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Okénko do radnice:
„Jak hodnotíte práci zastupitelstva v letošním roce a jaké úkoly jsou před Vámi v roce 2018?“ Na tyto otázky
odpověděli Zastupitelé městyse Cítoliby:
Chtěl bych apelovat na občany, aby neotáleli s výměnou kotlů na tuhá paliva, která je dle zákona nutná do roku 2020. Přispějí
tak ke zlepšení ovzduší v naší obci.
Miroslav Bartl
Vážení spoluobčané, má odpověď na tuto otázku je víceméně záporná, hodně věcí se zastupitelstvu přímo nepovedlo. Také
si myslím, že se dalo udělat mnohem více, jednodušeji a rychleji. Zastupitelstvo postrádá kompetence. Každoročně
hospodařit s více než 13 miliony korun a k tomu několika presentovaných více než 70% dotací musí být přece vidět. Co se
týče roku 2018, tak na ten se na jednu stranu hrozně těším, jelikož se dokončí spousta stavebních akcí, které jistě zastupitelé
budou používat jako kampaň před dalšími komunálními volbami a na druhou stranu se netěším, protože opět budou mezi
lidmi kolovat pomluvy, urážky, a to se jistě nikomu nelíbí. Všem spoluobčanům přeji hodně zdraví, štěstí a příjemné prožití
vánočních svátků.
Svatopluk Bláha
Jako každý rok i letos jsme byli vyzváni redakční radou k osobnímu zhodnocení uplynulého roku, pohledem zastupitele. Pro
mě osobně se situace výrazně změnila. Dříve jsem z pohledu člena zastupitelstva viděl řadu věcí a celkovou problematiku
řízení obce trochu jinak, než jí vnímám každodenní prací z titulu radního a místostarosty. Je mi jasné, že zcela jinak ji mohou
vnímat občané Cítolib, protože každý člověk má na řešení určité situace, problému či úkolu jiný pohled a případně i řešení.
Začnu tedy tím, co bylo v letošním roce z mého pohledu dosti zásadní, a to změnou ředitelky ZŠ a MŠ. Nechci tuto záležitost
podrobně rozvádět, ale musím konstatovat, že nová paní ředitelka si s nelehkou situací poradila velmi dobře a školka i škola
budou mít dobrou úroveň, jak jsme v Cítolibech byli zvyklí. Dále považuji za vhodné zmínit dosti náročné akce, které se
dotýkaly a stále ještě dotýkají řady našich spoluobčanů. Jednalo se o opravy vodovodní a kanalizační sítě v ulicích
Dvořákova, Fügnerova a B. Němcové. Jednalo se o akce SčVK a SVS, které obec nemůže ovlivňovat, pouze jsme se snažili
o propojení s vyhlášenými dotačními tituly na komunikace a chodníky. K těmto akcím je třeba přiřadit i chodníky na Zeměšské.
Jak jsem již uvedl, je nám všem jasné, že uvedené akce našim spoluobčanům způsobily nemalé potíže, za což se jim touto
cestou omlouváme. Co říci k druhé části otázky? Je několik akcí, které se nám nedaří realizovat již několik let. Jako největší
akci uvedu Bažantnici, ať již jde o rybník nebo vlastní zeleň a komunikace v areálu. Vzhledem k tomu, že se jedná o finančně
dosti náročné akce, je zřejmé, že bez dotací realizovat nejdou. Podobně bude náročné i vybudování sběrného dvora za
hřbitovem. I u této akce je problém vhodné dotace. U všech uvedených akcí musíme doufat v určitý posun v příštím roce.
Mimo tyto náročné akce budeme v roce 2018 realizovat celou řadu menších projektů, které jsou pro informaci spoluobčanů
uvedeny v rozpočtu obce na r. 2018, se kterým se lze seznámit na stránkách obce. Úplným závěrem bych chtěl všem

občanům Cítolib popřát hezké prožití Vánoc a v roce 2018 hodně osobní spokojenosti, pevné zdraví a stále se zkvalitňující
život v Cítolibech.
Ing. Zdeněk Borl
Za sebe, jako člena zastupitelstva a zaměstnance městyse mohu říct, že se daří realizace akcí, které jsme na jednotlivé roky
naplánovali, a to i přesto, že realizace některých je závislá na přiznaných dotacích. Možná by se někomu mohlo zdát, že
bychom toho mohli zvládat víc, ale vzhledem k náročnosti přípravy, realizací a administrací dotací si myslím, že je jich „tak
akorát“. Chtěla bych za odvedenou práci poděkovat všem zaměstnancům městyse i aktivním členům jednotlivých komisí a
výborů. Členkám kulturní komise tímto děkuji za úzkou spolupráci v celém dosavadním působení, protože na přípravě
jednotlivých akcí společně trávíme velké množství osobního volna, a i díky tomu už dnes na webových stránkách městyse
najdete plán akcí na příští rok. Přeji všem občanům hezké Vánoční svátky a úspěšný nový rok 2018.
Blanka Hejlíková
O tom, jaké investiční akce se provedly a jaké se do budoucna chystají, bude určitě psát pan starosta, takže já tento výčet
přeskočím. Jen bych snad chtěla podotknout, že rok 2017 byl pro některé zastupitele, zaměstnance a občany velmi náročný
po psychické stránce s ohledem na dění v základní, ale i mateřské škole, zejména pak, co se týká vztahů na pracovištích.
Pro další období bych si jen přála, aby se toto období již neopakovalo, abychom měli všichni k sobě blíž, získali vzájemnou
důvěru, vzájemně se respektovali, tolerovali a tím utužovali jen a jen „dobré“ vztahy mezi všemi lidmi naší obce.
Bc. Lenka Hronková
Jako vždy ke konci roku přichází čas hodnocení toho, co se každému z nás povedlo, případně co potřebuje ještě větší úsilí!!!
V průběhu tohoto roku docházelo k masivním opravám inženýrských sítí a následně povrchů ulic Dvořákova, Fügnerova a
Zeměšská, což nepochybně zaznamenal asi každý. Chci však využít této možnosti a poděkovat obyvatelům uvedených ulic
za trpělivost po dobu stavby. Současně musím požádat o dvojitou dávku trpělivosti občany žijící v ulici B. Němcové, ve které
předpokládám budou povrchové úpravy provedeny v roce 2018. A co si ještě přeji do příštího roku? Odpověď je jednoduchá,
Vám všem občanům Cítolib přeji jen vše dobré a pevné zdraví.
Petr Jindřich
Jsem ráda, že jsem znovu zastupitelka a byla jsem u některých důležitých rozhodování, například schvalování rozpočtu
hospodaření obce na rok 2018. Moje poděkování patří Blance Hejlíkové a Mirce Kacetlové za skvělou spolupráci na
zpravodaji a kulturní komisi za všechny uspořádané akce.
Věra Pokorná
Jako zastupitel a člen komise investiční, pro rozvoj obce a životní prostředí mohu konstatovat, že se v letošním roce podařilo
zrealizovat některé z plánovaných akcí např. přestavba části prostor České pošty na služebnu obecní policie, oprava ulic
Fügnerova, Dvořákova a Zeměšská. Na druhou stranu mě mrzí, že se dosud nepodařila zrealizovat akce Revitalizace
bažantnice. Chtěl bych poděkovat pracovníkům VPP za péči o zeleň v obci.
Milan Postl
Dle mého názoru byla práce zastupitelstva na velmi dobré úrovni. Povedlo se za pomoci dotačních titulů uskutečnit několik
akcí např. celková oprava ulice Fügnerova, rekonstrukce chodníků a části veřejného osvětlení na ulici Zeměšská,
rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ulici B. Němcové. Dále proběhla výměna vrat v hasičské zbrojnici a vynesení nosných
sloupů v hasičské zbrojnici které nám umožní lepší parkování vozidel. Práce výborů a komisí byla také na dobré úrovni.
Zvláštní poděkování si zaslouží kulturní komise za uspořádání velmi úspěšných kulturních akci např. Maškarní ples, koncert
kapely Dymytry, Svatojakubská pouť, různé zájezdy. Díky práci rady městyse se podařilo stabilizovat situaci v místní ZŠ.
Úroveň péče o obnovu a údržbu zeleně a pořádku v obci je díky práci pracovníkům VPP také na velmi dobré úrovni. Důkazem
toho že se zde pracuje dobře je získání ocenění Modrá stuha. Co se nepovedlo? Bohužel díky chování bývalé paní ředitelky
došlo k velkému odchodu žáků z naší ZŠ. A je v zájmu nás všech, pokud chceme ZŠ v naší obci zachovat dostat školu zpátky
na dobrou úroveň kterou měla předtím. Závěrem bych chtěl všem za vynaložené úsilí poděkovat a popřát krásné prožití
vánočních svátků a popřát hodně úspěchů v roce 2018.
Miroslav Šponiar
Zastupitelstvo pracovalo v letošním roce, jak je myslím vidět v obci, dobře, ale je stále co zlepšovat. Byla bych ráda za trochu
aktivnější přístup zastupitelů. Jedním úkolem pro rok 2018 je Obecní policie a nově zkolaudovaná služebna v Dělnickém
domě, dále pokračovat v rekonstrukci dalších ulic. Chystáme se podávat žádost o dotaci na nový sběrný dvůr. Tímto chci
poděkovat všem zaměstnancům městyse. Všem i Vám popřát krásné Vánoce a hodně zdraví v roce 2018.
Kateřina Varmužová
Příspěvky jsme do data vydání neobdrželi od Lubomíra Gebelta, Jaromíra Makariuse, Josefa Neuderta, Františka Rybky a Heleny Typoltové.

Aktuálně z rady a zastupitelstva
Radní a zastupitelé městyse projednali a schválili:

Radní a zastupitelé městyse vzali na vědomí:

 osazení zeleně v ulici V Poustkách svépomocí 3 ks
stromu Tilia cordata „Mongolica“ a 30ks keře Spiraea
japonica „Little Princess“ s cenovým limitem 10 tis. Kč vč.
DPH. Jedná se o nařízenou dosadbu stromů za pokácené
stromy.
 návrh kulturní komise na program 5. výročí
znovuotevření Dělnického domu a sraz přátel a rodáků
městyse Cítoliby v sobotu 28.10.2017 s cenovým limitem
70 tis. Kč.
 uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení
služebnosti inženýrské sítě na stavbu Prodloužení
vodovodní řadu do plánované zástavby rodinných domů
v prodloužení ulice K Zastávce.
 plán inventur na rok 2017 v souladu se Směrnicí
k inventarizaci úřadu městyse a upravila členy hlavní a
dílčích inventarizačních komisí v návaznosti na zániky
mandátů členů zastupitelstva a jmenovala zástupce
zřizovatele do inventární komise příspěvkové organizace
Základní škola a Mateřská škola Cítoliby.
 uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě
se Severočeskou vodárenskou společností a.s. na stavbu
číslo LN095018 – Cítoliby, Zeměšská, U úřadu –
rekonstrukce kanalizace a vodovodu, na kterou již byla
7.12.2015 uzavřena Smlouva o smlouvě budoucí a stav
v navrhované smlouvě odpovídá skutečnému zaměření
stavby. Hodnota služebnosti činní 1 tis. Kč vč. DPH.
 návrh SDH Cítoliby na darování 4 ks dýchacích
přístrojů Saturn S7, které jsou v majetku městyse.
Předmětné dýchací přístroje jsou již bez platné revize a
v současné době již pro naši jednotku nevyužitelné
vzhledem k pořízení nové dýchací techniky v letošním
roce. O přístroje má zájem Obec Vinařice, která je využije
pro svou výjezdovou jednotku SDH.
 návrh Smlouvy se společností ČEZ Distribuce na
připojení nového odběrného místa elektrické energie u
altánu v Bažantnici.
 konání 3. ročníku akce Běh Bažantnicí dne 28.9.2018
dle navržených propozic. Organizační zázemí u rybníka
v Bažantnici, počet účastníků cca 100, organizace, úklid,
občerstvení zajistí atletický klub, u vyhodnocení
přítomnost starosty, parkování účastníků v prostoru
Tyršova náměstí.
 návrh na prodej níže uvedených pozemků – jedná se o
narovnání stavu zastavěných obecních pozemků
předchozím majitelem domu: pozemek st. č. 523,
zastavěná plocha a nádvoří, výměra 1 m2 a nově oddělený
pozemek p.č. 833/2, ostatní plocha, jiná plocha, výměra
14 m2 za celkovou cenu 1,4 tis. Kč dle Znaleckého
posudku z 1.4.2017.
 přijetí daru pozemku p.č. 731/20 - jedná se o pozemek
pod obecním chodníkem v ul. Lounská.

 zprávu romské terénní pracovnice Jany Blábolilové o
činnosti v prvním pololetí tohoto roku.
 Zápis z dílčího přezkumu hospodaření Městyse
Cítoliby za rok 2017, který provedly pracovnice Krajského
úřadu Ústeckého kraje ve dnech 5.-6.10.2017 se zjištěním
méně závažných chyb a nedostatků: nebyla vyplacena
odměna při zániku mandátu a byly chybně stanoveny výše
odměn neuvolněným zastupitelům – obě chyby byly
v průběhu kontroly opraveny a zúčtovány ve mzdách za 911/2017.
 zápis z kontroly Kontrolního výboru provedené dne
8.11.2017.
 zápis z kontroly Finančního výboru provedené dne
6.11.2017.
 odpověď Hasičského záchranného sboru Ústeckého
kraje na žádost Městyse Cítoliby o předurčení Jednotky
SDH Cítoliby na dopravní nehody s tím, že od 1.12.2017
bude JSDHO Cítoliby předurčena k provádění
záchranných prací při silničních dopravních nehodách.

Radní a zastupitelé městyse neschválili:
 přijetí předložené nabídky na odkoupení nemovitosti
č.p. 30 a č.p. 174 (bývalá restaurace na Rychtě a kino) za
cenu 3.200 tis. Kč. Nabízená cena je pro městys
neakceptovatelná. Starosta je pověřen jednat majitelkou
o úpravě podmínek nabídky.

Stavební akce a dotace:
Fügnerova ulice: byla realizována oprava chodníků a
komunikace firmou Raeder & Falge s.r.o. z Lovosic. Na
tuto akci získal městys dotaci 905 tis. Kč od Ministerstva
pro místní rozvoj. V průběhu realizace akce byly zjištěny
technické problémy, které přinesly vícenáklady. Zároveň
bylo schváleno osazení novými sloupy veřejného osvětlení
v hodnotě 90 tis. Kč. Celková hodnota investice městyse
po odečtení přiznané dotace činí 1.923 tis. Kč.
Zeměšská ulice: firma EKOSTAVBY Louny s.r.o.
realizovala akci zbudování bezbariérových chodníků, na
kterou městys získal dotaci 1.508 tis. Kč od Státního fondu
dopravní infrastruktury. Celkový podíl městyse z rozpočtu
činí 1.085 tis. Kč. V průběhu realizace byly dohodnuty
vícepráce na prodloužení chodníku až k provozovně
čerpadel nad rámec dotačního titulu a zarovnání stávající
asfaltové plochy až k novým chodníkům, aby byl povrch
ucelený. Rada též schválila výměnu sloupů veřejného
osvětlení v hodnotě 79 tis. Kč. Celková hodnota investice
městyse po odečtení přiznané dotace činí 1,229 tis. Kč.
Hasičská zbrojnice: v těchto dnech dokončuje
společnost Lounská stavební, a.s. práce na úpravách
budovy hasičské zbrojnice zahrnující statickou úpravu
garáží a výměnu vrat, na kterou jsme získali dotaci 370 tis.
Kč od Ministerstva vnitra ČR. Celkový podíl městyse
z rozpočtu činí 230 tis. Kč.

Odměny zastupitelů od 1.1.2018:
Nová právní úprava s účinností od 1. ledna 2018 zásadně
mění stávající právní úpravu právních poměrů a
odměňování členů zastupitelstev obcí, krajů, hlavního
města Prahy, městských částí hlavního města Prahy a
městských částí nebo městských obvodů územně
členěných statutárních měst a zavádí do praxe nové
koncepční řešení celé problematiky odměňování členů
zastupitelstev územních samosprávných celků, včetně
nové konstrukce a jiné diferenciace výše odměn.
Zastupitelé schválili odměny neuvolněných členů
zastupitelstva v 75% výši maxima stanoveného zákonem
a odměnu členům výboru či komisí, kteří nejsou členy
zastupitelstva ve výši 1.100,- Kč/měs. a odměnu
předsedům výboru či komisí, kteří nejsou členy
zastupitelstva ve výši 1.400,- Kč měs.
Zastupitelé neschválili protinávrh M. Bartla na stanovení
odměny neuvolněných členů zastupitelstva v 50% výši
maxima stanoveného zákonem.

Rozpočet a rozpočtové změny:
Zastupitelé schválili rozpočtovou změnu č. 03/ZM/2017
zahrnující navýšení rozpočtových příjmů o 2.750 tis. Kč a
zvýšení rozpočtových výdajů o 3.300 Kč o přiznané výše
dotací na investiční akce v roce 2017 a úpravu
předpokládané výše výdajů s akcemi spojenými.
Zastupitelé pověřili Radu městyse Cítoliby schválením
závěrečných rozpočtových změn v období od 1. do
31.12.2017 s tím, že o schválení rozpočtového opatření
předloží Rada městyse zastupitelstvu zprávu na vědomí
na jeho příštím zasedání.
Zastupitelé schválili schodkový rozpočet Městyse
Cítoliby na rok 2018 s úpravami. Závazným ukazatelem
je hodnota čerpání dle paragrafu. Příjmová část rozpočtu
činí 17.271 tis. Kč, výdajová část činí po úpravách 19.419
tis. Kč. Rozdíl ve výši 2.147 tis. Kč je kryt finančními
rezervami na účtech městyse. Rozpočet zahrnuje
následující investice: pořízení sekačky pro údržbu zeleně,
zřízení přípojky elektrické energie, pořízení 3 ks radarů na
měření rychlosti v obci, nový zákonný výdaj na GDPR
(ochranu osobních údajů), oprava chodníků a komunikace
v ulici B. Němcové, výměnu obložení a kotle v budově
školy, opravu soch – andělé z nejsvětější trojice (získali
jsme dotaci), opravu sloupu nejsvětější trojice –
poškozený kříž, projekční příprava na využití budovy fary,
nový sběrný dvůr, veřejné osvětlení v nových lokalitách a
pořízení cisternového vozidla pro Jednotku SDH Cítoliby.
Některé investiční akce jsou tak jako v minulých letech
podmíněny získáním dotace.
ZŠ a MŠ Cítoliby:
Rada městyse Cítoliby jako zřizovatel organizace:
 schválila výjimku z počtu žáků ve školním roce
2017/2018, kterou stanovuje legislativa, výjimka se týká
základní školy Cítoliby pro školní rok 2017/2018. V tomto
roce je ve stavu základní školy celkem 30 žáků, tzn., že do

průměrného počtu žáků dle zmíněné vyhlášky (14) chybí
na jednu třídu 4 žáci.
 vzala na vědomí informaci o vyhlášení ředitelského
volna ve školním roce 2017/2018 z organizačních důvodů.
Ředitelka dále informovala o termínech školení, kdy
nebude přítomna ve škole a termínech akcí pořádaných
organizací.
 schválila dokument Organizace školního roku
2017/2018, zahrnující termíny uzavření školy a školky
v období celého školního roku (prázdniny, ředitelské
volno, státní svátky, uzavření školky v době letních
prázdnin v délce 4 týdnů).
 schválila provozní příspěvek na otevření zájmových
kroužků při družině ve výši 2.000,- Kč za měsíc s účinností
od 10/2017.
 vzala na vědomí Vyhlášení výsledků voleb do školské
rady z řad zákonných zástupců žáků.
 schválila Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ
Cítoliby na roky 2018 a 2019, návrh byl vyvěšen na úřední
desce od 13.11.2017 do 28.11.2017.
 schválila Provozní rozpočet ZŠ a MŠ Cítoliby na rok
2018, návrh byl vyvěšen na úřední desce od 13.11.2017
do 28.11.2017.
 schválila převedení finačních prostředků ve výši 246
tis. Kč na financování Operačního programu Výzkum,
vývoj a vzdělávání (dotace MŠMT v oblasti prioritní osy 3
Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a
sekundárnímu vzdělávání – inkluze) určených pro ZŠ a
MŠ Cítoliby na účet organizace.
Volby:
V souladu s novou legislativou schválila Rada městyse
výlep volebních materiálů na třech obecních výlepových
plochách za cenu 10,- Kč za jednu plochu. Městys Cítoliby
neručí za přelepení plakátů, ani nebude zajišťovat výlep,
či jiný případný servis, za ten si ponesou odpovědnost
kandidující politické strany nebo hnutí.

Ve dnech 12. a 13.1.2018 se koná I. kolo a ve dnech 26.
a 27.1.2018 II. kolo volby Prezidenta ČR. Volební místnost
bude otevřena v předsálí Dělnického domu v pátek
12.1.2018 a 26.1.2018 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu
13.1.2018 a 27.1.2018od 8.00 do 14.00 hodin.
V říjnu 2018 budeme volit Obecní zastupitele.
Zápisy a usnesení z jednání rady a zastupitelstva jsou zveřejněny na
webových stránkách městyse – úřední deska.

Redakce se zeptala za Vás:
Pane Bárto, Vy jste inicioval výstavu živnostníků za prvních padesát let dvacátého století v Cítolibech. Co Vás přivedlo
k tomu, zajímat se o jejich činnost?
Po přečtení historie Cítolib od PhDr. Bohumila Roedla mě začalo zajímat, jak byl městys Cítoliby vybaven po stránce
živnostenského podnikání. K tomu přispělo obnovení podnikání po roce 1989, vzpomínky mého tchána Dobroslava Frice, který
měl medicinální drogerii, a příležitostné rozhovory s místními pamětníky.
Jak jste získával informace o jejich činnosti?
Od místních občanů jsem se náhodně dozvídal o některých obchodech a řemeslech. Byly to však kusé informace a já si chtěl
udělat podrobnější přehled. Navštěvoval jsem proto Státní okresní archiv v Lounech. Pondělní, středeční a páteční bádání, vždy
od 7.30 do 12.00 hod. v období od října 2016 do února 2017, přinášelo postupně žádoucí výsledek. V živnostenských rejstřících
jsem ve sloupci „bydliště“ hledal obec „Cítoliby“ a údaje o jménu, příjmení, popisném čísle, začátku a konci živnostenského
oprávnění a předmětu činnosti. Vše jsem zapisoval do bloku a získané informace přepsal v počítači do jednoduchých tabulek,
které abecedně uspořádané byly umístěny na výstavě. Při bádání mi ochotně pomáhala pracovnice archivu Mgr. Jana Kuprová.
Co Vás (nejvíce) zaujalo nebo mile překvapilo?
Překvapil mě zájem cítolibských občanů, ale i návštěvníků ze sousedních obcí. Milý byl i zájem majitelů č.p.134, kteří po shlédnutí
vystavené fotografie svého domu zapůjčili ke zkopírování neznámý snímek s rodinou pekaře pana Rudolfa Richtra, s jeho syny a
zaměstnancem. Při shromažďování podkladů jsem se dozvídal např. informace, že hospodyně pekly vánočky u Rudolfa Richtra,
ale koláče na pouť a posvícení u Jana Havla. Zajímavostí bylo i to, že pan Emanuel Kříž, zahradník, přivezl chryzantémy z Anglie
a jako první je pěstoval v naší oblasti.
Po dohodě s úřadem městyse byla možnost shlédnout vystavené fotografie a předměty v sobotu 28.října, kdy se konalo
setkání přátel a rodáků.
Potom bych rád, aby texty a fotografie byly zkopírovány, zahrnuty minimálně do dvou dokumentů a pro příští generace uloženy ve
Státním okresním archivu v Lounech a na úřadě městyse Cítoliby.
Zvažujete v budoucnu uskutečnit něco podobného?
Úřad městyse v srpnu 2016 vydal II. rozšířenou publikaci fotografií s názvem „Cítoliby dříve a nyní.“ Pro příští rok chci navrhnout
uspořádání výstavy se stejným názvem a doplnit ji o další nově získané fotografie. Prosím proto občany, kteří mají fotografie Cítolib,
o jejich zapůjčení ke zkopírování.
Mohli návštěvníci shlédnout nějakou zajímavost a vzácnost?
Někteří živnostníci měli svou zájmovou činnost, např. pan Karel Trenkler choval holuby a na výstavách získal několik ocenění.
Vystaveno je jeho několik čestných uznání a 9 medailí.
Vzácností byly dvě pokladní knihy. Nejstarší je pokladní kniha cítolibského řemeslnického spolku od roku 1862 do roku 1887, která
je dosud v soukromém vlastnictví, a bude po výstavě předána do Státního okresního archivu v Lounech. V knize je v samostatném
oddíle evidováno 124 živnostníků, z nichž polovina je z Cítolib. Z ostatních obcí převažují živnostníci z Líšťan. Součástí této knihy
jsou dobovou češtinou ručně psané „Stanovy cechu rozličných řemesel v Cittolibech“, datované „V Cittolibech dne 10. srpna 1861“.
Cech byl založen 20.12.1859. Zápisy jsou do roku 1873 psány švabachem v němčině a od roku 1874 latinkou v češtině. Poslední
záznamy jsou v roce 1887. Na tuto pokladní knihu navazuje česky psaná pokladní kniha stejného spolku s konečným zápisem
2.3.1908. Pokladní kniha není řádně uzavřena. Není rovněž
zřejmé proč a z jakého důvodu spolek ukončil svou činnost.
Příčinou byl pravděpodobně finanční schodek 12.82 Kč. Obě
knihy byly v pozůstalosti pana Arnošta Jonáše, truhláře v
Cítolibech. Pro potřeby obce byly obě knihy digitalizovány a
originály včetně statutu se stanou majetkem Státního
okresního archivu v Lounech.
Co nám můžete sdělit na závěr našeho rozhovoru?
Děkuji členkám kulturní komise obecního zastupitelstva a
úřadu městyse za pochopení, podporu a spolupráci při
instalaci výstavy. Cítolibským občanům za poskytnutí fotografií
ke kopírování a předměty na výstavu. V příštím roce bychom
rádi spolu s kulturní komisí uspořádali výstavu Cítoliby včera a
dnes, proto bychom chtěli vyzvat čtenáře, pokud mají staré
fotky Cítolib, aby je poskytli k pořízení kopií pro účely této
výstavy. Děkujeme.

Základní škola a Mateřská škola Cítoliby
Zdravím všechny čtenáře CÍTOLIBSKÉHO ZPRAVODAJE v tomto krásném adventním čase. Od podzimu máme ve škole i školce
za sebou kus pořádné práce.

Kromě vzdělávání našich dětí a žáků jsme se s mnohými z Vás potkali na úspěšných akcích naší školy. Potěšili jsme se krásnými
výtvory našich dětí na podzimní výstavě Barvy podzimu, radovali jsme se při pouštění draků i halloweenském odpoledni se školkou.
Při vystoupení dětí ze základní a mateřské školy u příležitosti rozsvícení vánočního stromečku v kostele jsme prožili dojemné
chvíle a naladili se příjemnou atmosférou blížících se Vánoc. Ani mikulášská nadílka nás ve školce a škole neminula. Zářící oči
dětí a právem pyšní rodiče jsou pro nás hnacím motivem do dalších aktivit. Děkuji Vám, že nás v tak hojném počtu podporujete
svojí přítomností.

Vím, že náš postoj k vánočním svátkům jako svátkům církevním je rozdílný, ale pro všechny je to příležitost k upevnění rodinných
a přátelských vztahů a možnost vzpomenout si na ty, kteří již nejsou mezi námi. Předvánoční a vánoční čas je pro mne i pro mnohé
z Vás obdobím bilancování. Bilancovat za všechny není možné, to musí udělat každý sám. Výsledky budou různé. Jsou některé
věci, o nichž se hovoří, a věci, o nichž se raději mlčí.
Za nás všechny bych měla několik přání. Ať jsme všichni zdraví. Ať hledáme vždy v sobě a druhých to lepší. Ať máme dobré
sousedy, kolegy, přátele, příbuzné i partnery.
Do vánočních svátků chybí ještě několik dní, utečou jako voda. Pak, jak se říká, budou láhve a mísy (a naše peněženky) prázdnější
a my plnější. Přeji Vám, ať jste plnější o radostná setkání, krásné chvíle a vzpomínky, které si Vy i Vaši nejbližší uchovají ve svém
srdci.
Natálie Sittová, ředitelka školy

2. BĚH CÍTOLIBSKOU BAŽANTNICÍ

Závody proběhly 28.9.2017 za ideálního běžeckého počasí. Poděkování patří obci Cítoliby, hasičům z Cítolib, realizačnímu týmu,
občerstvovacímu stánku, závodníkům, fanouškům. Na startu stálo celkem 108 běžců, děkujeme. V mužských kategoriích byly
překonány traťové rekordy. Závod byl součástí „Lounského běžeckého poháru 2017“ a jednalo se o páté kolo. Šesté kolo se konalo
14.10.2017 u obce Domoušice a běželop se kolem zříceniny Pravda. Nedošlo k žádnému zranění.
Jan Hřích, AK při ZŠ Prokopa Holého Louny

5. VÝROČÍ ZNOVUOTEVŘENÍ DĚLNICKÉHO DOMU A SRAZ PŘÁTEL A
RODÁKŮ MĚSTYSE CÍTOLIBY
V sobotu 28. října se u příležitosti 5. výročí znovuotevření Dělnického domu konal i sraz přátel a rodáků městyse Cítoliby. Od 15
hodin měli návštěvníci možnost podívat se na faru, do kostela, školy, na fotbalové hřiště, do místní sokolovny a samozřejmě do
prostor celého Dělnického domu, vč. úřadu městyse a knihovny. V předsálí byly
vystavené kroniky a fotografie z akcí, které se v Dělnickém domě konaly v průběhu 5 let
od otevření, ale také z činnosti jednotlivých spolků, které v Cítolibech působí. Věděli jste,
že se za 5 let od otevření konalo v Dělnickém domě již 249 akcí?
V 17.30 hodin zahájili moderátoři místostarosta Ing. Zdeněk Borl a členka kulturní
komise Mirka Kacetlová večerní program. V úvodním rozhovoru odpovídal na jejich
otázky starosta Petr Jindřich. Týkaly se nejen Dělnického domu, ale i získání Modré
stuhy v soutěži vesnice roku „Za společenský život“, investičních akcí, které letos
proběhly a které městys čekají v dalších letech. Starosta poděkoval všem, kteří se na
přípravách i průběhu akcí podílejí a také oznámil, že v prosinci letošního roku zaplatíme
poslední splátku z 5milionového úvěru, který vznikl za účelem rekonstrukce Dělnického
domu. I to byl důvod k oslavě.

A jaký byl kulturní program? Bohatý, rozdělený na dvě části. V té první vystoupily zde 3-5leté citolibské děti z taneční školy Fénix,
které si pod vedením Veroniky Sailerové nacvičily vystoupení pod názvem „Skok je víc než krok“, vystoupení měly připravené i
děti ze ZŠ a MŠ Cítoliby pod vedením paní učitelky Evy Pémové, ukázky standardních a latinsko-amerických tanců předvedl
juniorský pár Filip Vopinka a Zuzana Líšťanská. K tanci i poslechu hrála skupina Prima flám pana Jiřího Vinše. Květinovou výzdobu
zapůjčila firma Zahrada Cítoliby, za což jim tímto děkujeme.

Hlavním programem večera byl od 20 hodin koncert sester Havelkových proložený módní přehlídkou dobových prvorepublikových
modelů. Velkým překvapením na závěr jejich vystoupení byla herečka paní Zděnka Procházková. Večer pak uzavřela diskotéka
DJ Lukyna.

Dětské odpoledne s Mikulášem
V pátek 1. prosince 2017 se od 17 hodin v Dělnickém domě konalo dětské odpoledne s Mikulášem. Program pro děti připravila Jitka
Holubová se svými přáteli. Dětí se sešlo 93 a kromě programu plného her, soutěží, tance a koulovačky od Mikuláše dostali i sladkou
odměnu.

Výlet do Vánočního domu a na hrad Loket
Autobus se tentokráte vypravil na západ, každý ze 45 výletníků měl samozřejmě svá očekávání i cíl. Nákupy, vánoční atmosféra,
svařák, klobása ... První zastávka byla v Karlových Varech v zámečku Doubí, ze kterého se v roce 2008 stal Vánoční dům. Každý
zvolil svoji trasu, někdo začal v kavárně, jiný v muzeu Vánoc, kde jsme při pohledu na staré ozdoby mnozí zavzpomínali na své
dětství, stejně tak i v muzeu medvědů, kterých tu mají téměř 8 tisíc a další přibývají. V hlavní expozici jsme čerpali inspiraci na
výzdobu svých domovů. Vánoční dům je otevřený celoročně, určitě doporučuji jeho návštěvu i ostatním.

Odpoledne byl na programu Loket, tradiční vánoční trhy s bohatým programem. V Lokti je spoustu zajímavostí i v podhradí, například
muzeum lázeňských pohárků, kterých je téměř 1800 a každý opravdu jiný. Na náladě trochu ubíralo velké množství lidí a překvapivě, v
prosinci zima. Měli jsme totiž velké štěstí, že nám celý den padal sníh, takže jsme zažili ty opravdové bílé Vánoce. A protože jsme
tentokrát s účastníky zájezdu nesoutěžily, dostali všichni andílka vyrobeného na Klubu 6-99.
Miroslava Kacetlová

Rybáři a rybolov v Bažantnici
Rybáři v letošním roce uspořádali tradiční rybářské závody v měsíci červnu. Opět byla velká účast dospělých účastníků i dětí
převážně přespolních. Pro všechny dětské účastníky byly připraveny ceny a v kategorii dospělých bylo oceněno 6 nejlepších.

Bohužel po těchto závodech došlo vlivem sucha a velkých veder k poklesu hladiny rybníka o cca 50 cm a nedostatku kyslíku, což
zapříčinilo velký úhyn ryb o hmotnosti cca 300 kg. Kvalitu vody zachránilo deštivé počasí v měsíci září a říjnu, což umožnilo
opětovné zarybnění rybníka. Doufejme, že v příštím roce budou lepší klimatické podmínky.

Sportovní klub Cítoliby
Sportovní klub Cítoliby má v současné době dva oddíly, a to kopané a stolního tenisu. Celkový počet členů je 134.
Oddíl kopané má A mužstvo v okresním přeboru, kde je po podzimní části na třetím místě. Horší je to s B mužstvem, které je po
polovině soutěže III. třídy na posledním místě a v jarní části nás čekají náročné boje o udržení. Mládežnický fotbal je zastoupen v
okresní soutěži starší přípravkou. Ještě před dvěma roky měl oddíl kopané další tři mužstva a to dorost, žáky a mladší přípravku.
Zde se projevil rostoucí nezájem mládeže o sport v menších vesnických klubech, kam patříme i my. Přes veškerou snahu se nám
tato mužstva nepodařilo udržet, a tak řada hráčů skončila s fotbalem úplně a někteří odešli hostovat do jiných klubů.
Mimo soutěžních utkání pořádá oddíl 2 až tři turnaje s účastí čtyř až šesti mužstev. Populární je turnaj starých gard s účastí mužstev
i z jiných okresů. Největší akcí pro děti je každoroční oslava Mezinárodního dne dětí, které se z Cítolib a okolí zúčastňuje až 250
dětí. Ty jsou po splnění 8 až 10 disciplín, odměněny menšími dárky a občerstvením. Součástí oslav jsou i zajímavé ukázky, což
letos byla práce psovodů z Vězeňské služby, letecké modely a tradiční zakončení populární pěnou od místního SDH. Realizace
této akce je náročná i finančně, a proto jsme rádi za každoroční finanční dar obce, k němuž se připojí i další sponzorské příspěvky.
V červenci reprezentovali členové SK městys Cítoliby na hrách MLP ve Zbrašíně.
Druhým oddílem klubu je oddíl stolního tenisu, který má nyní tři družstva. Dvě hrají okresní přebor I. třídy a třetí družstvo hraje
okresní přebor II. třídy. Každoroční největší akcí oddílu je Memoriál Vladimíra Šány, který vždy první sobotu v roce přiláká do
místního Dělnického domu na šest desítek hráčů od okresního přeboru až po divizi. Svaz stolního tenisu ocenil dobrou práci oddílu
tím, že jej pověřil pořádáním okresního přeboru jednotlivců v sobotu 16. prosince v prostorách Dělnického domu.

Závěrem je třeba zmínit akce, které klub realizoval při péči o svůj majetek. Největší akcí z poslední doby byla instalace automatické
závlahy na fotbalovém hřišti, která musela být ještě podpořena realizací hlubinného vrtu do hloubky 38 m, ze kterého bude systém
zásobován vodou. Stolní tenisté v sokolovně vystavěli nové zázemí tvořené šatnou se sprchami a novými toaletami. V sokolovně

bude ještě letos provedena generální oprava střechy. Tyto dosti finančně náročné akce mohou být realizovány díky prodeji
nevyužitého pozemku u starého hřiště. Významná je pro činnost klubu i každoroční dotace z rozpočtu městyse.
Závěrem přejeme do roku 2018 všem našim příznivcům pohodu, zdraví a klid, k čemuž jistě přispějí i dobré sportovní výsledky
všech našich sportovců.
Výbor SK Cítoliby

Sbor dobrovolných hasičů Cítoliby
Letošní již čtvrtý Hasičský ples, se konal v sobotu 18.listopadu 2017. Vyprodaný sál zhlédl ukázku společenského tance v podání
sourozenců Jelínkových z Taneční školy Fénix Louny, taneční vystoupení TK Luna a ani letos nechybělo vystoupení tentokrát
dorostenců místních hasičů. Připraven byl opět bufet, do kterého napekly členky sboru sladké i slané dobroty a bohatá tombola.
K tanci i poslechu hrála skupina Traxas. Členové Sboru dobrovolných hasičů tímto děkují všem přítomným za podporu a těší se
na příští ples, který se bude konat 24.11.2018.

První akcí příštího roku bude zhodnocení toho letošního na Valné hromadě, která se bude konat
16. února 2018 od 17 hodin v Dělnickém domě. Důležitou akcí budou oslavy 140. výročí
založení sboru dne 16. června 2018. O činnosti v letošním roce Vás podrobněji poinformujeme
v příštím čísle zpravodaje.
Za výbor i členskou základnu tímto přejeme všem citolibským klidné prožití Vánočních svátků a
úspěšný vstup do nového roku.

Kulturní, společenské a sportovní akce
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První vánoční bohoslužba v kostele sv. Jakuba v Cítolibech
Silvestr 2017
VI. ročník Memoriálu Vladimíra Šány ve stolním tenise
Valná hromada SDH Cítoliby
Karneval pro děti
Maškarní ples
Klub 6-99 – Velikonoční tvoření
Branný závod požárnické všestrannosti o pohár starosty městyse Cítoliby
Vítání občánků
Pálení čarodějnice

Reklamní předměty
Rada městyse schválila pořízení nových propagačních materiálů městyse. V kanceláři úřadu a v restauraci Dělnický dům si
nově můžete zakoupit TURISTICKOU NÁLEPKU za 12,- Kč a MAGNETKY se dvěma motivy za 25,- Kč.

Redakce
Vaše příspěvky, dotazy určené radním, zastupitelům či redakční radě, nebo náměty ke článkům do dalších čísel zasílejte na
adresu zpravodaj@obec-citoliby.cz a to nejpozději do 31.3.2018, kdy proběhne uzávěrka dalšího čísla. Toto vydání naleznete
také v elektronické podobě na www.obec-citoliby.cz/citolibsky-zpravodaj/. Ke komunikaci můžete využít i
www.facebook.com/Městys Cítoliby.

Užitečné kontakty a informace
ÚŘAD MĚSTYSE, Zeměšská 219, 439 02 Cítoliby:
Úřední hodiny:
PONDĚLÍ a STŘEDA 7.30–12.00 a 13.00–17.00 hod
Kontakt:
www.obec-citoliby.cz, Facebook: Městys Cítoliby
e-mail:
podatelna@obec-citoliby.cz; urad@obec-citoliby.cz
Telefony: kancelář (Eva Parkmanová, Blanka Hejlíková)
415 691 134
Petr Jindřich, starosta
415 653 455, 724 179 641
Ing. Zdeněk Borl, místostarosta
415 653 455, 602 337 544
Jana Blábolilová, prac.pro romské záležitosti 415 653 457, 728 109 382
Kateřina Varmužová, předák VPP – údržba
602 809 221

-----------------------------------------------------

OBECNÍ POLICIE, Tyršovo nám. 103, 439 02 Cítoliby:
telefon:
e-mail:

603 298 928
obecni.policie@obec-citoliby.cz

-----------------------------------------------------

MÍSTNÍ KNIHOVNA, Zeměšská 219, 439 02 Cítoliby:
Otevřeno: PONDĚLÍ 16.00 – 18.00 hod a ČTVRTEK 15.00 – 18.00 hod
e-mail:
knihovna@obec-citoliby.cz

-----------------------------------------------------

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA CÍTOLIBY:
ŠKOLA – Tyršovo nám. 56, 439 02 Cítoliby:
Telefon: ředitelna
e-mail:
skola@zscitoliby.eu
ŠKOLKA – B. Němcové 349, 439 02 Cítoliby:
Telefon: učitelky
vedoucí školní jídelny
e-mail:
skolka@zscitoliby.eu; jídelna@zscitoliby.eu

415 691 259

723 605 476
415 691 120

----------------------------------------------------PONDĚLÍ a STŘEDA 13.00 – 15.00 hod
MUDr. Anna Weberová

415 691 139

----------------------------------------------------ČESKÁ POŠTA, Zeměšská 219, 439 02 Cítoliby:
Otevírací doba:
Telefon:

-----------------------------------------------------

SLUŽBY ÚŘADU MĚSTYSE A POPLATKY:
Poplatek za svoz komunálního odpadu ze sběrných nádob (Vašich popelnic) určuje
oprávněná osoba Marius Pedersen, s.r.o., a řídí se platným ceníkem a smlouvou
uzavřenou s Městysem Cítoliby dle platné vyhlášky.
Úřad městyse Cítoliby dále poskytuje tyto služby za poplatky:
Sekání, práce motorovou pilou
200,- Kč / hod
Práce s použitím výsuvného žebříku
300,- Kč / den
Práce drtiče zeleného odpadu
100,- Kč / hod
Dopravné Multicar
14,- Kč / km
Naložení 1t materiálu
150,- Kč / t
Hlášení v místním rozhlase
30,- Kč / hlášení
Zapůjčení setu stolu a 2 lavic
100,- Kč / set / den

-----------------------------------------------------

CENÍK PRONÁJMU V DĚLNICKÉM DOMĚ:
zahrnuje pronájem a spotřebu energií (vody, plynu a elektřiny) a je stanoven
ve dvou rovinách:

ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO, B. Němcové, 439 02 Cítoliby:
Ordinační doba:
Telefon:

Louny, Rybalkova ul. (naproti autoservisu Myslivec):
Otevřeno: celoročně PONDĚLÍ až PÁTEK 8.00-18.00 hod
SOBOTA až NEDĚLE 10.00-17.00 hod
Polední přestávka: 12:00 - 12:30 (každý den vč. sobot a nedělí)
Možno uložit 200 kg objemného odpadu ročně na osobu, 200 kg stavebního odpadu
ročně na osobu, 4ks pneumatik ročně na osobu, zelený odpad, nebezpečný odpad).

PONDĚLÍ až PÁTEK 8.00–11.15 a 14.00-16.45.00 hod
Klára Ryčková, vedoucí pošty
415 691 135

-----------------------------------------------------

SBĚRNÝ DVŮR:
Cítoliby, Malíře Sochora ul., za ocelokolnou:
Otevřeno: březen – říjen
STŘEDA 17.00-18.00 a SOBOTA 16.00-17.00 hod
Možno uložit pouze zelený odpad, kov a barevné pytle na tříděný odpad. Elektroodpad
po telefonické dohodě na úřadu městyse, tel. 415 691 134.

Ceny pro místní (tj. SK Cítoliby, SDH Cítoliby, Automotoveteráni Cítoliby, Rybáři
Cítoliby, Myslivci Cítoliby, TŠ Fénix pro komerční akce a občané s trvalým pobytem
v Cítolibech pro soukromé akce – např. rodinné oslavy):
PŘEDSÁLÍ
1.000,- Kč (akce max. 12 hodin), 100,- Kč / 1 hodina
HLAVNÍ SÁL
5.000,- Kč (akce max. 12 hodin), 500,- Kč / 1 hodina
GALERIE
2.000,- Kč (akce max. 12 hodin), 200,- Kč / 1 hodina
PŘEDSÁLÍ+HL.SÁL
5.000,- Kč (akce max. 12 hodin), 500,- Kč / 1 hodina
VŠE
6.000,- Kč (akce max. 12 hodin), 600,- Kč / 1 hodina
Ceny pro ostatní jednotlivce, firmy a subjekty s komerčními účely:
PŘEDSÁLÍ
3.000,- Kč (akce max. 12 hodin), 300,- Kč / 1 hodina
HLAVNÍ SÁL
10.000,- Kč (akce max. 12 hodin), 1.000,- Kč / 1 hodina
GALERIE
5.000,- Kč (akce max. 12 hodin), 500,- Kč / 1 hodina
PŘEDSÁLÍ+HL.SÁL
11.000,- Kč (akce max. 12 hodin), 1.100,- Kč / 1 hodina
VŠE
15.000,- Kč (akce max. 12 hodin), 1.500,- Kč / 1 hodina
Ostatní služby spojené s pronájmem můžete dojednat v kanceláři úřadu (zapůjčení
kuchyňky, vč. vybavení; hasičský a technický dozor, ostraha, úklid aj.) Cena pronájmu
a ostatních služeb s ním spojených je možná i dohodou obou smluvních stran.
Cena za pronájem sálu pro hraní badbintonu (vč.raket a sítě)
150,- Kč / 1 hodina
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