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ROK 2016 VE ZNAMENÍ DVOU VÝZNAMNÝCH
INVESTIČNÍCH AKCÍ OBCE SULICE
DRUHÁ ETAPA VÝSTAVBY ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Obec Sulice navazuje na předchozí výstavbu první etapy základní školy, která zahájila
provoz v září 2015. Základní škola Sulice má za sebou první, a dá se říci, úspěšný rok
výuky. Důkazem spokojenosti je skutečnost, že k zápisu do prvního ročníku základní
školy pro následující školní rok přišlo více než 30 budoucích prvňáčků.
Celkové investiční náklady stavby první etapy základní školy se vyšplhaly na více než
13,5 milionů Kč včetně DPH. Většinu z této částky uhradila obec z investičního úvěru
od Komerční banky, menší část pak financovala z vlastního rozpočtu. Snaha vedení obce
o zajištění spolufinancování projektu formou dotace nebo grantu byla úspěšná, a tak byl
projekt dodatečně podpořen z fondu SFROM Středočeského kraje v roce 2016, z něhož
obec Sulice obdržela na stavbu částku 6 mil. Kč.

Základní škola Sulice otevírá 7 třídu základní školy s rozšířenou výukou jazyků.
Žáky čeká vyšší počet vyučovacích hodin anglického jazyka, hodina konverzace
a 4 hodiny týdně druhého světového jazyka. Podmínkou pro přijetí žáků
je výborný nebo chvalitebný prospěch z českého, anglického a případně 2.cizího
jazyka a velmi dobré chování v 5.ročníku a v 1.pololetí 6.ročníku. Přihlášku
a další informace naleznete na stránkách Obce Sulice (www.obecsulice.cz)
v „aktualitách“.

Ihned po dokončení první etapy výstavby
základní školy, jejíž kapacita je 60 žáků, byla
zahájena příprava projektu druhé etapy, jejímž
cílem je vybudování plně organizované
základní školy pro 1. až 9. ročník pro celkem
270 žáků. V současné době je již hotový
projekt a vydané stavební povolení a je znám
dodavatel stavby, který vzešel z otevřeného
výběrového řízení. Vlastní stavba má být
zahájena v červnu 2016 a dokončena v srpnu
téhož roku. Škola je plánována jako spádová
i pro dvě menší sousední obce Radějovice
a Křížkový Újezdec. Druhý stupeň ZŠ budou
navštěvovat také žáci z partnerské ZŠ v Kostelci
u Křížků. Projekt druhé etapy dostavby modulární
základní školy v celkové výši více jak 28 milionů Kč
byl předběžně podpořen Ministerstvem financí ČR,
a to ve výši bezmála 20 mil. Kč. Zbývající část této
investice uhradí obec ze svého rozpočtu.
Na vybavení nových prostor, učeben ZŠ, přislíbily
finanční spoluúčast i obce, jejichž žáci ji navštěvují
či do ní v budoucnu nastoupí.
zahájení školního roku 2015/16
Budova základní školy 2015

KANALIZACE A ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD (ČOV) NECHÁNICE
Další a neméně důležitou investiční akcí tohoto roku je výstavba první etapy
kanalizace, včetně ČOV v obecní části Nechánice, za více než 16 milionů Kč.
Z výběrového řízení na dodavatele stavby vyšla jako
vítězná společnost Mobiko plus s.r.o., která zahájila
stavbu v první polovině měsíce dubna 2016.
Předpokládaný termín dokončení stavby a uvedení do
zkušebního provozu je listopad 2016. Celkové náklady
na výstavbu díla jsou předpokládány v částce vyšší
než 16 mil. Kč. Výstavba bude financována
z investičního úvěru a rozpočtu obce. Vedení obce se
snaží získat podporu z dotačních titulů EU, ale
prozatím marně. Obci nezbývá, než technickou
výstavba kanalizace a vodovodu Nechánice
infrastrukturu financovat z vlastních prostředků.
Součástí výstavby kanalizace v Nechánicích
je také dostavba poslední větve vodovodního řadu
v ulici
Nad
Chvátalkou.
Odkanalizováním
Nechánic bude dovršen rozvoj inženýrských sítí
v celé obci Sulice. Ostatní obecní části jsou již
odkanalizovány, s výjimkou dvou ulic na Želivci
a jedné ulice na „staré“ Hlubočince. I pro tyto
zbývající ulice se snažíme zajistit co nejdříve
finanční krytí na výstavbu. Věříme, že finanční
prostředky ve výši zhruba 6 milionů Kč se nám
podaří co nejdříve získat a výstavbu
ČOV Nechánice – aktivační komora čistírny

zrealizovat ještě v roce 2016.
Ing. Petr Čuřík

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE SULICE PRO ROK 2016
1. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SULICE
Zastupitelstvo obce Sulice na jaře 2015 rozhodlo o pořízení 1. Změny Územního plánu obce
Sulice. Tato změna č.1 ÚP Sulice řeší nezbytné plochy veřejné zeleně, upřesnění tras
některých příjezdových cest k nemovitostem, některé nevyužitelné cesty dokonce ruší, stejně
tak navrhuje nové rozvojové plochy pro bydlení v souladu s vypracovanou demografickou

studií řešící předpokládaný přírůstek obyvatel v několika nastávajících letech nejen v obci
Sulice, ale v celém přilehlém regionu sousedních obcí. V důsledku těchto demografických
změn řeší změna č.1 ÚP Sulice i rozšíření ploch občanského vybavení, veřejnou
infrastrukturu, což aktuálně znamená především zvětšení ploch pro dostavbu Základní školy
Sulice na Želivci.
V současné době je 1.změna ÚP Sulice ve stadiu projednávání návrhu změny č.1 ÚP Sulice
po posouzení vlivu na životní prostředí (tzv. SEA), proběhlo veřejné projednání s institucemi,
sousedními obcemi a dotčenými orgány státní správy, po ukončení této fáze pravděpodobně
po létě 2016 nastane poslední fáze projednávání změny č.1 ÚP Sulice, a to veřejné
projednání s občany, vlastníky dotčených pozemků. Pokud vše půjde podle předpokladů,
schválení a vydání změny č.1 ÚP Sulice se dá očekávat již do letošních Vánoc.
ÚZEMNÍ STUDIE SULICE - JIH
Povinnost vypracovat Územní studii Sulice-jih vyplývá z platného Územního plánu Sulice a je
tedy nezbytnou podmínkou pro realizaci projektu pro danou oblast na jih od stávající
zástavby v Sulicích. Tuto oblast, v návaznosti na Zásady územního rozvoje vydané
Středočeským krajem, protíná koridor o šíři 30 m vymezený pro již dlouhá léta plánovanou
stavbu silnice II/104 nahrazující stávající silnici 3.třídy III/00315, výhledově propojující
dálnice na Brno a na České Budějovice. Systémové dopravní řešení ve spolupráci
se Středočeským krajem je tedy, společně s obslužnými komunikacemi k plánovaným
nemovitostem navazujícími na kruhovou křižovatku v západní části řešeného území,
základem této územní studie.
Vše potřebné týkající se Územní studie Sulice-jih bylo schváleno na květnovém jednání
zastupitelstva obce Sulice, náklady na tuto územní studii byly v plné výši uhrazeny
developerem vlastnící převážnou část pozemků v řešené oblasti.
Ing. Ondřej Černil

Detailnější informace o územním plánu najdete na internetu:
www.obecsulice.cz
(http://www.obecsulice.cz/obecni-urad-sulice/uzemni-plan-obce)

Sbor dobrovolných hasičů Nechánice – při práci i při soutěžním klání
Dne 13.5.2016 zasahovalo družstvo SDH
Nechánice v Sulicích a na Hlubočince
při likvidaci následků přívalového deště. Moc
děkujeme za jejich rychlou pomoc.
Naši dobrovolní hasiči nás reprezentovali dne
21.5.2016 na okrskové soutěži SDH. Klání
týmů dobrovolných hasičů z Těptína, Lojovic,
Kostelce u Křížků a Nechánic se konalo
na fotbalovém hřišti v Kostelci u Křížků.
Mužstva dětí, dorostu, žen i mužů neudělala naší obci
ostudu. Ve všech kategoriích se naše družstva
dobrovolných hasičů umístila na skvělých místech. V hlavní
soutěži družstev mužů – Memoriál Františka Lacka naši
muži obhájili prvenství z loňského roku a odvezli si putovní
pohár.

MALÉ VELKÉ ZPRÁVY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNÍČKO
Co je u nás nového? Stále se tu něco děje, ať je to vítání jara, pálení
čarodějnic a opékání buřtů nebo podzimní Halloweenské oslavy, kdy
nás navštívil pan starosta a pomáhal nám zdolat večerní Stezku
odvahy. I vánoční rozsvěcení stromku na návsi v Sulicích je krásná
tradice. Společně jsme si zazpívali koledy a na děti se přijel podívat
Mikuláš, čert a anděl. Mikuláš přišel za námi i do školky, a tak některá
„zlobidla“ měla namále, aby si je čert s sebou neodnesl. Děti slíbily,
že se polepší. Během školního roku 2015/16 máme již za sebou

předplavecký výcvik v Benešově, „Školičku
bruslení“ ve Velkých Popovicích a „Hravé
lyžování“ na svahu v Chotouni. Také jsme
absolvovali různé kulturní akce a vzdělávací
programy
např.
canisterapii
s krásným
švýcarským ovčákem Barnetem Abraskou, Ornita
EVVO pro nás zase připravila poznávání vodního
ptactva. Navštívili jsme interaktivní výstavu
Trnkova zahrada v Praze, Malostranské Besedě.
Užili jsme si krásné výlety na farmu Čapí hnízdo,
do podblanické Vlašimi a také do nedalekého
kostela sv. Martina v Kostelci u Křížků. Velkým zážitkem byla návštěva divadla Hybernia
v Praze, kde jsme shlédli představení, Zimní královna. Ochotnické divadelní představení
Čertovy zlaté vlasy jsme viděli v Kostelci u Křížků. Novinkou letošního školního roku jsou
„kreativní dílničky“ pro společné tvoření rodičů a dětí. V naší školce jsme s lektory vyráběli
smaltovanou lžičku a obrázek, srdíčko sypané barevnými písky. Probíhaly i různé projekty:
Aiesec Edison little, kdy nás ve školce navštívili a hráli si s námi studenti z Turecka a na
chvíli jsme zažili i život v Africe při programu Jambo hakuma matata. Měli jsme tak možnost
poznat africké tradice a tance, na které navazovalo bubnování s rodiči.
My děti, společně s našimi učitelkami, naopak navštěvujeme Seniorský dům Pyšely a pro
místní seniory v rámci spolupráce s obecním úřadem Sulice připravujeme každý rok krátký
program sestavený z pásma písniček a básniček. Odměnou je nám vřelý potlesk a také něco
malého „na zub“. V rámci návštěv mateřských škol se vídáme s kamarády z MŠ Kostelec
u Křížků a MŠ Nespeky.
A na co se těšíme nyní? Do konce školního roku 2015/16 nás ještě čekají výlety do ZOO
a Dinoparku v Plzni, návštěva Farmaparku v Soběhrdech a také výlet do obory a zámku
v Lánech. To se ale máme!
Pavla Čechová, učitelka MŠ Sluníčko
foto: archiv MŠ

1. ROK ZÁKLADNÍ ŠKOLY V SULICÍCH
Není to tak dávno, kdy se vize o založení sulické školy proměnila v realitu, a tak děti
školou povinné, do 1.ročníku, mohly slavnostně 1. září 2016 překročit práh nové
devítileté základní školy a zasednout do na míru vyrobených lavic.
Každý nový školní rok se škola naplní o 2 třídy
navíc, nový 1. ročník a 6. ročník, kam budou
přijímáni také žáci ze Základní školy Kostelec
u Křížků. Náš školní vzdělávací program (ŠVP)
„Tvořivá škola pro všechny“ vychází ze ŠVP
sousední základní školy v Kostelci u Křížků a je
přizpůsobený našim podmínkám a preferencím.
Chceme, aby naše škola byla místem aktivního
učení s využitím přirozené dětské zvídavosti,
kreativního myšlení a radosti z poznávání.
Snažíme se vhodně motivovat žáky k aktivnímu a samostatnému řešení klíčových
kompetencí a ovládání sociálních dovedností.
V žácích se snažíme, mimo jiné, podporovat pocit
bezpečí, samostatnost, zodpovědnost, získávání
zdravého sebevědomí, rozvoj kritického myšlení
a schopnost reálného sebehodnocení. Máme
zájem vytvářet prostory pro vztahy porozumění
a partnertství mezi učiteli, žáky, jejich rodiči,
zřizovatelem a veřejností. V našem pojetí je škola
místem tvořivého vzdělávání pro všechny děti
s různorodými
vzdělávacími
potřebami.
Mimořádnou pozornost se snažíme věnovat prevenci sociálně patologických jevů. V případě
výskytu třeba i drobného případu se jej snažíme citlivě se žáky a případně rodiči ihned řešit.

V duchu rodinné výchovy vedeme žáky ke
kamarádství, spolupráci, pochopení, vzájemné
pomoci a toleranci.
Zdravý
životní
styl
a správné
stravovací
návyky
jsou
naší
prioritou. Obědy nám
dováží firma, zabývající
se výrobou a distribucí
školního
stravování
s důrazem kladeným na kvalitu surovin a spotřební koš
(stanovuje, jaké výživové požadavky které mají splňovat jídla
podávaná ve školních jídelnách). Kromě toho naše paní
kuchařka připravuje dopolední a odpolední svačiny včetně
celodenního pitného režimu.
K zápisu do 1. třídy pro školní rok 2016/17 se dostavilo celkem 36 dětí, z toho 2 děti
mají povolen odklad školní docházky o 1 rok, 4 děti nastoupí do ZŠ Kostelec u Křížků.
Do konce května mají rodiče přijatých dětí možnost oznámit škole, že do naší školy
v září nenastoupí.
Během školního roku 2015/16 proběhlo několik výchovně vzdělávacích akcí jako
např. návštěva knihovny v Kamenici, beseda s canisterapeutkou z Helppes Barnet, divadelní
představení Kamarádi v Betlémě, výstava modelů aut a letadel, vzdělávací program EWO –
Les a jeho obyvatelé (projekt MAP). Pro rodiče v rámci setkávání jsme 2x uskutečnili ukázku
práce dětí při výuce, a to v listopadu: „Co už umíme“ a v březnu: „Mami, tati už jsem čtenář!“.
Na podzim jsme s rodiči společně pouštěli draky; za doprovodu lampionu jsme ukládali
„broučky“ k zimnímu spánku. Ve spolupráci s rodiči probíhaly vánoční a velikonoční dílny,
které následovaly jarmarky, během nichž rodiče finančními dary podpořili rukodělnou činnost
žáků. Žáci během trhů vánočních získali 5.745,- Kč a velikonočních 3.250,- Kč. DĚKUJEME!
V prosinci děti ve škole navštívil s nadílkou Mikuláš, čert a anděl, zjara to byl velikonoční
zajíček, to vše díky spolupráci s obecním úřadem Sulice. Během školního roku měli žáci
2x možnost prožít noc ve škole, poprvé po ukládání broučků, podruhé před školou v přírodě,
kdy se rodiče střídali a četli dětem pohádky, až do uspání většiny nocležníků. V dubnu
letošního roku jsme zrealizovali týdenní školu v přírodě v Jizbici pod Blaníkem.
Milou spolupráci jsme navázali se sousední Mateřskou školou Sluníčko, kdy se k nám děti
přišly podívat na začátku školního roku a pozdravit tak své nedávné kamarády ze školky.
Den otevřených dveří školy před zápisem do 1. tříd využili mimo dětí z mateřské školy též
rodiče budoucích prvňáčků a budoucích žáků 6. ročníku a v neposlední řadě i veřejnost
z blízkého okolí.
PaedDr. Vladislava Hluchá, ředitelka ZŠ
foto: archiv ZŠ

ŠKOLNÍ DRUŽINA
Zajišťuje volný čas v době od 6.30 do 8.00 hodin, v odpoledních hodinách od 12.30 do 17.00
hodin. Do družiny v současné době chodí všichni naši prvňáčci. Ráno probíhají relaxační
činnosti, hry dle volby dětí, tělovýchovné chvilky. Po vyučování jdeme na oběd. Zde dbáme
především na osobní hygienu a kulturu stolování. Náplní odpoledne bývá činnost
odpočinková: relaxace po učení při četbě pohádky,
rekreační: sportovní hry, soutěže, hádanky, volné hry
na přání dětí, každodenní pobyt venku na čerstvém
vzduchu, dále zájmová činnost: pracovní, výtvarná,
hudební, tělesná a dopravní výchova, pěstitelství,
chovatelství, vztah k přírodě a ochrana životního
prostředí atd., jež se prolíná s činností přípravy
na vyučování opět formou hry. Samozřejmostí jsou
i tematické akce, např. výroby dárků k Vánocům a Velikonocům pro rodiče a příbuzné,
vánoční besídka či slavnostní výzdoba třídy. Jednou z našich nedávných akcí bylo
např. sázení květin pro maminky k jejich květnovému svátku. Po vzoru televizní show „Tvoje
tvář má známý hlas“ jsme založili hudební a taneční skupinu, kterou si děti pojmenovaly

„Nejlepší“. V rámci vztahu k přírodě a zvířatům jsme navštívili malou farmu, kde děti strávily
celé odpoledne s domácími zvířaty, od králíků až po koně, což se jim také velmi líbilo.
V rámci etické výchovy jsou děti vedeny ke kamarádským vztahům, k ohleduplnosti a pomoci
druhému, ale i k vývoji zdravého sebevědomí, což bylo formou hry „Deset způsobů jak
projevit svoji jedinečnost„ či „Co máš na svém kamarádovi nejraději a čím mu můžeš udělat
radost“. Pořádáme pro děti různé sportovní i vědomostní soutěže. Podporujeme jejich
tvořivost, pracujeme s přírodninami i netradičními výtvarnými technikami. Podnikli jsme
výpravu mezi brontosaury, měli jsme karneval v maskách a spousty jiných aktivit. Dbáme
však i na dostatek prostoru k hraní dle volby dětí v kolektivu. Naším cílem a přáním je, aby
se dětem v družině líbilo a cítily se zde dobře. Děti jsou v družině spokojené a nejednou
se stává, že prosí rodiče o pozdější odchod domů.
Jana Javůrková, vychovatelka školní družiny,
foto: archiv ŠD

Užitečné internetové odkazy:
Mateřská škola Sluníčko
www.msslunicko.eu
internetové stránky Základní školy Sulice, školní družiny a jídelny
budou funkční od léta 2016 na adrese
www.zssulice.cz

VELKÉ JARNÍ SMETIŠTĚ
Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu v našich ulicích
Původně jsme tyto fotografie chtěli jen otisknout
a nechat bez komentáře, ale nakonec nám to nedalo
a pár slov k nim přece jenom připíšeme. Chceme jen
podotknout, že se nejedná o obrázky pořízené někde
ve sběrném dvoře, ale jsou to snímky z ulic našich
obecních částí Sulice, Želivec a Nechánice!
Dne 23. 4. 2016 se konal v naší obci, dá se říci již
tradiční,
svoz
velkoobjemového
a nebezpečného
odpadu.
O
termínu
svozu
jsme
informovali
prostřednictvím úředních desek v obci. Součástí tohoto
oznámení byly i
časy přistavení kontejnerů
v jednotlivých obecních částech. Uvedené hodiny
znamenají, že v tento čas je možné na dané místo
přivést
svůj
velkoobjemový
či nebezpečný odpad a svépomocí
jej naložit na přistavené kontejnery. Většina obyvatel si, jak fotografie
dokazují, vysvětlila, že odpad může na určené místo kdykoliv odhodit, a
on se snad nějakou levitací sám naloží do kontejnerů, které obec
nechala přistavit. Ne, bohužel tomu tak není.
Levitace, samonaložení ani nic
podobného nefunguje. Ten váš
odpad musel za vás někdo jiný
vzít a naložit! Všichni ti, kdo
přiložili svůj „trošek“, vlastně
vytvořili černou skládku, a to
je již přestupek, za který
reálně hrozí vysoká pokuta.
Nechceme s ní vyhrožovat, ale žádáme vás
o zamyšlení. Je tohle opravdu cesta, kterou chceme
jít? Skutečně jste měli vy všichni, co jste svůj odpad
hodili na hromadu tolik práce v sobotní dopoledne, že jste nemohli přijít až v den svozu
a sami si svůj nepořádek naložit? Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kteří svůj
odpad volně nepohodili, ale jako spořádaní a pořádkumilovní lidé odpad přivezli na určené
stanoviště ve stanovenou dobu. Chtěli bychom velmi poděkovat těm z vás, kteří

nám nepořádek (haldy odpadu) vytvořený v noci z pátku na sobotu pomohli uklidit, ať již
zaměstnancům údržby obce Sulice, panu Františku Vítkovi a panu Rudolfu Troníčkovi,
dále panu Jiřímu Čočkovi, Josefu Janíkovi a Janu Gottliebovi, kteří když viděli tu spoušť,
tak ochotně přiložili pomocnou ruku k dílu panu starostovi, Ing. Petru Čuříkovi, který je při
mobilních svozech vždy přítomen. V neposlední řadě patří náš dík řidičům vozů
společnosti PURUM s.r.o, kteří nad rámec svých povinností rovněž pomáhali tuto „spoušť“
uklidit.

ROZHLEDNA „ NA KŘÍŽKÁCH“
Pokračuje veřejná sbírka, pomozte nám s financováním opravy
Od začátku roku 2013 probíhá veřejná sbírka vyhlášená obcí Sulice
na rekonstrukci výše zmíněné rozhledny. Způsob provádění sbírky
je shromažďováním příspěvků na bankovním účtu zřízeném
výhradně pro tento účel nebo pokladničkami. Přispět může kdokoliv
na Číslo účtu je 3066306399/0800 nebo do pokladniček, které jsou
k dispozici na OÚ Sulice, Sulice – Želivec, Kostelecká 150 nebo při
konání obecních kulturních a sportovních akcí. Aktuální stav
sbírky ke dni 29. 2. 2016:
na zvláštním účtu zřízeném pro tento účel je 175.584,81 Kč.
Děkujeme všem, kteří přispěli či přispějí, ať již do kasiček nebo přímo na účet.
Martina Čuříková

NAPADENÍ PSEM
Miláčkové bez vodítka – noční můra našich spoluobčanů
V Sulickém občasníku z roku 2015 jsme psali o tom, že mnoho
lidí venčí své psy bez vodítek, a to i v obydlených částech naší
obce a množí se nám stížnosti lidí, kteří se těmito volně
pobíhajícími psy cítí ohroženi.
Uvedli jsme, že již v roce 2008 byla přijata Obecně závazná
vyhláška, která volný pohyb psů omezuje a že za porušení
této Obecně závazné vyhlášky lze uložit majiteli psa pokutu
až do výše 30 tisíc korun, a to i opakovaně.
Bohužel, letos evidujeme za necelé první pololetí, dvě pokousání člověka velkým psem.
Zatím to byl vždy dospělý, takže následky tohoto střetu nebyly fatální, i když pro dotyčného
byly jistě velmi bolestivé. Ovšem při představě, že jeden z těchto psů by napadl dítě
či seniora, mohly být následky mnohem smutnější. Je lidská
bezohlednost a sobeckost opravdu již tak velká, že se
neohlížíme na nic a na nikoho?
Pořídit si velkého psa je opravdu závazek a starost na
mnoho let. Již Antoine de Saint-Exupéry napsal ve své
slavné knize Malý princ: „Zůstáváš navždy zodpovědným za
to, cos k sobě připoutal“. Vzpomínáte na rozhovor Malého
prince s liškou?
Tuto velkou pravdu bychom měli mít stále na paměti, a
pokud si pořídíme psa, měli bychom předem vědět, že na něj budeme mít dostatek času,
abychom ho naučili základní poslušnosti.
Neuplyne měsíc, abychom nechytali několik volně pobíhajících psů. Obvykle končí takto
odchycení psi v obecním kotci, a pokud se o něj nikdo
nepřihlásí, putuje do psího útulku. Je to velmi smutné,
pes je vystresovaný, protože se mu stýská po svém
pánovi, má strach, neboť je kolem něj mnoho cizích lidí
a nejsmutnější je, když musí do útulku. Není od věci zde
napsat, že s odchyceným psem přibude práce
i zaměstnancům obce, protože psa je třeba několikrát
denně vyvenčit, musí dostat nažrat a obvykle s ním
někdo jede na veterinární kliniku, abychom zjistili, zda je

pes čipovaný, protože tak bychom vypátrali jeho majitele mnohem rychleji. O co jednodušší
by bylo, kdyby měl pes, tak jak to ukládá již zmiňovaná vyhláška, registrační známku, kterou
při přihlášení dostane pro svého psa každý majitel. O tom, že by měl pes na obojku i např.
telefonní číslo na svého majitele, to už je ve většině případů sen z oblasti sci-fi.
Vzhledem k výše uvedenému jsme se rozhodli, že nelze tyto přestupky zlehčovat
a bagatelizovat a že je nutné přistoupit k vyššímu postihu majitelů, kteří své miláčky
nehlídají, nezvládají, necvičí… Možná citelný finanční postih za volný pohyb psa bude pro
tyto majitele jako jediný fungující přesvědčující argument, proč si svého miláčka lépe hlídat.
přestupková komise obce Sulice
foto: ilustrační + archiv OÚ Sulice

PRO DĚTI DO ZAHRANIČÍ - OBČANSKÝ PRŮKAZ NEBO PAS?
Jak je to s cestovními doklady pro děti?
Rodinné dovolené spojené s cestováním do zahraničí znamenají i vyřizování
cestovních dokladů. Co vše je potřeba zařídit při cestování
s dětmi? Věděli jste například, že i děti mohou do členských států
Evropské unie a dalších vybraných evropských zemí cestovat
na vlastní občanský průkaz?
Blíží se čas dovolených a s ním čeká mnohé rodiny cesta k moři či do hor za hranice České
republiky. Pro cestování s dětmi do zahraničí již čtvrtým rokem platí, že i dítě musí mít vlastní
cestovní doklad, jelikož v roce 2012 došlo nařízením Evropské unie ke zrušení možnosti
cestovat na zápis v cestovním dokladu rodiče. Pro rodiče to ovšem neznamená, že se jim
kvůli pořízení cestovního dokladu pro děti dovolená nějak zásadně prodraží. Cestovní pas
i občanský průkaz jsou pro děti levnější. Cestovní pas pro dítě do 15 let totiž stojí 100 Kč
a dobu platnosti má stanovenou na 5 let.
Vzhledem k nestabilní bezpečnostní situaci v některých zemích, které byly dlouhodobě
turistickými destinacemi, jako například Egypt nebo Turecko, se dá letos očekávat nárůst
zájmu o cestování po Evropě, a proto jistě potěší možnost cestovat po většině států
Evropy pouze s občanským průkazem. Na ten je nyní možné vycestovat do zemí
Evropské unie a také do Albánie, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Makedonie, Norska,
Srbska, Švýcarska a na Island. Cena za vydání občanského průkazu pro dítě do 15 let je
50 Kč a doba jeho platnosti 5 let.
O vyřízení cestovního pasu nebo občanského průkazu pro dítě do 15 let žádá zákonný
zástupce, tedy zpravidla rodič, kterému stačí s dítětem zajít na nejbližší obecní úřad obce
s rozšířenou působností. K žádosti, kterou na místě zpracuje úředník, není nutné přikládat
fotografii; úředník pořídí fotografii dítěte přímo na úřadu při podání žádosti. Při podání
žádosti zákonný zástupce předkládá svůj průkaz totožnosti a rodný list dítěte. V případě,
že má dítě vydán již platný občanský průkaz nebo cestovní doklad, lze tento předložit místo
rodného listu.
Lhůta pro vydání cestovního pasu nebo občanského průkazu činí maximálně 30 dnů.
V případě vycestování v kratší lhůtě než 30 dnů je možné požádat o vydání cestovního pasu
ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů; tento úkon je ovšem u dětí zpoplatněn poplatkem
ve výši 2 000 Kč.
Bližší informace k vyřizování osobních dokladů lze nalézt na webových stránkách
Ministerstva vnitra na adrese: www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady.
Má-li dítě cestovat mimo Evropskou unii, doporučujeme se předem informovat
u zastupitelského úřadu daného státu, jaké jsou podmínky vstupu, pobytu a vycestování
s nezletilým dítětem. Je také třeba dát si pozor na to, že některé státy
mimo Evropskou unii mohou vyžadovat určitou minimální dobu platnosti cestovního dokladu
při vstupu na jejich území nebo ukončení pobytu – nejčastěji činí požadovaná minimální
doba platnosti 6 měsíců.
Podrobnosti k těmto i dalším podmínkám (např. vízová povinnost) lze zjistit u
zastupitelského úřadu daného státu, popřípadě je lze nalézt na webu Ministerstva
zahraničních věcí, www.mzv.cz, v sekci „Cestujeme“ a dále v části „Státy a území –
informace na cesty“.
Mgr. Jana Vidumetzová
náměstkyně ministra vnitra pro řízení sekce veřejné správy

JARNÍ AKCE SULICKÉHO OBECNÍHO ÚŘADU
Dětský karneval
Do roku 2016 jsme vstoupili, tedy spíše naše děti vtančily, únorovým
(13. 2.) dětským karnevalem konaném v Original Steak Restaurantu
v Hlubočince.
Děti se mohly dosyta vydovádět ve svých krásných převlecích.
Nechyběly soutěže, kdy si fandily navzájem, ale také svým rodičům
v oblíbené židličkované. Nakonec si všichni pochutnávali na ovoci
máčeném v čokoládové fontáně.
Tradiční zabíjačkové hody
Týden poté jsme měli všichni příležitost k dalšímu setkání, tentokrát na sulické návsi
při Vepřových hodech. Řeznictví „U Vítků“ mělo pro příchozí připravené ty nejlepší
zabijačkové pochoutky, nechybělo pivo ani harmonikář Fanda Vorel. Všem, kdo se na této
vydařené akci podíleli, děkujeme za příjemně strávenou sobotu!
Dubnové setkání seniorů
V pátek na Apríla se uskutečnilo setkání seniorů z naší obce. Opět v Original Steak
Restaurantu v Hlubočince. Zaměstnanci restaurace pro všechny hosty připravili velmi
příjemné zázemí a výborné občerstvení. Povídalo se, tančilo, zpestřením byla tombola
s hodnotnými cenami. Tímto
ještě jednou blahopřejeme
výhercům
první
ceny,
víkendového pobytu na chatě
Výrovka
v
Krkonoších,
manželskému páru ze Želivce.
Těšíme se na další shledání
s našimi
seniory,
které
je připraveno
před
první
adventní nedělí, v pátek
25. 11. 2016.
Jana Indrová
foto: archiv OÚ Sulice

BAVTE SE S NÁMI …
KŘÍŽOVKA PRO DĚTI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1. OBYVATEL CHLÍVKU (ZPRAVIDLA RŮŽOVÝ), 2. STROM ROSTOUCÍ U VODY (SEDÁVÁ NA NĚM
VODNÍK), 3. POHÁDKOVÁ POSTAVA VLÁDCE, 4. JEDNO Z ROČNÍCH OBDOBÍ, 5. KOŇSKÝ „OBUVNÍK“,
6. JMÉNO MOTÝLA Z VEČERNÍČKOVÉHO SERIÁLU, 7. NÁDOBA NA VODU (ZE SKLA), 8. OPAK
ZAČÁTKU, 9. JAKÝ JE JINÝ NÁZEV PRO LÉČIVOU ROSTLINU

KVÍZ
1. Jak se jmenuje historicky nejslavnější
Čech?
a) Václav Klaus
b) Jára Cimrman
c) Karel IV.
d) Jaromír Jágr
2. Odkud pochází smažený řízek?
a) jeho rodištěm je Vídeň, slavný vídeňský
telecí řízek
b) z Prahy, jako první ho zde osmažila M.D.
Rettigová
c) z italského Milána, kde si na něm pochutnal
maršál Radecký
d) vznikl v době osmanské nadvlády
v Budapešti
3. Kde najdeme taluty?
a) při návštěvě kartářky
b) podél silnic – krajový výraz pro škarpu
c) jsou to drobní živočichové žijící v kalužích
d) jedna z hlášek při licitovaném mariáši
4. Co neobsahuje povinná cyklo výbava?
a) láhev na vodu

b) světlo
c) přední brzdu
d) odrazky
5. Kde se používá satinýrka?
a) je součást vybavení řezníka při zabijačce
b) ve zlatnické dílně
c) v chemické laboratoři
d) v grafické dílně
6. Kolik obyvatel měly sdružené obce
Sulice, Želivec, Hlubočinka, Nechánice
v 1. čtvrtletí 2016?
a) 1 500
b) 1 750
c) 1 850
d) 2 300
7. Nickamínek je výraz pro?
a) vápnitou hmotu nacházející se v jeskyních
b) zvětralou horninu vzniklou hlubokou orbou
c) slangově perlu říční
d) hladký předmět oblého tvaru, který je možno
schovat v dlani
Řešení: křížovka: prázdniny,
kvíz: 1.c), 2.c), 3.b), 4.a), 5.d), 6.b), 7.a)

BAVTE SE S NÁMI …
Letní pohoda při grilování
Nejlepší grilování je samozřejmě na otevřeném ohni a k létu neodmyslitelně patří.
Abyste si pochutnali a vše si patřičně užili, prozradíme vám pár rad, kterými se
při grilování řídíme i my.
1. Na čem budete grilovat a jaké použijete topivo?
Grilovací rošt, ideální z litiny (dobře se rozpálí) či mřížka
z nerez oceli mají výhodu v jednoduché údržbě. Po grilování
a vychladnutí stačí napálené kousky očistit ocelovým
kartáčem. Na žebrovaném tálu se výborně připravují burgery
nebo šiškebaby. Hladká deska – kámen nebo litina zase
slouží k přípravě zeleniny, ale také mořských plodů či vajec.
Dřevěné uhlí, brikety, štěpky a piliny, to je nabídka topiva, kterou pro grilování můžete využít.
Vše je dnes pohodlně k dostání, a to v kamenných obchodech nebo přes internet. Pokud
při grilování použijete například bukové štěpky (namáčejí se předem do vody), masu dodají
příjemné aroma.
2. Chce to kvalitní suroviny.
Grilovat můžete zeleninu, houby, ovoce, sýry, ale nejčastěji
asi maso. Vybírejte odleželé hovězí, čerstvé vepřové, drůbeží
nebo ryby. V případě zeleniny nebo hub (nejlepší jsou žampiony
portobello) volte neoschlé, zralé, ale pevné plody.
Co je stařené hovězí maso?
Určitě jste o něm už slyšeli. Po porážce nechají hovězí v půlkách zhruba tři týdny, v chladu
viset a poté je teprve rozbourají. Maso má čas krásně vyzrát –
změkne a zkřehne. Takové je úplně ideální ke grilování (ale i k jiné
kuchyňské úpravě) a téměř nezáleží, kterou část se rozhodnete
grilovat.
Našimi grilovacími tipy jsou šťavnatá vepřová krkovička nebo
odleželý hovězí flap steak – česky „hovězí bryndáček“
(střed pupku).

3. Zapomeňte projednou na nakládání masa. Pokud ale máte marinádu rádi, namíchejte
takovou, abyste nepřebili chuť suroviny, kterou budete nakládat. Předem marinované maso
raději nekupujte vůbec, jelikož většinou obsahuje sůl, která z něho vytahuje vodu a na grilu
nám z původně šťavnatého kousku zůstane vysušené dřevo a také se stává, že marináda
zakrývá různé jeho nedostatky.
4. Před grilováním maso šetrně osušte (papírovou utěrkou) a během grilování je potírejte
tak, aby marináda zbytečně nestékala do ohně, připalováním vznikají nebezpečné
karcinogeny. Po grilování nechte opečené maso několik minut odpočinout. Šťáva
se tak může rozlít po celém kusu.
5. Výborné jsou grilované ryby, ale pozor. K tomuto
účelu zvolte pouze čerstvé kusy, ne mražené a také
vybírejte ty s pevným masem – losos, tuňák, mečoun nebo
použijte speciální kleště, do kterých rybku uzavřete
a grilujete po obou stranách (okoun, pstruh, makrela
apod.).
6. Neustále hlídejte teplotu grilu. Nikdy negrilujte
na plamenech, ale nejprve roztopte gril, nechte vyhořet,
až uhlíky pouze žhnou a teplo z nich sálá k mřížce. Na takto roztopený gril rozložte
připravené suroviny. Maso na střed a po krajích, kde je menší žár, rozložte zeleninu,
případně ve slupce vařené brambory, na větší kusy překrájené brambory.
…a ještě pár inspirací na omáčky ke grilovanému masu, sýrům nebo zelenině
Bylinková (na drůbeží či jehněčí maso, cukety, lilek)
V misce prošlehejte 1 kelímek hustého řeckého jogurtu s prolisovaným stroužkem
česneku, 1-2 lžícemi panenského olivového oleje, 1 lžící citronové šťávy, osolte
a mírně opepřete bílým pepřem. Nakonec vmíchejte nasekané bylinky – oregáno, listy
petrželky, rozmarýn, to v případě drůbežího masa. Pokud grilujete jehněčí (třeba mleté
šiškebaby), nasekejte do omáčky lístky máty a zakrytou ji nechte chladu půl hodinky
rozležet.
Majonézová s kapary (na vepřové, hovězí, drůbeží maso)
Prošlehejte spolu 150 g kvalitní majonézy s 1 lžící smetany ke šlehání a 1 lžící husté
zakysané smetany. Přisypte 2 lžíce překrájených scezených kaparů, 1 malou najemno
nasekanou červenou cibuli nebo 2 lahůdkové cibule i s natí a nakonec 2-3 na jemno
nakrájené nakládané okurky. Tatarku ochuťte solí a pepřem. Překryjte fólií a uložte v chladu.
Rybízová (na grilovaný camembert či hermelín)
V kastrolku zahřejte 5 lžic rybízové marmelády (ideálně domácí), vmíchejte 2 vrchovaté
lžíce omytých a překrájených sušených brusinek, zakápněte asi 1-2 lžičkami vinného
octa, ochuťte solí a drceným pepřem. Za častého míchání přiveďte téměř k varu a sejměte
z ohně. Omáčkou přelévejte grilovaný sýr.

Přejeme Vám dobrou chuť a vydařené léto!
Mgr. Jana Vaněčková
foto: pixabay, archiv OÚ Sulice

CO VÁŠ JEŠTĚ LETOS ČEKÁ A KDY?
... Dětský den
… sulické Burčákování
… vítání občánků Sulic
… Drakiáda pro děti i rodiče
…setkání seniorů
… rozsvěcení vánočního stromu a Mikulášská nadílka pro děti

28.5.2016
září 2016
září 2016
říjen 2016
25.11.2016
27.11.2016

