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==========================================================================

Okénko do radnice:
Noví zastupitelé na svém 1. veřejném
ustavujícím zasedání dne 4.11.2014
zvolili radu městyse v tomto složení:
Petr Jindřich, starosta,
Jiřina Nováková, místostarostka
Kateřina Varmužová
Lenka Hronková
Miroslav Makarius

PTALI JSME SE: S jakým cílem vstupujete jako člen Rady městyse do následujícího volebního období? Co je Vaší prioritou,
na co se těšíte a z čeho máte naopak obavy?
Petr Jindřich: cílem pro následující období je v podstatě jasný bod našeho volebního programu, tedy Revitalizace Bažantnice. Tuto
záležitost považuji rozsahem práce a úsilím za stěžejní pro období 2014-2018. Připomínám, že bez přidělení dotace je celá akce
nerealizovatelná, to znamená, že již dnes pracuji na přípravě podání žádosti o dotaci. Na realizaci tohoto projektu se těším, ale
zároveň přiznávám, že ve mně vzbuzuje náležitý respekt.
Jiřina Nováková: prioritou je pro mne plnění volebního programu Sdružení nezávislých kandidátů Cítoliby dalším generacím. Těším
se, že se povede projekt Revitalizace Bažantnice tak, aby vznikla klidová zóna pro občany všech věkových kategorií, kde se budou
příjemně a bezpečně cítit. Těším se, že v Dělnickém domě budou akce, které zaujmou všechny obyvatele městyse. Obavy mám
z toho, aby se občané Cítolib nenechali otrávit vymyšlenými kauzami. Zodpovím a na pravou míru uvedu případná nedorozumění.
Kateřina Varmužová: členem rady jsem se stala za Hnutí na podporu dobrovolných hasičů a dalších dobrovolníků a mým cílem je náš
volební program, prioritou pak bezpečnost a ochrana majetku, podpora všech spolků a organizací působících v Cítolibech. Těším se
na skupinu zastupitelů a členů komisí a výborů, kteří určitě hodně dokáží. Obavy nemám.
Lenka Hronková: mým cílem je aktivně se podílet na veškeré činnosti městyse, zejména v kulturní, sportovní a sociální oblasti a dále
poskytovat poznatky z praxe ve správním řízení. Mojí prioritou je pořádek v obci („co je čisté, to je hezké“) a také dobré, vstřícné, nejen
sousedské vztahy mezi lidmi. Obavy zatím nemám, bude to asi tím, že jako „tým“ spolupracujeme již 8 let (2 volební období), jen
s malými změnami v zastupitelstvu a předpokládáme, co nás čeká a co od druhých očekávat.
Jaromír Makarius: do uzávěrky tohoto čísla jsme odpovědi neobdrželi.

Přejeme všem čtenářům a jejich rodinám klidné a ničím nerušené prožití
svátků vánočních a šťastný vstup do roku 2015

Aktuálně z rady a zastupitelstva:
V říjnu 2014 proběhly Volby do obecních zastupitelstev na období 2014 – 2018, ze kterého vzešlo nové zastupitelstvo:
292 hlasů
Petr Jindřich
za Občanskou demokratickou stranu
253 hlasů
Jiřina Nováková
za Sdružení CÍTOLIBY DALŠÍM GENERACÍM
203 hlasů
Jaromír Makarius
za Občanskou demokratickou stranu
197 hlasů
Miroslav Šponiar
za Občanskou demokratickou stranu
167 hlasů
František Rybka
za Občanskou demokratickou stranu
163 hlasů
Lenka Hronková
za Sdružení CÍTOLIBY DALŠÍM GENERACÍM
161 hlasů
Ing. Zdeněk Borl
za Sdružení CÍTOLIBY DALŠÍM GENERACÍM
152 hlasů
Blanka Hejlíková
za Fair play - Hnutí na podporu dobrovolných hasičů a dalších dobrovolníků
151 hlasů
JUDr. Kateřina Veselá za Sdružení CÍTOLIBY DALŠÍM GENERACÍM
139 hlasů
Kateřina Varmužová
za Fair play - Hnutí na podporu dobrovolných hasičů a dalších dobrovolníků
128 hlasů
Alena Němcová
za Českou stranu sociálně demokratickou
složila mandát 30.10.2014
100 hlasů
Miroslav Bartl
za Sdružení Za krásný městys Cítoliby – městys pro lidi
66 hlasů
Lubomír Gebelt
za ANO 2011
83 hlasů
Miroslava Ságlová
za Unii pro sport a zdraví
složila mandát 22.10.2014
73 hlasů
Helena Typoltová
za Českou stranu sociálně demokratickou
69 hlasů
Svatopluk Bláha
první náhradník za Unii pro sport a zdraví
62 hlasů
Jaroslav Ságl
první náhradník za Českou stranu sociálně demokratickou
složil mandát 3.11.2014
60 hlasů
Josef Neudert
druhý náhradník za Českou stranu sociálně demokratickou
Na svém 1. veřejném ustavujícím zasedání, které se konalo dne 4. listopadu 2014 v předsálí Dělnického domu v Cítolibech zastupitelé
městyse Cítoliby zvolili:
starostu městyse:
Petra Jindřicha
místostarostku městyse: Jiřinu Novákovou
členy rady:
Lenku Hronkovou, Jaromíra Makariuse, Kateřinu Varmužovou
kontrolní výbor:
předseda Miroslav Bartl a členové Alena Petržilková a František Rybka
finanční výbor:
předseda Ing. Zdeněk Borl, členové Věra Pokorná a Miroslav Šponiar
Rada městyse na svém 1. zasedání dne 12. listopadu 2014 zvolila:
komisi investiční, pro rozvoj obce a životní prostředí: předseda Ing. Zdeněk Borl a členové Petr Jindřich, Jaromír Makarius, Jan Pikl,
Milan Postl, Miloš Rosenbaum, Alenka Špeciánová
komisi pro kulturu, školství a sport:
předseda Blanka Hejlíková a členové Marcela Červeňáková, Lenka Hronková,
Miroslava Jirásková, Jaromír Makarius, Radka Malínková, Libuše Melcrová, Eva
Parkmanová, Marcela Rybáková, Kateřina Varmužová
komisi sociální:
předseda JUDr. Kateřina Veselá a členové: Hana Bischoftová, Jitka Gregorová,
Lenka Hronková, Jiřina Nováková, Eva Parkmanová, Jitka Wasserbauerová
redakční radu Cítolibského zpravodaje:
Petr Jindřich, Miroslava Jirásková, Blanka Hejlíková, Věra Pokorná
správce rozpočtu:
Alenka Špeciánová
stavebního technika:
Miloš Rosenbaum
členy školské rady za zřizovatele:
Jiřina Nováková a František Rybka

2. veřejné zasedání zastupitelstva městyse Cítoliby se koná 11.12.2014
od 18.00 hodin v předsálí Dělnického domu Cítoliby
srdečně zveme všechny občany.

Zápisy a usnesení z jednání rady a zastupitelstva jsou zveřejněny
na webových stránkách městyse – úřední deska.

Redakce se zeptala za Vás:
Jak to, že zase dostanou hasiči víc peněz, než ostatní sdružení?
Podle zákona o požární ochraně zřizuje jednotku Sboru dobrovolných hasičů obec. Veškerý majetek, kterým hasiči disponují, je
majetkem obce. Obec je následně zodpovědná za akceschopnost sboru (počet lidí, jejich odborná způsobilost, technika, zázemí).
V rozpočtu městyse se proto uvádí celý rozpočet hasičů – jak výdaje, tak příjmy, které jsou vícezdrojové, to znamená, že kromě
příspěvků města Louny a obcí Blšany a Chlumčany, jsou výdaje hasičů kryty prostředky poskytnutými hasičským záchranným sborem,
Ústeckým krajem, pojišťovnami, sponzorskými příspěvky aj., částka hrazená městysem Cítoliby je tedy rozdílem těchto dvou částek a
činí 124 tis. Kč ročně. Příspěvky na kulturní akce v roce 2014 činily 25 tis. Kč a poměrná část 20% z výnosů z automatů určená na
požární sport činila 7 tis. Kč. Celkem tedy hasiči v roce 2014 obdrží od městyse podporu ve výši 157 tis. Kč.
Dalším velkým spolkem, kterému městys přispívá je Sportovní klub Cítoliby, který měl v roce 2014 schválen příspěvek na činnost ve
výši 130 tis. Kč, na kulturní akce 21 tis. Kč a poměrná část 50% z výnosů z automatů určená pro SK Cítoliby činila 17 tis. Kč,
mimořádný příspěvek na pořízení nové sekačky činil 80 tis. Kč. Celkem tedy sportovní klub v roce 2014 obdrží od městyse podporu ve
výši 248 tis. Kč.

Už několik měsíců hýbe obcí „kauza Mateřská škola“, co je nového?
V měsíci listopadu proběhla v Základní i Mateřské škole hloubková inspekce, zaměřená na pedagogickou činnost i hospodaření.
O jejích výsledcích, které v písemné formě obdrží vedení školy a městyse počátkem roku 2015, budeme informovat v jarním čísle
zpravodaje.

Kolik městys zaplatil za stroj na zametání ulic?
V ulicích městyse jste v minulých dnech mohli vidět nový stroj v majetku
městyse určený na čištění ulic, tedy všech místních komunikací i např.
chodníku spojujícího Cítoliby a Louny. Celkem jde o neuvěřitelných 12,6
kilometrů ve vlastnictví městyse a komunikace v délce 1 kilometru ve
vlastnictví Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, které městysem
procházejí.
Ve výběrovém řízení byla jako vítězná vybrána nabídka od společnosti
Šípal s.r.o. s celkovou cenou vozidla 2,7 mil. Kč. Dotace od Státního fondu
životního prostředí činila 90% uznatelných nákladů, tj. z ceny vozidla a ceny za administraci výběrového řízení a dotace.
Spoluúčast městyse Cítoliby, tedy částka, kterou jsme ze svého rozpočtu na pořízení tohoto stroje vydali je 285 tis. Kč.
*********************************************************************************************************************************************************

Ze školky a školy:

HASIČI:

V neděli 30.11.2014 proběhla každoroční akce ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO STROMU. V 17 hodin předvedly školní a
školkové děti svůj adventní program v místním kostele sv.
Jakuba Většího. Poté se před budovou školy konaly trhy
s občerstvením a možností zakoupení výrobků dětí i tvořivých
paní a dam. Strom se rozsvítil bohužel jen z části, za což
vděčíme „partě místních výrostků“, která se zřejmě velice baví
poškozováním cizího majetku. Ani tato nepříjemnost však
nezkazila adventní náladu většiny návštěvníků.

V sobotu 22.11.2014 se v Dělnickém domě po 35 letech konal
Hasičský ples. Všem, kteří se podíleli na jeho přípravě i
hostům tímto děkujeme za příjemný zážitek a úžasnou
atmosféru.
členové SDH

V pátek 12.12.2014 se koná DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
V MÍSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLE. Všichni zájemci se mohou
zúčastnit výuky a tak poznat, jaké je skutečné materiální
vybavení školy, seznámit se se školním vzdělávacím
programem, učebními texty, případně se s provozem školní
družiny a zájmovými aktivitami a to od 8 hodin až do skončení
vyučování ve 12.35 hodin ve všech ročnících ZŠ. Pedagogický
sbor ZŠ rád zodpoví Vaše dotazy a těší se na Vaši návštěvu.

NADAČNÍ FOND KARLA BLAŽEJE KOPŘIVY:
uspořádal v sobotu 6.12.2014 od 16 hodin v sále Dělnického
domu Cítoliby koncert Ženského pěveckého sboru CLAVIS
CORDIUM Most. Zazněly písně chrámové, lidové i vánoční.
Jako přídavek a překvapení zazněla píseň „Aká si mi krásná“,
kterou sboristky věnovaly předsedovi Nadačního fondu K. B.
Kopřivy panu Jaroslavu Bártovi. Tuto píseň zpíval v době své
slávy Cítolibský pěvecký sbor pod vedením PhDr. Zdeňka
Šestáka a patřila k nejoblíbenějším na repertoáru.

Kulturní centrum Dělnický dům:
Plán akcí, který vždy aktualizovaný najdete i na webových
stránkách městyse Cítoliby:
11.12.2014
2. veřejné zasedání zastupitelstva městyse
12.12.2014
Vánoční večírek FUJIKOKI
13.12.2014
Vánoční večírek AISAN
31.12.2014
Silvestr s SK Cítoliby (předprodej v kanceláři úřadu)
03.01.2015
3. Ročník memoriálu Vladimíra Šány
10.01.2015
Valná hromada SDH Cítoliby
24.01.2015
Maturitní ples Gymnázia Louny OKTÁVA
07.02.2015
Myslivecký ples
14.02.2015
Ples 2CV CLUB Louny
21.02.2015
Maškarní pro děti
21.02.2015
Maškarní ples
28.02.2015
II. Reprezentační knihovnický ples
Připravujeme pro Vás:
únor 2015
Tak dámy, jedem aneb Dr(o)bečky ze života
herečky s Janou Šulcovou a Naďou
Konvalinkovou
duben 2015
Věra Martinová
září 2015
Vladimír Hron
přesné termíny včas sdělíme

Užitečné kontakty:
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
Jiřina Nováková, místostarostka
415 653 455, 774 211 408
Jana Blábolilová, prac.pro romské záležitosti
415 653 457, 728 109 382
Kateřina Varmužová, předák VPP – údržba
602 809 221
----------------------------------------------------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: Mgr. Jana Vurbsová, ředitelka
415 691 259
e-mail: skola@zscitoliby.eu
ŠKOLKA – B. Němcové 349, 439 02 Cítoliby:
Telefon: učitelky
723 605 476
Ing. Markéta Čechová, vedoucí školní jídelny
415 691 120
e-mail: skolka@zscitoliby.eu; jídelna@zscitoliby.eu
----------------------------------------------------ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO, B. Němcové, 439 02 Cítoliby:
Ordinační doba:
PONDĚLÍ a STŘEDA 13.00 – 15.00 hod
Telefon: MUDr. Anna Weberová
415 691 139
----------------------------------------------------ČESKÁ POŠTA, Zeměšská 219, 439 02 Cítoliby:
Otevírací doba:
PONDĚLÍ až PÁTEK 8.00–11.15 a 14.00-16.45.00 hod
Telefon: Gabriela Beránková, vedoucí pošty
415 691 135
-----------------------------------------------------

SBĚRNÝ DVŮR:

Cítoliby, Malíře Sochora ul., za ocelokolnou:
Otevřeno: březen – říjen STŘEDA 17.00-18.00 a NEDĚLE 16.00-17.00 hod
Možno uložit pouze zelený odpad, kov a barevné pytle na tříděný odpad.
Louny, Poděbradova ul. 2384:
Otevřeno:
PONDĚLÍ až NEDĚLE 8.00-18.00 hod

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)

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

Dále Vás zveme na:
10.12.2014
12.12.2014
24.12.2014
06.01.2015

Česko zpívá koledy (místní knihovna)
Den otevřených dveří ZŠ Cítoliby
Vánoční mše v Kostele sv. Jakuba Většího od
15 hodin
TŘI KRÁLOVÉ (máte-li zájem, aby se u Vás
zastavili – dejte nám to vědět do kanceláře úřadu
do pondělí 29.12.2014, 17 hodin, chystáme se
na koledu s místními dětmi).

Co nás čeká:
V únoru 2015 obdrží každá domácnost výměry na platbu za psy a
popelnice. Hradit můžete převodem na účet městyse, nebo
v hotovosti v kanceláři úřadu městyse.

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 15.3.2015, 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/.

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
Práce s použitím výsuvného žebříku
Práce drtiče zeleného odpadu
Dopravné Multicar
Naložení 1t materiálu
Hlášení v místním rozhlase
Zapůjčení setu stolu a 2 lavic

200,- Kč / hod
300,- Kč / den
100,- Kč / hod
14,- Kč / km
150,- Kč / t
30,- Kč / hlášení
100,- Kč / set / den

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

CENÍK PRONÁJMU V DĚLNICKÉM DOMĚ:

zahrnuje pronájem a spotřebu energií (vody, plynu a elektřiny) a je stanoven ve
dvou rovinách:
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. rodinných oslav):

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 S BAREM
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 S BAREM
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.)
Cítolibský zpravodaj 4/2014, roč. 18. Vydává a tiskne Úřad městyse Cítoliby, neprodejné.
Redakční rada: Blanka Hejlíková, Petr Jindřich, Miroslava Jirásková, Věra Pokorná

