
                                  SULEJOVICE 

HLÁŠENÍ ROZHLASU: 

Spustili jsme nový komunikační kanál, díky kterému Vás budeme informovat o aktuálním dění v naší obci. 
Inspirovali jsme se v sousedních Vchynicích, kde již službu využívají a jsou s ní velmi spokojeni. Informování 
probíhá prostřednictvím SMS zpráv, E-mailů a aplikace pro chytré telefony. Přihlásit se ke službě můžete na 

www.sulejovice.hlasenirozhlasu.cz, nebo na obecním úřadě a to zcela zdarma. 

 

CO ŘEŠÍME? 

VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ – snažíme se získat dotaci a příliš nezatěžovat 
obecní rozpočet 

STRATEGICKÝ PLÁN – zpracovali jsme strategický plán rozvoje obce, 
který má sloužit jako výhled do dalších let a je klíčový k získávání 
dotací 

PŘECHOD – usilujeme o zabezpečení přechodu u autobusových 
zastávek na silnici I/15 a navrhneme výstavbu kruhového objezdu, 
který by výrazně přispěl ke zpomalení dopravy a vyšší bezpečnosti 
na této komunikaci. Občané Sulejovic a Vchynic měli možnost 
výstavbu kruhového objezdu podpořit podpisem na petiční listině.  

 

KOMUNÁLNÍ VOLBY 2018 

 

 

ZASTUPITELSTVO OBCE 

Luboš Maršoun – starosta | Tomáš Kubíček – místostarosta 
Lenka Kocová – zastupitelka | Martina Vondráková – předsedkyně 
kulturní komise | Veronika Egtberts – předsedkyně kontrolního výboru 
Jaroslav Černý – předseda finančního výboru | Petr Salač – zastupitel, 
člen finančního výboru | Michal Štrupl – zastupitel, člen finančního 
výboru | Jan Masopust – zastupitel, člen kontrolního výboru 
 

INFORMACE – Petr Salač rezignoval na funkci zastupitele z důvodu 
časového vytížení, náhradníkem je Ludmila Komárková 
 

STAROSTA A MÍSTOSTAROSTA 
➢ 22.11.2018 - Účast na mítinku Lovochemie a.s., PREOL, a.s. a PREOL Food, a.s.  
➢ 23.11.2018 - Navázání kontaktů a spolupráce s obcí Vchynice 
➢ 27.11.2018 - Účast na mítinku Sdružení obcí pro nakládání s odpady – „SONO“  
➢ 06.12.2018 - Jednání s ředitelkou SERVISA o.p.s. o vstupu do MAS a dotacích 
➢ 18.12.2018 - Účast na setkání starostů s ředitelem čížkovické cementárny 
➢ 11.02.2019 - Jednání se senátorem Mgr. Ladislavem Chlupáčem ohledně situace na silnici I/15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vážení spoluobčané, rádi bychom Vám představili nový obecní zpravodaj, který Vás bude 

seznamovat s nejdůležitějším děním v obci. Zároveň Vám také přejeme pevné zdraví, hodně 

štěstí a rodinnou pohodu v roce 2019. 

 

OBEC 

SULEJOVICKÝ ZPRAVODAJ 



CO CHYSTÁME: 

REFLEXNÍ PRVKY - Vybudování cesty ze Sulejovic do Lovosic je komplikované a aktuálně situaci řešíme. 

Zajišťujeme zásobník reflexních prvků pro chodce, který přispěje ke zvýšení bezpečnosti, dokud nebude 

možné jiné řešení. 
 

REKONSTRUKCE CESTY U MODLY - Od lávky přes Modlu do ulice Ke Mlýnu proběhne rekonstrukce současné 

cesty a vybudování zábradlí. 
 

PROJEKTY - Oslovení projekčních kanceláří zabývajících se revitalizací komunikací a chodníků 
 

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ - Znovuzavedení vítání narozených dětí představitelem obce 
 

UKLIĎME ČESKO - Proběhne i letos a to v sobotu 6.dubna 2019. O akci budeme informovat 
 

VLAKOVÁ ZASTÁVKA - Chystáme vybudování přístupové cesty na vlakovou zastávku 

OBEC FINANČNĚ PODPOŘILA: 

➢ Hospic sv. Štěpána Litoměřice (příspěvek na provoz) 
➢ Farní charita Lovosice (hmotný příspěvek) 

KULTURNÍ AKCE, KTERÉ PŘIPRAVUJEME: 

Zájezd do divadla | Maškarní zábava pro děti a rodiče | Zájezd na fotbal |Večer pro seniory| Dětská 
olympiáda | Zájezd Mirákulum – Milovice | „Gastro“ festival |Stezka odvahy a lampionový průvod | 
Čtenářský klub | Ples princů a princezen pro děti | Zájezd na adventní trhy | Rozsvícení stromu s programem 
| Česko zpívá koledy a další… 

 

Některé akce budeme pořádat společně s obcí Vchynice, s kterou jsme navázali spolupráci nejen po stránce 
kulturní, které si nesmírně vážíme 

POMOZTE MALÉMU JÁCHYMOVI 

Jáchymek Česal je 4letý chlapeček ze Sulejovic, který má kombinované zdravotní postižení. Ke zlepšení jeho 
stavu přispívají nákladné rehabilitace. Více o jeho příběhu se můžete dočíst na facebookové stránce „Nesnáze 
pana Jáchyma“.  

Číslo transparentního účtu pro finanční podporu Jáchymka: 2301377951/2010 Vedeno u Asociace rodičů dětí 
s DMO a přidruženými neurologickými onemocněními ČR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CO SE POVEDLO: 

➢ Rozsvícení vánočního stromu s programem ZŠ a MŠ 
➢ Mikulášské balíčky pro děti ZŠ a MŠ 

➢ Premiéra v Sulejovicích - „Česko zpívá koledy“ 
➢ Zavedli jsme pamětní listy pro novorozence 

➢ Na žádost občanů jsme přesunuli kontejnery od vlakové zastávky ke hřišti 
➢ Proběhla první schůzka Čtenářského klubu 

➢ Spustili jsme komunikační kanál hlášenírozhlasu.cz 
➢ Obec zakoupila ozvučovací aparaturu 

➢ Nakoupení stanů, které budou využívány při kulturních akcích 

➢ Zřídili jsme obecní facebookovou stránku jako další informační kanál 
 

www.facebook.com/sulejovice 
 


