
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CO SE POVEDLO A ŘEŠÍME: 
 

VÝMĚNA DVEŘÍ - V obecním bytě naproti vlakové zastávce proběhla 
výměna starých dveří za nové bezpečnostní. 
 
 

OKNA A REKONSTRUKCE PODLAH - Na obecním úřadě proběhla výměna 
starých oken za plastová a to v souvislosti s rekonstrukcí spodní části. Dále 
proběhne rekonstrukce podlah, které jsou v havarijním stavu (viz foto). 

 
 

Pošta bude po rekonstrukci podlah 
a odvlhčení přesunuta do současné 
kanceláře starosty a tato kancelář 
se přesune do vedlejší současné zasedací 
místnosti. Obě místnosti prochází 
rekonstrukcí. 

  SULEJOVICE 

SULEJOVICKÝ ZPRAVODAJ 

ZASTUPITELSTVO OBCE 

INFORMACE – Paní Lenka Kocová rezignovala na funkci zastupitelky, 
novým zastupitelem je paní Jana Kaclová. 

INFORMACE: 
 

ZÁPLATOVÁNÍ KOMUNIKACÍ - Mělo probíhat na přelomu července 
a srpna, ale z důvodu časového a pracovního vytížení vybrané firmy 
proběhne až v druhé polovině září.  
 

TJ SLAVOJ SULEJOVICE -  Zastupitelstvo schválilo žádost o finanční 
prostředky na nákup fotbalové světelné tabule a elektroinstalaci. 
 

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ - Hasičům byla zakoupena motorová pila. 
 

VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ - Bylo vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele. 

OBEC FINANČNĚ PODPOŘILA: 

EDA cz z.ú. (finanční příspěvek) 
Jáchymek Česal (finanční příspěvek) 



KULTURNÍ KOMISE: 
 

Naši obec navštívil 20.5. známý moderátor, bavič a zpěvák Vladimír Hron. 
Ve svém více než hodinovém vystoupení bavil publikum imitováním 
známých osobností i zpěvem. Po koncertu měli přítomní možnost nechat 
si podepsat bavičovu fotografii či zakoupit CD. 

2.6. proběhl tradiční dětský den pod taktovkou TJ Slavoj Sulejovice. 
Tentokrát byla hlavním tématem „Cesta kolem světa“. Spoustu zážitků 
dětem zajistil program se skákacím hradem, námořnickou tombolou, 
střelbou ze vzduchovky či koupáním v pěně. 
 

V pátek 21.6. ozdobily chodník u návsi křídové kresby rodičů a dětí 
v rámci akce Malování na chodník, kterou pořádala kulturní komise obce. 
Děti i rodiče dostali za úkol namalovat, kam pojedou na dovolenou a 
svého úkolu se všichni zhostili skvěle. Za to obdrželi medaile a ceny. 
Hudbu a zábavu v průběhu akce zajistila klaunice Moňule, se kterou si 
děti zatančily. 
 

Myslivecký spolek spolu se Sborem dobrovolných hasičů přichystaly 
dětem v sobotu 22.6. zábavně-vzdělávací odpoledne v rámci Naučné 
stezky. Více než dvacítka soutěžících dětí při plnění úkolů na trase 
prokázala své znalosti ryb, lesní zvěře, přesnost při střelbě ze vzduchovky 
atd. Na všechny děti čekaly pěkné odměny. 

Nabídka kulturních akcí byla v prvním pololetí bohatá a podílely se na ní 
všechny organizační složky obce.  
 

Dále proběhlo: Noc s Andersenem, Swingový večer nejen pro seniory, 
Pálení čarodějnic, Karneval pro děti i dospělé, Zájezd do Mirákula 
Milovice, Memoriál Karla Vaňka a další. 

STAROSTA A MÍSTOSTAROSTA 

25.4.2019 -  Účast na setkání starostů ORP Lovosice 
11.6.2019 - Jednání se starostou města Lovosice ohledně bezpečnosti 

a řešení situace na silnici I/15. Při jednání byla zmíněna 
i zamýšlená cesta mezi Sulejovicemi a Lovosicemi, pan 
starosta Ing. Milan Dian přislíbil zajištění studie 
proveditelnosti. 

18.7.2019 - Jednání na Povodí Ohře ohledně zamýšlené dešťové 
kanalizace v ulicích 9.května a Máchova a její vyústění do 
Modly. 
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