
Vážení spoluobčané, představujeme 3.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 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

SITUACE NA SILNICI I/15 

Ke konci roku 2020 došlo k neoprávněnému odstranění původního 
dopravního značení na základě návrhu OOP (opatření obecné povahy), 
který nebyl schválen a proti kterému se obec odvolala. Po dobu 
přítomnosti nového 
neschváleného 
značení  (doporučená 
rychlost 70km/h) se staly 
dvě velmi vážné 
dopravní nehody v místě 
křižovatky. U jedné z 
nich zasahoval i vrtulník 
letecké záchranné 
služby. Krajský úřad 
Ústeckého kraje svolal 
na 19. ledna tohoto roku 
schůzku, kde vedení obce předalo osobně třetí stížnost 
i s fotodokumentací a vyjádřilo se za přítomnosti dotčených orgánů 
k problému přecházení, rychlosti a odbočování na křižovatce. 
„Nesouhlasíme se zrušením přechodu, s doporučenou rychlostí 70km/
h a všemi dostupnými prostředky budeme bojovat.“, uvedl starosta 
obce. Odbor dopravy a silničního hospodářství (ODSH), který ještě 
v závěru roku 2020 na základě druhé stížnosti obce vyzval ŘSD ČR 
k  navrácení původního dopravního značení, se zajímal o aktuální stav. 
Místostarosta obce celou situaci velmi podrobně popsal, včetně velmi 
podivného způsobu odstranění přechodu. Dopravní inspektorát PČR 
Litoměřice zareagoval, že odstranění přechodu s nehodou, která se 
stala 17.prosince 2020, nijak nesouvisí. Dále uvádí, že je proti 
přechodu, a to za jakýchkoli úprav a že rychlost 50km/h je zbytečná, 
protože ji stejně nikdo nedodržuje. Načež vedení obce kontrovalo 
dotčený orgán otázkou „Jsou značky tedy k ničemu, když je řidiči 
nemusí dodržovat?“ Problém je i s odbočením na křižovatce, doplnil 
místostarosta obce. Dopravní inspektorát zareagoval slovy: „Řidič, 
který neumí odbočit na komunikaci po které se jezdí 90km/h, nemá co 
dělat na silnici“. Na jednání zaznělo několik návrhů a jedním z nich byl 
semafor, který dle ŘSD ČR nepřipadá v úvahu, a to ani poptávkový. 
Ústecký kraj (ODSH) je proti přemístění autobusových zastávek z 
ekonomických i časových důvodů a byl by problém s odbočováním, 
doplnil vedoucí odboru. Projektant zastupující ŘSD ČR navrhl snížení 
dovolené rychlosti na 50km/h a místo přechodu pro chodce pouze 
místo pro přecházení. „Ať si obec zadá u oprávněného projektanta 
projekt na úpravu přechodu pro chodce se všemi náležitostmi za 
dodržení norem“ uvedl projektant společnosti KOMOVIA s.r.o. ODSH 
Ústeckého kraje celé toto jednání uzavřel s tím, aby do doby schválení 
nového projektu trval stav před řízením tzn. stav původní. Obec již v 
tomto směru zahájila potřebné kroky. Záměrem je vybudovat chodník 
ke hřbitovu, co nejvíce zbezpečnit místo pro přecházení 
bezpečnostními prvky a také řešit problematiku odbočování. 

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 
obecním webem. Přihlásit se ke službě můžete 
na www.sulejovice.hlasenirozhlasu.cz nebo v 

kanceláři obecního úřadu. 
 

 

 

 

Tělovýchovná jednota Slavoj Sulejovice z.s. 
 
V prvním vydání SULEJOVICKÉHO ZPRAVODAJE jsem se zaměřil na představení naší 
organizace. Tedy vymezení její činnosti, organizační struktury, formě financování, počtu 
týmů hrajících pod hlavičkou naší TJ, výčtem prací, které jsme uskutečnili a také 
přehledem akcí, které pořádáme. 
 

V tomto vydání jsem se chtěl věnovat sportovní činnosti jednotlivých družstev našeho 
oddílu. Vzhledem k pandemii nového typu koronaviru, známého dnes pod značkou 
COVID-19, se rok 2020 nehodnotí dobře, po sportovní stránce se nepovedl vůbec. Jarní 
část soutěží byla úplně zrušena a celý ročník 2019/2020 byl anulován. 
 

Po krátkém rozvolnění v létě, jsme se mohli opět vrátit k trénování a věnovat se 
sportování jako takovému. Podařilo se nám uspořádat oblíbený letní fotbalový kemp 
(LFK) pro mládež, který proběhl v srpnu v areálu Tornův mlýn v obci Starý Týn u Úštěku a také další ročník turnaje 
Memoriál K. Vaňka. 
 

V září byly opět zahájeny soutěže všech kategorií, ale zhruba po měsíci a půl, tedy v půlce října, se celý koloběh utkání 
opět zásahem pandemie zastavil. Došlo k přerušení soutěží a to trvá dodnes. V současné době je zakázána jakákoliv 
činnost. Návrat na trávníky je momentálně v nedohlednu a pověstné světlo na konci tunelu nikde. 
 

Závěrem alespoň několik věcí, které se nám v uplynulém roce navzdory pandemii povedly. Především má náš oddíl nové 
logo, jehož konečnou podobu se nám v loňském roce podařilo finalizovat. Došlo k dokončení kompletní rekonstrukce 
šatny domácích a obou koupelen, vše nyní září novotou. Dále jsme vybudovali nový sklad materiálu a došlo také k 
vysázení cca 180 kusů keříků tavolníku podél tréninkového hřiště, čímž chceme náš „areál“ nejen zkrášlit, ale svým 
způsobem také ohraničit. 
 

I přes současná omezení naše snaha pokračuje. V průběhu prvních měsíců nového roku probíhá kompletní rekonstrukce 
sociálního zařízení, tedy záchodů. Na tuto akci bude navazovat postupná rekonstrukce chodby. Věříme, že až se vše 
dokončí a zároveň rozvolní a budeme se moci opět volně nadechnout a sejdeme se na nějakém mistrovském utkání 
nebo akci na hřišti, udělá našim příznivcům a hostům toto vylepšení zázemí radost. 
 

Pevné nervy v této nelehké době a hlavně hodně zdraví. 
 

Seifert Miroslav – předseda TJ Slavoj Sulejovice 

Sulejovický zpravodaj vydal - OÚ Sulejovice | Datum vydání: 2021 - duben 

Vypracoval: Tomáš Kubíček a Mgr. Ing. Martina Vondráková 

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 na úklidu sněhu na chodnících naší obce. 

SULEJOVICKÝ ZPRAVODAJ 

POPLATKY ZA SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU 

Lze platit v hotovosti na  obecním úřadu nebo 
převodem na  bankovní účet 35820471/0100. 

Variabilní symbol je číslo popisné. 

MÍSTNÍ KOMUNIKACE ZA ŠKOLOU 

Obec Sulejovice si nechala zpracovat studii na rekonstrukci místních 
komunikací, která je k nahlédnutí na obecním úřadě. Jedná se o ulice 
Masarykova, Komenského, Havlíčkova a Svojsíkova. Nyní probíhá 
zpracování projektové dokumentace. Poté bude vyhlášeno výběrové 
řízení na rekonstrukci těchto ulic. Odhad zahájení rekonstrukce - 2022. 

VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ 

Loni došlo k vybudování víceúčelového hřiště, které bohužel 
kvůli pandemii koronaviru nebylo možné slavnostně otevřít. Po 
dobu současných opatření tak není možné hřiště využívat. Obci 
se podařilo získat na tuto akci dotaci ve výši 3 miliony Kč. 
Celková cena realizace vyšla na 8 411 355,- Kč. Na přelomu roku 
došlo k zabezpečení tohoto areálu kamerovým systémem. 



ČINNOST MYSLIVECKÉHO SPOLKU SULEJOVICE V ROCE 2020 

Myslivecký spolek Sulejovice  hospodaří v honitbě Lovosice, v jejímž středu je naše obec Sulejovice. Ve spolku je 
evidováno 14 členů  a 1 adept. 
Rok 2020 byl rokem nezapomenutelným, a to hlavně z důvodu koronavirové situace, která ovlivnila život celé společnosti 
včetně nás myslivců. Tato situace díky vyhlášení nouzového stavu na jaře a poté na podzim měla dopad na pořádání 
našich akcí pro veřejnost. Nemohly proběhnout tyto akce: výstava Červen - měsíc myslivosti kterou každý rok 
navštěvovaly děti ze Sulejovic a okolí, dále naučná stezka, kterou pořádáme ve spolupráci s dobrovolnými hasiči 
Sulejovice, obecní drakiáda, myslivecký ples a zábava. 
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, spolupráci se zemědělci v rámci honitby, 
ozdravná akce pro spárkatou, údržba a opravy mysliveckého zařízení, opravy a údržba myslivecké chaty. Péče o 
myslivecká políčka pro zvěř a zajištění krmné základny. 
Mezi jarním a podzimním nouzovým stavem měl kroužek mladých myslivců několik schůzek a jedno přespání na 
myslivecké chatě. 
Z dalších akcí jsme zorganizovali soutěž ve střelbě malorážkou Memoriál L. Šuberta na střelnici v Litoměřicích. 
A pro OMS Litoměřice barvářské zkoušky malých plemen a barvářské zkoušky honičů. 

KNIHOVNA V SULEJOVICÍCH - AKTUÁLNÍ INFORMACE NA ROK 2021 

Knihovna byla založena dle dostupných materiálů v roce 1968. První knihovnicí byla paní Celjaková, později pan Pokorný 
(pekař). Od roku 1995 vede knihovnu současná knihovnice paní J. Přeučilová. 
V loňském roce byly dětské knihy přebaleny za pomoci studentky M. Kubíčkové. Vedle dětského oddělení je oddělení 
pro dospělé a současný stav knih je 380 kusů, včetně těch dětských. 
Naší knihovnu navštěvuje pravidelně 45 čtenářů a to včetně těch dětských. 
 

AKCE VE SPOLUPRÁCI SE ZŠ: 
Spolupráce se Základní školou - dětská vystoupení, dále tzv. rukodílny. 
Pod vedením současné knihovnice a paní učitelky Hákové se zde převážně maluje, 
vyrábí a rozšiřuje zájem o četbu. 
Na začátku každého školního roku se provádí tzv. pasování žáků z první třídy na 
čtenáře. 
Koncem roku se koná vyhodnocení nejlepší čtenář. Velkou akcí je „Noc s 
Andersenem“, tato akce začíná v knihovně a pokračuje v základní škole, kde děti 
mají možnost i přespat. 
 

Všechny tyto akce z důvodu COVID nebyly v roce 2020 uskutečněny, ale jinak probíhají každý rok. 
 

Na žádost školské a kulturní komise byla výpůjční doba prodloužena, ale po třech měsících bylo prodloužení pozastaveno 
(nebylo využíváno). 
 

Byla nabídnuta i možnost objednat si knihy přes internet na základě písemné žádosti, kterou lze vložit do připravené 
schránky v kanceláři pana starosty. 
Návštěvníci knihovny jsou tvořeny hlavně z řad seniorů a žáky ZŠ. 
V této době byla využita i donášková služba pro seniory (dle jejich požadavků). 
Pro maminky s dětmi bych chtěla nabídnout „dětskou knihovničku plnou her a čtení pohádek“, pro zájemce od jara 2021 
 

Věřím, že tuto situaci zvládne a k tomu si popřejeme zdraví a zase zdraví a šťastný nový rok 2021 
 
             Za knihovnu - Jaroslava Přeučilová 

CO SE POVEDLO? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZKULTURNĚNÍ PROSTŘEDÍ PŘED ŠKOLOU  

Na tuto akci poskytla 
dotaci ve výši 50 000 
Kč skupina 
LafargeHolcim - 
Lafarge Cement a.s. 
Našim 
zaměstnancům 
děkujeme 
za perfektní 
zkulturnění prostředí 

před naší základní školou. Část dotace byla využita 
na posílení bezdrátové sítě WIFI v budově školy 
z důvodu vyššího počtu bezdrátových zařízení. Stará 
WIFI síť pokrývala jen část budovy a byla nevyhovující. 

KULTURNÍ KOMISE 

Připravujeme: 

Na počest letošního výročí 770 let obce byla původně plánována větší oslava s hudebním programem 
na  multifunkčním i fotbalovém hřišti. Vzhledem k nejistotě ohledně možnosti pořádání kulturních akcí letos na jaře 
se však obecní oslavy přesunou na příští rok, kdy snad budou moci proběhnout bez omezení. 

V sobotu 12. 6. 2021 se  v době od 9 do 12 hodin uskuteční sportovně-zábavné dopoledne pro děti 
na  multifunkčním hřišti. Nejprve si děti zacvičí s oblíbeným trenérem Ondřejem Pospíšilem a poté se můžou 
zúčastnit samotných olympijských her! Těmi je provedou postavičky Asterix a Obelix. Těšíme se na všechny děti.  

 

Zájezd na muzikál s písněmi Karla Gotta Čas růží do Hudebního divadla Karlín se uskuteční v pátek 24. 9. 2021, 
představení začíná v 19 hodin. Autobusová doprava bude zajištěna. Informace budou včas upřesněny.  

 

Pokud to situace umožní, proběhnou také další akce, jako např. cestovatelská přednáška | strašidelná stezka pro 
děti | rozsvícení vánočního stromu | večer pro seniory 

Epidemická situace bohužel znemožnila obcházet s gratulací seniory jubilanty, jejichž narozeniny připadly 
na dobu nouzového stavu. Omlouváme se tímto a gratulace uskutečníme v náhradních termínech. 

V „HUSOVCE“ NOVĚ ELEKTRICKÉ VEDENÍ V ZEMI 

V ulici Husova bylo koncem roku uloženo elektrické vedení 
do země. Tato akce byla spojena s výstavbou nového veřejného 
osvětlení, jež bylo rovněž 
nevyhovující. Akce probíhala 
bohužel v relativně deštivém 
období. Obec na základě 
nespokojených občanů podala 
stížnost na nepořádek v této ulici. 
Firma, realizující výkopové práce, 
však řádný úklid po své činnosti 
doložila, a to mj. i fotodokumentací. Chodník, kde byly 
prováděny výkopové práce, byl uveden do původního stavu. 
Sloupy veřejného osvětlení nebylo možné umístit jinak, a proto 
se nachází v chodníku. Důvodem je vedení inženýrských sítí.  

Po dobu vládního nařízení ohledně 
pandemie COVID je otevírací doba 

upravena 

ČTVRTEK: 15:00 - 16:00 

NA ČEM SE PRACUJE? 
 REKONSTRUKCE - MÁCHOVA A 9.KVĚTNA 

V těchto dvou ulicích momentálně probíhá 
rekonstrukce vodovodu a kanalizace - akce SVS a.s. 
Teplice. Po dokončení této rekonstrukce následně 
proběhne vybudování nových chodníků a vozovky. 
Přibližný termín dokončení je plánován na srpen 

tohoto roku. 

VÝMĚNA SVÍTIDEL V OBCI 

Čekáme na dodání nových, mnohem úspornějších 
svítidel, která budou instalována v ulici Husova, kde 
proběhla rekonstrukce veřejného osvětlení a v ulici 

Ke Mlýnu. Nové osvětlení umožňuje provoz 
bezpečnostních kamer pro 24hodinový provoz. 

Zlepší se kvalita osvětlení a zvýší se bezpečnost na 
komunikacích. 

OBECNÍ KURIOZITY 
 Starosta děkuje občanovi 
za vzkaz na poštovní schránce 
umístěné na budově obecního 
úřadu, děkuje rovněž 
za upozornění a rád by si s 
ním o věci popovídal osobně.  

 

Tímto bychom chtěli upozornit, že 
odpadky se nevyhazují u rybníka, ani 
nikde po obci, ale patří do popelnice. 
Plasty, sklo a papír patří do nádob, 
určených k tomuto účelu. 

OBČÁNCI OBDRŽELI DÁRKOVÝ BALÍČEK 

Vítání občánků se zatím nemohlo uskutečnit. Proto 
naši nejmenší na uvítanou obdrželi alespoň dárkový 
balíček s pamětním listem. Všem dětem i jejich 
rodičům přejeme pevné zdraví a spousty radosti a 
šťastných chvil. 

CYKLOSTEZKA SULEJOVICE - LOVOSICE 

Město Lovosice nechalo zpracovat studii možné podoby 
cyklostezky mezi Lovosicemi a Sulejovicemi. Návrh má za cíl 
převést současnou cyklotrasu č. 3118 mimo jízdní pruh silnice 
III. třídy 00817.  Stezka je zde navržena jako 3 metry široká, má 
zajistit jejich bezpečný pohyb cyklistů i chodců. V průběhu 
navrhované trasy, která by byla pro realizaci nejoptimálnější, 
stezka silnici třetí třídy dvakrát kříží. Navržená studie je 
podkladem pro další jednání s vlastníky dotčených pozemků.  

V ROCE 2021 SLAVÍ OBEC 770 LET 

V letošním roce oslaví Sulejovice významné výročí 770let od první písemné zmínky, která pochází z roku 1251. Tehdy jsou 
v kupní smlouvě mezi rytířem z Lichtenburgu a cisterciáckým klášterem v Altzellu doloženi Štěpán a Pavlík Kaplířové ze 
Sulevic. Kaplířové byli významným českým rodem. Historie osídlení na území naší obce je však ještě mnohem delší a sahá 
až do doby kamenné. Nahlédněme do kroniky obce: „První listinné zprávy spadají do času, kdy slovanský kmen Čechů 
osídlil kraj. Sulejovice byly současně s Lhotkou a Malými Žernosekami a osadou Lovosicemi součástí statku Lovosického. 
Ve 12. století stanula v Sulejovicích tvrz, kterážto byla sídlem vladyky. V roce 1000 Sulejovice byly kmenovým sídlem 
staročeské rodiny Kaplířů ze Sulevic. Rytířská šlechta Kaplířů byla ve zdejším kraji značně bohatá a rozšířená. Jako znak 
měli Kaplíři hlavu kance ve štítu. V roce 1251 připomíná se tu Pavlík se svým bratrem Štěpánem.“    


