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evidenční číslo: MK ČR E 15309

Vyhlášení veřejné sbírky na rekonstrukci ROZHLEDNY „NA KŘÍŽKÁCH“

Účelem sbírky je záchrana a zhodnocení tohoto místa pro současné i příští generace
a z tohoto důvodu 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. Předem velice děkujeme všem za
příspěvek a všechny přispěvatele ujišťujeme, že vybrané prostředky budou
účelově použity s maximální obezřetností a efektivitou.
Území, na němž se sbírka koná:
Středočeský kraj
Datum zahájení a ukončení sbírky:
od 15. 1. 2013 na dobu neurčitou
Způsob provádění sbírky:
Shromažďováním příspěvků na bankovním účtu
zřízeném výhradně pro tento účel.
Číslo účtu: 3066306399 / 0800
Pokladničkami, které jsou k dispozici na těchto místech: OÚ Sulice, SuliceŽelivec 150, Pizzeria Brunello, Sulice-Hlubočinka 813, MŠ Sluníčko, Sulice-Želivec
349.
Konání veřejné sbírky bylo řádně oznámeno Krajskému úřadu Středočeského kraje,
který vydal osvědčení o konání sbírky pod číslem jednacím 176628/2012/KUSK dne
14.12.2012. Přispěvatelé, kteří zvolí neanonymní způsob pomoci, budou se svým
souhlasem zapsáni na seznam dárců, který bude umístěn na webových stránkách
obce Sulice na adrese www.obecsulice.cz a na pamětní desce, která bude umístěna
u rozhledny.
Po ukončení sbírky bude na úřední desce a webových stránkách obce Sulice
vyvěšeno oznámení o kontrole Krajským úřadem a schválení konečného vyúčtování
veřejné sbírky.
Všem, kteří již přispěli nebo se přispět chystají DĚKUJEME!

Vítání občánků
V 1. pololetí roku 2012 se v naší obci narodilo 10
nových občánků. 21.října
2012 jsme na zámku
Štiřín, v Sukově salónku,
přivítali osobně 8 z těchto
10
nových
občánků.
Za všech 10 dětí byly ještě
na
podzim
zasazeny
stromy v nově budovaném parku u MŠ na Želivci.
M.Č.

Setkání seniorů
Valnovka 16. listopad 2012, 14 hodin
Do restaurace Valnovka začínají přicházet senioři z naší obce. Ve 14.30 hodin
přiváží autobus děti z MŠ Sluníčko, které si připravily pro své starší spoluobčany
pásmo básniček a písniček a nezapomněly ani na drobné dárečky, které
vlastnoručně vyrobily. Po 4 hodinách příjemného posezení při harmonice se loučíme
a těšíme se zase na jarní setkání.

M.Č.

Brunello 22 březen 2013
3. setkání seniorů se tentokrát uskutečnilo v prostorách pizzerie Brunello na
Hlubočince. Pro všechny, kteří přijali pozvání, bylo připraveno občerstvení (pizza,
borůvkový koláč, káva, čaj) a již tradiční vystoupení dětí z MŠ Sluníčko obohatilo
tentokrát také vystoupení dětí ze soukromé mateřské školy Adventure School
z Hlubočinky. Poté k poslechu, k tanci a k popovídání hrál harmonikář. Novinkou na
tomto setkání byla tombola, ve které se, díky
štědrým sponzorům, losovalo o 30 cen,
mj. poukaz na 2 noci na zámku Štiřín, poukaz na
víkendový pobyt se snídaní na chatě Výrovka
v Krkonoších, poukaz do wellness na zámku
Štiřín, poukaz v hodnotě 500 Kč do pizzerie
Brunello,
poukaz
v hodnotě
500
Kč
do supermarketu ABC Sulice a mnoho jiných
hodnotných cen. Za lístky do tomboly v hodnotě
20,- Kč bylo vybráno celkem 3.860,- Kč, přičemž
polovina z tohoto výtěžku byla vhozena přímo na místě do pokladničky na opravu

rozhledny Na Křížkách a druhá polovina bude použita na Dětský den, který se bude
konat již tradičně ve sportovně relaxačním areálu na Hlubočince. Setkání se
zúčastnilo 53 seniorů a jsme rádi, že z ohlasů jich samotných víme, že pořádání této
akce má smysl.
Velmi děkujeme panu Oldřichu Žilíkovi za finanční dar v hodnotě 10.000,- Kč,
který věnoval na uspořádání jarního Setkání seniorů.
Velký dík patří také sponzorům, kteří přispěli svými cenami do tomboly:
Společnost ABC Sulice věnovala čtyři poukazy do pizzerie Brunello a
supermarketu ABC Sulice www.abc-sulice.cz/
Zámek Štiřín p. Václav Hrubý poskytl tři poukazy na zámek
Štiřín www.stirin.cz
p. Petr Bárta – poukaz na chatu Výrovka www.vyrovka-krkonose.cz/
p. František Vítek – 4 ks domácího uzeného boku
Jana Indrová, Petr a Martina Čuříkovi – věcné ceny
J.I.

Adventní setkání, rozsvěcení vánočního stromu a mikulášská
nadílka
2.12.2012, první adventní neděli, proběhlo
na návsi v Sulicích již druhé rozsvěcení vánočního
stromu. Děti opět přinesly ozdoby ať již vlastní
výroby či zakoupené. Všichni jsme si zazpívali
vánoční koledy, děti zapískaly na flétničky. Ale i
přes krásnou, romantickou atmosféru provoněnou
vánočním punčem a svařákem, se ve vzduchu
vznášelo velké tajemno – přijde nebo nepřijde
Mikuláš? Vyvrcholením adventní neděle byl
příjezd Mikuláše anděla a čertů kočárem taženým
koníkem. Velkou radost udělal dětem samotný Mikuláš, který
po svém odjezdu zapůjčil kočár k volnému
svezení dětí.
M.Č.

Vepřové hody

V sobotu 16. března provoněl sulickou náves guláš,
zabijačková polévka, jelítka, jitrnice, ovar a další výrobky,
které bylo možno zakoupit na Vepřových hodech
pořádaných Obcí Sulice. Slunečné, byť mrazivé počasí
přálo všem, kteří přišli nebo
přijeli ochutnat vepřové dobroty, posedět u piva, punče
nebo „svařáku“ a popovídat si s přáteli a sousedy.
K dokreslení atmosféry hrál všem přítomným harmonikář
František. Návštěvníci měli možnost si také zakoupit
medovníky, medovinu, koření a jiné pochutiny. Těšíme
se za rok opět na viděnou!
J.I.

Dětský karneval
Děti s rodiči se sešly v rozličných maskách v hlubočinské pizzerii Brunello druhou
březnovou neděli na Dětském karnevalu, který se stal v naší obci již tradicí. Ten
letošní si nenechalo ujít více jak 50 dětí v maskách.
Ani letos malí návštěvníci nezklamali a sešlo se
mnoho pěkných kostýmů především z pohádkové
říše a také z říše zvířátek. Děti si mohly své masky
opět zdokonalit barevným melírováním vlasů a
malováním na obličej, které bylo, díky šikovným
rukám Markéty Novákové, opravdu dokonalé.
Děti a rodiče se bavili při soutěžích a tanci, na
závěr nechyběla
oblíbená
„židličková“, která
byla rozdělena do čtyř kategorií: předškolní děti,
školáci, ženy resp. maminky a muži, resp.tatínci.
Velmi děkujeme všem, kteří se na realizaci
karnevalu podíleli, především majitelům a personálu
pizzerie Brunello za bezplatné poskytnutí prostor,
ochotu a vstřícnost! Akce byla financována
z výtěžku prodeje nápojů na Dětském dni 2012.
J.I.

Pojmenování ulic ve všech místních částech naší obce
V úterý 16.4.2013 projednalo zastupitelstvo obce Sulice
návrhy na pojmenování nových ulic v jednotlivých
částech naší obce. Za současného stavu orientování se
pouze podle čísel popisných je jednou z největších
komplikací rychlé vyhledání adresáta pro záchrannou
službu, policii, hasiče, poštu a návštěvníky obce. Mapy
s vyznačením názvů ulic budou vyvěšeny od 1.5.2013 na Úřední desce obce
Sulice, elektronicky na www.obecsulice.cz a k nahlédnutí v prostorách OÚ
v pracovní době. Případné připomínky a návrhy můžete podávat do 30.6.2013
písemně, neanonymně na OÚ Sulice, nebo e-mailem na nakup@obecsulice.cz.
Věříme, že drobné starosti, které občanům touto změnou vzniknou (výměna
osobních dokladů, nahlášení změny adresy na různé instituce: pojišťovny, bankovní
ústavy, atd.), budou kompenzovány v přehlednosti a zefektivnění dostupnosti
obslužných činností (zdravotnických, policejních zásahů, doručování zásilek atp.).
J.I.,O.Č.

Soutěž Středočeského kraje – My třídíme nejlépe
Obec Sulice se umístila v roce 2012 na 3. místě v kategorii obcí,
které mají 500–1999 obyvatel. Loňské 2. místo jsme bohužel
neobhájili, ale i třetí místo z celkových 397 obcí v naší kategorii je
velký úspěch. Děkujeme všem, kteří obci pomohli ke skvělému
výsledku. Výzva pro příští rok je tady – BUDEME PRVNÍ?
Za 3. místo jsme obdrželi finanční dar ve výši 20.000,-Kč do obecního rozpočtu. Tyto
peníze jsme použili, stejně jako minulý rok, na rozšíření sběrných míst a počtu
sběrných nádob.
M.Č.

Nabídka bezplatného pronájmu kompostérů
Obec Sulice Vám nabízí,
s přispěním
Středočeského
kraje za finanční podpory
Evropské unie (Operační program Životního prostředí) a Státního fondu životního
prostředí ČR, bezplatný pronájem kompostéru (o objemu 800 l) na dobu 5 let. Po pěti
letech přejde kompostér dovlastnictví nájemce. Počet kompostérů je omezen, proto
prosíme zájemce o zaslání písemné žádosti e-mailem (nakup@obecsulice.cz), nebo
poštou (OÚ Sulice, Želivec 150, 251
68 pošta Kamenice). Kompostéry
budou předávány zájemcům dle
pořadí, v jakém budou posílány
žádosti. O kompostér mohou požádat
občané s trvalým pobytem v obci Sulice. Vzhledem k
omezenému počtu kompostérů je možné požádat pouze
o jeden kompostér na nemovitost. Předpokládaný výdej
kompostérů je plánován na duben 2013.
J.I.

Nový chodník na Hlubočince (ABC Sulice-stará Hlubočinka)
Koncem léta 2012 se podařilo zrealizovat poslední část
plánovaných chodníků na Hlubočince podél silnice
II/603 („stará Benešovská“) v délce cca 550m, a to mezi
nově vybudovaným obchodním centrem ABC Sulice
a začátkem staré Hlubočinky včetně nově vybudované
autobusové zastávky ve směru na Benešov před ABC
Sulice.
Po stavbě ocelové bezpečnostní lávky na staré
Hlubočince, opravě autobusové zastávky v centru staré
Hlubočinky ve směru na Prahu a výstavbě chodníku mezi autobusovou zastávkou na
staré Hlubočince a Karavan bazarem se během posledních několika let podařilo
předmětný úsek plánovaných chodníků v celkové délce více jak 1 km zkultivovat tak,
že nejenom obchodní centrum ABC Sulice, ale i jakákoliv část Hlubočinky (popř.
Sulic) je dostupná nejen automobilem, ale i pro pěší, a to standardním, tedy
kulturním a bezpečným způsobem po zmíněných chodnících.
O.Č.

Z každého nově vybudovaného metru chodníku máme
velkou radost! Vždyť je to vždy další krok
k bezpečnějšímu pohybu našich občanů. O to víc nás
mrzí, když si někteří lidé pletou chodník s parkovištěm
pro své plechové miláčky a svým přístupem poškozují
nás všechny.
Buďme k sobě ohleduplnější! Proč špatným parkováním
svého auta znemožníme v zimě údržbě uklidit sníh?
Bydlíte v boční uličce a popeláři vám nevyvezli popelnici?
Rozhlédněte se, zda zrovna někdo z vašich sousedů
neparkoval tam, kde neměl…..
Je to hlavně v každém z nás.
M.Č.

Mateřská škola Sluníčko
Základní statistické údaje:
MŠ otevřena
Celkové investiční náklady
Zdroje financování
Kapacita
Počet tříd
Ředitelka
Počet zaměstnanců

1.9.2011
37 mil Kč vč. DPH a vybavení
obecní rozpočet bez příspěvků EU
112 dětí (největší kapacita v okolí)
4
Václava Kunická
14
Dne 8.4.2013 se konal zápis do naší
MŠ Sluníčko.
K zápisu se dostavilo celkem 99 dětí
z blízkého i dalekého okolí. Zájem nás
těší, ale bohužel uspokojit přání rodičů
a umístit všechny děti není v našich
silách.

Tým pracovníků Mateřské školy Sluníčko
M.Č.

Nejbližší plánované akce
20.04.2013
Svoz velkoobjemového odpadu od 8 hodin. Jednotlivá
stanoviště a časy jsou stejná jako v minulých letech.
2.06.2013
Den dětí. Sejdeme se ve 14 hodin ve sportovně
relaxačním centru na Hlubočince.
28.09.2013
Vás všechny zveme na náves v Sulicích na místní „Burčákování“
12.10.2013
Drakiáda
20.10.2013
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.

