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Okénko do radnice:
Během letošních prázdnin provedla firma Václava Ibla z Loun a pracovníci městyse stavební úpravy v kancelářích úřadu zahrnující změnu vytápění,
vyrovnání podlah, výmalbu, zabudování informačních sítí, posílení rozvodů elektro a nové podlahové krytiny. Úpravy se týkaly všech místností, ve
kterých úřad pracuje, tj. kancelář starosty, úřadovna, malá zasedací místnost s pracovním místem romské terénní pracovnice, archiv s pracovním
místem předáka údržby a kuchyňka, ve které se nyní nachází i kotel, rozvodna informačních sítí a obecního rozhlasu. Celková hodnota investice
činila 282 tis. Kč (166 tis. Kč topení, 60 tis. Kč opravy elektrorozvodů, 10 tis. Kč stavební úpravy, 22 tis. Kč podlahové krytiny, 24 tis. Kč informační
sítě). Během této rekonstrukce byly kanceláře městyse kompletně přemístěny do prostor galerie Dělnického domu. Za toleranci občanů k omezení
chodu úřadu v tomto období ještě jednou děkujeme.

Aktuálně z rady a zastupitelstva:
Radní a zastupitelé městyse se seznámili a vzali na vědomí:

Radní a zastupitelé městyse projednali a schválili:

záznam z jednání k projektu R7 Chlumčany, zkapacitnění. Jedná
se o etapu od smolnické křižovatky po sjezd Louny – východ.
Předpokládaná realizace v roce 2020.
návrh ze dne 8.7.2015 na směnu spoluvlastnického podílu
pozemku parcelní číslo 1122 za nemovitost č.p. 63 v ul. V
Poustkách, popřípadě prodej této nemovitosti za cenu dle odhadu,
jako přílohu znalecké posudky obou nemovitostí. O tomto návrhu
zastupitelé jednali již v roce 2013 a v platnosti dosud zůstávaly
usnesení zastupitelstva z 11.9.2013, tj. neschválení navržené směny
a pověření rady jednáním ve smyslu výměny pozemku za pozemek
bez č.p. 63 a přidružených staveb, které by současný majitel na své
náklady nechal odstranit. Na tento návrh však majitel nereagoval a
svůj návrh opětovně předložil s novými posudky. Radní pověřili
starostu zajištěním dalšího znaleckého posudku nemovitostí, který
by byl v případě potřeby akceptovatelný Komerční bankou a
zajištěním studie možného využití nabízené nemovitosti a možného
využití dostupných dotačních titulů. 20 minut před projednáváním
návrhu s odhadem obvyklé ceny nemovitosti autorizovaným
odhadcem nemovitostí Ing. Jiřím Vítem obdržel starosta ústní
informaci od spoluobčanů o prodeji čp. 63 třetí osobě.
sedm zásahů jednotky místních hasičů během prázdnin, přičemž
dvakrát se jednalo o požáry velkého rozsahu přesahující hranice
okresu – požár pole a lesa u Olešné na Rakovnicku a požár v areálu
Unipetrolu Záluží u Litvínova. Za oba zásahy obdržel městys a
jednotka písemné poděkování.
zápis o provedení dílčího přezkoumání hospodaření městyse
Cítoliby za první pololetí t.r. se závěrem bez zjištění chyb a
nedostatků, které bylo provedeno ve dnech 8. a 9.9.2015
pracovnicemi krajského úřadu
pravidelné informace o činnosti v ZŠ a MŠ Cítoliby,
místostarostka se účastní všech pedagogických porad organizace,
zasedání Školské rady i výběrových řízení na pracovní pozice
v organizaci.
provedení plošné deratizace financovaná SČVK na výzvu
radních

pořízení nové bubnové sekačky z důvodu potřeby posílení
technického zázemí střediska Údržby městyse vzhledem k převzetí
prostoru biokoridoru, včetně povinné údržby zeleně v následujících
dvou letech. Pořízen byl též nový křovinořez náhradou za již
vysloužilý kus. Opravena byla též hydraulika vozidla Multicar.
úhradu víceprací - oprav nad rámec zákonných požadavků
kompletní textové i grafické dokumentace Návrhu územního plánu
Cítoliby pro potřeby veřejného projednání a zahrnutí této položky do
rozpočtové změny předkládané na dnešním zasedání. Pracovní
zastupitelstvo věnované problematice schvalování nového územního
plánu se konalo 18.6.2015. Předpokládaný termín schvalování je
koncem října tohoto roku.
ze zdravotních důvodů rezignovala k 31.7.2015 na své funkce
správce rozpočtu a člena investiční komise Alenka Špeciánová.
Novou správkyní rozpočtu byla radními od 1.8.2015 jmenována Jitka
Wasserbauerová. Místo člena investiční komise zůstává prozatím
neobsazené.
pověření investiční komise projednáním potřeby přípravy názvů
nových ulic, jejichž vznik se předpokládá při nové zástavbě a
v souladu s připravovaným novým územním plánem. Podklady pro
zpracování připraví kancelář úřadu.
doplnění dětských prvků na Tyršově nám. hodnotě do 47 tis. Kč,
osazeny budou dva nové prvky – kladina na pružinách a lávka
vlnobití.
smlouvu na zpětný odběr elektrozařízení s firmou Asekol a.s.
termín 18.10.2015 pro podání žádostí o příspěvky a dotace
v roce 2016 v souladu s platnou směrnicí vyvěšenou na webových
stránkách městyse. Zároveň rada pověřila přípravou návrhů pro
přípravu rozpočtu roku 2016 své komise. Po tomto termínu bude
připraven rozpočet na rok 2016 a rozpočtový výhled na období
příštích pěti let.
předložený návrh rozpočtového opatření č. 2/2015 v rámci
závazných ukazatelů – paragrafů v důsledku skutečného čerpání
k 31.7.2015 a předpokladu čerpání k 31.12.2015. Po rozpočtové
změně činí roční příjmy 14.468 tis. Kč a výdaje, vč. splátky úvěru na
Dělnický dům 14.670 Kč. Předpokládaný stav finančních prostředků

městyse k 31.12.2015 po úhradě předpokládaného schodku 202 tis.
Kč je celkem 3.504 tis. Kč uložených na účtech a akciích.
podání žádosti o bezúplatný převod pozemků v majetku Státního
pozemkového úřadu: cesta do bažantnice vedoucí přes lokalitu, kde
bude v dohledné době zahájena výstavba nových RD; prostor před
bytovými domy a školkou je ve špatném technickém stavu, záměrem
městyse je rekonstrukce, podmínkou je vlastnictví městyse;
vlastnické podíly v pozemcích cesty za hřbitovem navazující na
pozemek ve vlastnictví městyse, na kterém je plánována výstavba
sběrného dvora, v současné době je zde deponie zeminy, komunitní
kompostárna a zadní vchod pro obsluhu na hřbitov.

Stavební akce:
V poptávkovém řízení na elektrifikaci hřbitova kancelář městyse
obeslal 5 firem, z nichž se 2 omluvily z časových důvodů a 3
nereagovaly, nebyla podána žádná řádná nabídka. Rada pověřila
správce veřejného osvětlení oceněním prací dle zpracovaného
projektu a zhotovením části do výše schváleného rozpočtu, navýšení
prostředků na dokončení investice schválili zastupitelé rozpočtovou
změnou dne 16.9.2015. Celková výše investice činí 234 tis. Kč
Nadále probíhají stavební úpravy hasičské zbrojnice. Jsou
dokončeny práce na zateplování fasády východní a severní stěny,
zateplení podhledu a izolační předstěny denní místnosti, boční
dveře, oprava komínů a říms, úpravy elektro a hromosvodu a oprava
střechy u východního štítu. Radní dále projednali nutné vícepráce na
úpravě budovy: opravu oplechování a kraje střechy u západního štítu

a opravu úžlabí a stěny k sousednímu objektu. Další práce na
zateplení západního štítu jsou dočasně pozastaveny do doby
vyjasnění případné výměny 2 ks vrat, na které městys požádal o
dotaci. Opravy vnitřních prostor zbrojnice provádějí v rámci běžného
rozpočtu svépomocí členové sboru.
Radní vzali na vědomí zamítavé stanovisko k reklamaci
restaurátorských prací na kapli sv. Apolonie v Cítolibech
vzhledem ke skutečnosti, že omítky byly poškozeny vlhkostí a
krystalizací solí. Po konzultaci s památkáři radní odsouhlasili
provedení opravy soklu kaple svépomocí pracovníky veřejně
prospěšných prací za odborného dohledu stavebního technika.
Rada se zabývala přípravou rekonstrukce komunikace Zeměšská
ul., v poptávkových řízeních byli vybráni jako administrátor dotace
společnost ACCON managers & partners, s.r.o. a jako projektant Ing.
Jana Břicháčová. V současné době probíhá administrativní a
projektová příprava akce, která je koordinována se záměrem SVS na
rekonstrukci kanalizace a vodovodu v ul. Zeměšská a plánem SUS
na opravu povrhu komunikace od křižovatky směrem na Zeměchy.
Byla dokončena, zaměřena a zkolaudována stavba „Bezbariérové
chodníky v ul. Chlumčanská“. Probíhá závěrečné vyúčtování a
administrace poskytnuté dotace. Celková výše investice činila 3,844
tis. Kč, přijatá dotace 1,084 tis. Kč a podíl městyse 2,760 tis. Kč.
Zápisy a usnesení z jednání rady a zastupitelstva jsou zveřejněny na
webových stránkách městyse – úřední deska.

Redakce se zeptala za Vás:
Počátkem prázdnin jsme byli svědky nového počinu cítolibské občanky Hanky Němcové, který sklidil veliký ohlas, proto jsme se zeptali:
Co vás přivedlo k myšlence uspořádat „Obecní tábor“? O táboře jsem přemýšlela minimálně rok, promýšlela jsem program, organizaci ... práce
s dětmi mě baví, naplňuje a těší. A zároveň si myslím, že spousta rodičů řeší, co s dětmi o prázdniny. Tato forma tábora mi přijde přívětivá jak pro
děti, tak pro rodiče.
Víme, že byly dva běhy, jaký byl jejich program? Děti si vyráběly trička, vysadily strom, zúčastnily se akce knihovny Města a obce čtou, byly
cvičit na bosu v BM studiu v Lounech, navštívily statek pana Keprty, navštívily kostel s přednáškou pana Bárty, prohlédly si faru a modlitebnu,
vyráběly z keramické hlíny s pomocí paní Jitky Šmídlové, děvčata tančila, chlapci měli Nerf bitvu v bažantnici, nechaly se tetovat, navštívily farmu ve
Slavětíně, prohlédly si hasičárnu a vyřádily se v pěně, prožily noční výpravu, plnily fotokvíz, navštívily mlýn v Brloze, vyráběly domečky, shlédly film
Jurský park v lounském kině a poslechly si přednášku Policie ČR i s názornou ukázkou. To vše doplnilo ještě koupání a hraní her.
Kolik dětí se zúčastnilo? Tábora se zúčastnilo celkem 36 dětí.
Bude další ročník? Pokud vše dobře dopadne, určitě bude.
Kdo Vám pomáhal s organizací? K ruce jsem měla čtyři skvělé pomocnice Elišku Šánovou, Elišku Vrbovou, Karolínu Popovou a Míšu
Svobodovou. A samozřejmě celá má nejbližší rodina se zapojila.
Chcete někomu touto cestou poslat vzkaz? Když se mi v hlavě zrodil nápad uspořádat v Cítolibech obecní tábor pro děti, nikdy by mě nenapadlo,
že to budou dva tak krásné týdny. Děti byly skvělé, vše šlo podle plánu, zázemí úžasné. Nikdy bych tábor nezvládla bez pomoci kamarádek a rodiny.
Zároveň bych chtěla poděkovat všem, kteří se na táboře jakkoliv podíleli – poskytnutím zázemí, pomocnou rukou, dobrou radou ... a zároveň si
vážím důvěry rodičů, kteří mi své ratolesti svěřili. Zatím vše nasvědčuje tomu, že se druhý ročník v červenci 2016 uskuteční. Už teď se moc těším :-)
Hana Němcová

Když přišla na jaře paní Hanka Němcová na úřad městyse s nápadem uspořádat letní prázdninový tábor pro děti v délce dvou týdnů, neuměli jsme
si představit, co všechno to obnáší. Paní Hanka s jejím vrozeným klidem nám vysvětlila, co všechno a jak má připravené a od úřadu potřebuje pro
děti jenom zázemí na předsálí Dělnického domu. Spokojenost dětí, které se tohoto tábora zúčastnili i jejich rodičů, vedla radní k ocenění tohoto
počinu, který výrazně přispěl k dobrému jménu městyse, za což tímto Hance Němcové děkujeme.
Rada městyse Cítoliby

Cítolibské kalendárium:
V minulém čísle jsme vám nabídli „důležité události v letech
končících pětkou:“.
K jedné z těchto událostí se v následujících řádcích vracíme a to
proto, že se 10.12.2015 dožívá významného životního jubilea
cítolibský rodák, muzikant, hudební skladatel, muzikolog …. a
v neposlední řadě objevitel a propagátor děl autorů cítolibské
skladatelské školy 18. století PhDr. Zděnek Šesták.
Již o něm bylo napsáno mnoho. Přesto se k němu dnes vracíme a
nejen novým čtenářům si dovolujeme tak významného rodáka,
v krátkosti představit či připomenout:
Zdeněk Šesták pochází z hudbymilovné rodiny. Matka byla učitelka a
zpívala v chrámovém sboru, otec hrál na violoncello v orchestru
Železničářské filharmonie v Praze. Do cítolibské obecné školy chodil
v letech 1931-1936, Reálné gymnázium v Lounech studoval v letech
1936-1944. Kompozici studoval na Pražské konzervatoři v
letech 1945-1950 u Emila Hlobila a Miroslava Krejčího. Své
hudební vzdělání doplnil paralelním studiem hudební vědy
na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy u Josefa Huttera a Jana
Němečka. V té době rovněž navštěvoval přednášky Jana
Patočky o antické filosofii. Během vojenské presenční služby v
letech 1950-1952 působil jako flétnista u Vojenské divizní hudby
ve Slaném. V letech 1952-1954 působil v Ústředním domě lidové
tvořivosti v Praze, následně v letech 1954-1957 v Armádním
uměleckém souboru Víta Nejedlého a Ústředním domě armády.
Od roku 1957 má svobodné povolání jako hudební skladatel. Je
známý tvorbou symfonickou, komorní a sborovou. Propaguje díla
autorů cítolibské skladatelské školy 18. století. V letech 19681969 byl ústředním dramaturgem symfonické, komorní a vokální
hudby v Československém rozhlasu. V rozmezí let 19911992 přednášel hudební regionalistiku na katedře hudební
vědy Filosofické fakulty Univerzity Karlovy.
Je členem Společnosti českých skladatelů, Sdružení pro soudobou
hudbu Přítomnost, Umělecké besedy a sdružení Pondělníci. V
roce 2006 mu bylo Nadací Dagmar a Václava Havlových Vize
97 uděleno uznání za přínos filosofii vzdělávání. V roce 2008 obdržel
cenu Ministerstva kultury České republiky za celoživotní přínos
české kultuře v oblasti hudby. V roce 2013 obdržel, spolu s Jiřinou
Fikejzovou, Zlatou cenu OSA za celoživotní dílo.

Chcete-li se o panu Šestákovi dozvědět více, o životě a díle,
dovolujeme si vás pozvat na výstavku, která se koná u příležitosti
jeho významného životního jubilea v sále Dělnického domu ve dnech
18.-21.10.2015. V kanceláři úřadu je možné si rezervovat
komentovanou prohlídku s výkladem.

Dne 17.10.2015 proběhne od 15.00 hodin beseda, projekce
dokumentu o Zdeňku Šestákovi z cyklu Miroslava Kukly „Rodáci“,
zvuková reprodukce Smyčcového kvartetu č. 9 (Sisyfos) a slavnostní
vernisáž výstavky „Zdeněk Šesták život a dílo“ za účasti jubilanta.
Zájemci o účast na vernisáži se mohou přihlásit v kanceláři městyse
Cítoliby a to nejpozději do 12.10.2015 osobně, nebo telefonicky na
čísle 415 691 134.

POHYB A SLOŽENÍ OBYVATEL:
V roce 2014 se v Cítolibech narodilo 10 miminek, pět chlapečků a pět holčiček, z nichž jedna zemřela při porodu. Zemřeli čtyři muži a pět žen.
Přistěhovalo se 66 nových občanů – 29 mužů a 37 žen, odstěhovalo se 21 mužů a 18 žen, tedy 39 občanů. Celkově tedy vzrostl počet občanů o 28
na 1090. Průměrný věk mužů je 38 let a žen 39 let. Nejstaršími občany zůstávají Eva Topičová, Josef Rieger a Václav Sainer.

CÍTOLIBSKÁ SVATOJAKUBSKÁ POUŤ 24.-26.7.2015:
Program letošní poutě zahájila v zahradě Dělnického domu v pátek
24. července blues-rocková kapela z Rakovníka La Banda, která
zahrála nejenom osvědčené světové hity (Cocain,Start me Up), ale i
své skladby s mnohdy vtipnými texty (Mamahotel).
V sobotu přivítal starosta Petr Jindřich první návštěvníky ve 14:30
hodin na Tyršově náměstí. Program odstartoval pohádkou „Cesta do
nebe“ v podání členek souboru Vagabundus colective. Poté
místostarostka Jiřina Nováková vyhlásila 12 vítězů letošního ročníku
soutěže O nejkrásnější rozkvetlé okno a odměnila je poukázkami ve
výši 200,- Kč na odběr květinového materiálu v Zahradnictví Vedral,
které je také sponzorem soutěže. Oceněna byla také Hanka Němcová
za příměstský prázdninový tábor, který se setkal s velkým ohlasem. Následovalo vystoupení provazochodkyně Kristýny Vlčkové, absolventky
cirkusové školy Ecole de cirque de Bordeaux ve Francii, která své umění předvedla s lehkostí, formou
pohybové humoresky. Poté se program přesunul do prostoru před morový sloup za rybníkem, kde měl
svůj stan světový rekordman, bublinář Matěj Kodeš, jehož show nadchla dětské i dospělé publikum. Po
zhruba 30 minutovém vystoupení proběhl workshop, kde si malí i velcí návštěvníci mohli vyzkoušet
Matějovu bublinkovou směs, naučit se
některé jeho triky či se nechat uzavřít do
obrovské bubliny.
Po druhé pohádce sester Vlčkových
z Vagabundus Colective – Proč je na Loiře
tolik vody nastal již očekávaný zlatý hřeb
Cítolibské poutě a to vystoupení baviče
Vladimíra Hrona, který si svou bezprostředností rychle získal obdiv především
návštěvnic poutě. Před večerní zábavou kapely Traxas vystoupila ještě jednou
provazochodkyně Kristýna, aby její umění mohli shlédnout i večerní návštěvníci akce.
Po setmění rozzářila náměstí Ohňová show Vagabundus
colective a tradiční ohňostroj doprovázený hudbou na který se
sešlo cca 500 lidí.

Sobotní program se vydařil, počasí nám přálo. Malí návštěvníci si mohli upéci staročeský perník, povozit se na konících nebo povoze, nechat se
zkrášlit Facepaintingem, či se vyřádit na pouťových atrakcích. Pro starší byly připraveny stánky
s občerstvením, medovinou, keramikou, sladkostmi a dalším zbožím. Od 14 do 18 hodin byla otevřena
fara s expozicemi slavných rodáků, výstavami k historii Cítolib, sbírkou minerálů Ing. Zbyňka Malínka a
letošní novinkou - výstavou panenek všech druhů i stáří, do které přispěly především občanky Cítolib.
V neděli se konala v kostele sv. Jakuba poutní mše, na kterou navazovala vycházka po památkách
městyse Cítoliby s komentářem předsedy Nadačního fondu K. B. Kopřivy Jaroslava Bárty, které se
zúčastnilo 51 návštěvníků nejen z Cítolib, ale i Loun a okolí. Od 15 do 17 hodin byla přístupná i fara se svými expozicemi.

Ohlédnutí za výletem:
Již několik let pořádá městys Cítoliby výlety za poznáním různých koutů Čech. Není jednoduché vybrat cíl, tak, aby byl zajímavý pro několik
generací, ale vždy se snažíme naplánovat trasu tak, aby si každý našel něco zajímavého. Bylo tomu tak i letos. Prst na mapě tentokrát ukázal na
západ. 20. června 2015 v ranních hodinách jsme vyrazili. Cílovým městem byla Plzeň. Na první pohled se může zdát, co je na tom zajímavého. Ale
už na trase je toho dosti.
Naše první zastávka byla kousek od města Kralovice, kde jsme si společně prohlédli muzeum a galerii severního Plzeňska Mariánskou Týnici
s překrásným kostelem Zvěstování Panny Marie, postaveným podle plánů Jana Blažeje Santiniho v 18. století a také zajímavou zážitkovou
expozicí, která přibližuje, jak se žilo na severním Plzeňsku v 19. stol.

V putování za historií jsme pokračovali ještě při druhém zastavení, a sice ve městě Plasy, kde je první panovnický klášter v Čechách založený roku
1144 knížetem Vladislavem II. V klášteře je možné si vybrat z několika prohlídkových tras. Pokud bychom chtěli zvládnout všechny, byl by to výlet
na celý den. My jsme vybrali dvě. Jedna skupinka si prošla trasu nazvanou „Hodinová věž s kaplemi“, ta druhá hlavní prohlídkový okruh „Konvent“.
A pak přišla konečně na řadu Plzeň. Zde jsme zvolili variantu „volný program“. A jak to dopadlo? Opravdu každý si našel „to svoje“. ZOO,
Techmania, Pivovarské muzeum, Kostel, Muzeum města Plzně, Muzeum loutek …
Počasí nám přálo a tak se 35 spokojených výletníků ve věku od 4 do 80 let, z Cítolib a blízkého okolí, vrátilo večer opět ve zdraví domů.
Kam to bude příště? To se dozvíte na stránkách tohoto Zpravodaje, z plakátů, webových stránek městyse, nebo FB. Těšíme se na vás …

Města a obce čtou:
Již podruhé jsme v zahradě Dělnického domu přivítali kooperativní
projekt knihoven „Města a obce čtou“, který během léta putoval po
celkem 13 obcích a městech. V Cítolibech jsme od 24. do 30.6.2015
prožili týden plný čtení, knížek, spisovatelů, knihovny, knihovníků a
všech příznivců čtení. Čítárna v zahradě Dělnického domu byla
otevřena denně od 13 do 18 hodin. Při počáteční nepřízni počasí
jsme využili prostor předsálí Dělnického domu. Všem co se ve svém
volném čase podíleli na organizačním a technickém zajištění
programu, tímto srdečně děkujeme a s návštěvníky se těšíme opět
za rok při třetím ročníku.

Knihovnická bojovka pro děti

Dámská pětka
LiStOVáNí s Lukášem Hejlíkem a Alanem Novotným

Motto:
Knihy jsou kompasy, dalekohledy, sextanty a mapy připravené jinými lidmi, abychom
mohli plout nebezpečnými oceány života.
Jesse Lee Bennet
Irena Fuchsová s naším zpravodajem

Pasování prvňáčků na čtenáře .

Literatura našeho regionu

autorské čtení Jaroslava Vrány z knihy Mluvící hora

Bohumilé čtení, aneb knihovníci pábitelé – scénické čtení

Ze školky a školy:
Školní rok 2014-2015 jsme zakončili školní akademií, slavnostním rozloučením s předškoláky a páťáky.

V kanceláři úřadu městyse si můžete si zakoupit CD s fotkami ze Školní akademie 2015 za 30,- Kč a 2DVD se záznamem foto a video ze
školních a školkových akcí školního roku 2014/2015 za 30,- Kč.

K 1.9.2015 bylo ve škole zapsáno celkem 40 žáků (13 prvňáčků) a ve školce 63 dětí. Pro žáky a děti je připravena výuka dle školního
vzdělávacího programu „Tvořivá škola – škola pro život“ a spousta zájmových aktivit jak ve škole, tak i ve školce (zábavná věda, šikovné
ruce, flétna, angličtina, sportovní kroužek, jóga, plavání). Škola je zapojena do projektu „Ovoce do škol“ spolufinancovaného EU (žáci zdarma
dostávají vybrané druhy ovoce a výuka je obohacena o témata týkající se zdravé výživy spojené s praktickými dovednostmi žáků). Součástí
osobnostní výchovy jsou takzvané barevné školní výukové dny, zaměřené na sebepoznávání, sebepojetí, kreativitu, způsoby komunikace,
mezilidské vztahy, seberegulace a schopnosti sebeovládání. Do tohoto školního projektu se aktivně zapojuje i školka. I v letošním roce nás
čekají akce, na kterých Vás rádi uvítáme: 27. 10. 2015 VIII. ročník výstavy „Barvy Podzimu“ přehlídka tvořivosti dětí a žáků (výstava je
instalována v budově Základní školy), 29. 11. 2015 Rozsvícení vánočního stromu a Vánoční trhy před budovou školy s adventním
kulturním programem dětí a žáků v kostele sv. Jakuba Cítoliby a tradičními vánoční trhy s občerstvením před budovou školy.

Hasiči:
V sobotu 12.9.2015 bylo na cítolibské návsi živo, i přesto, že jedna z plánovaných akcí na tento den Branný závod o pohár starosty obce byla
zrušena pro malý zájem. V 15 hodin zahájil starosta sboru Vladimír Oliva X. ročník Memoriálu Zdeňka Havla v požárním
sportu minutou ticha. Účast byla spíš komorní, ale i přesto pohodová. V klasickém i obráceném požárním útoku
soutěžily 3 družstva mužů z Cítolib (2.a 3.místo) a Obory (1.místo), družstvo cítolibských žen a jako bonus i družstvo
mladších žáků. Po splnění disciplín odpoledne plynule přešlo v tradiční Kreslení zážitků z prázdnin, kdy celkem 57 dětí
vytvořilo na silnici u hasičské zbrojnice výjevy z uplynulých prázdnin – zážitkům vévodila voda, výlety a dokonce i
setkání s čerty. Děti dostaly za svá dílka odměnu - pitíčko, sladkost a dárkový balíček. Po vyhlášení výsledků
v memoriálu jsme opékali buřty a posezení u hasičárny se nakonec protáhlo až do nočních hodin. Blanka Hejlíková, jednatel

Sportovní klub:
V minulém vydání Zpravodaje, které vyšlo těsně před prázdninami, jsme Vás informovali o tom, jaké sportovní dění můžeme očekávat v tzv.
okurkové sezoně. První akcí byl již třetí ročník turnaje starých gard za účasti mužstev Klášterce, Chožova, Zeměch a pořádajícího oddílu. Ten se
vydařil jak sportovně - první místo, tak i v rovině společenské, příjemným posezením hráčů a mnoha příznivců při country po skončení turnaje.
Ve dnech 8. a 9. srpna se konaly turnaje dorostu a žáků. Bohužel za účasti tří mužstev, neboť v obou kategoriích se na poslední chvíli odhlásil vždy
jeden účastník. Přesto byla k vidění pěkná a dramatická utkání. Turnaj dorostu domácí vyhráli a v žácích obsadili 2. místo.
V srpnu zahájila všechna mužstva tréninky na podzimní část soutěže. Pro
připomenutí je to 6 mužstev od dvou přípravek, přes žáky a dorost až po A a B
mužstvo mužů. V době uzávěrky je již odehráno 5 kol u mužů a 3 dorostu. Žáci a
obě mužstva přípravek odehrála dvě utkání. Nejlépe si zatím vede ve III. třídě B
mužstvo, které je na prvním místě. A mužstvo je v okresním přeboru na druhém
místě pouze o skóre za Černčicemi. Svými výsledky mužstva naznačují, že by
případný boj o postup do vyšší soutěže nemusel být nereálný. Nebudeme však
předbíhat, do konce soutěží je ještě opravdu daleko. Je důležité, aby sami hráči
chtěli dosáhnout úspěchu v podobě postupu a tomu podřídili svou tréninkovou a
herní morálku i nasazení. Velmi dobře si vedou i žáci, kteří jsou na prvním místě.
Co zajímavého se ještě v SK děje? Je třeba zmínit, že jsme vybrali dodavatele na
realizaci automatického zavlažovacího systému. Vlastní provedení je odvislé na
termínu přidělení peněz z MŠMT. Před dokončením je ochranná síť proti létání míčů do sousedních zahrad rodinných domů. Tato akce bude stát
klub zhruba 25 tis. Kč, což je cca 16 % našeho ročního rozpočtu a může to negativně ovlivnit naše sportovní aktivity.
V minulém čísle jsme opomněli druhý sportovní oddíl našeho klubu, kterým jsou stolní tenisté. I ti jsou se svými dvěma družstvy v okresních
soutěžích významnou součástí sportovního dění v Cítolibech. Hráči využili letní přestávky a zrekonstruovali část šatny na pěkné sociální zařízení,
které herně v sokolovně tolik chybělo. Přesto, že většinu prací provedli hráči a příznivci svépomocí, vyšplhaly se náklady k 40 tisícům. Menší část
pokryly sponzorské příspěvky a zbytek hradil SK. Tyto dvě akce nutí klub, aby po řádném zúčtování požádal Úřad městyse o mimořádný finanční
příspěvek, kterým by se alespoň částečně pokryly náklady uvedených akcí.
Závěrem přejeme všem našim příznivcům hezké sportovní zážitky na fotbale i na stolním tenisu, které jsou samozřejmě podmíněny dobrými výkony
všech našich mužstev.
Ing. Zdeněk Borl, místopředseda

Kulturní a sportovní přehled:
07.10.2015

Zdravotní přednáška o bylinkách a mastičkách na potlačení
bolesti pohybového aparátu člověka a o léčebné bylinkové
kosmetice s Karlem Štenbauerem v místní knihovně
11.10.2015 Zájezd na muzikál Sněhová královna (vyprodáno)
17.10.2015 Setkání s PhDr. Zdeňkem Šestákem
19.-21.10.2015 Výstavka „Zdeněk Šesták - život a dílo“
25.10.2015 Divadlo Pavla Trávníčka – SBOROVNA
27.10.2015 8. ročník výstavy Barvy podzimu
07.11.2015 Taneční večer pro všechny milovníky tance s TŠ Fénix
21.11.2015 Hasičský ples
28.11.2015 Předvánoční posezení nejen pro seniory (Svaz těl.pos.Louny)
29.11.2015 Rozsvícení vánočního stromu a Vánoční trhy
04.12.2015 Mikulášská pro děti
11.12.2015 Zájezd na Vánoční trhy do Drážďan
11.12.2015 Taneční večer pro všechny milovníky tance s TŠ Fénix
31.12.2015 Silvestr

Zveme Vás na fotbalová utkání na domácím hřišti:

03.10.2015
04.10.2015
04.10.2015
10.10.2015
10.10.2015
17.10.2015
17.10.2015
18.10.2015
24.10.2015
25.10.2015
25.10.2015
28.10.2015
28.10.2015
31.10.2015
31.10.2015
07.11.2015
07.11.2015

10.00 hod
14.00 hod
16.00 hod
10.00 hod
16.00 hod
10.00 hod
13.30 hod
15.30 hod
10.30 hod
09.30 hod
11.00 hod
09.30 hod
12.00 hod
12.00 hod
14.00 hod
10.30 hod
14.00 hod

mladší přípravka – Chmel Blšany
žáci – Krásný Dvůr
A tým – Peruc
starší přípravka – Dobroměřice
B tým – Buškovice
mladší přípravka – Černčice
žáci – Kovářská / Vejprty
A tým – Dobroměřice B
dorost – Krásný Dvůr / Kryry
starší přípravka – Blšany
B tým – Vrbno
starší přípravka – Krásný Dvůr
žáci – Vroutek
žáci – Chlumčany
A tým – Blažim
dorost – Louny B
A tým – Vroutek B

Elektronovela zákona o odpadech
ulehčí život spotřebitelům:
Takzvaná elektronovela zákona o odpadech, která zavádí v České
republice do praxe nové požadavky evropské směrnice, začala platit
od 1. října 2014. Některá její ustanovení nabyla účinnosti ihned, jiná
během roku 2015. Poslední změny vstoupí v platnost až v roce 2018.
Novela vychází ze Směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických a
elektronických zařízeních, která mimo jiné nařizuje členským státům,
aby - na základě uplatnění zásady rozšířené odpovědnosti výrobce dosáhly stanovené minimální úrovně sběru vypočítané z průměrného
množství elektrozařízení uvedených na trh za předcházející tři roky.
V roce 2016 to má být 40 %, v roce 2021 už 65 %.
Pro splnění tohoto cíle plánuje Ministerstvo životního prostředí,
prostřednictvím návrhu Plánu odpadového hospodářství ČR pro roky
2015-2024, meziročně navyšovat zpětný odběr a oddělený sběr o 5
%. Stávající úroveň sběru se pohybuje na úrovni 30 %.
Nové povinnosti
V novele je s platností od 1. 10. 2014 uzákoněna například povinnost
prodejců elektra s prodejní plochou větší než 400 m2 zdarma
odebírat a předávat k recyklaci všechny malé spotřebiče bez nutnosti
zakoupit nové zboží.
Nikdo jiný než zpracovatel, prodejce nebo provozovatel sběrného
dvora či jiného místo zpětného odběru, už také nesmí přijímat
elektrozařízení a elektroodpady. Výkupny kovů, ale i sběrné dvory,
pokud nemají smlouvu s výrobcem nebo s provozovatelem
kolektivního systému, tedy musejí tyto věci odmítnout. S tím souvisí
také ta část novely, podle které vyjma zpracovatele nesmí nikdo
elektrozařízení nebo elektroodpad jakkoliv upravovat, využívat nebo
odstraňovat.
I při prodeji elektra přes internet je nyní povinné informovat o
způsobu zajištění jeho zpětného odběru, sběrná místa musejí být
povinně zřízena ve všech obcích a městských částech s více než
2000 obyvateli.
Další ustanovení elektronovely se týkají nových povinností výrobců a
jimi zřízených kolektivních systémů. Od 1. ledna 2015 musejí
například vést evidenci toku zpětně odebraných spotřebičů z míst
zpětného odběru až po zpracovatele.
S platností od 1. června roku 2015 má také vzniknout jednotný
registr míst zpětného odběru za účelem sdílení informací pro
spotřebitele o možnosti odevzdat elektrozařízení. Údaje do něj
budou poskytovat prostřednictvím dálkového přístupu všichni výrobci
a provozovatelé míst zpětného odběru. Tento registr tak bude
jediným a jednotným zdrojem pro občany, pokud budou hledat, kde
mají odevzdat své spotřebiče a nemusejí informace vyhledávat na
webových stránkách jednotlivých systémů (www.mzp.cz).
Novela mění také rozdělení jednotlivých druhů spotřebičů do skupin.
Ze stávajících 10 se stane pouze šest. Změna ale vstoupí v platnost
až k 15. 8. 2018 a bude mít dopady především na výrobce a
zpracovatele.

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 4.12.2015, 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/ Městys Cítoliby.

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
e-mail:
skola@zscitoliby.eu
ŠKOLKA – B. Němcové 349, 439 02 Cítoliby:
Telefon: učitelky
Ing. Markéta Čechová, vedoucí školní jídelny
e-mail:
skolka@zscitoliby.eu; jídelna@zscitoliby.eu

415 691 259

723 605 476
415 691 120

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

ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO, B. Němcové, 439 02 Cítoliby:

Ordinační doba:
Telefon:

PONDĚLÍ a STŘEDA 13.00 – 15.00 hod
MUDr. Anna Weberová

Otevírací doba:
Telefon:

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

415 691 139

----------------------------------------------------ČESKÁ POŠTA, Zeměšská 219, 439 02 Cítoliby:
-----------------------------------------------------

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.
Louny, Rybalkova ul. (naproti autoservisu Myslivec):
Otevřeno: celoročně
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).

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

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:
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
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.
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