Tělovýchovná jednota Slavoj Sulejovice z.s.
V posledním vydání SULEJOVICKÉHO ZPRAVODAJE jsme se loučili smutným konstatováním, že veškerá sportovní činnost
je vzhledem k protikoronavirovým opatřením zakázána. Toto nelehké období jsme přečkali a po rozvolnění opatření
jsme se opět vrátili ke sportovní činnosti a všemu co souvisí s fungováním našeho oddílu.
Ročník 2020/2021 byl již druhým po sobě, který byl vlivem pandemie anulován. Po výše zmíněném rozvolnění opatření
nám bylo umožněno v měsíci červnu 2021 odehrát alespoň přátelská utkání. Letní příprava, která následovala, již
probíhala ve standardním režimu. Uskutečnil se čtvrtý ročník letního fotbalového kempu (LFK 2021) a také již patnáctý
ročník turnaje Memoriál K. Vaňka, který byl ve večerních hodinách doplněn taneční zábavou na fotbalovém hřišti.

SULEJOVICKÝ ZPRAVODAJ
Vážení spoluobčané, představujeme 4.vydání obecního zpravodaje, který Vás seznámí
s nejdůležitějším děním v naší obci.
REKONSTRUKCE ULIC 9.KVĚTNA A MÁCHOVA
V ulicích 9.května a Máchova byla úspěšně dokončena rekonstrukce
vodovodu a kanalizace včetně povrchů. Po rekonstrukci se množily
dotazy, na které se pokusíme odpovědět v tomto článku. V ulicích bylo
upuštěno od výstavby chodníků. To, co v současnosti připomíná
chodník, je ochranný prvek, který musel být vybudován v rámci
aktuálně platných hygienických norem, aby nešla voda či sníh až
k domům. Pod tímto „chodníkem“ jsou vedeny sítě, které nesmí být

Nový ročník 2021/2022 byl zahájen na přelomu srpna a září. K našim již čtyřem družstvům, kterými naše TJ disponuje,
přibylo páté, družstvo dorostu. Opět jako všechna družstva mládeže formou sdruženého družstva (SD) s partnerskými FK
Vchynice. Jsme jedna z mála vesnic v našem okrese, zda ne vůbec jediná, která má zastoupení ve všech kategoriích. Stojí
za tím práce mnoha lidí, kterým bych chtěl touto cestou poděkovat. Po dvou sezonách, které byly anulovány, se podařilo
poslední ročník dohrát v celé své podobě.
Krátce k akcím, které se podařilo úspěšně uspořádat. V únoru proběhlo soustředění družstva staré gardy, začátkem
března proběhl sportovní ples a především v měsíci červnu se naše organizace spolupodílela na organizaci uspořádání
odložených oslav výročí obce, které se uskutečnily na hřišti našeho fotbalového oddílu. V létě proběhl pátý ročník
letního fotbalového kempu (LFK2022) pro mládež a také šestnáctý ročník turnaje Memoriál K. Vaňka zakončený opět
taneční zábavou na hřišti.
Z provedených prací, které probíhají během celého roku, bych zmínil dokončení rekonstrukce záchodů, kompletní
rekonstrukce chodby v kabinách, renovace prken laviček podle hrací plochy a instalace automatického závlahového
systému. Další práce budou průběžně pokračovat.
Nyní jsme na prahu nového ročníku 2022/2023, opět se zastoupením ve všech kategoriích, do kterých se dá přihlásit.
Chtěl bych popřát všem našim sportovcům, jejich trenérům a vedoucím mnoho chuti do práce, pevné zdraví a ať se vám
daří.
Seifert Miroslav – předseda TJ Slavoj Sulejovice

ČINNOST MYSLIVECKÉHO SPOLKU SULEJOVICE V ROCE 2021
Myslivecký spolek Sulejovice hospodaří v honitbě Lovosice, kterou má pronajatou od honebního společenstva Lovosice.
Honitba má výměru 570ha a v jejím středu je naše obec Sulejovice. Ve spolku evidujeme 14 členů , 1 adepta a 1 hosta.
Rok 2021 byl tak jako rok 2020 ovlivněn koronavirovou situací, která ovlivnila celou společnost . Díky tomu nemohly
proběhnout akce Myslivecký ples a Myslivecká zábava a výstava Červen měsíc myslivosti. Další akce jsme již oproti
loňskému roku zorganizovali. A to Dětskou naučnou stezku ve spolupráci s dobrovolnými hasiči Sulejovice, dále obecní
Drakiádu ve spolupráci s kulturní a školskou komisí obce. Výkon myslivosti byl za dodržování vyhlášených pravidel
umožněn. Proto naše činnost spočívala v lovu, ale především v péči o zvěř (přikrmování zvěře, rozmístění pachových
ohradníků podél silnic, spolupráce se zemědělci v rámci honitby, ozdravná akce pro spárkatou zvěř, údržba a opravy
mysl. zařízení, opravy a údržba myslivecké chaty, péče o myslivecká políčka pro zvěř a zajištění krmné základny). Pro děti
funguje kroužek mladých myslivců. Z dalších akcí jsme zorganizovali soutěž ve střelbě malorážkou (memoriál L. Šuberta
na střelnici v Litoměřicích). Z kynologických akcí soutěž jezevčíků o pohár Českého středohoří pro Klub jezevčíků
(mezinárodní dvoudenní soutěž). Pro OMS Litoměřice barvářské zkoušky malých plemen a barvářské zkoušky honičů.

HLÁŠENÍ ROZHLASU
Chcete být bezplatně informováni o dění
v obci? Informování probíhá prostřednictvím
SMS zpráv, e-mailů nebo aplikace pro chytré
telefony. Hlášení rozhlasu je propojené
i s oficiální facebookovou stránkou obce a také
s obecním webem. Přihlásit se ke službě
můžete na www.sulejovice.hlasenirozhlasu.cz
nebo v kanceláři obecního úřadu.

PODĚKOVÁNÍ
Firmám Ing. Jaroslav Vaněk s.r.o. , Terra Kaplíř s.r.o., Lafarge Cement a.s., Lovochemie a.s. za dlouhodobou spolupráci
a podporu naší obce. Nemalé poděkování patří také občanům podílejícím se v zimním období na úklidu sněhu
na chodnících naší obce.
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POPLATKY ZA SVOZ KOMUNÁLNÍHO
ODPADU
Lze platit v hotovosti na obecním úřadu nebo
převodem na bankovní účet 35820471/0100.
Variabilní symbol je číslo popisné.

uloženy pod asfaltem vozovky. Ochranný prvek nemusel být tak
široký, ovšem znamenalo by to přeložení sítí, jež by bylo nákladnější,
než rekonstrukce celé ulice. Všeobecně je známo, že se autem na
chodníku nestojí, ale protože tento ochranný prvek nemá parametry
chodníku, lze na něm bez obav parkovat. Výše ochranného prvku
včetně obrubníků je dána normou zohledňující, že se upustilo od
realizace dešťové kanalizace, která by musela být řešena vsakovacími
objekty. Jejich vybudování bylo zamýšleno v části areálu
víceúčelového hřiště a výstavba by vyšla na miliony korun. Vsakovací
objekty by se musely pravidelně čistit, což by bylo v areálu hřiště
prakticky nemožné. Odvod dešťové vody do potoka Modly nepovolilo
povodí Ohře. Vodu ze střechy by si měl každý vlastník nemovitosti
likvidovat na svém pozemku, například využíváním na zalévání
zahrádky. Obecní kasu tato rekonstrukce vyšla na 5 330 108,- Kč
včetně DPH. Na rekonstrukci vodovodního a kanalizačního řadu se
finančně podílela společnost SVS a.s. Ve výše zmíněných ulicích tak již
k dokončení rekonstrukce chybí pouze výměna svítidel veřejného
osvětlení.

CO SE POVEDLO?

REKONSTRUKCE ŠKOLNÍHO PLOTU
Letos na jaře proběhla rekonstrukce školního plotu, který již byl v
havarijním stavu. Původní dřevěný plot byl vyměněn za plastové
bezúdržbové plotovky. Náklady na tuto akci činily 300 526 ,- Kč

• Vybudování místa na kontejnery

u víceúčelového hřiště
• Zřízení Z-BOXu od společnosti Zásilkovna a.s.
• Oslavy obce 770 let
• Obnovení tradice vítání občánků
• Rekonstrukce školního plotu

KULTURNÍ KOMISE
Muzikálové představení
V září 2021 obec uspořádala zájezd na muzikál Čas růží do Hudebního divadla v Karlíně. Navzdory určitým
protiepidemickým opatřením se představení mohlo uskutečnit a účastníci si tak mohli v téměř naplněném divadle
vychutnat romantický příběh s písněmi Karla Gotta.
Orientačně-historická hra pro rodiny
V listopadu 2021 měli Sulejovičtí možnost vyzkoušet orientačně-historickou hru pro rodiny. Ta byla vznikla u příležitosti
770. výročí od založení obce. Připraveny byly zeměpisné i dějepisné otázky pro dospělé i pro děti tak, aby rodiny mohly
spolupracovat. Odměnou za účast byl blok a propiska s logem obce.
Ježíškova pošta
Na plotu u školy byla v prosinci nainstalována poštovní schránka, do které mohly děti vhazovat dopisy Ježíškovi. Ježíšek
následně všem dětem zaslal osobní odpověď.
Adventní hraní u stromku
Proběhlo vzhledem k protiepidemickým opatřením formou online přenosu. Pro vánoční náladu zahrál Žesťový kvartet.
Předvánoční zamyšlení
V neděli 19.12. proběhlo v kostele Nejsvětější Trojice předvánoční zpívání a zamyšlení (bohoslužba slova) ve spolupráci
s lovosickou farností. Pan farář v rámci bohoslužby promluvil o tradici Vánoc.

NA ČEM SE PRACUJE?
MÍSTNÍ KOMUNIKACE ZA ŠKOLOU - ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
Aktuálně probíhá zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci ulic za školou. Poté by mělo proběhnout
výběrové řízení na zhotovitele rekonstrukce těchto ulic. V první etapě by prošla rekonstrukcí ulice Masarykova a
Havlíčkova, v druhé pak ulice Svojsíkova a Komenského, a to včetně veřejného osvětlení a výměny svítidel.

KŘIŽOVATKA A PŘECHÁZENÍ KOMUNIKACE I/15
Na konci června proběhla schůzka Dopravního
inspektorátu, Správy a údržby silnic, Ředitelství
silnic a dálnic a vedení obce za přítomnosti
projektanta s návrhem zklidnění situace na
silnici I/15. Navržena byla okružní křižovatka,
s níž Dopravní inspektorát PČR nemá problém.
Dále proběhla diskuse o přesunutí autobusových
zastávek do obce. Odbor dopravy a silničního
hospodářství Krajského úřadu Ústeckého kraje
se již k tomuto návrhu vyjádřil s tím, že
autobusové zastávky musí zůstat na silnici I/15.
V případě přesunutí autobusových zastávek by
většina spojů do obce vůbec nezajížděla.

ŠATNY V ZÁKLADNÍ ŠKOLE
Usilujeme o vybudování nových šaten v základní škole. Současné jsou již nevyhovující. Celá tato akce je ve fázi studie,
během letních prázdnin proběhl ve školní zahradě hydrogeologický průzkum ke zjištění podloží.

Oslava 770 let Sulejovic obrazem

Zájezd do divadla
V květnu uspořádala obec zájezd do divadla v Mostě. Tentokrát se jednalo o představení Společenstvo vlastníků, které
mnozí jistě znají z filmového zpracování. Diváci tak měli možnost porovnat filmové a divadelní zpracování tohoto díla.
Obnovení tradice vítání občánků
28. dubna 2022 byla v obci po mnoha letech obnovena tradice vítání občánků. Slavnostní program, na kterém bylo
přivítáno 8 nových občanů obce, se uskutečnil v kulturním domě. Po krátkém hudebním představení v podání dětí
z mateřské školy se děti s rodiči vyfotily v kolébce či u kolébky, rodiče se zapsali do pamětní knihy a maminky obdržely
kytičku. Rodinám byla ke zvěčnění krásných společných okamžiků k dispozici profesionální fotografka.
Oslava 770 let obce
Bezesporu největší událostí tohoto roku byla oslava 770. výročí od založení obce, která se po přesunutí z loňska
uskutečnila 18. června 2022. Celodenní program začal fotbalovým utkáním známých osobností „Arabela“ s týmem
Staré gardy TJ Slavoj Sulejovice. Návštěvníci se mohli potkat například s Martinem Maxou, Romanem Skamene,
Kamilem Emanuelem Gottem a dalšími. V rámci slavnostního odpoledního programu vystoupila Krušnohorská dudácká
muzika, divadlo Krabice, Wanastovi Vjecy revival, Olympic revival. Hvězdou večera byl Vláďa Hron. Po setmění
nechyběla ohňová show a vystoupení kapely Colors.
Výlet do ZOO
Ve spolupráci s obcí Vchynice proběhl zájezd do zoologické zahrady v Praze. Účastníci tak mohli strávit celý sobotní den
v nejnavštěvovanější české zoo, která vítá návštěvníky již od roku 1931 a prezentuje na 5 tisíc zvířat.
Ukončení školního roku
30. června jako již tradičně proběhlo v základní škole předání vysvědčení a rozloučení s žáky pátých tříd. Přejeme všem
páťákům, ať se jim na nových školách líbí. Paní učitelky v základní a mateřské škole obdržely za svou celoroční práci
od obce malou pozornost.
Čtenářský klub
Klub milovníků knih se schází většinou 2x ročně. Vítán je každý, koho knihy baví. Diskutujeme o knižních novinkách,
doporučujeme si, recenzujeme a půjčujeme si čtivo navzájem. Při posledním srpnovém setkání jsme probraly přibližně
15 knižních titulů.
Za kulturní komisi Martina Vondráková

