Tělovýchovná jednota Slavoj Sulejovice z.s.
Tělovýchovná jednota Slavoj Sulejovice z.s. má svoji hlavní činnost vymezenou svými stanovami,
zejména:
a)
provozovat sport a obdobnou činnost v rámci zapojení do sportovních, tělovýchovných
a turistických aktivit, pro tuto činnost vytvářet materiální a tréninkové podmínky,
b)
vytvářet široké možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti,
zejména pak mládeže,
c)
budovat a udržovat sportovní a jiná zařízení, která vlastní nebo užívá,
d)
vést své členy a ostatní zájemce o sport k dodržování základních sportovních, etických,
estetických a mravních pravidel,
e)
hájit zájmy svých členů, za tím účelem spolupracovat s orgány státní správy a samosprávy, s ostatními
sportovními organizacemi i jednotlivci,
f)
zajišťovat v oblasti sportu vzdělávání svých členů,
g)
dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod. v místě své působnosti,
zejména formou další veřejně prospěšné činnosti.

SULEJOVICKÝ ZPRAVODAJ
Vážení spoluobčané, představujeme 2.vydání obecního zpravodaje, který Vás seznámí s
nejdůležitějším děním v naší obci. Zároveň Vám také přejeme pevné zdraví,
hodně štěstí a rodinnou pohodu po celý rok 2020.
KORONAVIROVÁ SITUACE
DEZINFEKCE - Obec Sulejovice získala od obce Čížkovice zdarma
dezinfekci AntiCovid o objemu cca 70 litrů. Protože bychom ji
nemohli spravedlivě rozdělit mezi občany a šlo o nedostatečné
množství, zakoupili jsme následně společně s obcí Vchynice
1000 litrů dezinfekce od společnosti PREOL a.s., kterou jsme
distribuovali všem zájemcům naší obce zdarma.
ROUŠKY - Od města Lovosice jsme v počátku koronavirové
epidemie obdrželi 50ks jednorázových roušek, které jsme
občanům rozdali. Dále se podařilo místostarostovi bezplatně
zařídit 600ks profesionálně šitých bavlněných roušek, které též
byly distribuovány občanům. Protože někteří občané již roušky
měli nebo si vlastní ušili, zůstaly nerozdané roušky uschovány na
obecním úřadě. Dalších 270 ks jednorázových roušek
a respirátorů bezplatně dodal Mgr. Václav Škola, kterému
děkujeme za pomoc. Roušky jsou uschovány pro potřebu
občanů na OÚ a pro případné zhoršení celkové situace. Dále
děkujeme SDH Sulejovice za zprostředkovaný „rouškovník“
a všem, kteří pomáhali a pomáhají v této nelehké době.

Orgány TJ jsou valná hromada, jako orgán nejvyšší (všichni členové TJ), výkonný výbor, jako orgán výkonný (zvolený
výbor TJ) a předsednictvo, jako kolektivní statutární orgán. Předsednictvo má dva členy, a to předsedu
a místopředsedu, kteří zastupují TJ navenek každý samostatně, jsou to jediní statutární zástupci TJ. Funkční období
předsedy a místopředsedy je na dobu neurčitou. Statutárním orgánem jsou od data 6.5. 2017: Seifert Miroslav –
předseda, Šlegr Michal – místopředseda. Výkonný výbor má celkem sedm členů.
Tělovýchovná jednota Slavoj Sulejovice z. s. v průběhu roku financuje svoji činnost zejména z dotací z rozpočtů místní
samosprávy a příspěvků od sportovních organizací. V současné době má TJ v soutěžích organizovaných okresním
fotbalovým svazem (OFS) čtyři družstva. Družstvo dospělých hrajících III. třídu okresní soutěže, družstvo staré gardy
(35+) hrající okresní soutěž. Dále pak dvě družstva mládeže, která fungují formou sdruženého družstva s oddílem FK
Vchynice, je to družstvo starší přípravky a družstvo starších žáků.
TJ Slavoj Sulejovice z. s. se snaží z prostředků získaných na svoji činnost nejen zajišťovat činnost jednotlivých družstev
oddílu, ale také se starat o okolí svěřené k užívání, dále ho budovat a rozvíjet. V posledních letech došlo například
k výměně přístřešku na budově kabin, vybudování nového zábradlí, vybudování nových laviček, nové ochranné sítě
za brankou, kompletnímu ošetření ostatního zábradlí a fotbalových branek. V loňském roce jsme v těchto aktivitách
nepolevili a došlo k vybudování nových střídaček, byla zajištěna světelná tabule a s ní zajištění držáku, přívodu elektřiny
a nové rozvodní skříně, došlo k vybudování nových stání na kola a v neposlední řadě ke kompletní úpravě prostor
parkoviště. Další práce máme připraveny i na právě probíhající rok 2020, a to zejména vybudování nového skladu,
základní opravu plotu a právě dokončovanou kompletní rekonstrukci šatny domácích.

VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ

TJ Slavoj Sulejovice z.s. se také podílí na podpoře a rozvoji kulturního života obce formou pořádání různých akcí během
roku. Mezi hlavní akce, které zajišťujeme , patří turnaj ve stolním tenisu, který je pořádán pro všechny kategorie,
sportovní ples, dětský den, fotbalový turnaj Memoriál K. Vaňka, turnaj v nohejbalu. V rámci svých sportovních aktivit
také ještě letní fotbalový kemp pro mládež a pro hráče a příznivce staré gardy soustředění.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří se podílejí na organizaci a chodu TJ, ať se jedná o funkcionáře, trenéry, jejich
pomocníky a všechny ostatní, kteří našemu oddílu pomáhají. Bez nich by tato náročná činnost, prováděná bez nároku
na jakýkoli honorář, šla těžko uskutečnit.
Seifert Miroslav – předseda TJ

Po skončení nouzového stavu do 16:30 hod.

Do výběrového řízení, které proběhlo loni, se přihlásily dvě firmy:
firma Swietelsky stavební s.r.o., která nabídla realizaci za
7 192 615 Kč a firma VYSSPA Sports Technology s.r.o., která nabídla
realizaci za 8 528 358 Kč. Z důvodu nedostatku kapacit firma
Swietelsky stavební s.r.o. jako vítěz výběrového řízení od realizace
odstoupila. Víceúčelové hřiště tedy realizuje firma, která se umístila
na druhém místě. Též
byla podána žádost
o
dotaci na toto
sportoviště. V brzké
době se již budeme
zabývat zabezpečením
a provozním řádem.
Dokončení výstavby
je plánováno na konec
srpna tohoto roku.

Od 1.1.2020 je zakázán podomní a pochůzkový prodej. Nařízení bylo schváleno na zasedání ZO 31.10.2019

PODĚKOVÁNÍ
Iniciativě
za dar 20 anti-covid balíčků pro seniory. Tyto převzala předsedkyně kulturní komise a
následně byly předány 20 nejstarším občanům.
Firmám Ing. Jaroslav Vaněk s.r.o. , Terra Kaplíř s.r.o., Lafarge Cement a.s., Lovochemie a.s., Preol a.s. za dlouhodobou
spolupráci a podporu naší obce.
Sulejovický zpravodaj vydal - OÚ Sulejovice | Datum vydání: 2020 - duben

HLÁŠENÍ ROZHLASU
Už déle než rok funguje komunikační kanál, díky kterému Vám přinášíme bezplatně informace o aktuálním dění
v naší obci. V systému je momentálně přes 200 registrovaných lidí
a stále se přidávají další. Informování probíhá prostřednictvím SMS
zpráv, e-mailů a aplikace pro chytré telefony. Hlášení rozhlasu
je propojené i s oficiální facebookovou stránkou obce a bude
propojeno i s novými webovými stránkami, které momentálně
poptáváme.
Přihlásit
se
ke
službě
můžete
na
www.sulejovice.hlasenirozhlasu.cz nebo v kanceláři obecního úřadu.

BEZPEČNOST NA SILNICI I/15

MYSLIVECKÝ SPOLEK

Neustále usilujeme o zachování a zabezpečení přechodu
u autobusových zastávek na silnici I/15. Koncem února
proběhla schůzka týkající se tohoto problému s
hejtmanem Ústeckého kraje Oldřichem Bubeníčkem a
dopravními experty. Uvažovalo se o vybudování radaru,
ale dopravní experti spíše navrhují vybudování semaforu
pro chodce. Starosta obce podotkl, že podmínkou je
zachování současné rychlosti 50km/h. Při zvýšení
rychlosti by situace na křižovatce, která se nachází cca
140 metrů za přechodem byla velmi nebezpečná.
Momentálně se vedení obce chystá na další schůzku, ale
z důvodu koronavirové situace je zatím termín neznámý.

CO SE POVEDLO?
ODVODNĚNÍ U BYTOVEK - Do výběrového řízení na akci
„Odvodnění ul. Husova“ se přihlásili dva zájemci, a to firma
TOPSTAV LTM s.r.o.,
která nabídla realizaci
za 436 743 Kč a další
z uchazečů Josef Paatz
nabídl cenu 404 072 Kč.
Tuto akci zrealizoval
zájemce s nižší cenovou
nabídkou.
V
rámci
odvodu dešťových vod
došlo k vybudování
parkovacích míst.

REKONSTRUKCE NA OÚ A PŘESUN POŠTY
Již v srpnu 2019 došlo k výměně oken
za
bezpečnostní
plastová a k následné
rekonstrukci podlah včetně odvlhčení ve spodních
dvou místnostech obecního úřadu. Od 6.dubna
2020 se Pošta Partner nachází v přízemí, je tak
lépe dostupná.
Kancelář obce se
již nachází v bývalé
zasedací místnosti,
tedy naproti Poště
Partner.

STAROSTA A MÍSTOSTAROSTA
23.09.2019 - Účast na zasedání Zastupitelstva obce Čížkovice
13.11.2019 - Účast na setkání akcionářů SVS a.s.
19.11.2019 - Účast na mítinku Sdružení obcí pro nakládání s odpady – „SONO“
27.11.2019 - Účast na mítinku Lovochemie a.s., PREOL, a.s. a PREOL Food, a.s.
19.12.2019 - Účast na setkání starostů s ředitelem Lafarge Cement a.s.
20.01.2020 - Jednání s projekční kanceláří Filip s.r.o. ohledně místních komunikací
27.01.2020 - Jednání o existenci přechodu na komunikaci I/15
26.02.2020 - Jednání s hejtmanem ústeckého kraje Oldřichem Bubeníčkem

Myslivecký spolek Sulejovice má 13 členů a jednoho hosta.
Průměrný věk je 56.5 roku. V roce 2019 se členové soustředili na
přístavbu kuchyně ke stávající chatě na pozemku u rybníka.
V uplynulém roce spolek uspořádal několik akcí pro obec i pro širší
veřejnost. Začali jsme v lednu plesem, který se konal v místním
kulturním domě. V dubnu jsme pokračovali akcí „Ukliďme Česko“, v
měsíci květnu proběhl na naší chatě výcvikový den pro klub
jezevčíků. V červnu se již tradičně konal „Den myslivosti“ pro školy a
školky z okolí a pro širokou veřejnost. Zúčastnilo se ho cca 135 dětí,
ale i řada dospělých. Ve spolupráci s hasiči jsme uspořádali
poznávací soutěž „Naučná stezka“ pro děti. Na sklonku září se konal již 24. ročník Memoriálu Leopolda
Šuberta. Začátkem října proběhly celovíkendové zkoušky psů (spolek
poskytl zázemí na chatě) a lesní práce, které se uskutečnily na Lovoši.
Jako každý rok jsme spolu s kulturní komisí uspořádali drakiádu. V
prosinci jsme zorganizovali mysliveckou zábavu v kulturním domě a
též stavění a rozsvícení vánočního stromu na návsi obce.
Myslivecký spolek má zároveň družinu mladých myslivců, kterou
vede předseda spolku Zdeněk Míka. Tato skupina má 18 členů a
schází se dvakrát do měsíce na myslivecké chatě v počtu 10-12 dětí.
Za Myslivecký spolek Sulejovice Jan Medek

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ SULEJOVICE
POPLATKY ZA SVOZ
KOMUNÁLNÍHO
ODPADU
Lze platit v hotovosti
na obecním úřadu nebo
převodem na bankovní
účet 35820471/0100.
Variabilní symbol je číslo
popisné.

KULTURNÍ KOMISE
V říjnu občané umožnili na vstupném na Charitativní koncert pro Jáchyma vybrat částku 9000Kč. Dalších 5000Kč
věnovala společnost Preol a.s. | V říjnu se konala cestovatelská přednáška o Milwaukee s ochutnávkou místních
dobrot.|V listopadu jsme uspořádali zábavný kvíz Milujeme Česko se Z. Lukeslem.| Seniorům zahrála Plechovanka.
|Program k tradičnímu rozsvícení vánočního stromu proběhl v kostele, na návsi a v kulturním domě. Děti ze ZŠ a
MŠ Sulejovice si připravily krásná vystoupení. | Vypravili jsme se za adventní atmosférou do německého Seiffenu,
ráje dřevěných hraček. | V lednu se děti pobavily na Plesu princů a princezen. | V únoru jsme uspořádali zájezd na
představení Charleyova teta do divadla v Mostě.| Schůzka Čtenářského klubu proběhla v březnu prostřednictvím
videokonference.
Situace kolem koronaviru významně zamíchala plánem akcí. Plánované akce se tedy uskuteční s časovým
posunem, a to pouze pokud to situace umožní. Děkujeme občanům za pochopení. Změna programu vyhrazena.

Připravujeme:
Předání květin učitelkám naší ZŠ a MŠ ke Dni učitelů. | Kladení věnce u pomníku na návsi u příležitosti výročí konce
2. světové války (bez účasti veřejnosti).| Přednáška o Zdeňku Kašparu Kaplířovi ze Sulevic | Obnovení tradice vítání
občánků. | Prohlídka obce s výkladem o historii. | Sportovní den s programem pro děti. | Zájezd pro rodiny. | Večer
pro seniory. | Strašidelná stezka ve spolupráci s SDH. | Rozsvícení stromečku s programem.
Situace bohužel znemožnila obcházet s gratulací seniory jubilanty, jejichž narozeniny připadly na dobu
nouzového stavu. Omlouváme se tímto a gratulace uskutečníme v náhradních termínech.

Rok 2019:
Leden
Únor
Duben
Květen

Červen
Říjen
Listopad
Prosinec

výroční schůze
hasičský ples
pálení čarodějnic + taneční zábava
10.5.hašení požáru starého kravína
v Sulejovicích
soustředění SDH
prosinec 2019 – pokládka podlahy
orientační stezka pro děti
v hasičské zbrojnici
ve spolupráci s MŠ Sulejovice
podzimní maškarní zábava pro dospělé
kácení stromu, který narušoval statiku hasičské zbrojnice
soustředění SDH
výpomoc na rozsvěcení vánočního stromečku
pokládka nové podlahy v hasičské zbrojnici

Rok 2020:
Leden
výroční schůze, valná hromada*
únor
15.2. hasičský ples
červen
21.6. orientační stezka pro děti ve spolupráci s MS Sulejovice (podle
aktuální situace)
říjen
24.10 podzimní maškarní zábava pro dospělé
listopad soustředění SDH
prosinec výpomoc při rozsvěcení vánočního stromečku

10.5.2019 - hašení požáru
starého kravína v Sulejovicích

19.10. podzimní maškarní zábava

*na nové volební období 1.1.2020-31.12.2023 zvoleni
starosta: A. Svoboda, náměstek starosty: M. Svobodová, velitel: V. Mrvík,
hospodář – pokladník, jednatel: E. Henychová, PHM: J. Trita, strojní technik: M. Lupínek
zásahová jednotka: V. Mrvík, M. Henych, J. Ebel, A. Svoboda, J. Starý, M. Lupínek,
J. Trita, P. Řezníček, P. Kacl

15.11.2019 – kácení smrku

