léto 2014 volá

evidenční číslo: MK ČR E 15309

Obec Sulice blahopřeje k významnému a zároveň krásnému
životnímu jubileu paní Boženě Polehlové z Hlubočinky.
Dne 24.5.2014 oslavila paní Boženka
svých 100 let života.
Ještě jednou gratulujeme!

Obec Sulice má svou stoletou občanku. Paní
Polehlová po celý svůj život aktivně
sportovala a také v raném věku příkladně
reprezentovala naší republiku v lukostřelbě a
vodních sportech. Dnes již spokojeně tráví zasloužené chvíle odpočinku u svého syna
Zdislava, který se o svou maminku příkladně stará společně se svou přítelkyní Janou. K jejím
narozeninám jí ještě jednou touto cestou blahopřejeme a přejeme do dalších let hodně
zdraví!!!
P.Č.

Veřejná sbírka na rekonstrukci
ROZHLEDNY „ NA KŘÍŽKÁCH“ pokračuje
Jak jsme již informovali v loňském roce, vyhlásila obec Sulice
veřejnou sbírku, jejíž snahou je oslovit každého, komu není osud
rozhledny lhostejný a jenž cítí potřebu podpořit snahu o vrácení
důstojného stavu tomuto místu. Způsob provádění sbírky je shromažďováním
příspěvků na bankovním účtu zřízeném výhradně pro tento účel. Číslo účtu
3066306399/0800 a pokladničkami, které jsou k dispozici na OÚ Sulice, Sulice Kostelecká 150, nebo při konání obecních kulturních a sportovních akcí.
Aktuální stav ke dni 31.5.2014 na zvláštním účtu zřízeném pro tento účel
je 145.881,40 Kč. Děkujeme všem, kteří přispěli ať už do kasiček nebo přímo
na účet.
M.Č.

Dětský karneval
Dětský karneval si děti s rodiči užily v neděli
9. února v Pizzerii Brunello. Jako každý rok,
i letos bylo pro děti připravené odpoledne
plné soutěží a tance. Děti si opět mohly
zdokonalit své masky díky malování
na obličej a bylo pro ně připraveno speciální
karnevalové menu ve formě minipizzy,
zmrzlinových
pohárů
a
především
čokoládové fontány s čerstvým ovocem, kterou dětem darovala Pizzerie Brunello.
Na závěr nechyběla tolik oblíbená židličkovaná, ve které se utkali nejen děti, ale opět
také dospělí.
J.I.

Setkání seniorů březen 2014
Tradiční setkání seniorů se uskutečnilo
v pátek 11.4.2014 v pizzerii Brunello
na Hlubočince. S kulturním programem
se tentokrát představily děti z Adventure
School - mateřská škola, Hlubočinka
a na harmoniku k poslechu a tanci zahrál
oblíbený harmonikář pan František Vorel.

Díky sponzorům jsme mohli opět pro
naše seniory připravit bohatou tombolu,
kde hlavní cenou byl víkendový pobyt
s polopenzí na Brádlerových boudách
(věnoval pan Petr Bárta – provozovatel
Brádlerových bud), další z hlavních cen
byla noc na zámku Berchtold (věnoval
pan JUDr. Václav Růžička, majitel zámku
Berchtold), ale výherce jistě potěšily i uzené dobroty z uzenářství U Vítků, které již
tradičně dodává do tomboly masné dobroty. Na občerstvení přispěla společnost
Agora s.r.o. jejímž majitelem je pan Oldřich Žilík, který věnoval obci na tuto akci
10 tisíc korun.
Všem sponzorům moc děkujeme, že nám pomáhají s touto oblíbenou akcí. A pro
všechny seniory uvádíme, že další setkání je plánované na pátek 28.11.2014.
Sledujte prosím stránky obce a veřejné vývěsky, termín může být ještě upraven.
Pozvánky bude obec v předstihu zasílat do poštovních schránek každého seniora. M.Č.

www.bradlerovy-boudy.cz/

www.kompostarnazelivec.cz/

www.zamekberchtold.cz/

Vepřové hody
V sobotu 22. března se na Sulické návsi uskutečnily již tradiční „Vepřové hody“.
Všichni příchozí mohli ochutnat zabijačkovou polévku, jelítka, jitrnice, ovar, guláš,
klobásy a další výrobky z řeznictví U Vítků, které
bylo možné také zakoupit s sebou. Děti neodolaly
sladkým dobrotám a cukrové vatě, bylo
pro ně připraveno malování na obličej. Díky
krásnému počasí využila většina návštěvníků
teplého slunečného dne k posezení a popovídání,
ke kterému hrál opět harmonikář František Vorel.
J.I.

Co se staví na Hlubočince?
Stále více občanů se nás
ptá, „Co se to buduje
na Hlubočince“? Získali
jsme souhlas investora
a představujeme
Vám
budoucí
sportovní
a volnočasový areál na Hlubočince,
který by měl být počátkem roku 2015
otevřen. Jak nám sdělila Mgr.
Kapustová, zástupkyně investora:
„sportovní aktivity budou pod vedením
zkušených sportovců, mistra světa a
olympionika Tomáše Křivánka (bratra
zakladatele a majitele společnosti Pangea Tea s.r.o., která se stěhuje do našeho
budovaného sportovního centra na Hlubočince) a absolventů FTVS UK.
- pro děti ze širokého okolí chystáme badmintonový a florbalový oddíl, pod názvem pro chlapce „Draci z Hlubočinky“ a pro děvčata “Dračice z Hlubočinky”,
- chystáme pro širokou veřejnost minimálně 10 badmintonových kurtů
a dvě florbalová hřiště,
- v prostorách sportovního areálu bude k vidění stálá výstava o historii badmintonu,
- pro milovníky lezení postupem času vznikne v jedné z hal (až jak nám to umožní
ekonomická situace) umělá lezecká stěna,
- v oblasti fitness budeme nabízet zdravotní cvičení pilátes a jóga,
- wellness centrum (veřejná sauna a masáže). Pod vedením zkušených masérů
a terapeutů s platnou licencí!!
- otevřeme pro vás reprezentativní prodejnu čajů a čajových doplňků spol. Pangea
Tea s.r.o., která se bude nacházet za sportovním centrem. V prostorách se bude
nacházet i malé muzeum čaje, zachycující historii čaje a jejího pěstování (včetně
čajových unikátů od pana Milana Křivánka, které posbíral během svých cest
za čajem, přednášek o čaji, videoprojekcí filmů Cesty za čajem, Příběh čaje atd.)“.

Vítání občánků
V neděli 13. dubna jsme se sešli
na státním Zámku Štiřín, abychom přivítali
naše nejmenší občánky.
Vítali jsme třináct dětí (10 holčiček a
3 chlapečky). Tentokrát nás potěšila
i hojná účast babiček a dědečků. Věříme,
že se akce
všem líbila
a že do
podzimního
vítání přibude do naší
obce mnoho
nově
narozených dětí.

Na jaře letošního roku jsme
vysadili za naše malé občánky,
které jsme přivítali na podzim
2013 a na jaře 2014 alej stromů
v nově budovaném parku
na Želivci (za MŠ Sluníčko).

Oblíbená jména v Sulicích
Víte, jaká jsou nejčastější křestní jména u nás v obci?
Jednoznačně vedou Honzové a Jany.
Janů, Honzíků či Jeníků u nás žije 56 a Janiček 45.
Jméno Jiří má ve svém rodném listu 41 pánů a kluků a třetím nejčastějším jménem
je Petr, těch u nás žije 40. Všem Petrům dýchají na záda Michalové – 34 a
Tomášové – 32.
Druhým nejčastějším jménem dívek a žen je jméno Eva – 23, ale je to velmi těsné,
protože Alen a Alenek máme 22 a Han a Haniček společně s Terezkami a Tereziemi
u nás žije 21. O pomyslnou pátou příčku se dělí opět dvě jména, Lucie a Kateřina,
každé z těchto jmen má u nás 20 dívek a žen.
M.Č.

SDH Nechánice
Píše se 22.4.2014 večer. Na řádném zasedání Zastupitelstva obce Sulice dochází
ke schválení zakoupení konkrétního vozidla Mitsubishi L 200. Jedná se o starší
vozidlo určené k přestavbě pro naši jednotku SDH Nechánice. Současně schvaluje
zastupitelstvo obce přestavbu vozidla
do integrovaného záchranného systému
Středočeského kraje (IZS) JPO 5. Svůj
záměr, podpořit činnost dobrovolných
hasičů, zastupitelstvo umocňuje schválením
nákupu a přestavby přívěsného vozíku
pro čerpadlovou techniku. Sen několika
generací malých i velkých hasičů z Nechánic
se stává skutečností. Ve velkém časovém
tempu dochází k přestavbě a zařazení
vozidel do IZS Středočeského kraje. Všichni
máme ještě v paměti loňské náhlé povodně
(2.6.2013), které nám mj. pokazily dětský den.
Tehdy jsme jen s vypětím všech sil byli schopni
společně s našimi hasiči odvrátit ještě větší škody
na majetku. Tehdy se naplno projevilo, že nemají
naši dobrovolní hasiči jak k zásahům dojet.
Tenkrát se vše podařilo zajistit jen díky vlastním
vozidlům hasičů a vedení obce. Významným cílem
rychlé přestavby vozu bylo také podvědomí blížícího se dětského
dne, oslav 110 výročí založení SDH Těptín a plánovaných
okrskových
soutěží,
kde
naši
dobrovolní hasiči chtěli předvést
novou techniku s plnou parádou.
A podařilo se!
Dne 29.5.2014 v 19 hodin přijíždí
souprava před budovu
v Nechánicích, kterou obývají naši dobrovolní
hasiči. Čeká nás přivítání a nadšení všech
přítomných. Malých i těch velkých. Jen počasí
nám nepřeje. Je zima a prší, ale nám nevadí,
že mokneme. Vždyť noční můrou každého
vedení obce a starosty je nefunkční jednotka
SDH. Při každé pohromě voláme o pomoc
a spolehnout se na vlastní je vždy výhodou.
Myslím, že toto technické zdokonalení naší jednotky
SDH v Nechánicích, nám v budoucnosti jen prospěje.
Personálně jsme byli na vysoké úrovni již dlouho.
Technicky, se stáváme právě v současné době.
přestavbu provedla společnost TORERA s.r.o.

Sociálně – stabilizační příspěvek na bydlení pro rok 2014
Zastupitelstvo obce Sulice schválilo na svém květnovém
zasedání „Sociálně-stabilizační příspěvek na bydlení pro rok
2014“. Kdo má nárok na příspěvek ve výši 500,- Kč a proč se
zastupitelstvo obce usneslo na jeho vyplacení?
Nárok mají všichni trvale hlášení občané obce Sulice (v obecních částech Sulice,
Nechánice, Hlubočinka, Želivec), kteří se k trvalému pobytu přihlásili nejpozději
k 31.12.2013.
Jak už jsme několikrát psali, velice nás trápí, že u nás v obci žije odhadem až tři
tisíce lidí, kteří využívají autobusové spoje, které obec výrazně dotuje, veřejné
osvětlení svítí taktéž bez ohledu na trvalý pobyt, obec uklízí veřejná prostranství,
v zimě odklízí chodníky a komunikace, seká trávu v obecních parcích a podél
komunikací….., ale trvale hlášených občanů je „pouze“ něco kolem 1.600.
Už v předchozích občasnících jsme vypočítávali, kolik peněz by obec měla
k dispozici na další rozvoj, kdyby se k nám trvale přihlásili všichni, kteří tu opravdu
bydlí, jen se jim více hodí mít trvalý pobyt např. v Praze. Takže 500,- Kč
poskytnutých vlastním občanům je vlastně takové poděkování všem, kteří se k naší
obci hlásí i oficiálně.
Do kdy můžete o příspěvek požádat? Pakliže splňujete podmínku trvalého bydliště,
pak si na obecních stránkách www.obecsulice.cz v sekci AKTUALITY vytiskněte
a vyplňte jednoduchou „Žádost“ a tu nám přineste na obecní úřad. Pokud byste chtěli
vyplněnou žádost doručit poštou, můžete, jen je třeba nechat si ověřit podpis
na žádosti. Veškeré podrobné informace najdete na již zmiňovaných stránkách obce
Sulice. Čas na podání žádosti je až do 31.10.2014!!!!
P.Č.

Dětský den na Hlubočince
Na 31. května jsme naplánovali oslavu
dětského dne. Vše bylo připravené, ale
počasí nás, stejně jako minulý rok,
zklamal
o. Hřiště
bylo tak
rozmáč
ené, že
jsme se rozhodli celou akci o týden přeložit a vyplatilo
se!!! 7. června vyrostly na hlubočinském hřišti
skákací hrad, obrovská skluzavka a k dispozici bylo
pro děti sumo a hra „Shoď ho“. V posledně
jmenované atrakci jsme uspořádali pro děti soutěž
o putovní pohár „Starosty obce Sulice“. Vítězem
se stal Ondřej Šerák ze Sulic.

S velkou parádou přijeli popřát všem dětem k jejich mezinárodnímu dni i naši
dobrovolní hasiči z Nechánic vedení starostou SDH Jiřím Černickým.
Představili nový automobil, s přívěsem na čerpadlovou techniku, které jim byly
zakoupeny
naší
obcí
a přestavěny pro potřeby
našeho SDH Nechánice.
Tradičně si mohli všichni
prohlédnout
veteránku
„Máňu“ včetně historického
čerpadla. A protože bylo
v sobotu opravdu velké
horko, starali se o osvěžení
malých i velkých účastníků,
kteří se velmi ochotně
nechali
zkrápět
vodou
z připravené nádrže.
Poděkování patří též posádce vozu RZS Středočeského
kraje řízeného Štěpánem Jelínkem a pod vedením
MUDr. Cikánka, kteří se při cestě kolem
hlubočinského hřiště zastavili a ukázali dětem
vybavení moderního sanitního vozu. Po krátkém
občerstvení pokračovali ve své práci, byli povoláni
k malému
pacientovi,
do Průhonic,
který
potřeboval
naléhavě
jejich pomoc.
Poděkování
patří
také
všem,
kteří
nám pomohli
s organizací
dětského dne a to bez nároku na jakoukoli
odměnu. Paní Markéta Nováková krásně
malovala na obličej a u jejího stanoviště byl,
po celou dobu konání Dětského dne, zástup
dětí. Marie Šimonicová modelovala pro děti
balónky, Ivana Chrudimská, Jana Indrová a Pavel Indra organizovali celý den.
Řeznictví U Vítků zajistilo občerstvení a sponzor obce spol. CFS s.r.o. darovala pití
jak pro děti tak pro dospělé. Výtěžek z nápojů byl složen na účet zřízený
na rekonstrukci rozhledny Na Křížkách.
M.Č.

Zprávičky z naší sluníčkové školičky
Dobrý den!
Víte, co se děje v naší školce?
Jak jsme prožili již 3. rok od jejího slavnostního
otevření?
Zde je několik zajímavých informací pro Vás.
Tento školní rok byl určitě
hodně pestrý, zejména co
se týká projektů, do kterých
byly děti zapojeny. Jedním
z našich dlouhodobých cílů je vést děti pohybem, zdravým
a kvalitním jídlem, nabídkou různorodých aktivit a zejména
svým vlastním příkladem ke zdravému životnímu stylu.
Proto byla téměř polovina dětí (z celkového počtu 112) přihlášena do Školičky
bruslení. Dvakrát po 10 lekcích děti jezdily se svými učitelkami a tetami na Zimní
stadion do Velkých Popovic. Zde se děti od počátečních nezdarů nedaly odradit.
S radostí musím zkonstatovat, že z velké většiny se z dětí postupně stali opravdoví
bruslaři. Však si nás také přijeli natočit z České televize . Za vše patří velký dík
panu Karlu Holému z Hlubočinky, bývalému skvělému hokejistovi, reprezentantovi
Československa v ledním hokeji. Dnes je Karel úspěšným trenérem a předsedou
disciplinární komise Českého hokejového svazu. Velký dík patří rovněž jeho týmu
zkušených trenérů, kteří nám zdarma zapůjčili ledovou plochu a děti profesionálně
trénovali.
Další akcí podporující radost a lásku k pohybu byl březnový týden Hravého lyžování
na sjezdovce v Chotouni. Zde opět probíhal lyžařský výcvik pod vedením zkušených
lektorů. Na něj pak navazovala 3. zimní škola v přírodě na Brádlerových boudách
ve Špindlerově Mlýně. Letos nám počasí mnoho
nepřálo, což nás vůbec neodradilo a my si těch
5 krátkých dní užili i tak. Například nádherným
výletem na Sněžku jízdou v nové kabinkové
lanovce, vycházkami po úžasných krkonošských
kopcích, diskotékou a maškarním karnevalem a
hlavně pokračováním v naší podvečerní hře „Co
se stalo s Yettim po roce?“ Na tomto místě patří
dík panu Petrovi Bártovi, pronajímateli chaty,
který vycházel vstříc našim nápadům, plánům a požadavkům a sám se do nich
aktivně zapojoval.
Možná Vás zaujme, že naše děti vedeme k zájmu nejen o sebe a o své zdraví např.
pravidelným čištěním zoubků, ale i o naši planetu Zemi, k péči o naše životní
prostředí např. tříděním odpadů, recyklací elektrospotřebičů. V každé ze 4 tříd jsou
umístěny tašky na papír a plast a děti opravdu důsledně třídění dodržují. Jsme také
zapojeni do projektu Recyklohraní - V šatnách jsou rodičům k dispozici kontejnery

na drobné vysloužilé elektrospotřebiče, na vybité baterie či tonery. Dvakrát ročně
pořádáme sběr papíru, děti se starají o svůj koutek živé přírody na záhoncích u tříd.
To byste koukali, jakou měli radost ze své první úrody v podobě výborných
ředkviček!!!
Blíží se konec školního roku, ale také prázdniny, pro děti nejkrásnější období v roce.
My jsme náš školní rok zakončili tradičně Zahradní slavností a Rozloučením
s předškoláky, dětmi, které po prázdninách nastupují
do 1. třídy základních škol. Rodiče a milí hosté se těšili
z vystoupení Mravenečků, Motýlků, Včeliček i Berušek
(to jsou názvy jednotlivých tříd), ale také z malých
začínajících umělců flétnistů a z téměř profesionálního
vystoupení
Mažoretek
z Kamenice.
Nesmím
zapomenout na tradiční vystoupení zaměstnanců
mateřské školy (letos s barevnými deštníky) a na
loučení s našimi předškoláky. Milovníky modelů aut a letadel zaujala exhibice pana
Pavla Bejteše. Nejen k poslechu, ale hlavně k tanci zahrála folk a country kapela
New Old Fellows. Všechny naše akce můžete shlédnout na našich webových
stránkách www.msslunicko.eu
Dovolte mi, abych na samý závěr opravdu upřímně poděkovala celému kolektivu
zaměstnanců za jejich nasazení, trpělivý a milý přístup k dětem, za jejich celoroční
profesionální přístup. Děkuji. A krásné prázdniny!!! 
V.K.
Sluníčko už krásně hřeje, co to může znamenat?
Přeci, že je tady léto! Můžeme se radovat. 
Zde se připojuji s osobním přáním a gratulací ředitelce MŠ
Sluníčko paní Vendulce Kunické. Jsem velice rád, že Vendulka je
nejen dobrou ředitelkou Mateřské školy Sluníčko, ale také že je
opravdu člověkem na svém místě. Nejen že bez problémů
„rozjela“ novou mateřskou školu, školka je jednou
z nejkreativnějších v širokém okolí, vybudovala skvělý tým
spolupracovníků. Během celého trvání naší spolupráce ji znám
jako velmi pracovitou poctivou a svědomitou osobnost, která se
nebojí rozhodnout a hlavně se po celou tuto dobu vzdělává. Před
nedávnem úspěšně dokončila základní studium na vysoké škole a získala zcela
po zásluze titul Bc. V minulých letech úspěšně dokončila studium pro řídící
pracovníky ve školství. Stále se zdokonaluje nejen ve svém oboru ale též ve znalosti
cizích jazyků. Těsně před uzávěrkou tohoto čísla Sulického občasníku, jsem obdržel
informaci, že bude pokračovat v dalším studiu na magisterském stupni VŠ. Myslím,
že naši nejmenší jsou pod jejím dozorem v nejlepších rukou. Dovolte mi,
prostřednictvím našeho Sulického občasníku poděkovat veřejně za její práci,
pogratulovat za dosavadní úspěchy a popřát do další práce a studia mnoho úspěchů
a v osobním životě štěstí a lásku. Vendulko, děkuji.
Ing. Petr Čuřík, starosta

Jaké investiční akce nás čekají ještě letos,
a jaké v dalších letech?
Kanalizace Sulice, Želivec a Nechánice
Stále diskutovanou je v posledním roce dostavba kanalizací v místech, kde ještě
chybí. Zde musím apelovat na všechny obyvatele v naší obci. Prosím přestaňte
myslet každý sám na sebe. Ne každý z našich sousedů měl to štěstí, že sousedil
s budovanou kanalizací, kterou před mnoha lety spolufinancovala obec, nebo některý
z developerů.
Záměrem současného zastupitelstva obce je během letošního roku vybudovat
kanalizační řady v Sulicích. Jedná se cca o 3,5 km tlakové kanalizace společně
s částí „staré Hlubočinky“ (ulice Úvozová). Oba kanalizační řady budou napojeny
na volnou kapacitu ČOV Hlubočinka. V části Želivce (ulice K Hájku, Mezi Domky,
Štiřínská a Hlavní) bude vybudován během letošního léta kombinovaný gravitační
a tlakový kanalizační řad. Poslední akcí kanalizace v roce 2014 bude výstavba první
části gravitační stoky v Nechánicích (ulice Svažitá) v okolí nově vybudované točny
BUS. Zde se bude jednat o položení potrubí v co nejrychlejším časovém
harmonogramu, tak aby byl co nejméně omezen provoz autobusů.
Na přelomu jara a léta 2015 je v plánu obce dokončit kanalizaci na Želivci (ulice
Rovná, Ve Vilkách a Úzká). Během léta 2015 přijde na řadu výstavba ČOV
Nechánice a dostavba kanalizačních řadů v Nechánicích. Po dokončení (podzim
2015) bude celá obec Sulice (všechny její části) odkanalizovány. Musím se vrátit zpět
na začátek tohoto článku a přidat vysvětlení, z čeho bude kanalizace financována.
Všechny části kanalizace i ČOV, budou kryty z investičního úvěru (úroková sazba
je na historickém minimu), splátky budou zafixovány na dobu splatnosti tj. 10 let
a budou neměnné. Zde je třeba uvést, že i v případě obdržení jakékoliv dotace ať již
z EU nebo národních fondů, by bylo potřeba přijmout úvěr na spolufinancování akce.
Bohužel žádná z dotací není pro typ a velikost naší obce vypsána a ani v minulých
osmi letech vypsána nebyla. Zastupitelstvo obce s plnou odpovědností rozhodlo,
že již dále čekat nebude a občanům, kteří volají po odkanalizování, vyhoví formou
dlouhodobého financování celé akce. Vodovod, který byl v minulosti vybudován
obdobným způsobem společně s okolními obcemi, bude v roce 2017 doplacen (obec
Sulice splácí v současnosti cca 800 tis. ročně). Vzhledem k rozsahu
a komplikovanosti celé výstavby a financování, vás prosím o maximální trpělivost
a ohleduplnost při realizaci. V případě dotazů se prosím obracejte výhradně
na Obecní úřad Sulice, nikoliv na realizační firmy. Předejdete případným
nedorozuměním případně šumům někdy nazývaným též „drby“.
V dlouhodobém plánu obce na roky 2015 – 2018 je oprava, obnova a doplnění
zpevněných povrchů komunikací na celém území obce a to bez ohledu na vlastnictví
ke komunikacím. K tomuto investičnímu záměru bude vypsáno, v následujících
letech pro vlastníky soukromých komunikací, mnoho investičních obecních pobídek.
Podmínkou je však dokončení kompletních infrastrukturních sítí v pozemcích
a to včetně přípojek, tak aby po dokončení finálních povrchů nedocházelo
k opětovnému kopání komunikací. To vše je však práce pro nové zastupitelstvo,
které vzejde z podzimních komunálních voleb.
P.Č.

Bezbariérový chodník Želivec - Mandava
Během letních měsíců (červenec – srpen 2014) proběhne výstavba závěrečné části
bezbariérových chodníků na Želivci, podél frekventované silnice č. II/603 („stará
benešovská“). Výstavbou posledního úseku mezi obchodním domem TESCO
a lokalitou Mandava v délce cca 275 m dojde nejen ke zlepšení bezpečnosti chodců,
kteří se v tomto úseku pohybují, ale též k propojení centrální části Želivce, místní
části Mandava a nově budovaného památečního parku Na Křížkách s rozhlednou
a přilehlou restaurací.

Památeční park Na Křížkách
Projekt parku Na Křížkách současně
s plánovanou opravou rozhledny
(na jejíž opravu stále probíhá veřejná sbírka), která byla vystavěna v roce 1931
je veden dlouholetým záměrem obce dát této lokalitě důstojné místo jak pro aktivity
místních obyvatel tak i návštěvníků z daleka. Po
dokončení výstavby restaurace se celé místo stává
zázemím pro další možné aktivity obce v okolí tohoto
památného historického prostoru, jehož husitské
tradice připomíná slavný obraz Alfonse Muchy
„Setkání Na Křížkách“. Projekt „Památeční park
na Křížkách“
bude
z velké
části
financován
z dotačního programu OPŽP. Dotace již byla řídícím
orgánem schválena a realizace projektu se plánuje
na měsíce říjen a listopad 2014.

Polní chodník Sulice - Hlubočinka
Realizací projektu chodníku na stávajícím poli mezi Sulicemi a Hlubočinkou v délce
cca 380 m se naplní jeden ze záměrů územního plánu obce Sulice, kterým
je propojenost jednotlivých částí obce Sulice pro pěší.
Tento „polní chodník“ navazuje na chodník podél silnice II/603 („stará benešovská“)
mezi obchodním centrem ABC a „karavanbazerem“ a spojí tím pro pěší ještě před
několika lety velmi nesnadno přístupné oblasti „staré“ Hlubočinky se Sulicemi.
Výstavba tohoto „polního chodníku“ se plánuje taktéž na letní měsíce roku 2014.

Obnova stabilizačních prvků v zemědělské krajině Alejí u Sulic
Podél „polního chodníku“ dojde k výsadbě
švestkové aleje (celkem 33 ks švestky), jejíž
realizace bude financována z dotačního programu
Ministerstva životního prostředí v rámci „Programu péče o krajinu v roce 2014“. Dále
budou z tohoto programu obnoveny aleje mezi Sulicemi a Nechánicemi a dále pak
ve směru na Kostelec u Křížků. Zde bude vysazeno celkem 55 ks hrušní, 55 ks
jabloní, 44 ks třešní a 46 ks dubů letních. Realizace proběhne v podzimních měsících
(říjen – listopad) 2014.
P.Č.

„STARÁ BENEŠOVSKÁ“ na Želivci – mýty a fakta
Jak to vidí zástupci obce Sulice
V minulosti jsme byli dotazováni občany naší obce s jednotným dotazem „kdy bude
konečně opravena ta silnice na Želivci“. Po třech letech tahanic s Krajským úřadem
Středočeského kraje s neblahým přispěním sousedů z Kamenice se dá odpovědět,
že nevíme.
Vraťme se do minulosti. Před mnoha lety se rozhodl Osadní výbor Struhařov, že by
rád uskutečnil záměr zavedení jednosměrné komunikace (ulice Ringhofferova)
v úseku mezi Štiřínem a Olešovicemi. Obec Kamenice na základě tohoto požadavku
požádala o vypracování studie, týkající se této komunikace (dopravní značení,
chodníky apod.) a doplnila svůj záměr o případnou dostavbu okružních křižovatek a
chodníků. Jedna z okružních křižovatek měla dle příprav vedených obcí Kamenice
(bez souhlasu obce Sulice) vzniknout též na křižovatce na Želivci (U Slunce). Obec
Kamenice zde zcela ve svém zájmu zasáhla do pravomocí sousední obce (Sulice),
jejíž vedení v žádném případě nesouhlasí a ani nepodporuje výstavbu okružní
křižovatky U Slunce. A už vůbec nepodporuje přenesení veškeré dopravy
z Ringhofferovy ulice na Želivec. Na této křižovatce je již v tuto chvíli značná hustota
provozu (cca 10 tis. vozidel denně). Opatření obce Kamenice by tuto situaci jen
zhoršilo.
Vraťme se však k plánu rekonstrukce. Zde nastává náš společný problém - okružní
křižovatky a chodníky, na státní silnici II třídy. Vyzněla otázka kraje – Kdo to všechno
zaplatí? Obec Kamenice, dle sdělení Krajského úřadu Středočeského kraje, které má
OÚ Sulice k dispozici, trvala na těchto dopravních řešeních s tím, že jejich výstavbu
bude spolufinancovat.
Vedení obce Sulice bylo po dobu příprav rekonstrukce (v letech 2011 až 2012)
ujišťováno, že vše probíhá dle plánu a oprava dvou mostů na Želivci a výměna
povrchu vozovky bude realizována v roce 2013. Vše bylo v té době podpořeno i
vydaným stavebním povolením. Jaké bylo naše překvapení, když na jaře 2013 nám
bylo sděleno, že plánovaná rekonstrukce komunikace II/603 (stará benešovská“) se
odsouvá na období let 2014-2020. Toto bylo podloženo i dopisem Krajského úřadu
Středočeského kraje. Jak vyplývá z dopisu, kraj převedl finanční prostředky určené
na opravu komunikace II/603 na jinou akci ve Středočeském kraji.
Na závěr musím znovu uvést, že obec Sulice nesouhlasí a ani nepodporuje
přenesení dopravy z ulice Ringhofferova na křižovatku U Slunce. Zároveň ujišťuje
občany, že vyvine maximální úsilí, aby k tomuto záměru nedošlo.

Nejbližší plánované akce
27.09.2014
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28.11.2014
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Vás všechny zveme na náves v Sulicích na místní „Burčákování“
vítání občánků, místo konání bude upřesněno na webových stránkách obce Sulice
a v dostatečném časovém předstihu budou obesláni rodiče všech miminek, kterých
se vítání bude týkat.
Drakiáda
Setkání seniorů
Adventní setkání, mikulášská nadílka

