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Zpravodaj Obecního úřadu Sulice

Veřejná zeleň a veřejný prostor - starost nás všech

Upozornění

Tento úvodník znovu věnuji veřejné zeleni a veřejnému prostoru po celém
našem katastru, i když náš životní prostor nekončí jen za těmito hranicemi.
V dřívějších letech se na vzhled obce moc nedbalo, pro nás všechny zastupitele, je
to jedna z priorit.
Mnozí z Vás stále ještě žijí s povědomím, co je za mým plotem, to se mne
netýká. Nebudu se starat o okolí svého domu, moji psi budou dál znečišťovat
okolní chodníky a ulice, on „to“ prostě někdo uklidí nebo „to“ ostatní rozšlapou,
popřípadě „to“ rozpustí déšť, ke kontejnerům s tříděným odpadem budu házet
věci, které doma již nepotřebuji a tak bych mohla pokračovat až do nekonečna.
Obecní úřad zajišťuje údržbu veřejné zeleně najímanou firmou za nemalé
peníze a drobnější plochy seká, uklízí a čistí od nepořádku zaměstnanec obecního
úřadu, pan Vítek z Hlubočinky.
Letošním jarem nám přibyla náročná jak pracovní tak i finanční údržba nově
zrealizovaného lesoparku - dětského hřiště na Hlubočince.
Škarpy podél silnic patří do majetku SÚS Kutná Hora, avšak zákon přesunul
starost o jejich údržbu v obci (od značky ke značce) právě na obec. Každý
z Vás si jistě všiml, že ani jejich povinná údržba tam kde má být, nestojí za nic.
A tak pokud chceme, aby naše vesnice byly upravené, nezbývá nám než vydávat
nemalé peníze za vysekávání škarp okolo Vašich domů.
Stále platí poděkování všem těm, kteří mají v sobě slušnost a věnují několik
hodin ročně úpravě okolí svého domu. Věřte, že toto máme dobře zmapováno,
neboť tam, kde takoví lidé nežijí, musíme provádět údržbu my. Zde bych se jen
nerada dotkla našich starších obyvatel, kteří již nemají sílu se starat o přilehlý
pozemek.
Když zhodnotím dlouhodobě vzhled naší celé obce Sulice, stále jsou na
prvním místě Nechanice, kde každý příchozí pozná, že se obyvatelé i o své okolí
dobře starají a že jim na něm záleží.
Pokud někdo zavítá na naši opomíjenou část, osadu Křížka, potěší ho i tam
upravené okolí.
V letošním roce jsme zaznamenali velkou pomoc v péči o veřejnou zeleň u
obyvatel nové Hlubočinky, poté bych zařadila samotné Sulice a jako nejhorší a
nejlhostejnější část, je oblast staré Hlubočinky, ale především Želivec a to škarpy
u státní silnice, prostě místa, která nás při průjezdu obcí nejvíce reprezentují.
Zde se musí sekat, uklízet nepořádek v čekárnách a poházené odpadky okolo
chodníku především v oblasti u obchodu U Vorlů ukazují nejlépe na kulturu
místních usedlíků.
Výjimkou je celá část starého Želivce a celá část u Nové Hospody. Proč to
někde jde a jinde nejde? Nevím, ale bývá nepsaným pravidlem, je-li nepořádný
samotný obyvatel domu, má nepořádek i na zahradě a tak mu nevadí ani to, co
má za plotem.
Blíží se doba, kdy dokončujeme doprojektování celé obce kanalizací
a vodovodním řadem. Poté se znovu rozkopou některé ulice, ale pak by měla
následovat konečná a závěrečná úprava všech komunikací včetně chodníků
a veřejné zeleně, která by měla přinést lidem, kteří zde bydlí pocit hezkého
domova, což opravdu není jen hrana jejich plotu.

Stále v naší celé obci žijí
v zkolaudovaných domech trvale
hlášení
občané,
kteří
doposud
nezaplatili poplatek za odvoz odpadu.
V Želivci se jedná cca o 10 domů,
Sulice 9 domů, Nechanice 8 domů, na
Hlubočince 28 domů.
V průběhu druhého pololetí budou
všichni obesláni platebním výměrem,
nebo nám musí doložit, že jejich domy
nikdo neobývá. Včas neodvedené
poplatky může obec podle zákona
zvýšit až na trojnásobek (kdo šetří, má
za tři).

- Iva Kukačová, starostka -

- Iva Kukačová, starostka -

- Iva Kukačová, starostka -

Kaplička na Křížkách
Dne 5.července proběhne 3. ročník
novodobých Slavností na Křížkách
a při této příležitosti bychom rádi
předali k radosti nás Všech opravenou
a zrekonstruovanou kapličku na
Křížkách (konkrétně v 13:15). Celková
oprava proběhla v měsíci květnu
a červnu, náklady nepřekročily 25 tis.
Kč.
Zde bych
poděkovala všem
občanům, kteří nám na tuto opravu
přispěli formou
finančního
daru
a to paní Karolíně Čihákové
a paní Karle Pokorné z Křížků, paní
Věře Kovaříkové z Želivce, JUDr.
Václavu Rácovi z Hlubočinky, Ing.
Romanu Hlávkovi z Želivce a firmě
Jana Trizny z Kostelce u Křížků.
Celkovou opravu provedl pan
František Vítek z Hlubočinky.

Stav projektů na Hlubočince
Křižovatka Sulice-rozcestí Radějovice
Během dubna 2008 se na křižovatce
„Sulice - rozcestí Radějovice“ podařilo
vybudovat
chodníky,
instalovat
světelně signalizační zařízení a doplnit
dopravní značení tak, aby všichni
uživatelé hromadné dopravy směrem
na Prahu mohli bezpečně překonat
tento v minulosti obávaný úsek.

Autobusová zastávka stará Hlubočinka

Po dlouhých měsících se rýsuje
konečná dohoda o majetkoprávním
uspořádání pozemků zasahujících do
prostoru plánované opravy zastávky
autobusu na staré Hlubočince ve směru
na Prahu mezi obcí a soukromými
vlastníky zmíněných pozemků.

Sportovně relaxační areál

Mezi květnem a červnem 2008
se uskutečnila dlouho očekávaná
výstavba ocelové bezpečnostní lávky.
Na betonové piloty byly instalovány
ocelové, žárově pozinkované nosné
prvky spolu s rošty a zábradlím ze
stejného materiálu.
Dále pak došlo k napojení
opraveného můstku nad propustkem
na původní chodník ve směru na
část Hlubočinka-Panorama, stejně
tak autobusová zastávka na staré
Hlubočince ve směru na Benešov se
spojila s lávkou chodníkem ze zámkové
dlažby.
Souběžně s těmito pracemi došlo
k instalaci stožárů pouličního osvětlení
tak, aby lávka i autobusová byly
osvětleny v celé své délce.
Konečně se tedy mohou chodci
kultivovaně a bezpečně pohybovat
v této části staré Hlubočinky.

Koncem června se konečně dočkali
i dorůstající sportovci svých hřišť na
minifotbal a basketbal.

Realizace zmíněné opravy zastávky
je posunuta na 1.pololetí roku 2009.
Spolu se zmíněnou opravou dojde
k instalaci stožárů pouličního osvětlení
v prostoru zastávky a na přechodu pro
chodce mezi oběma autobusovými
zastávkami.

Bezpečnostní lávka stará Hlubočinka

příštího roku bylo vše tak, jak má být.

30.dubna
2008
byly
po
předchozích nezbytných terénních
úpravách nainstalovány kromě laviček
se stoly jednotlivé prvky dětského
hřiště. Nejmenší se tedy spolu se svými
maminkami dočkali svého.
I při maximální snaze všech
zainteresovaných připravit hřiště co
nejdříve víme o drobných nedostatcích
s nerovností terénu a několika místech
s kamenitým povrchem. Na podzim
tohoto roku se počítá s konečnou
úpravou
terénu
a
vyrovnáním
nerovností navozením kvalitní zeminy
spolu s dosetím trávy, aby na jaře

Společně s vybudováním plotu ze
tří stran hřiště a chodníku lemujícího
spolu se čtyřmi lavičkami horní část
hřiště došlo k nutným zemním úpravám
současně s konečným řešením drenáže
tak, aby voda ze stráně nestékala na
hřiště a netvořila bahnité louže.
Ještě před výše zmíněnými pracemi
bylo v celém areálu vysázeno 15
stromů
a desítky keřů, vyčištěna,
vyklestěna a posekána většina ploch
celého areálu, což společně s instalací
laviček se stoly v přilehlém hájku
v minulém roce přispělo ke zkulturnění
celé oblasti.
Velké travnaté hřiště čeká na své
definitivní určení. Po podzimním zasetí
trávy a jarním sekání nové trávy je
možné i tuto plochu volně používat.

Na
závěr
dvě
upozornění
- v celém areálu platí zákaz vjezdu
motorových vozidel! Respektujte,
prosím, nově instalovaná dopravní
značení a právo návštěvníků areálu na
klidný a bezpečný provoz. Stejně tak
prosím pejskaře o dodržování pravidel
pro volný pohyb psů daných právě
instalovanými cedulemi.
Projekt multifunkčního centra je ve
stadiu přípravy podkladů pro územní
řízení.
- Ondřej Černil, místostarosta -

Mateřská školka
a polyfunkční objekt Želivec
Ke konci června 2008 máme již
k dispozici hotový projekt a nyní
nastává nejhorší a nejzdlouhavější
projednávání na úřadech od územního
rozhodnutí až po stavební povolení.
Ani to není vše, povolení
k provozování mateřské školky musí
dát Ministerstvo školství a toto je také
určitá úřední procedura. Dále vybavení,
zařízení a zprovoznění dle platných
norem nejen tříd, ale především

kuchyně, nás bude stát nejen mnoho
sil, ale také hodně peněz.
Jedná se v podstatě o jednoduchou
přízemní
pavilónovou
zástavbu,
3 shodné moduly objektu MŠ
a hospodářský objekt. Situování
mateřské školky je v daném prostoru
optimální. Je obklopena zelení,
otevřena na jih do volné přírody.
Docházková vzdálenost od parkoviště je
cca 100 m. Stavba se nachází v klidové
poloze, u zástavby rodinných domků
a má dostatečnou rozlohu. Řešení
respektuje stávající lokální biokoridor.
Svým charakterem a řešením tvoří
optimální přechod mezi intravilánem
a extravilánem.
Předpokládaná
kapacita
3 pavilony po 25 dětech, 6+1 personál
MŠ, 3 osoby - personál kuchyně – 150
jídel, (cca 65 pro potřebu obce – rozvoj
sociálních služeb).
Navrhovaná stavba bude sloužit
jako denní mateřská školka (provozní
doba 9-12 hodin denně), rozsah
3 třídy + hospodářský polyfunkční
objekt s kuchyní a místností výdeje
jídel pro potřeby obce + společenská
místnost pro potřeby obecního úřadu.
Provoz školky a „obce“ bude důsledně
oddělen tak, aby nebyl nijak dotčen
provoz školky.
Přiložený výkres je situační.
V pravém rohu výkresu je podél silnice
řešena parkovací plocha, která bude

upravena asfaltovým povrchem, včetně
bezpečnostních
prvků
oddělující
plochu od státní silnice. V levém rohu
je vidět situace umístění polyfunkčního
objektu a pavilonů školky.
- Iva Kukačová, starostka -

Upozornění všem občanům
V průběhu měsíce července by
měla proběhnout rekonstrukce silnice
od křižovatky na Želivci až po dálnici
u Velkých Popovic.
Tato rekonstrukce byla původně
plánovaná již v červnu, avšak byla
zastavená.
Do 23. 6. 2008, kdy píši toto
upozornění, nám nebyl oznámen
závazný termín, pouze informativní,
a proto prosím sledujte obecní vývěsky
a naše webové stránky, kde bude výzva
zveřejněna, až k ní opravdu dojde.
Podle písemných původních zpráv se
jedná o úplné uzavření silnice, což
znamená značné komplikace pro
občany, kteří u této komunikace bydlí.
- Iva Kukačová, starostka -

Letní nedělní klid
Opět se nám hromadí na obci
stížnosti na sekání, řezání dřeva, vrtání
a další možný hluk, který ruší nedělní
pohodu disciplinovaných občanů naší
obce. Prosím o zamyšlení všech těch,
kteří jsou lhostejní k nedělní pohodě
svých sousedů.
Děkuji, Iva Kukačová, starostka

Setkání na Křížkách 2008
Setkání na Křížkách se koná
jako již obvykle 5.července od
14:00. Pro letošní rok připravujeme
ještě malou akci také na nedělní
odpoledne (opět od 14:00)
pravděpodobně
„pouze“
posezení s pohodovou muzikou
- kapelami Qjeten (něco-jako-folk)

a Flám (folkrock, blues)...
Vstupenky
ze
soboty
i v neděli!

platí

Hugem, rytířské souboje skupiny
historického
šermu
Baradela,
Baroni - ukázky historických
palných zbraní, projížďky na koních,
občerstvení...

Vlaďka Perlová

Hudební program: dechovka
Čerčanská šestka, Ponožky pana

Semtamťuka,
Kojan...

Paleta,

Štěpán

Předběžný program:
Obnovený
ochotnický
spolek
„Tyl“
na
Nové
Hospodě
(založeno
1905)
o. s. - představení Desperanda,
strašná dcera, neboli Spravedelivá
odplata pejše a marné nádhernosti,
vystoupení Tanečního studia Naima,

Vlaďka Perlová prošla uměleckou
školou v Praze Čakovicích, ateliér
šperk. Po vyučení pracovala tři roky
v oboru, ve zlatnickém ateliéru - výroba
šperků a restaurování. Později se
pohybovala na volné noze a zabývala
se umělecko-řemeslným zpracováním
kovů. Kruté zimy pak trávila
v restauracích (prací, samozřejmě).
Na další tři roky se ocitla ve
Zverimexu, kde načerpala inspiraci
ke svému proslulému cyklu „Žabičky
a jiná havěť“, jehož část bude vystavovat
v průběhu akce „Setkání na
Křížkách“.
V současné době pracuje jako
servírka v restauraci U Slunce na Želivci
a ve volných chvílích (tj. když nepřijdou
hosté) se věnuje malování.

Přibližně
od
15:00
do
18:00 budou probíhat dětské
soutěže
pod
patronací
mateřského centra „Pohádka“
z Jesenice.

kouzelník Radim Šoch, hrátky
a soutěže pro nejmenší s klaunem

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

