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Zpravodaj Obecního úřadu Sulice

PRVNÍ LETOŠNÍ ÚVODNÍK

Vzpomínka

Právě držíte ve svých rukách první letošní Sulický občasník. Jak jste se již
všimli, snažíme se Vás informovat každé čtvrtletí v našem volebním období
o činnosti zastupitelů a obecního úřadu.
Brzy nám začne jaro. Rozkvetou keře, stromy, květiny a každý z Vás se jistě
bude starat, aby jeho zahrada byla co nejkrásnější. A nám na obecní úřadu
přibude práce s údržbou veřejných ploch. Velice si cením všech občanů, kteří
nejsou lhostejní ke svým předzahrádkám, kteří se starají i o prostor před svým
plotem. Co je platná pěkně uklizená zahrada, když ve škarpě před ní se válí
odpadky, nebo je zde několik let neposekaná tráva. A přitom stačí pár hodin
měsíčně a je uklizeno.
Poslední dobou se rozmáhá nešvar odnášet ke kontejnerům s tříděným
odpadem pytle nebo krabice nepotřebných věcí. Tento hloupý zlozvyk se nejvíce
projevuje u kontejnerů na Želivci u Barochovských a na Hlubočince u čističky, kam
dokonce občané z okolních zahrad vyvážejí posekanou trávu. O pytlích s odpadky
na zastávkách, obecní komunikaci u Křížků a u mohyly bychom mohli popsat celý
občasník.
Proto nám nezbývá nic jiného, než se zabývat myšlenkou nainstalovat kamery
a sledovat některá místa, kde nám občané nejvíce škodí. Vybrané pokuty
nám několikanásobně nahradí investice vložené do kamerového systému.
O ostudě nemluvě.
V brzké době bude na Hlubočince vybaveno dětské hřiště, které jistě také
neujde pozornosti vandalů.
Stejně tak počítáme, že parkové úpravy v obecní cestě na Želivci, které od
jara probíhají a zakončí se výsadbou stromů a keřů, by mohly být spoluobčany
z ulice zničeny, neboť některým stále ještě nedošlo, že kameny postavené podél
cesty jsou tam především pro to, aby zasetá tráva měla možnost vytvořit pevný
kraj vozovky. Tam, kde kameny nejsou, je již navezená zemina se zasetou trávou
rozježděná koly aut lhostejných majitelů přilehlých pozemků.
Ale přesto si dávám naději, že snad jednou do té Evropy přeci jenom
vkročíme.
Přeji Vám všem krásné jaro.
Iva Kukačová, starostka

Dne 26.března 2008 vzpomínáme
nedožitých stých narozenin
našeho tatínka pana Josefa Laciny
z Nechanic. Kdož jste jej znali,
vzpomínejte s námi. Děkujeme.
S láskou vzpomínají rodiny
Lacinovi, Skružných a Lerchovi,
vnoučata a pravnoučata.

Mateřská školka v Želivci
V současné době probíhá úřední
změna hodnoty pozemku, na kterém
chceme postavit školku, tzn. z dětského
hřiště na pozemek pro občanskou
vybavenost, a také příprava projektu
samotné školky o třech třídách, včetně
kuchyně a malé jídelny pro sociální
služby.
Obě akce
probíhají tak,
abychom mohli začátkem léta zažádat
o dotace a příští rok začít stavět.
Postavit školku a uvést ji do
provozu není jednoduchá záležitost,
je zapotřebí dodržet všechny přísné
normy a podmínky. Držme si palce,
abychom mohli co nejdříve naše děti
vodit do naší školky a nemuseli je
rozvážet do dalekého okolí. Je mi velice
líto všech maminek, které se na nás
obrací o pomoc s umístěním dítěte,
ale my jim opravdu nemůžeme nijak
pomoci, neboť zákon neřeší povinnost
spádové mateřské školky tak, jako to
řeší školský zákon.
Iva Kukačová, starostka

Co se bude dít v Nechanicích

Ještě jednou o odpadech

Zastupitelé
naší
části
obce
z Nechanic navrhli pro letošní rok
rekonstrukci staré budovy obchodu
a hasičské zbrojnice. Celé akce se
ujmuli zastupitelé Monika Kalašová
a ing. Jan Dolejš, který pro Vás připravil
následující informativní článek.

Na konci roku 2007 obecní zastupitelstvo na základě podrobného rozboru
financování odvozu domovního odpadu rozhodlo zrušit 14 denní svoz. Děkujeme
všem, kteří pochopili, že nic není zadarmo. Přesto bych ráda ještě jednou
zdůraznila, že i za odvoz tříděného odpadu se musí zaplatit svozové firmě
a tříděný odpad je také Váš odpad, který do kontejnerů poctivě nosíte, přestože
si o to snížíte obsah svého domovního odpadu ve své popelnici. Opět znovu
upozorňuji, že se jedná o cca 46 Kč týdně.
Následující tabulka Vám ukáže jaké příjmy a výdaje v obecním rozpočtu se
týkají odvozu domovního odpadu.

Rekonstrukce prodejny Nechanice
V roce 1975 byl v Nechanicích
postaven objekt, který sloužil jako
obchodní středisko, kulturní místnost
a hasičská zbrojnice.
V současné době je z budovy
využívaná pouze kulturní místnost
a sklad požární techniky, o prodejnu
není zájem. Budova po 30ti letech
užívání
potřebuje
rekonstrukci
a modernizaci. Týká se to hlavně
instalací, oken a dveří, které je
nutné vyměnit a rovněž je potřeba
zlepšit tepelné vlastnosti obvodových
konstrukcí a střechy.
V letošním roce rozhodlo obecní
zastupitelstvo, že uvolní finanční
prostředky na rekonstrukci. Prozatím
jsme nechali zpracovat studii, která
popisuje využití objektu do budoucna
a postup celkové rekonstrukce.
Na základě našeho zadání, studii
zpracoval pan architekt Kohout.
Uvnitř objektu navrhl jeden velký
prostor v přízemí, který bude buď
využíván jako celek, nebo ve dvou
samostatných částech. Tento prostor
vznikne spojením stávající kulturní
místnosti
a
prodejny.
Součástí
prostoru bude i bar a linka na přípravu
a podávání občerstvení. Bude rozšířeno
sociální zázemí o sprchy a WC pro ženy
a muže samostatně. Prostor je řešen
tak, aby se zde daly organizovat schůze
organizací a spolků, zájmové kroužky,
besedy, promítání filmů, cvičení dětí
i dospělých, taneční zábavy, rodinné
a individuální oslavy a pod.
Provedení rekonstrukce je navrženo ve
třech etapách:
1. Rekonstrukce střechy
2. Zateplení budovy
3. Celková vnitřní přestavba
V
současné
době
probíhá
diskuze a připomínkování studie.
Dále bude následovat vypracování
dokumentace ke stavebnímu řízení
a vlastní rekonstrukce.
Doufejme, že se vše rychle
a úspěšně podaří.
Zpracoval: ing. Jan Dolejš, Nechanice

2006

2007

příjem od občanů

870.661

874.545

odvoz popelnic

780.065

915.435

odvoz tříděného odpadu

164.946

215.680

příjem za tříděný odpad

120.294

90.323

odvoz nebezpečného odpadu

22.627

27.671

součet příjmů a výdajů

23.317

-193.919

Z tabulky je zřejmé, že se zaplatilo za odvoz tříděného odpadu více
a méně peněz jsme dostali za tříděný odpad zpět. Platíme za odvoz naplněného
kontejneru. Problém je v neukázněnosti Vás občanů, kteří do kontejnerů
s tříděným odpadem dáváte věci, které tam nepatří a znehodnotíte celý obsah
kontejneru a proto je celý sběr účtován jenom jako odvoz domovního odpadu, ale
pozor! i bez zpětného příjmu peněz.
Další nešvar jsou nerozložené papírové krabice, které nám kontejner ihned
naplní, avšak jeho hmotnost je minimální.
------------------------------------------------------------------------------------------------------Na konci tohoto roku se na některých místech objevily menší černooranžové
kontejnery na tetrapaky. Tetrapaky jsou obaly od nápojů, které jsou z hlediska
třídění velice hodnoceny, neboť papír, ze kterého se nápojové kartony
vyrábějí, je velmi kvalitní, vyrábí se ze skandinávských speciálně pěstovaných
stromů a papírny ho používají pro výrobu nových papírových obalů, zejména
lepenkových krabic. Při této metodě vzniká odpad v podobě polyetylenové
a hliníkové folie. Tento odpad se používá buď na výrobu tepla, speciálních palet
nebo se zpracovává chemicky.
------------------------------------------------------------------------------------------------------Odvoz 14 denních popelnic nebyl kontrolovatelný, sami popeláři přiznávali, že
Vaše popelnice někdy odváželi, i když jste neměli nárok apod.
Proto jsme přijali toto tvrdé řešení a zároveň jsme dali i firmě Remondis
výpověď ke konci roku 2008. V létě tohoto roku oslovíme jiné svozové firmy
a uděláme výběrové řízení.
Přesto upozorňujeme, že známka za popelnici příští rok bude pravděpodobně
dražší, neboť náklady se každoročně zvyšují a naše obec cenu 1.900,- Kč drží již
třetí období.
Děkujeme za pochopení
Iva Kukačová, starostka
Více o třídění odpadů se dozvíte na našich obecních stránkách
Upozorňujeme na změnu adresy obecních stránek na
www.obecsulice.cz
Dosavadní doména sulice.cz bohužel nepatřila obci, přesto doufáme,
že se ji v dohledné době podaří získat zpět.
S tím souvisí i nová mailová adresa Obecního úřadu - info@obecsulice.cz

Odpady - co kam patří a nepatří

PAPÍR

PLASTY

PATŘÍ

NEPATŘÍ

noviny, časopisy, reklamní
letáky, kartony, sešity, papírové
obaly, krabice roztrhané na
menší kusy, balicí papír,
lepenka, kancelářský papír,
sešity, obálky

do kontejneru nepatří mokrý,
mastný nebo jinak znečištěný
papír, uhlový a voskovaný
papír, použité plenky

sešlápnuté PET lahve, plastové do kontejneru nepatří bakelit,
nádoby a lahve, plastové
guma, PVC, linoleum,
kelímky, sáčky a fólie, čisté
pneumatiky, novodurové
plastové obaly od mléka, jogurtů
trubky, plastové obaly od
a ostatních mléčných výrobků,
chemikálií olejů a barev
plastové tašky, prázdné plastové
obaly od šamponů, kosmetiky a
čistících prostředků

SKLO

bílé nebo barevné sklo, vymyté
skleněné láhve, zavařovací
sklenice, tabulové sklo

do kontejneru nepatří
keramika, porcelán, autosklo,
drátěné sklo a zrcadla

NÁPOJOVÉ
KARTONY

vypláchnuté krabice od džusů,
mléka apod.

do kontejneru nebo stojanu
nepatří nápojové kartony se
zbytky potravin

INZERCE

ORIENTÁLNÍ TANEC
NOVÝ KURZ PRO ZAČÁTEČNICE:
Od 20.března 2008 každý čtvrtek
od 18:45 do 19:45 hod.
Od 20.března 2008 každý čtvrtek

Kde: v tanečním studiu NAIMA na Mandavě v kompletně
vybaveném zrcadlovém sále
Cena kurzu: 1.150,- Kč
Kurz zahrnuje 12 tanečních lekcí, Vaše první návštěva
je nezávazná a zdarma!
Kurz je určen pro ženy a dívky od 15 let.
Předběžné přihlášky a dotazy na tel.č.: 606 159 200

Rozpis všech kurzů různých pokročilostí a další
informace naleznete na

www.naima.wz.cz
Na setkání se těší Monika Karbanová - NAIMA
Tel. 606 159 200

Stav projektů na Hlubočince
Křižovatka Sulice-rozcestí Radějovice

Po instalaci stožárů pouličního
osvětlení koncem r. 2007 a jejich
rozsvícení koncem února 2008 bude
během dubna 2008 vybudován chodník
a nainstalováno světelně signalizační
zařízení.

Bezpečnostní lávka stará Hlubočinka

Během února 2008 bylo vydáno
stavební povolení na stavbu této
bezpečnostní lávky, po nezbytném
vytýčení
tras
plynu,
elektriky
a telekomunikací a po vyřízení nutných
přechodných dopravně bezpečnostních
opatření bude tato lávka vybudována
do konce 1.pololetí 2008.

Autobusová zastávka stará Hlubočinka

Po několikaměsíčním vyjednávání
se soukromými vlastníky pozemku,
kde je stávající zastávka autobusu na
staré Hlubočince, došlo k přeměření
prostoru pro tuto zastávku geodetem
a k posunutí této zastávky směrem
k silnici, a tím ke zmenšení na minimální
rozměr odpovídající příslušné normě.
Po nezbytných právních krocích mezi
obcí a zmíněnými vlastníky lze začít
běžný proces na Stavebním úřadu OÚ
Kamenice, plánovaná realizace opravy
zastávky autobusu je na podzim 2008.

Pouliční osvětlení stará Hlubočinka

Během března 2008 došlo k instalaci
stožárů elektrického osvětlení na staré
Hlubočince v obecní cestě.

Sportovně relaxační areál

Sběr na Bioodpadu Želivec
Od 19.4.2008 bude zahájen provoz sběrny
biologického odpadu (tráva, listí, větve do 3 cm Ø)
Ukládka bude bezplatná, provozní doba: každá
sobota od 9:00 -12:00, 13:00-15:00, ve všední den
po dohodě na tel: 602 313 572 pan Žilík

Během dubna 2008 bude v dolní
„lesoparkové“
části
vybudováno
dětské hřiště s dřevěnými prolézačkami,
houpačkami, skluzavkami a lavičkami.
V tomto období dojde rovněž
ke konečné úpravě všech cest
a k vysázení řady stromů a keřů v celém
areálu. V květnu se dočkají vyznavači
minikopané a košíkové svého hřiště
s asfaltovým povrchem.
Plánovaná stavba multifunkčního
areálu je ve stadiu vyjasňování názorů
především na velikost, výšku a umístění
stavby.

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

- Ondřej Černil, místostarosta -

