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Úvodník na téma „proč nepořádáme veřejné schůze v hostinci v Sulicích“
Já i moji kolegové odmítáme pořádat veřejné schůze v Sulicích. Zkušenosti z minulých let jsou takové, že veškeré
informace podané ústně se ihned překrucují, někteří občané posíleni alkoholem útočí a obviňují zastupitele z čehokoliv, jen
aby dokázali, že mají jen tu svou pravdu apod.
Každé zasedání zastupitelstva na obecním úřadu v Želivci je veřejné, máte–li potřebu se zeptat, přijďte, poskytneme Vám
potřebné informace.
Každé čtvrtletí Vás informujeme písemně v občasníku a přesto se stále setkávám s tím, že napsané zprávy nečtete nebo
si je správně nepamatujete.

Co se to děje na Želivci???
V roce 2000 byl na Želivci nesmyslně položený chodník okolo sloupů veřejného osvětlení.
V roce 2007 jsme úspěšně požádali o dotace od Středočeského kraje z programu Obnovy venkova na výměnu
a posunutí sloupů z chodníku. Bylo nám přiděleno 134 tisíc Kč s podmínkou že zainventujeme nejméně 50 % do této akce
ze svého rozpočtu. Proto vyměníme zhruba polovinu světel za nižší stožáry s novými svítidly a s posunutím za chodník, čímž
snížíme spotřebu el. energie, náklady na opravy stožárů a hlavně zvýšíme bezpečnost chodců na tomto chodníku především
v zimních měsících, kdy bude snadnější jeho úklid od sněhu. Na konci tohoto roku budeme opět žádat o dotace na rok
2009 pro dokončení celého úseku osvětlení v Želivci. Mrzí mne, že se přesto v naší obci objevily hloupé pomluvy, že vyhazuji
miliony za opravy světel a bourám nedávno položený chodník na Želivci.

Nebezpečný úsek na Mandavě
Koncem léta 2007 dokončila společnost Skanska a.s. na Mandavě přechod pro chodce včetně autobusových zastávek.
Toto dílo okamžitě rozpoutalo vlnu nevole místních obyvatel včetně našeho obecního úřadu Sulice a obecního úřadu
Kamenice.
9.10.2007 jsem svolala jednání zástupců zúčastněných organizací, kteří se vyjadřovali ke schvalování projektu, tj. MěÚ
Říčany odbor správ, agend a dopravy, Policie ČR, Ropid a Conex Praha s.r.o., Správa a údržba silnic Kutná Hora, Krajský úřad
Středočeského kraje - odbor dopravy, Skanska a.s., OÚ Kamenice - stavební úřad.
Šetření ukázalo také na prvotní chybu Obecního zastupitelstva Sulice, které v rozsahu let 1998-2000 vydalo souhlas
firmě EGIDA spol.s.r.o, která tehdy vlastnila pozemky Mandavy (v roce 2003 odkoupila od Egidy společnost Skanska a.s.
a převzala veškerou stávající projektovou dokumentaci) k výjezdu z budoucích zastavěných pozemků na tomto místě. Tato
chyba na sebe navázala další neuvěřitelná pochybení při vypracování projektu na přechod a zastávky na této komunikaci,
a jak to bývá zvykem, pověřené odborné úřady se vyjádřily kladně k projektu na papíře, avšak s naprostou neznalostí
místních poměrů.
Při jednání vyšlo najevo, že Ropid a Conex Praha s.r.o. nikdy nebyli přizváni k vyjádření k projektu a jako budoucí
provozovatelé těchto zastávek odmítají jejich obslužnost, neboť jsou postaveny tak, že ohrožují bezpečnost autobusu při
výjezdu z místa.
Aby se naše obec mohla bránit kolaudaci této stavby, požádala jsem specializovanou firmu CITY Plan spol.s.r.o., která
v lednu 2008 pro naší obec vypracovala bezpečnostní audit tohoto místa. Výsledek je neuvěřitelný a ukazuje s jakou
lhostejností úřadů může vzniknout toto nebezpečné a možná i v budoucnosti smrtelné místo nehod. Audit naleznete na
stránkách Obecního úřadu Sulice (www.obecsulice.cz). Po několika dalších jednáních se společností Skanska, Obecním
úřadem Kamenice a zástupci CITY Planu se podařilo navrhnout změnu projetu, který by mohl odsunout vyčnívající zastávku
směrem z Prahy více do pole. Domnívali jsme se, že k nápravě dojde ještě v letošním roce, bohužel podle nejnovějších zpráv
tomu tak letos nebude. Ráda bych zde upozornila, že obec tuto zastávku ani pozemky pod stavbou nevlastní a tak je pouze
účastníkem všech řízení.
- Iva Kukačová, starostka -

Stav odkanalizování a doplnění
vodovodu v celé naší obci
Intenzivně
pracujeme
na
odkanalizování a doplnění vodovodu
zbývajících částí naší obce tj. Želivce,
Křížků, Hlubočinky, Sulic a Nechanic.

Želivec

Želivec je již jednou polovinou
odkanalizován do čističky v Kamenici.
Tato síť je spádová včetně dvou
přečerpávajících tlakových nádrží,
jedna je na starém Želivci a druhá
u stanice LPG. Druhá polovina Želivce,
kde síť není, je po několika jednáních
s odborníky a projektanty navržena
na tlakovou kanalizaci tak, abychom
ji mohli přes silnici připojit do stávající
spádové kanalizace. V současné době
vzniká projekt a brzy vyzvu všechny
majitele nemovitostí k jednání.

Na Křížkách

Zde vznikl jednoduchý projekt na
odkanalizování pár domků spádovou
kanalizací a zároveň se připravuje
závěrečná fáze projektu pro zavedení
plynu k těmto domům, na což se jistě
obyvatelé této oblasti těší.

Stará Hlubočinka

Obec Radějovice pokládá vodovod
od Mandavy k Radějovicům. U staré
Hlubočinky naší obci dle dohody
připravila dva nápojné body, abychom
zde mohli připojit na vodovod tuto
oblast. Zároveň zde dokončujeme
projekt s odkanalizováním všech
ulic a tím doplňujeme starý projekt.
V současné době jej však nemůžeme
realizovat, neboť odkanalizování
je závislé na schopnosti provozu
a schválení připojení na čističku
v Borovině.
Ta je stále v majetku firmy Central
Group a.s., kdy se podařilo po
několika jednáních a revizích z odboru
Životního prostředí v Říčanech
firmu přimět k celkové rekonstrukci
a přestavbě této od samého začátku
kontraverzní čističky. My jsme
přepracovaný projekt projednali
a schválili ve spolupráci se současným
provozovatelem Veolia Říčany, kdy
je v jeho i našem zájmu, aby nová
čistička byla bezproblémová a my ji
konečně převzali do svého majetku.

Sulice a Nechanice

Pokud se občanům v této oblasti
zdá, že pro ně obec nic nedělá
a neinvestuje, je to omyl.
Sulice a především Nechanice jsou
něco jako sud s dynamitem!!! Zde také
navazujeme na již z roku 2003-2004
připravený projekt odkanalizování
těchto lokalit. Celé Sulice byly
připraveny na odkanalizování tlakové
a my je nyní doplnili o další ulice včetně
doprojektování vodovodu.
Provedení tlakové kanalizace není
náročné na kopání v ulicích, neboť je
pokládáno mělce a kopíruje povrch
komunikace.
Důvod, proč odpadní vody budou
svedeny do Nechanic a ne do čističky
v Borovině je popsaný již v konceptu
regulačního plánu už v roce 2005,
kdy cituji: „po zastavění souboru
Hlubočinka
bude
nedostatečná
kapacita čištění odpadních vod
(stávající ČOV Hlubočinka západ není
dimenzována na uvažovaný nárůst),
rozšíření ČOV je problematické
vzhledem k těsné blízkosti lesních
pozemků“. „Rozpor v kapacitě bude
nutno řešit – rozšířením stávající ČOV
Borovina (na cca. 2000E.O) nebo
vybudováním nové monoblokové
ČOV s kapacitou cca.1500E.O u vodní
nádrže ve staré zástavbě Sulice.“ Konec
citace.
Od záměru stavět další čistírnu
v
Sulicích
jsme
se
odklonili
a považujeme za méně finančně
náročné jak výstavbu tak i pro
budoucí provoz odkanalizování Sulic
do Nechanic.
Přesto stále převažuje názor
některých občanů - „odborníků“, že
svést kanalizaci do Nechanic je chyba.
Kapacita čistírny v Nechanicích je
1000 obyvatel a jak jsme již několikrát
zdůraznili, je nutné provoz a správné
fungování čistírny zajistit připojením
nejméně poloviny obyvatel, což
při stávajícím počtu 167 obyvatel
v Nechanicích ke dni 22.9.2008,
nelze.
V Nechanicích je vyprojektovaná
kanalizace spádová - gravitační, což
znamená hluboké a široké výkopové
práce v ulicích. Pakliže tedy někdo
z Nechanic má strach, že na Nechanice
zapomínáme, až začneme stavět
čističku a pokládat veřejnou síť, možná

že si rád vzpomene na klid ve vsi
a průjezdné komunikace.
Jsem ráda, že se celé Sulice až na
jednu nemovitost mají zájem připojit
na kanalizaci. Na konci roku spolu
s projektanty a geodetem Vás znovu
oslovíme a projednáme přesné místo
připojení.
V roce 2009 je pro nás největší
úkol mít připravený kompletní projekt
s územním rozhodnutím a stavebním
povolením pro odkanalizování celé
naší obce Sulice a zažádat o dotace.
Jejich získání je náročný proces,
neboť zde hraje největší roli procento
připojených obyvatel celé obce Sulice,
avšak na síť, kterou budeme stavět
a pro kterou žádáme dotace, ta
zahrnuje necelou polovinu obce.
Naše obec má již z 50 % obyvatele
na kanalizaci připojené, což je právě
část Želivce a nové Hlubočinky. Proto
bychom byli rádi, abyste si uvědomili,
že se opravdu snažíme dokončit toto
dílo, i když nevíme, zda vyhovíme jako
obec podmínkám dotačních titulů.
Celé dílo je ohodnoceno zatím
přibližně na 50 milionů korun.
- Iva Kukačová, starostka -

eE
Volby do Zastupitelstva
Středočeského kraje
Volby
do
Zastupitelstva
Středočeského kraje se konají v pátek
17.října od 14:00 hodin do 22:00
hodin a v sobotu 18.října od 8:00 do
14:00 hodin.
Místem konání voleb je:
Pro volební okrsek č.1 (voliči
přihlášeni k trvalému pobytu v Sulicích,
část obce Želivec) - budova Obecního
úřadu Sulice se sídlem v Želivci 150.
Pro volební okrsek č.2 (voliči
přihlášeni k trvalému pobytu v Sulicích,
části obce Sulice a Hlubočinka)
- budova restaurace v Sulicích.
Pro volební okrsek č.3 (voliči
přihlášeni
k
trvalému
pobytu
v Sulicích, část obce Nechanice)
- budova prodejny v Nechanicích.

Volby 2008

Jak na krajské volby?!
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Na 6. místě kandidátky koalice Unie
svobody - Demokratické unie (US-DEU),
Strany pro otevřenou společnost (SOS)
a Klubu angažovaných nestraníků
(KAN), pro volby do Krajského
zastupitelstva Středočeského kraje je náš
občan

Ing. Jiří Machač
Krajské volby které se uskuteční ve dnech 17. -18. října nejsou „jen“ o obsazení
míst v Krajském zastupitelstvu. Podle posledních průzkumů veřejného mínění
nedůvěřuje Poslanecké sněmovně, tedy „parlamentním stranám“ 70% občanů.
Nadcházející volby do krajských zastupitelstev a třetiny senátu jsou příležitostí
vyjádřit tuto nedůvěru fakticky. Výrazný neúspěch těchto stran bezesporu urychlí
řešení jejich skandálů,což přispěje ke zvýšení úrovně politické kultury v naší
zemi.
Krajské zastupitelstvo rozděluje cca 18 miliard korun, část i na jednotlivé
projekty měst a obcí, kterých je ve Středočeském kraji 1146 a v každé z nich určitě
existuje potřeba investovat nad rámec svých rozpočtů. Hlas obce v Krajském
zastupitelstvu je hlasem pro poskytnutí dotace na mateřskou školku, kanalizaci,
opravu místních komunikací …

Svoz nebezpečného odpadu
Vážení spoluobčané, dne 22.listopadu 2008 v sobotu bude v naší obci probíhat
svoz nebezpečného odpadu.
8:00
8:30
9:00
9:35
10:10
10:40

- 8:30 Hlubočinka - sídliště Borovina u vývěsky OÚ
- 9:00 Hlubočinka – křižovatka Panoráma (školka)
- 9:30 Sulice – u požární zbrojnice
- 10:00 Nechanice náves
- 10:40 Želivec u Pamaxu
- 11:15 Želivec u regulační stanice plynu u Homolů

Každý z nás, kdo sleduje naší
politickou scénu, je pravděpodobně
znechucen a váhá, zda má vůbec jít
k volbám. Zde bych chtěla apelovat na
dobrou vůli pomoci nám všem, kteří
se snažíme v komunální politice měnit
a především vylepšovat náš životní
prostor. Proto pokud váháte komu dát
svůj hlas, podpořte především ty strany
s největším počtem starostů, neboť
nikdo jiný nezná a nevyřeší problémy
obcí v kraji, než oni sami.
- Iva Kukačová, starostka -

eE
Třídění elektroodpadu
Od srpna 2008 můžete v budově
obecního úřadu Sulice (Želivec 150)
ekologicky likvidovat staré drobné
elektrospotřebiče
v
přistaveném
malém zeleném kontejneru v chodbě
OÚ Sulice.
Pro veřejnost - základní informace

Co jsou elektrospotřebiče?
Mezi elektrospotřebiče se řadí všechna
zařízení, která fungují na elektrický
proud nebo na baterky.
Do těchto skupin patří například tyto
elektrospotřebiče:
Telekomunikační zařízení myš,
klávesnice, tiskárna, mobil, kalkulačka,
GPS, webová kamera, CD mechanika,
grafická karta apod.
Lékařské přístroje - tlakoměr, teploměr,
kartáček na zuby…
Dětské drobné hračky na baterie,
fotoaparáty, drobné nářadí

Prosíme Vás o dodržení času a pravidel, které nebezpečný odpad zahrnují.
Co je nebezpečný odpad: rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy,
zářivky a jiný odpad obsahující rtuť, lednice, barvy,lepidla, pryskyřice, nepoužitelná
cytostatika, baterie, akumulátory, vyřazené elektrické a elektronické zařízení,
olejové filtry, jiné motorové a mazací filtry, brzdové kapaliny, olověné akumulátory,
nemrznoucí kapaliny, pneumatiky.

Jak
se
označuje
elektrospotřebič?
Rozpoznat, jestli se
jedná o elektrospotřebič
Vám napomůže také
symbol
přeškrtnuté
popelničky. Tento symbol vyjadřuje,
že elektrozařízení nesmějí končit
v popelnici, ale mají být sbírána
odděleně.
Nevhazujte
autobaterie,
žárovky, monitory!

zářivky,

Stav projektů na Hlubočince

Hostinec v Sulicích
V červenci letošního roku došlo
k výměně hostinského v hospodě v Sulicích.
Celá budova i vnitřní zařízení bylo dost
zanedbané a proto se zastupitelstvo
rozhodlo
investovat
do
opravy
a rekonstrukce toalet, výměny oken, dveří
a okapů, vybudování komínu s pořízení
kamen do místnosti hostince pro celkové
zpříjemnění Vaší návštěvy.
V hostinci se pořádají nepravidelné
country
večery,
aktuální
program
naleznete na internetových stránkách hostinec.obecsulice.cz

Oprava autobusové zastávky na staré Hlubočince ve směru na Prahu
Po zrealizování některých staveb na jaře 2008 (křižovatka Sulice-rozcestí
Radějovice, bezpečnostní lávka na staré Hlubočince a základy sportovně-relaxačního
areálu) došlo k pokroku v jednání majetko-právního charakteru nejenom mezi
obcí Sulice a vlastníkem areálu sousedícího s autobusovou zastávkou na staré
Hlubočince ve směru na Prahu, ale i mezi obcí Sulice a Radějovice. Všechna
jednání směřují ke smluvnímu vyřešení, dopracování projektu opravy autobusové
zastávky a k zahájení stavebního řízení do konce r.2008, aby se tato autobusová
zastávka mohla opravit na jaře roku 2009.

Sportovně relaxační areál

Obecní úřad Sulice Vás zve
do Stavovského divadla v Praze

Na jaře 2008 se podařilo dát základy nově budovanému sportovně-relaxačnímu
areálu na Hlubočince vybudováním dětského hřiště a asfaltového hřiště na
minifotbal a košíkovou.

7. listopadu 2008 v 19:00 pátek

Osetím relativně rozsáhlých ploch travnatým semenem a vysázením stromů
a keřů vznikl prostor, kde denně smysluplně tráví volný čas občané přilehlých částí
obce Sulice.

REVIZOR
Nesmrtelná komedie o nesmrtelných problémech

V hlavní roli: Miroslav Donutil, Jana
Boušková, Saša Rašilov
Dále hrají: Magdalena Borová, Jan Hartl,
Igor Bareš, Bronislav Poloczek, František
Němec, Boris Hybner, Miloš Nesvadba,
Luba Skořepová a další
Vstupenky si zakoupíte na Obecním
úřadu Sulice, cena 400Kč, všechna místa
jsou v přízemí divadla, délka představení:
2 hodiny 50 minut
Doprava zdarma - odjezdy autobusu:
Želivec aut. zastávka: 17:00
Sulice aut. zastávka: 17:05
Nechanice nám.: 17:15
Hlubočinka stará: 17:20
Hlubočinka nová: 17:20

Reklama

Pavel Černý
Želivec 100

. dodávka a montáž plastových
oken, žaluzií, rolet, parapetů,
sítí proti hmyzu, rolovacích
garážových vrat, markýz .

Tel: 323 673 876

Mail: pav.cerny@seznam.cz

Karel Krátký
Prodej palivového a krbového dřeva

. dodávka až do domu .

Bohužel v polovině srpna došlo
k poškození dětského hřiště, kdy
parta ničitelů převrátila, poškodila
a polámala dřevěné části prvků
dětského hřiště.Věřím, že se jednalo
o jednorázovou akci nezralých jedinců,
kteří svou akci již nikdy nebudou
z mnoha důvodů opakovat. Jistě si
tito násilníci uvědomují tenkou hranici
mezi přestupkem a trestným činem.
O poškození dětského hřiště byl
sepsán zápis Policií ČR, která na místě
posoudila stopy a posbírala předměty, které vede ve své evidenci.
I přes tuto kaňku na fungování nově vybudovaného prostoru nelze přehlédnout
nespornou radost z toho, že konečně po létech převažujících stavebních
aktivit v tomto životním prostoru vznikl areál, kde těžká stavební technika byla
nahrazena houpačkami, prolézačkami, brankami a koši na basketbal a prach
a bláto postupně nahrazuje tráva, stromy a keře.

Chodník na staré Hlubočince
Jak jsme informovali již v minulých číslech Občasníku, po zkultivování střední
části staré Hlubočinky (bezpečnostní lávka, instalace osvětlení, oprava zastávky
autobusu) je záměrem obce vybudováním chodníků postupně propojit celý
prostor podél „Staré Benešovské“.
Během podzimu 2008 budou zahájeny práce na projektu výstavby chodníku
mezi zastávkou autobusu na staré Hlubočince ve směru na Mandavu až
k poslednímu obytnému domu. Samotná stavba chodníku závisí na realizaci
ostatních nákladných projektů obce Sulice (školka, kanalizace, vodovod)
a bude rozvržena do příštích let, v této fázi jde především o vypracování projektu
a započetí územního a následně stavebního řízení zakončeného stavebním
povolením během roku 2009.
- Ondřej Černil, místostarosta -

Tel: 607 580 793
Kontakt: OÚ Sulice, Želivec 150, 251 68 Kamenice
Mail: info@obecsulice.cz
Web: www.obecsulice.cz
Evidenční číslo: MK ČR E 15309

