Ve čtvrtek 5.července proběhlo již
druhé obnovené Setkání na Křížkách.
Bohužel nepřízeň počasí nám
pokazila program, takže se nedostavili
trhovci, kteří by dodali této akci
náležitou atmosféru. Přesto musíme
poděkovat
všem
přibližně
250
návštěvníkům, kteří se přišli podívat
a tím podpořili naše snažení.

Nový obecní úřad
V roce 2006 obec Sulice výhodně
zakoupila na Želivci pozemek od státu.
Zavázali jsme se, že tento pozemek
bude sloužit pro potřeby obce a to pro
vybudování obecního úřadu spolu se
školkou. Pozemek má 907m2 a přísluší
k němu ještě hřiště o rozloze 2059m2.
Prostory současného obecního
úřadu jsou v soukromé budově. Školka
není žádná.
Obec Sulice má k měsíci červenci
2007 v evidenci 1200 trvale hlášených
obyvatel, z toho 160 dětí ve věku od
1-7 let.
Dětí, které by mohly navštěvovat
školku je 64. Proto uvažujeme o školce
samostatné o třech třídách po 20
místech, s kompletním příslušenstvím,
což zahrnuje školní jídelnu, kterou
bychom chtěli nabídnout i širší
veřejnosti v rámci sociálních služeb.
Školka by měla být umístěná na
stávajícím želiveckém hřišti o rozloze
9443m2.Tím bychom mohli toto hřiště
postupně lépe vybavit a vybudovat
zde areál klidu a odpočinku na kraji
krásné přírody. Parkoviště pro auta
návštěvníků školky by bylo vyřešeno
ve spolupráci se Správou a údržbou
silnic a to v prostoru u státní silnice
naproti prodejně nábytku Pamax s.r.o.
na Želivci.

Projekt na kanalizaci a ČOV
v Nechanicích má dvě části. První část
je splašková kanalizace - stoková síť
- kanalizace pro veřejnou potřebu
a mechanicko-biologická ČOV pro
1000 obyvatel.
Účel je čištění splaškových vod
z obce a jejich následné odvádění do
Chotouňského potoka. Toto povolení
ke zřízení odpadních děl nabylo právní
moci 21.8.2006, vydané Městským
úřadem v Říčanech, odborem životního
prostředí.
Druhá část je projekt týkající se
stavby nadzemní části ČOV, příjezdové
komunikace, oplocení a veřejné
části kanalizačních přípojek, který
schvaluje stavební úřad Kamenice.
Proti stavebnímu povolení bylo
podáno v zákonné lhůtě odvolání
a proto se podstupuje stavební
povolení k rozhodnutí k nadřízenému
orgánu Středočeského kraje.
Přesto zastupitelstvo obce Sulice
rozhodlo,
že
bude
postupovat
dál, neboť se připravuje v České
republice dotační titul pro obce do
2000 obyvatel, pro získání dotací na
vybudování infrastruktury, vypsané pro
roky 2008-2013.

u

u

Celá vyjadřovací procedura všech
dotčených orgánů je zdlouhavá a tak
jsme přímo před podáním projektu ke
schválení na stavebním úřadu. Pokud
bude vše v pořádku, pevně věříme, že
na podzim bude přechod v provozu.

Kanalizace a ČOV v Nechanicích

Kanalizace Sulice
V současné době máme již od roku
2004 připravený a stavebně schválený
projekt na hlavní páteř kanalizace
v Sulicích, s nápojným bodem mezi
Sulicemi a novou Hlubočinkou.
Podobně jako pro Nechanice se
budeme snažit získat dotace i pro tuto
část obce.
Zároveň
začneme
připravovat
novou čističku pro samotné Sulice.
Jakmile by se tato čistička uvedla do
provozu, znamenalo by to odpojit
Sulice z provozu čističky v Hlubočince
a přepojit se do čističky v Sulicích.
Kanalizací na Želivci se budeme
podrobně zabývat v příštím vydání
Sulického občasníku.

u

V současné době máme hotový
projekt světelného přechodu na
rozcestí Hlubočinka - Radějovice. Měl
by usnadnit pohyb, ale především
zvýšit bezpečnost chodců na této
křižovatce.

Doufáme, že na nás nezapomenete
ani příští rok a že se nám vydaří lepší
počasí.

u

Světelný přechod na Hlubočince

Poděkování
Děkujeme Ing. Romanu Hlávkovi
z Želivce za finanční příspěvek na
opravu kapličky na Křížkách.

Upozornění

zahradu o rozloze 1100m2.

Ráda bych upozornila na nové
kontejnery na tříděný odpad, které se
v nejbližší době objeví na některých
sběrných místech v naší obci. Jedná se
o sběr nápojových kartonů, například
od mléka nebo džusů s hliníkovou folii
uvnitř.
Dále
bych
ráda
upozornila
na rozmáhající se nešvar, kdy
někteří občané vyhazují do těchto
kontejnerů odpad, který tam nepatří.
Nedávno byly v Hlubočince u čističky
v kontejneru na plasty vyhozené
lahve s olejem. Takovýto odpad se
likviduje jako komunální a obec
nejen, že nedostane peníze za tříděný
odpad, ještě musí zaplatit za odvoz
a popřípadě za vyčištění znečištěného
kontejneru. Další případ se stal na
Želivci, kdy prodejci meruněk vyhodili
pytle se shnilými plody do kontejneru
s papírem. Díky spolupráci se
svozovou firmou Remondis a policií
jsme donutili prodejce zaplatit vzniklé
náklady a uhradit i škodu, která nám
vznikla znehodnocením tříděného
papíru.
Dále bych upozornila občany, že
se snažíme udržovat čistotu v obci,
sekáme škarpy nebo uličky a ulice,
které dříve nebyly udržované. Čistíme
čekárny od odpadků škarpy od pytlů
s odpadem apod.
O to nás více mrzí, že někteří z Vás
stále vyhazují posekanou trávu za plot
svého pozemku, popřípadě si dají práci
a trávu například vyhodí do lesa a to
přímo u čističky v Hlubočince, nebo do
blízkého lesa v Nechanicích.
Schválením vyhlášky o veřejném
pořádku a veřejných prostranstvích
máme možnost Vás, kteří jste lhostejní
ke svému okolí, pokutovat.

Za nabídku bezplatné pomoci při
realizaci lesoparku moc děkujeme
panu Hrubému.
- Alice Filgasová, zastupitelka -

Oznámení
Obecní úřad Sulice oznamuje, že od
července 2007 platí pro obecní úřad
Sulice pouze jedna pevná telefonní
linka s číslem 323 673 122. Toto číslo
je společné i pro fax.

Pozvánka na výlet
Obecní úřad Sulice Vás zve
na výlet do Českých Budějovic
na výstavu Země živitelka
2007. Zájezd se uskuteční dne
26.8.2007 v neděli.
V autobusu je omezený počet
míst, proto přijímáme pouze
závazné přihlášky na obecním
úřadu Sulice.
Dopravu hradí
obecní úřad.

jako

vždy

Odjezd autobusu:
Želivec aut. zastávka: 8.00
Sulice aut. zastávka: 8.05
Nechanice nám. : 8.15
Hlubočinka stará: 8.20
Hlubočinka nová: 8.20
Návrat dle dohody, cca 16.00
hodin.

-Iva Kukačová, starostka -

Sportovně relaxační areál Hlubočinka
Díky panu Šimonovi a hlavně
panu Jirouškovi se na Hlubočince
začalo budovat sportovně relaxační
centrum. Nyní pan Skružný dokončuje
terénní úpravy a po kolaudaci obec
plánuje vybavit sportovně relaxační
centrum hřištěm pro děti předškolního
a školního věku, přeměnit asfaltový
plácek na multifunkční sportoviště
a dokončit fotbalové hřiště. Sportoviště
a hřiště by měl doplňovat přírodní
lesopark.

Likvidace zeleného odpadu
Na
četné
žádosti
občanů
z Hlubočinky byla zřízena placená
služba na odvoz zeleného odpadu.
Okamžitě vznikla davová panika nad
cenou, která je za 50 Kč za jeden
pytel včetně odvozu z místa bydliště.
Dozvěděla jsem se, že tato služba je
drahá pro místní poměry.
Zakoupila jsem si jeden pytel na
zkoušku. Při letošním suchém létu jsem
14 dní nesekala zahradu. Objem koše
u mojí sekačky je 65 litrů. Vlastním

Pytel jsem naplnila 4 koši a to
přibližně z jedné třetiny zahrady. Při
pravidelném sekání po jednom týdnu
vím, že vysypu ze své zahrady 6 košů
trávy. Běžně ji likviduji mulčováním
pod živými ploty nebo na kompostu.
Odvážet tuto surovinu ze svého
pozemku považuji za zbytečné.
Závěrem chci říci. Službu, kterou
Vám nabízí pan Skružný, nepovažuji
pro ty občany, kteří neumí zlikvidovat
sekanou trávu přirozeným způsobem
za drahou, poměrně dražší bude
pokuta za poházenou trávu, kterou
najdeme vyhozenou za plotem,
na obecních cestách či veřejných
prostranstvích.
- Iva Kukačová, starostka -

Nabídka svozu travní hmoty
a biologického odpadu
Firma Zemní práce Autodoprava
Martin Skružný nabízí svoz travní
hmoty a biologického odpadu pro
obyvatele spádových osad obce
Sulice, přičemž se svoz bude konat
vždy 1x týdně v pondělí od 8.00 do
18.00 hodin.
Firma provede sběr přímo od domů
jednotlivých obyvatel.
Pytle k svozu bude nutné mít
připravené vždy v pondělí ráno před
domem.
Obecní úřad nabídl spolupráci a bude
pytle pro tyto účely prodávat na
Obecním úřadu v Želivci za 50,- Kč
za kus.
Při prodeji se popíší pytle číslem
příslušného domu, abychom předešli
zneužití pytlů k naplnění jinou
hmotou nebo jiným odpadem.

HLÍDÁNÍ DOMŮ, BYTŮ A CHAT
BEZ MĚSÍČNÍCH PAUŠÁLŮ
Tel.: 721 207 700
www.sekosecurity.cz

SK Želivec - historie
Sportovní Klub - SK ŽELIVEC - (což
byl nápis na dřevěné kabině) a nebo
hovorově„Želivecký SK“ byl založen
roku 1932 a „byl ukončen„ roku 1952,
kdy Želivecký tým musel začít hrát jako
Kamenice A a Těptín jako Kamenice B
(FC nebo SK kluby nebyly v té době
přípustné).

brankáře Pepu Černého, Štychu
a další... (Želivečtí měli v týmu
i pražáky).
Pokud máte či znáte něco z historie
klubu SK Želivec, prosím kontaktujte

starostku Ivu Kukačovou anebo mě.
Předem děkujeme.
- Pavel Kroupa Kontaktní e-mail: oupa@seznam.cz

Nyní po 55 letech už je jen pár
pamětníků a hráčů tohoto kdysi v kraji
jednoho z nejlepších fotbalových klubů
(Želiváci byli sportovní klub a hráli
i lední hokej a další).
Obec Sulice má zájem na zachování
původního hřiště pro sport atd. a jsou
stále ještě i nadšenci pro další pokus
vzkřísit Želivecký SK. K tomuto by
mohly přispět vzpomínky pamětníků,
po případě písemnosti, fotografie či
poháry a ceny, které bývaly na Nové
Hospodě v hospodě.
Hymna klubu – (jak si pamatuji
z mládí):
Rázná chasa Želivecká vyšlápla si zas jednou,
Sportovní klub Želivecký SK vyhrál nejednou.
Hráči jsou jako gumoví, třebas malé postavy,
vzdor tomu každému tělu vstříc se postaví.
Refrén:
Jeden běhou předstihuje ty nejlepší běhouny.
A ten brankář ten nám chytá vyložený banány
... do rohu … a pod břevno
A ti ostatní umělci jsou …
žádného míč nemine…
A proto třikrát provolejme
Želivecký ať žije
ať žije, ať žije, ať žije.

Toto bylo zpíváno při zájezdech
k soupeřům na melodii polky Do Svidar
od tehdy vyhlášeného kapelníka pana
Františka Hotového (možná to má
někdo doma v notách).
Pokusím se zjistit od starších
pamětníků jména z generace před
válkou, (hráče, trenéry, sponsory
a podobně) a i po válce - kde už
si osobně něco pamatuji... Třeba
brankáře Rudu Doležala (o kterého
kdysi měla zájem i Slávie), centra Gustu
Šolce, bratry Nyhliče, Frant. Chládka,
Frant. Nováka (ten hrál i před válkou),
Frant. Rejnu, Vaňka (rychlé levé křídlo),
Zděnka Bernarda, Honzu Pankráce,
obránce Láďu Klápu, Pepíka Velka
(později známého z Mladého Světa),

Nabízíme:
Postele, matrace, rošty, zakázkovou výrobu
z lamina a dalších materiálů, kuchyně, ratanový
nábytek, přikrývky, polštáře, lůžkoviny a doplňky
OD 1.7.2007 letní akce na skladové výrobky

SLEVA od 5 do 50 %
Najdete nás v Želivci 228, pošta Kamenice 251 68
Internetové stránky: www.novadoba.cz
E-mail: pamax@pamax.cz
Tel.: 323 672 474, 323 673 404, 605 295 093
Otevírací doba: PO – PÁ 8:00 – 20:00
SO 9:00 – 13.00

... probouzet se s úsměvem ...

Kontakt: OÚ Sulice, Želivec 150, 251 68 Kamenice
Mail: info@sulice.cz
Web: www.sulice.cz
Evidenční číslo: MK ČR E 15309

