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Poděkování
Vážení čtenáři,
máte v ruce druhé číslo letošního jubilejního X. ročníku Cítolibského zpravodaje. Do Cítolib
jsem se přistěhovala z Prahy, kde mi velmi vadila anonymita velkého města, ruch a nemožnost
vídat se každý den s lidmi, které znám. Byla jsem na mateřské dovolené a chtěla jsem mít
známé, proto v době, kdy mi paní Kopicová předala Místní knihovnu, tehdy ještě na zámku,
jsem začala pořádat večery někdy s hosty, někdy jen tak při čaji s knihou. Jednou přijala mé
pozvání vydavatelka Svobodného hlasu Květa Tošnerová. Nejdříve četla ze svých humorných
povídek a potom jsme si jen tak povídaly. Navrhla mi, abych začala vydávat zpravodaj. Velký
rozdíl mezi prvním a posledním číslem je na první pohled vidět. Za těch deset let se jeho
podoba hodně změnila a myslím, že vždy k lepšímu.
Chtěla bych tímto poděkovat všem, kteří do zpravodaje přispívali a stále přispívají, všem, kteří
mi při přípravě pomáhají a Obecnímu úřadu, který mi důvěřoval a vydávání zpravodaje vždy
financoval. Zároveň bych ráda vyzvala všechny ty, kteří se chtějí s ostatními podělit o svou
životní zkušenost k napsání příspěvku, který bychom otiskli v některém z dalších čísel. Těším
se na další spolupráci.
Cítoliby 6.11.2005
Věra Pokorná

Přejeme všem spoluobčanům
příjemné prožití svátků vánočních
a šťastný nový rok 2006
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Pár slov od starosty
Vážení spoluobčané,
bohužel i tentokrát začnu svých pár slov zmínkou o vandalismu vyskytujícím se v obci. Jde
zejména o poničení nové výsadby v Bažantnici. Stále nacházíme úmyslně poškozené, či
vytrhané stromy. Je smutné, že stromy někomu vadí a má potřebu si na nich dokazovat svoji
sílu. Dalším případem nehorázného vandalismu a drzosti je skutečnost, že kdosi odcizil
betonové skruže bránící vjezdu do Bažantnice ze silnice na Chlumčany. Viník však není znám
a tak se o zahrazení vjezdu bude muset opět postarat obec. Při nápravě škod způsobených
vandaly pak musí obec vydávat prostředky, které bychom jinak mohli použít na investice.
Například celková oprava mostku v Bažantnici zdemolovaného v březnu stála téměř 55 tis. Kč.

Letošní červencová bouřka poničila z velké části střechu Dělnického domu. Na její opravu bylo
vypsáno poptávkové řízení, které vyhrála firma pana H. Kornhäusera. Oprava střechy, která
stála 135 tis. Kč bude v 90% výši pokryta z pojistného plnění.

Dále bych se rád zmínil o významném životním jubileu cítolibského rodáka PhDr. Zdeňka
Šestáka, který letos v prosinci oslaví své 80. narozeniny a je čestným občanem obce od roku
1993. K této příležitosti se 8.10.2005 konal koncert ve Vrchlického
divadle v Lounech, kterého se zúčastnili i obyvatelé Cítolib. Obecní úřad
panu Šestákovi věnoval akvarel s motivem Cítolib, jehož autorem je Ivan
Borl. Společně s Nadačním fondem K. B. Kopřivy se obecní úřad na
pořádání koncertu podílel i finančně.
Rád bych Vás i tentokrát požádal o Vaše příspěvky a názory na dění v
obci, na Vaše návrhy týkající se rozvoje obce. Je možné je zaslat na
adresu Obecního úřadu, eventuálně vhodit do naší poštovní schránky,
kdo by raději využil elektronické pošty, zde je naše adresa:
ou.citoliby@quick.cz.
V Cítolibech dne 25.10.2005

Václav Karban, starosta obce
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Informace Obecního úřadu

Úvodem
Vzhledem ke skutečnosti, že záležitostí projednávaných Zastupitelstvem a Radou obce je čím
dál větší množství, rozhodly jsme se, že nebudeme pokračovat v dosavadním systému
publikování zápisů z jednotlivých jednání těchto orgánů. Namísto toho Vám nabídneme
samostatné články popisující významné události a postup jejich řešení.
Jen pro připomínku členy rady obce jsou, tudíž řeší a rozhodují: Václav Karban, Jaromír
Makarius, Josef Neudert, Alena Němcová, Jiřina Nováková. Vyšším schvalovacím orgánem
obce je Zastupitelstvo, jehož členy jsou výše uvedení radní a dalších deset členů: Svatopluk
Bláha, Stanislav Hádek, Jiří Hotový, Petr Jindřich, Petr Menčík, Alena Petržilková, Milan
Postl, Zdeňka Ryčková, Miroslav Šponiar, Helena Typoltová.
Cítoliby 6.11.2005
Věra Pokorná, Blanka Hejlíková

Obecní symboly
Celkem zastupitelé vybírali ze sedmi návrhů na obecní znak a jednadvaceti vlajek. Všechny
tyto návrhy byly zveřejněny na vývěsní tabuli a internetových stránkách, aby se k nim mohli
vyjádřit všichni spoluobčané, k našemu zklamání tak učinilo pouze 31 osob. Nakonec
zastupitelé schválili jako obecní symboly variantu znaku zelený štít se zlatými přenosnými
varhanami pod mincí s vyraženým znakem českého lva; a vlajku zeleného listu se zlatými
přenosnými varhanami pod mincí s vyraženým znakem českého lva, poměr šířky k délce listu
je 3:2. Obecní symboly již byly schváleny Parlamentem ČR.
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Nabídka stavebních pozemků
Obec Cítoliby nabízí touto formou kompletně zasíťované stavební pozemky pro individuální
výstavbu rodinných domů. Pozemky se nacházejí v ulici Na Aleji nad bývalou sušárnou.
K prodeji bude nabízeno osm stavebních pozemků po zhruba 1.000 m2 a tři pozemky o
výměře kolem 850 m2. V současnosti jsou položeny všechny inženýrské sítě až na nový rozvod
nízkého napětí elektrické energie, který bude realizován pravděpodobně ihned z jara. Zároveň
upozorňujeme případné zájemce, že je to ze strany obce jediný prodej stavebních pozemků,
protože Obec Cítoliby jiné pozemky nevlastní.
Cena se bude pohybovat v intencích za které jsou prodávány stavební pozemky okolními
obcemi našeho regionu. Záměrem obce je za získané finanční prostředky realizovat
rekonstrukci chodníků v nejvíce frekventovaných ulicích a to hlavně v ulici Lounská,
Skladatele Kopřivy a Chlumčanská.
Zájemci o stavební pozemky nechť své písemné žádosti zasílají na adresu Obecního úřadu
v Cítolibech, Zeměšská 219, 439 02 Cítoliby, e-mail: ou.citoliby@quick.cz.
V Cítolibech dne 25.10.2005
Josef Neudert, místostarosta obce

Nové inženýrské sítě v obci
● Vzhledem k nové výstavbě v obci, bylo schváleno a provedeno zřízení vodovodu a kanalizace
ve Škroupově ulici. Na zhotovení stavby bylo provedeno výběrové řízení, které vyhrála
společnost EKOSTAVBY Louny s.r.o. s cenovou nabídkou 369 tis. Kč.

● Další lokalitou, která je určena k nové výstavbě je ulice Na Aleji a z tohoto důvodu i zde bylo
schváleno a provedeno zřízení kanalizace (vodovod byl zřízen již v loňském roce). Na
zhotovení bylo provedeno výběrové řízení, které vyhrála společnost EKOSTAVBY Louny s.r.o.
s cenovou nabídkou 803 tis. Kč. Zřízení elektrických přípojek by mělo proběhnout ještě
v letošním roce a OÚ za něj zaplatí 360 tis. Kč.
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Povedlo se díky dotacím
● Během tohoto roku jsme podali celkem 12 žádostí o dotace a z toho 3 byly úspěšné. Největší
radost nám udělalo získaní dotace od Ministerstva pro místní rozvoj na restaurování tří
barokních soch sv. Prokopa, sv. Linharta, sv. Barbory a zhotovení ochranného kovaného plotu
okolo Sloupu Nejsvětější trojice, který byl v loňském roce restaurován. Rada obce na svém 14
zasedání dne 13.7.2005 vyhodnotila výběrová řízení na výše uvedené akce. Opravu soch
provede restaurátor Radomil Šolc (v loňském roce prováděl opravu Sloupu Nejsvětější
Trojice) a ochranný kovový plot okolo zmiňovaného sloupu provede umělecký kovář Petr
Podzemský. Celkové náklady na obě akce činí 736 tis. Kč, z čehož obec uhradí 231 tis. Kč.

●

Zřejmě největším překvapením pro
žáky a zaměstnance místní základní
školy v novém školním roce byla
vyměněná plastová okna, která byla
částečně
financována
z dotace
Programu pro obnovu vesnice od
Krajského úřadu v Ústí nad Labem.
Rada obce vybírala z osmi cenových
nabídek a na svém 14 zasedání dne
13.7.2005 se rozhodla pro nabídku
společnosti NOUEMONT s.r.o. Slaný.
Výměna oken stála celkem 684 tis. Kč,
obec uhradila 300 tis. Kč.

● V létě 2005 bylo provedeno závěrečné vyúčtování přiznané podpory SFŽP na změnu zdroje
tepla v MŠ Cítoliby. Z přijatých finančních prostředků bylo uhrazeno zateplení stropu v MŠ
Cítoliby, na jehož zhotovení bylo vypsáno poptávkové řízení, které vyhrála firma pana Z.
Kopty. Zateplení stálo celkem 72 tis. Kč.

● V minulém týdnu nám bylo oznámeno přidělení nadačního příspěvku v rámci grantového
kola Fondu T-Mobile na opravu soch sv. Václava a sv. Jana Nepomuckého, které budou
realizovány v příštím roce.
●

Bohužel se nám ani v letošním roce nepodařilo získat dotaci na projekt „Oprava rybníka
Bažantnice“, přestože byly podány dvě žádosti, ke Státnímu fondu životního prostředí a k
Ministerstvu pro místní rozvoj ČR a Centru pro regionální rozvoj ČR v rámci Grantového
schématu pro ochranu životního prostředí a udržitelný rozvoj v příhraničních oblastech. O
dotaci na tento projekt budeme žádat i v příštím roce.

Prodej obecního domu č.p. 329
Na základě rozhodnutí Zastupitelstva obce ze dne 15.12.2004 v letošním roce probíhá
schválený postup prodeje obecního domu č.p. 329 z důvodu velké finanční náročnosti na jeho
opravy a údržbu. Advokátní kancelář obeslala stávající nájemníky nabídkou na odkoupení
bytů, které mají pronajaty. Vzhledem k tomu, že jejich zájem byl malý a reagovali většinou až
na osobní návštěvu zaměstnanců OÚ, rozhodlo Zastupitelstvo na svém 13. zasedání dne
16.9.2005, že dům prodá třetí osobě s podmínkou zachování nájemních vztahů se stávajícími
nájemníky. V současné době probíhají jednání s realitními agenturami.
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Úpravy hasičské zbrojnice
V letošním roce byly prostředky rozpočtu jednotky Sboru dobrovolných hasičů Cítoliby z velké
části investovány do oprav budovy hasičské zbrojnice.

●

V poptávkovém řízení na realizaci projektu úpravy systému ústředního topení objektu
požární zbrojnice v Cítolibech, včetně náhrady stávajícího kotle na tuhá paliva kotlem
plynovým a náhrady stávajícího rozvodu novým dimenzovaným na nucený oběh, bylo
osloveno celkem pět zájemců. RO na svém 10. zasedání 18.5.2005 z předložených cenových
nabídek vybrala nabídku společnosti HAGAS servis s.r.o. v celkové hodnotě 105 tis. Kč
s nejdelší zárukou na práci (60 měsíců).

● V poptávkovém řízení na stavební úpravy sociálního zařízení hasičské zbrojnice byly RO
předloženy tři cenové nabídky. RO na svém 12. zasedání 15.6.2005 vybrala cenovou nabídku
firmy Zdeněk Kopta, Cítoliby v celkové hodnotě 203 tis. Kč, která je cenově nejvýhodnější a
má nejdelší záruku 72 měsíců na provedené práce. Požadovaná dotace na tuto akci bohužel
nevyšla a tak jsme museli hledat jiné cesty financování. Starosta a místostarosta navštívili
zástupce Města Louny Ing. Jana Kernera za účelem zvýšení rozpočtové částky na opravy
hasičské zbrojnice. Vzhledem ke skutečnosti, že se jednalo o nezbytné opravy, budou
vynaložené náklady provozní a Město Louny je zahrne do svého rozpočtu na rok 2006 dle
uzavřené smlouvy na úhradu provozních nákladů jednotky SDH nám totiž náklady za běžný
rok hradí po jeho vyúčtování v měsících lednu až únoru roku následujícího. Z výše uvedených
skutečností vyplývá, že v letošním roce musíme výdaje na opravy zaplatit z rozpočtu obce a v
roce příštím nám bude částka proplacena Městem Louny. Tento postup financování byl
schválen na 13. zasedání Zastupitelstva obce dne 16.9.2005.

Pozemky
● Zastupitelstvo obce na svém 12. zasedání dne 10.6.2005 schválilo návrh směnné smlouvy
s Radkem a Miroslavou Mockerovými na výměnu parcel č. 722/172 a 723/3 (část komunikace
vedle MŠ a prostranství před bytovými domy 336 a 337) za parcely č. 550/66, 550/67 a 1171
(orná půda) v majetku Obce Cítoliby.
● Zastupitelstvo obce schválilo na svém 13. zasedání dne 16.9.2005 návrh na prodej pozemku
v Chlumčanské ulici p.p.č. 119/17 za cenu 70,- Kč/m2 panu Lubomíru Gebeltovi za účelem
stavby rodinného domu.
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● Zastupitelstvo obce schválilo na svém 13. zasedání dne 16.9.2005 návrh na prodej pozemků
v Zeměšské ulici p.p.č. 380 za cenu 100,- Kč/m2, p.p.č. 634/5 za 50,- Kč/m2 paní Želmíře
Berkiové (pozemky pod a okolo č.p. 334) a dále návrh na prodej pozemků v Zeměšské ulici
p.p.č. 381 za 100,- Kč/m2, p.p.č. 634/2 za 50,- Kč/m2 panu Jaroslavu Červenkovi (pozemky
pod a okolo č.p. 335). Pozemky byly geometrickým plánem odděleny tak, že v majetku obce
zůstaly zachovány obě příjezdové komunikace k okolním pozemkům.
●

Advokátní kancelář Trkovský sen & jun (AK) předložila na žádost RO stanovisko právního
zástupce nezletilých dětí Šuhajových JUDr. Petra Hrabáka k prodeji pozemků v lokalitě
Chlumčanská za tržní cenu. RO na svém 12. zasedání dne 15.6.2005 rozhodla nepodnikat další
kroky k odkoupení výše uvedených pozemků z důvodu velké finanční náročnosti celé akce. Na
odpověď RO reagoval JUDr. Petr Hrabák dalšími dvěmi cenovými nabídkami (za 200,- a 225,Kč/m2). RO odpověděla, že trvá na svém rozhodnutí že přijatelná je pouze odhadní cena
obvyklá dle znaleckého posudku vyhotoveného znalcem v oboru odhadu ceny nemovitostí (na
k.ú. Cítoliby se tato cena pohybuje okolo 50,- Kč/m2).

●

RO předložila ZO jako informaci své rozhodnutí koupit p.p.č. 722/179 o výměře 328 m2
(část ulice Ke Hřišti) s tím, že paní Ludmila Mühlbergová je ochotna svůj podíl prodat za 10
tis. Kč + náklady a paní Milena Vítkovská za stejných podmínek jako spoluvlastnice – tzn.
cena pozemku bude činit celkem 20 tis. Kč + náklady. Během vyřizování koupě pozemků
předložila své nové stanovisko majitelka ½ p.p.č. 722/179 paní Ludmila Mühlbergerová, která
navyšuje svůj požadavek z 10 tis. Kč + náklady řízení na 18 tis. Kč + náklady řízení. RO se na
svém 20. zasedání dne 5.10.2005 rozhodla neakceptovat navýšení ceny paní Ludmilou
Mühlbergerovou a pověřila AK Trkovský jednáním s paní Vítkovskou o možnosti koupi její ½
p.p.č. 722/179 za cenu původně schválenou.

Městys
Zastupitelstvo obce se na svém 13. zasedání dne 16.9.2005 připojilo k podpoře výzvy Obecních
úřadů Krucemburk a Libice nad Doubravou, která podporuje záměr získat zpět titul „městys“.
Dle předložné výzvy tuto svou podporu zaslalo Ministerstvu vnitra ČR, Parlamentu ČR a
Senátu ČR. Dne 3.10.2005 jsme obdrželi oficiální stanovisko Ministerstva vnitra ČR s tím, že
z diskuze, která o této problematice proběhla v podvýboru pro veřejnou správu, vyplynul závěr
se touto problematikou perspektivně zabývat.

Údržba zeleně
● Rada obce na svém 11. zasedání dne 1.6.2005 vybírala ze tří cenových nabídek na frézování
pařezů a vybrala nabídku firmy Oldřich Honka – sadové úpravy, Cítoliby v celkové výši 31 tis.
Kč, která byla cenově nejvýhodnější.

●

Poptávkové řízení na výsadbu zeleně bylo vyhodnoceno na 13. zasedání Rady obce dne
29.6.2005. Byly předloženy dvě cenové nabídky na výsadbu zeleně v lokalitách „Cítoliby – ul.
Skl. Kopřivy a nám. M. Tyrše“ a „Cítoliby – parčík u nákupního střediska“, další dvě oslovené
společnosti cenové nabídky nezaslaly. RO vybrala cenovou nabídku firmy Oldřich Honka –
sadové úpravy, Cítoliby v celkové výši 120 tis. Kč, která byla cenově nejvýhodnější.
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● Rada obce rozhodla, že do konce roku 2005 bude údržba zeleně prováděna nadále vlastními
prostředky s tím, že po ukončení pracovních poměrů na veřejně prospěšné práce (VPP) budou
na místa pracovníků pečujících o zeleň a úklid v obci přijati dva stálí zaměstnanci s podporou
od Úřadu práce v Lounech. RO rozhodla, že od počátku roku 2006 bude údržba zeleně
prováděna dodavatelsky s výjimkou areálu MŠ, obou hřišť a hřbitova, o které budou nadále
pečovat zaměstnanci. K tomuto rozhodnutí Rada obce dospěla po zjištění předpokládané
situace stavu pracovníků na VPP v roce 2006. Zástupce Úřadu práce v Lounech starostu
informoval ve smyslu, že pracovních míst VPP bude v roce 2006 pro Lounsko celkem 300 a
budou přidělováni pouze obcím v poměru dle nezaměstnanosti.
● Poptávkové řízení na údržbu zeleně ve vybraných lokalitách v roce 2006 bylo vyhodnoceno
na 22. zasedání Rady obce dne 2.11.2005. Předloženy byly tři cenové nabídky, RO vybrala
cenovou nabídku firmy Oldřich Honka – sadové úpravy, Cítoliby ve výši 322 tis. Kč, která je
cenově nejvýhodnější.

Opravy komunikací
Ing. Pavel Adamec dokončil a předal OÚ Cítoliby projektovou dokumentaci stavební akce
„Rekonstrukce komunikací, obec Cítoliby“. Místostarosta předložil RO na jejím 22. zasedání
dne 2.11.2005 soupis celkové ceny oprav komunikací dle projektu Ing. P. Adamce, která činí
bezmála 18 mil. Kč, zároveň RO předložil návrh vybraných komunikací (popř. částí) určených
k rekonstrukci v roce 2006 v celkové hodnotě oprav 6 mil. Kč. Jedná se o nejfrekventovanější
komunikace a vznik několika nových přechodů pro chodce. RO odsouhlasila zahrnutí
předloženého návrhu na opravy komunikací do návrhu rozpočtu obce 2006 s tím, že na
opravy budou podány žádosti o dotace.

Pojištění majetku obce
RO na svém 9. zasedání dne 4.5.2005 projednala nabídky České pojišťovny a.s., Hasičské
vzájemné pojišťovny a.s. a Pojišťovny Generali a.s. na pojištění majetku obce v nových cenách
a v cenách stanovených OÚ. Předložené nabídky byly srovnány se stávající pojistnou
smlouvou u České pojišťovny, a.s. a RO rozhodla o jejím zachování s tím, že bude připojištěna
budova ocelokolny.
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Návrh rozpočtu na rok 2006
Rada obce na svém 22. zasedání dne 2.11.2005 projednala návrh místostarosty na investiční
akce, které by měly být zahrnuty do plánovaných výdajů rozpočtu roku 2006: rekonstrukce
komunikací a chodníků á 6 mil. Kč, rekonstrukce Bažantnice á 1 mil. Kč + dotace; zalesnění
Bažantnice á 1 mil. Kč + dotace; restaurování soch sv. Jana Nepomuckého a sv. Václava 0,1
mil. Kč + dotace T-Mobile; oprava hřbitovní zdi 200 m á 0,3 mil. Kč. Částka přepokládaných
příjmů nad rámec běžných rozpočtovaných příjmů činí 9 mil. Kč: prodej parcel Na Aleji á 5
mil. Kč; RWE (dříve Severočeská plynárenská) á 2 mil. Kč; prodej č.p. 329 á 1 mil. Kč; běžně
volné rozpočtové prostředky á 1 mil. Kč. RO odsouhlasila zahrnutí navrhovaných příjmů a
výdajů do návrhu rozpočtu obce 2006 s tím, že do návrhu výdajů budou dále zahrnuty
zbudování kanalizace v Máchově ul. á 0,1 mil. Kč a výměna oken a oprava fasády Dělnického
domu á 0,4 mil. Kč + dotace.

Neinvestiční náklady MŠ
RO na svém 13. zasedání dne 29.6.2005 projednala způsob financování neinvestičních
nákladů MŠ. Na základě změny školského zákona je obec povinna zajistit podmínky pro
předškolní vzdělávání v posledním roce před zahájením povinné školní docházky pro děti s
místem trvalého pobytu na jejich území. Tzn., že má vlastní MŠ, nebo hradí náklady MŠ v
jiných obcích, je to tedy stejné jako u financování neinvestičních nákladů ZŠ – vzhledem k
tomu, že máme vlastní ZŠ, nemáme povinnost tyto příspěvky hradit a stejně tak naopak
(Louny nemusí hradit příspěvky nám za děti s trvalým pobytem v Lounech, tedy např.
Brložské děti). RO odsouhlasila podepsáním vzájemných smluv o úhradě neinvestičních
nákladů na žáky lounských MŠ a žáky MŠ Cítoliby. Zároveň RO projednala ředitelkou MŠ
předloženou výši neinvestičních nákladů na žáka v MŠ Cítoliby. V současné době činí školné
200,- Kč a při nepravidelné docházce 100,- Kč. Ředitelka navrhla zvýšení školného na 250,Kč a 125,- Kč a RO toto navýšení odsouhlasila.

Kalendář Cítoliby 2006
Radě obce byla na jejím 13. zasedání dne 29.6.2005 předložena nabídka Nakladatelství
DIGON na zhotovení kalendáře Cítoliby 2006 s historickými fotografiemi obce v porovnání se
současností. Předběžné náklady na zhotovení 1 kalendáře, rozměr 30x45 (A3) 7 listů v nákladu
100 ks činí 23 tis. Kč. Pracovnice OÚ oslovily celkem 36 podnikatelů z Cítolib, z nichž se již 27
vyjádřilo a přislíbený příspěvek ke dni 24.8.2005 činí 23 tis. Kč. RO na svém 17. zasedání dne
24.8.2005 odsouhlasila zadání zhotovení kalendáře nakladatelství DIGON v celkovém počtu
200 ks s uvedením jmen přispívajících podnikatelů; RO rozhodla, že konečná prodejní cena
kalendáře bude činit 80,- Kč/ks, každý z podnikatelů obdrží smlouvu na jím poskytnutý
příspěvek a dva výtisky kalendáře na částku příspěvku 1 tis. Kč.
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Větrné elektrárny
Místostarosta předložil RO na jejím 13. zasedání dne 29.6.2005 mapku Schématického
zobrazení větrného parku, jehož vystavění podporovaly některé okolní obce a probíhala
jednání na místní úrovni zda postavit, či ne. Přestože byl postoj RO odmítavý, rozhodla se
nevstupovat oficiální cestou do probíhajících jednání vzhledem ke skutečnosti, že o celé
záležitosti nebyla informována úřední cestou. Dále považovala za nutné o celé záležitosti
informovat občany Cítolib formou vyvěšení informací na úřední desce a internetových
stránkách. Většina obyvatel okolních obcí se postavila proti stavbě větrných elektráren a jejich
zastupitelé to respektovali.

Sochy Matyáše Brauna
RO na svém 15. zasedání dne 27.7.2005 projednala usnesení č. 263/2005 Rady Města Louny
(RM LN) ze 119. zasedání, které se konalo dne 13.7.2005 a vyjadřuje svůj jednoznačný zájem o
přemístění soch Matyáše Brauna z kostela v Libotenicích na území města Loun a doporučuje
jejich umístění do prostoru mezi kostelem sv. Mikuláše a budovou Oblastního muzea Louny.
RO rozhodla na vzniklou situaci reagovat dopisem adresovaném MÚ Louny, Národnímu
památkovému ústavu Ústí nad Labem, děkanství Římskokatolické církve v Lounech a
biskupství Římskokatolické církve v Litoměřicích s vyjádřením jednoznačného zájmu obce
Cítoliby o umístění soch Matyáše Brauna v obci.

Spolupráce ve věcech stavebních
Pan Karel Skočdopol předložil RO na jejím 15. zasedání dne 27.7.2005 oznámení, že odstupuje
z členství v komisi výstavby a dále podává výpověď ze smlouvy na poradenskou a inženýrskou
činnost pro Obecní úřad Cítoliby ze dne 12.1.2005. Starosta na žádost radních osobně
projednal situaci s panem Karlem Skočdopolem, ten však trval na svém oznámení a výpovědi
a tím považoval svou spolupráci s Obcí Cítoliby za ukončenou. Na žádost RO souhlasil se
spoluprací ve věcech stavebních a s členstvím ve stavební komisi pan Zdeněk Kopta.
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Informační systém veřejné správy
RO na svém 17. zasedání dne 24.8.2005 projednala nabídku společnosti PROFIDATA na
software (SW) informačního systému veřejné správy (ISVS), který obsahuje sbírky zákonů,
věstníky, finanční zpravodaj a poskytuje aktuální, historická i dopředná znění dokumentů.
Systém má Atest na shodu komerčního software se standardy ISVS. Cena pořízení SW činí 14
tis. Kč a roční aktualizace 11 tis. Kč. V současné době činí náklady na pořízení sbírek zákonů
vč. vazby, věstníků, finančního zpravodaje a dalších zákonných předpisů pro obec průměrně
14 tis. Kč ročně. Možnost zrušení odběru tištěné formy výše uváděných předpisů bylo
konzultováno se zástupkyní Ministerstva vnitra, odborem kontroly paní Serafínovou, která RO
poskytla písemné Stanovisko Ministerstva vnitra ČR ze dne 18.8.2003. RO souhlasí se
zakoupením informačního systému PROFIDATA a zrušení předplatného tištěných verzí výše
uvedených předpisů. V případě plnění povinnosti obce umožnit nahlížení do Sbírky zákonů
dle zákona 309/1999 bude tato splněna zapůjčením Sbírky zákonů od zastupující advokátní
kanceláře.

Informační tabule
Paní Věra Pokorná předložila RO na jejím 18. zasedání dne 7.9.2005 návrh na zřízení 2 ks
tabulí s informacemi o památkách a historii obce, o velikosti 70x50 cm na návsi v Cítolibech
na nově zřízené turistické trase, která přes Cítoliby vede a pokračuje na Brloh okolo potoka,
kde se stejné tabule právě instalují. Na základě předběžného jednání s Klubem českých turistů
by jednu z tabulí v hodnotě 4 tis. Kč uhradili. RO odsouhlasila zřízení výše uvedených tabulí
dle předloženého návrhu s tím, že si podmínila konzultovat přesné umístění tabulí.

Mikroregion Lounské Podlesí
Rada obce na svém 22. zasedání dne 2.11.2005 projednala a odsouhlasila návrh dopisu týkající
se nespokojenosti RO s prací mikroregionu Lounské Podlesí, který bude zaslán předsedovi
svazku. RO má především připomínky k neuspokojivé spolupráci s Asistenčním centrem a.s.
v oblasti získávání dotačních titulů.

Místní rozhlas
Rada obce na svém 21. zasedání dne 19.10.2005 projednala a odsouhlasila návrh pana Jana
Hirsche na modernizaci rozhlasové techniky spočívající v kombinaci části stávající techniky
s propojením s počítačem a obsluhujícím softwarem, která bude provedena za přítomnosti a
se souhlasem pana Caby, servisního technika stávající rozhlasové techniky. Cena modernizace
činí 4 tis. Kč.
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Vyhlášky Zastupitelstva obce
● Po konzultaci se zástupkyní Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových paní Věrou
Serafínovou bylo Radou obce doporučeno upravit stávající vyhlášky zastupitelstva obce.
Zastupitelstvem byly na jeho 12. zasedání dne 10.6.2005 schváleny návrhy vyhlášek
odsouhlasené paní Serafínovou:
Vyhláška ZO č. 1/2005, O místních poplatcích + příloha č. 1
Zastupitelstvo obce v Cítolibech schválilo dne 10.6.2005 vydat podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb.,
o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. i)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále
jen „vyhláška“):

Oddíl I - Základní ustanovení
Čl. 1

1) Obec Cítoliby vybírá tyto místní poplatky: a) poplatek ze psů; b) poplatek za užívání veřejného prostranství; c)
poplatek ze vstupného
2) Správu poplatků vykonává Obecní úřad Cítoliby (dále jen "správce poplatku") a v řízení ve věcech poplatku se
postupuje podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, pokud zákon č.
565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak.

Oddíl II - Poplatek ze psů
Čl. 2 - Předmět poplatku

Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.

Čl. 3 - Poplatník

1) Poplatníkem je držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území
České republiky.
2) Poplatek ze psů platí držitel Obci Cítoliby, který má trvalý pobyt v obci Cítoliby.

Čl. 4 - Ohlašovací povinnost ke vzniku a zániku poplatkové povinnosti

1) Poplatník je povinen podat přiznání k poplatku za psa uvedeného v Čl. 2, a to do 15 dnů od vzniku poplatkové
povinnosti podle čl. 7.
2) Ohlašovací povinnost má i poplatník, jehož pes je od poplatku podle zákona o místních poplatcích nebo podle této
vyhlášky osvobozen a tuto skutečnost musí v oznámení správci poplatku prokázat.
3) Zanikne-li poplatková povinnost, musí tuto skutečnost poplatník správci poplatku nejdéle do 15 dnů ode dne
zániku poplatkové povinnosti oznámit.
4) Poplatník je rovněž povinen oznámit správci poplatku každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku nebo na
osvobození do 15 dnů od jejího vzniku.
5) Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno nebo název
právnické osoby, bydliště nebo sídlo, IČO. Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelským
subjektem, uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její
podnikatelské činnosti, počet psů, které podléhají poplatkové povinnosti.

Čl. 5 - Sazby poplatku

1) Poplatek za psa za kalendářní rok je stanoven v závislosti na počtu psů držených jedním držitelem, a to: a) za
jednoho psa 50 Kč; b) za druhého psa 100 Kč; c) za třetího a každého dalšího psa 300 Kč.
2) Poplatek ze psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je
jeho jediným zdrojem příjmů, a nebo poživatel sirotčího důchodu činí za třetího a každého dalšího psa 300 Kč.

Čl. 6 - Osvobození

1) Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná1) a osoba s těžkým zdravotním
postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu,1a) osoba provádějící
výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené neb opuštěné psy
nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.1b)
2) Poplatník je povinen správci poplatku prokázat vždy do 31.5. příslušného kalendářního roku, že důvod osvobození
trvá. Osvobození od poplatku ze psa zaniká, zanikne-li důvod osvobození.

Čl. 7 - Vznik a zánik poplatkové povinnosti

1) Poplatková povinnost vzniká v kalendářním měsíci, ve kterém pes dovršil stáří tří měsíců. Poplatek se platí za každý
započatý kalendářní měsíc. V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která
odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců.
2) Dojde-li v příslušném kalendářním roce ke vzniku poplatkové povinnosti z důvodu změny místa trvalého pobytu
nebo sídla, platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém se přihlásil
v obci k trvalému pobytu nebo přemístil sídlo do obce. Pro výpočet poplatku se použije odst. 1 obdobně.

Čl. 8 - Splatnost poplatku

1) Poplatek je splatný nejpozději ve lhůtě do 31. května příslušného kalendářního roku.

Čl. 9

Obec Cítoliby vydá poplatníkovi evidenční známku pro psa bez ohledu na to, zda pes poplatku podléhá nebo je od
poplatku osvobozen.
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Oddíl III - Poplatek za užívání veřejného prostranství
Čl. 10 - Předmět poplatku
Předmětem poplatku je užívání veřejného prostranství2) zvláštními způsoby, kterými se rozumí provádění výkopových
prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb pro umístění stavebních nebo
reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého
parkovacího místa a, užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamních akce nebo pro potřeby tvorby
filmových a televizních děl.

Čl. 11 - Veřejné prostranství

Poplatku za užívání veřejného prostranství v obci podléhají místa v obci, uvedená v příloze této vyhlášky.

Čl. 12 - Poplatník

1) Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která užívá veřejné prostranství způsobem uvedeným v Čl. 10.
2) Užívá-li stejnou část veřejného prostranství několik poplatníků, odpovídají za zaplacení celého poplatku společně a
nerozdílně. Správce poplatku může uložit zaplacení poplatku kterémukoli z nich.

Čl. 13 - Ohlašovací povinnost ke vzniku poplatkové povinnosti

1) Poplatník je povinen oznámit správci poplatku užívání veřejného prostranství nejméně 15 dní před jeho započetím.
V případě užívání veřejného prostranství na dobu kratší než 1 den, je nutno splnit ohlašovací povinnost ve lhůtě před
zahájením užívání.
2) Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno nebo název právnické
osoby, bydliště nebo sídlo, identifikační číslo. Jde-li o fyzickou osobu, která je podnikatelským subjektem uvede též
čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti, zvláštní
způsob užívání veřejného prostranství, rozsah užívání veřejného prostranství (výměr) a dobu jeho užívání.3)
3) Poplatník je povinen neprodleně oznámit překročení dohodnuté doby užívání a plochu převyšující dohodnutý
rozsah užívání veřejného prostranství.

Čl. 14 - Sazby poplatku

1) Sazba poplatku za užívání veřejného prostranství činí za každý i započatý m2 užívaného veřejného prostranství a
započatý den: a) za provádění výkopových prací 1 Kč; b) za umístění dočasných staveb5 Kč; c) zařízení pro
poskytování prodeje a služeb 10 Kč; d) pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení 2 Kč; e) zařízení cirkusů,
lunaparků a jiných obdobných atrakcí 5 Kč; f) kulturní, sportovní a reklamní akce 5 Kč; g) potřeby tvorby filmových a
televizních děl 10 Kč; h) umístění skládek stavebního materiálu (např. písku) 10 Kč
2) Dnem se rozumí jeden kalendářní den bez ohledu na to, kterou a jak velkou část dne poplatník k činnosti využije.
3) Paušální částka poplatku činí za vyhrazení trvalého parkovacího místa za každý započatý m2 užívaného veřejného
prostranství měsíčně 10 Kč.

Čl. 15 - Osvobození

Poplatku za užívání veřejného prostranství nepodléhají:a) akce pořádané na veřejném prostranství bez vstupného,
nebo jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely; b) vyhrazení trvalého parkovacího místa pro
osoby zdravotně postižené.4); c) skládky stavebního materiálu při stavbě nebo rekonstrukci rodinného domu, pokud
má stavebník platné stavební povolení, nebo ohlášení stavebních úprav na dobu nezbytně nutnou po dohodě s OÚ
Cítoliby

Čl. 16 - Vznik a zánik poplatkové povinnosti

Poplatek se platí od prvého dne, kdy došlo k užívání veřejného prostranství způsobem uvedeným v čl. 10 až do dne,
kdy toto užívání skončilo, zařízení bylo odstraněno a veřejné prostranství bylo uvedeno do původního stavu.

Čl. 17 - Splatnost poplatku

1) Poplatek je splatný v den, kdy bylo započato s užíváním veřejného prostranství.
2) Poplatek stanovený měsíční paušální částkou je splatný první den v příslušném měsíci.

Oddíl IV - Poplatek ze vstupného
Čl. 18 - Předmět poplatku

Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní akce, sníženého o daň
z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažena. Vstupným se pro účely této vyhlášky rozumí peněžitá částka,
kterou účastník akce zaplatí za to, že se jí může zúčastnit.

Čl. 19 - Poplatník

Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která akci pořádá.

Čl. 20 - Ohlašovací povinnost ke vzniku poplatkové povinnosti

1) Poplatník je povinen nejpozději 5. dní před konáním akce oznámit správci poplatku její pořádání.
2) Poplatník je povinen správci poplatku sdělit příjmení, jméno nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo,
rodné číslo nebo IČO. Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem uvede též čísla účtů
u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky ze její podnikatelské činnosti.

Čl. 21 - Sazby poplatku

1) Sazba z úhrnné částky vybraného vstupného činí 10 %.
2) Správce poplatku v odůvodněných případech a po dohodě s pořadatelem akce může stanovit poplatek paušální
částkou.

Čl. 22 - Splatnost poplatku

Poplatek je splatný do 15 dnů ode dne pořádání akce. Poplatek stanovený paušální částkou je povinen poplatník
zaplatit v den konání akce.

Čl. 23 - Osvobození

Od poplatku jsou osvobozeny akce, jejíchž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely.
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Oddíl V - Ustanovení společná a závěrečná
Čl. 24 - Vymáhání poplatkových nedoplatků
1) Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří obec poplatky platebním výměrem a
může zvýšit včas nezaplacené (neodvedené) poplatky nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou) část zvýšit až na
trojnásobek. Vyměřené poplatky se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.
2) Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou touto obecně závaznou vyhláškou, lze dlužnou
částku vyměřit nebo doměřit do 3 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
3) Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření poplatku, běží tříletá lhůta znovu
od konce roku, v němž byl poplatník o tomto úkonu písemně uvědomen. Vyměřit a doměřit poplatek lze nejpozději do
10 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

Čl. 25 - Pokuty

Tomu, kdo nesplní ve stanovené lhůtě povinnost nepeněžité povahy vyplývající z této obecně závazné vyhlášky nebo
uloženou podle této obecně závazné vyhlášky, může správce poplatku uložit pokutu podle § 37 zákona č. 337/1992 Sb.,
o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 26

1) Ohlašovací (oznamovací) povinnost ke vzniku poplatkové povinnosti podle této vyhlášky se správci poplatků
předkládá na tiskopise o vzniku poplatkové povinnosti vydaném správcem poplatků.
2) Obec, která poplatky spravuje, může na žádost poplatníka z důvodu odstranění tvrdosti poplatek nebo jeho
příslušenství zcela nebo částečně prominout.

Čl. 27 - Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č.3/2004, o místních poplatcích, ze dne 15.12.2004.

Čl. 28 - Účinnost vyhlášky

Tato vyhláška nabývá účinnosti 15 dnem po vyvěšení.
1)
1a)
1b)
2)
3)
4)

§ 2 vyhlášky č. 284/1995 Sb., kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění.
§ 86 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.
Například zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů.
§ 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
§ 33 odst. 6 zákona č. 337/1992 Sb., o správně daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 100/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 1
k OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠCE č. 1/2005, O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH

Soupis míst v obci Cítoliby, která podléhají poplatku za užívání veřejného prostranství dle čl. 10 Obecně závazné
vyhlášky č. 1/2005, O místních poplatcích účinné ode dne 29.6.2005
ULICE:
POZEMKOVÁ PARCELA ČÍSLO:
B. Němcové
728/1, 728/20, 739/14, 739/19, 724/1
Černčická
820/1, 556/25
Dvořákova
635/6
Fibichova
831/1, 667/43
Fügnerova
655/1
Havlíčkova
833
Chlumčanská
94/1, 93/2, 119/3, 166/3, 750, 722/74
Ke Hřbitovu
794/1
Ke Hřišti
722/74, 722/98, 722/170, 722/172, 722/179, 723/1, 723/4, 724/1
K Zastávce
830, 824/4
Lounská
670/18, 731/15, 731/23, 731/26, 736/4, 793/2, 793/4, 818/1, 818/2
Máchova
731/14
Májová
722/74
Malíře Sochora
771/1, 771/3
Na Aleji
779/1
Na Plevně
782, 789/2
Postoloprtská
810/1, 810/2
Postoloprtská – Lounská
143, 670/40 (parkoviště a parčík vedle Dělnického domu)
Skladatele Kopřivy
750, 752/5, 752/6, 753/1, 754
Smetanova
670/30, 731/1
Škroupova
722/74
Tyršovo náměstí
752/1, 752/2
V Poustkách
753/1
Vrchlického
636/3
Zahradní
722/74
Zeměšská
358, 634/2,753/1, 796/2, 796/3, 796/4, 796/5, 796/6
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Vyhláška ZO č. 2/2005, O místním poplatku za prov. výherní hrací přístroj
Zastupitelstvo obce v Cítolibech schválilo dne 10.6.2005 vydat podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb.,
o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. i)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále
jen „vyhláška“):

Čl. 1 - Základní ustanovení

1) Obec Cítoliby vybírá místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj (dále jen „poplatek“).
2) Správu poplatků vykonává Obecní) úřad Cítoliby (dále jen "správce poplatku") a v řízení ve věcech poplatku se
postupuje podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, pokud zákon č.
565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak.

Čl. 2 - Předmět poplatku

Poplatku podléhá každý povolený hrací přístroj podle zákona č. ČNR č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných
hrách, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 3 - Poplatník

Poplatníkem je provozovatel výherního hracího přístroje.

Čl. 4 - Ohlašovací povinnost ke vzniku poplatkové povinnosti

1) Poplatník je povinen oznámit správci poplatku uvedení výherního hracího přístroje do provozu, a to ve lhůtě do 15
dnů ode dne uvedení výherního hracího přístroje do provozu.
2) Při plnění ohlašovací (oznamovací) povinnosti je poplatník povinen: a) sdělit správci poplatku název právnické
osoby, sídlo, IČO; uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž má soustředěny peněžní prostředky; b)
předložit správci poplatku protokol o uvedení výherního hracího přístroje do provozu.1)
4) Ohlašovací (oznamovací) povinnost ke vzniku poplatkové povinnosti podle této vyhlášky se správci poplatků
předkládá na tiskopise o vzniku poplatkové povinnosti vydaném správcem poplatků.

Čl. 5 - Sazba poplatku

Sazba poplatku za každý výherní hrací přístroj na tři měsíce činí 5.000 Kč.

Čl. 6 - Splatnost poplatku

1) Poplatek je splatný: a) při povolení provozování výherního hracího přístroje na dobu tří měsíců do jednoho měsíce
ode dne zahájení provozu; b) při povolení provozování výherního hracího přístroje na dobu šesti měsíců ve dvou
splátkách, a to splatných vždy poslední den příslušného čtvrtletí; c) při povolení provozování výherní hracího přístroje
na kalendářní rok ve čtyřech splátkách, a to splatných vždy poslední den příslušného čtvrtletí.
2) Poplatník může zaplatit poplatek i jednorázově.

Čl.7 - Vznik a zánik poplatkové povinnosti

1) Poplatek se platí ode dne uvedení povoleného výherního hracího přístroje do provozu.
2) Poplatková povinnost zaniká dnem, ve kterém byl provoz výherního hracího přístroje ukončen.

Čl. 8 - Vymáhání poplatkového nedoplatku

1) Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří obec poplatky platebním výměrem a
může zvýšit včas nezaplacené (neodvedené) poplatky nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou) část zvýšit až na
trojnásobek. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.
2) Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou touto obecně závaznou vyhláškou, lze dlužnou
částku vyměřit nebo doměřit do 3 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
3) Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření poplatku, běží tříletá lhůta znovu
od konce roku, v němž byl poplatník o tomto úkonu písemně uvědomen. Vyměřit a doměřit poplatek lze nejpozději do
10 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

Čl. 9 - Pokuty

Tomu, kdo nesplní ve stanovené lhůtě povinnost nepeněžité povahy vyplývající z této obecně závazné vyhlášky nebo
uloženou podle této obecně závazné vyhlášky, může správce poplatku uložit pokutu podle § 37 zákona č. 337/1992 Sb.,
o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 10 - Účinnost vyhlášky

Tato vyhláška nabývá účinnosti 15 dnem po vyvěšení.
1) § 5 vyhlášky č. 223/1993 Sb., o hracích přístrojích, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška ZO č. 3/2005, O zrušení obecně závazných
Zastupitelstvo obce v Cítolibech se rozhodlo dne 10.6.2005 podle § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydat tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1

Zrušuje se:
1) obecně závazná vyhláška obce Cítoliby, č. 1/2004 O udělování poct obce Cítoliby, ze dne 6.10. 2004.
2) obecně závazná vyhláška obce Cítoliby, č. 1/1994 O příspěvcích na částečnou úhradu neinvestičních nákladů
mateřských škol a školní družiny, ze dne 14.01.1994.

Čl. 2

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15 dnem po vyvěšení.
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Vyhláška ZO č. 4/2005, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém
nakládání se stavebním odpadem
Zastupitelstvo obce v Cítolibech se rozhodlo dne 10.6.2005 vydat podle § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o
změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Oddíl I. - Obecná ustanovení
Čl. l - Předmět a působnost vyhlášky

1) Vyhláška stanoví systém shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a
nakládání se stavebním odpadem na území obce Cítoliby.
2) Vyhláška je závazná pro fyzické osoby, které mají na území obce trvalé bydliště, a které na území obce vlastní stavbu
sloužící k individuální rekreaci a pro všechny další osoby, které se na území obce zdržují.

Čl. 2 - Obecné povinnosti

1) Každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich
množství a nebezpečné vlastnosti. Odpady, jejichž vzniku nelze zabránit, musí být využity, případně odstraněny
způsobem, který neohrožuje lidské zdraví a životní prostředí.
2) Každý má povinnost zbavit se movité věci příslušející do některé ze skupin odpadů, uvedených v příloze č. 1 k zákonu
č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o
odpadech“), jestliže ji nepoužívá k původnímu účelu a věc ohrožuje životní prostředí nebo byla vyřazena na základě
zvláštního právního předpisu.
3) S odpady lze nakládat pouze v zařízeních, která jsou k nakládání s odpady podle zákona o odpadech určena. Při
tomto nakládání s odpady nesmí být ohroženo lidské zdraví ani ohrožováno nebo poškozováno životní prostředí.

Čl. 3 - Základní pojmy

1) Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit, a přísluší do některé
ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k zákonu o odpadech.
2) Nakládání s odpady je jejich shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění, přeprava a doprava, skladování,
úprava, využívání a odstraňování.
3) Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob, a který je uveden jako
komunální odpad v prováděcím právním předpisu, s výjimkou odpadů vznikající na území obce při činnosti fyzických
osob, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání.
4) Složky komunálního odpadu jsou odpady, které po vytřídění lze odděleně shromažďovat.
5) Nebezpečné složky komunálního odpadu jsou složky komunálního odpadu, které jsou zařazeny jako nebezpečné
odpady – např. zbytky barev a spotřební chemie, lepidla, pryskyřice, kyseliny, hydroxidy, odmašťovací látky,
fotochemikálie, pesticidy, zářivky, rtuťové teploměry, rozpouštědla, zařízení s obsahem chlorfluoruhlovodíků (lednice,
mrazničky), televizory, počítačové monitory, galvanické články, olověné akumulátory, oleje, léky.
6) Objemný komunální odpad je složka komunálního odpadu, která pro velký objem nemůže být odložena do sběrných
nádob na směsný odpad.
7) Směsný odpad je složka komunálního odpadu, která zůstává v odpadu po vytřídění papírů a lepenky, skla, plastů,
objemného a nebezpečného odpadu. Směsným odpadem je i odpad, odložený do odpadkových košů, umístěných na
veřejných prostranstvích.
8) Uliční smetky jsou odpady, shromážděné při čištění veřejného prostranství.
9) Biologicky rozložitelný odpad (odpad ze zeleně) je odpad převážně biologického původu z údržby sadů, parků a
lesoparků, sídlištní a uliční zeleně, travnatých hřišť ve vlastnictví nebo správě města a obcí, ze zahrad fyzických osob a
ze hřbitovů.
10) Stavební odpad je odpad, který vzniká při stavební činnosti, například beton, tašky, keramika, sádrové stavební
hmoty, plasty, sklo, dřevo, kámen, omítka, izolační materiály, výkopová zemina.
11) Sběr nebezpečných odpadů je sběr, zajištěný v pravidelných intervalech na určených místech osádkou speciálního
vozidla oprávněné osoby.
12) Sběrná nádoba je typizovaná nádoba určená k odložení složek odpadu (tzv. popelnice) s vnitřním objemem 110
nebo 120 l. Ve sběrné nádobě jsou složky odpadu přechodně shromažďovány do doby svozu.Sběrnou nádobou je
rovněž velkoobjemový kontejner a odpadkový koš umístěný na veřejném prostranství.
13) Oprávněná osoba je osoba, která je oprávněna k nakládání s odpady podle zákona o odpadech nebo podle
zvláštních právních předpisů.
14) Objekt je bytový nebo rodinný dům, stavba, ve které je alespoň jeden byt, nebo stavba sloužící pro individuální
rekreaci.
15) Původce odpadů je právnická osoba, při jejíž činnosti vznikají odpady, nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání,
při jejíž podnikatelské činnosti vznikají odpady. Pro komunální odpady vznikající na území obce, které mají původ
z činnosti fyzických osob, na něž se nevztahují povinnosti původce, se za původce odpadů považuje obec.

Oddíl II. - Komunální odpad
Čl. 4 - Systém nakládání s komunálním odpadem

1) Komunální odpad se třídí na následující složky: papír, sklo, plasty, kovy, objemný odpad, nebezpečný odpad,
směsný komunální odpad, biologicky rozložitelný odpad (odpad ze zeleně a vánoční stromky).
2) Místa a nádoby určená pro odkládání komunálního odpadu: a) sběrné nádoby „popelnice,“ o obsahu 110 až 120 l; b)
sběrný dvůr Zeměšská 219, Cítoliby; c) sběrná místa mobilního sběru nebezpečných složek komunálního odpadu; d)
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sběrny a výkupny odpadů; e) lékárny a výdejny léčiv; f) specializované obchody.
3) Místa pro odkládání komunálního odpadu:a) ve sběrném dvoře v areálu Dělnického domu, Zeměšská 219, Cítoliby
lze odkládat tento odpad – papír, pneumatiky, textil, objemný odpad, ocel a plechy, barevné kovy, sklo, PET lahve a
plasty, odpad ze zeleně. Provozní doba ve sběrném dvoře je v úterý od 15:00 – 17:00 hod.; v sobotu od 13:00 – 15:00
hod.
a) sběr nebezpečného a objemného odpadu je prováděn mobilním sběrem v určených termínech nejméně dvakrát
ročně. Informace o dni sběru nebezpečného a objemného odpadu bude zveřejněna nejméně 3 měsíce předem na
úřední desce Obecního úřadu Cítoliby a způsobem v obci obvyklém; b) sběrné nádoby (popelnice) pro směsný
komunální odpad o obsahu 110 l a 120 l slouží k ukládání zbytkového odpadu pro vytřídění, tj. smetí, popel, saze,
nevratné obaly z domácností, kuchyňské odpady; mohou být na základě dohody s obcí umístěny v souladu se
zvláštními právními předpisy na pozemku v objektu nemovitosti, jinak toto místo určí obec; c) nepoužité léky nebo
jinak znehodnocené se odevzdávají v lékárnách a výdejnách léčiv v městě Louny a obci Cítoliby; d) sběrné nádoby pro
odpad ze zeleně jsou umístěny: d1) na hřbitově – pouze na odpad ze hřbitova; d2) ve sběrném dvoře v areálu
Dělnického domu

Čl. 5 - Povinnosti fyzických osob

1) Fyzické osoby jsou povinny:a) komunální odpad třídit, odděleně shromažďovat a předávat k využití a odstranění
podle stanoveného systému v čl. 4; b) vytříděné složky komunálního odpadu – papír, sklo, plast, kovy, odkládat na
místě k tomu určeném – sběrný dvůr v areálu Dělnického domu, Zeměšská 219, Cítoliby; c) vytříděné nebezpečné
složky komunálního odpadu dle Čl. 3 odst. 5) odkládat na místa k tomu určená v určenou dobu stanovenou obcí –
vyhlášené sběrové soboty; d) objemný odpad odkládat ve sběrném dvoře v areálu Dělnického domu, Zeměšská 219,
Cítoliby a na místa k tomu určená v určenou dobu stanovenou obcí – vyhlášené sběrové soboty; e) směsný komunální
odpad odkládat do sběrných nádob „popelnic“; f) neodkládat do sběrných nádob žhavý popel, výbušné odpady,
nepoužívat sběrných nádob pro jiné složky odpadu a k jinému účelu; g) nezhutňovat odpady ve sběrných nádobách
způsobem znesnadňujícím vyprazdňován; h) pokud jsou sběrné nádoby pro směsný komunální odpad umístěny na
pozemku v objektu nemovitosti, umístit sběrnou nádobu na místo svozu určené obcí (například chodník) a zajistit,
aby sběrné nádoby nezpůsobovaly hygienické závady, neomezovaly ani neohrožovaly bezpečnost silničního provozu a
bezpečnost chodců. Sběrné nádoby mohou být umístěny na místo v den předcházející dni svozu nejdříve v 18:00 hod.
Po převzetí odpadu oprávněnou osobou musí být sběrné nádoby neprodleně odstraněny, nejpozději však do 24:00 hod
v den svozu.

Čl. 6 - Původci odpadů

Právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání, které produkují odpad zařazený jako odpad podobný komunálnímu,
mohou na základě smlouvy s obcí využít systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem. Smlouva
musí být písemná a musí obsahovat vždy výši sjednané ceny za tuto službu.

Oddíl III. - Stavební odpad
Čl. 7 - Nakládání se stavebním odpadem

Stavební odpad vzniklý při stavební činnosti fyzických osob bude odkládán do velkoobjemných kontejnerů oprávněné
osoby, které budou odvezeny na náklady fyzické osoby (občana), právnické nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání
na řízenou skládku. Tímto se nevylučuje možnost zajistit si odvoz tohoto odpadu a uložení na řízené skládky vlastními
prostředky popř. jiným způsobem.

Oddíl IV. - Ustanovení společná a závěrečná
Čl. 8 - Sankce

Porušení povinností uložených touto obecně závazných vyhláškou bude postihováno podle zvláštního právního
předpisu, 1/ nepůjde-li o jiný správní delikt postižitelný podle zvláštních právních předpisů nebo o trestný čin.

Čl. 9 – Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 2/2004, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a stavebního odpadu, ze dne 12.12. 2004.

Čl. 10 - Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15 dnem po vyvěšení.
1/ zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

●

Zastupitelstvo obce na svém 13. zasedání 16.9.2005 schválilo schvalovací dokumenty
předložené MÚ Louny, odborem rozvoje města týkající se schválení Změny č. 2 Územního
plánu sídelního útvaru Cítoliby (ÚPN SÚ Cítoliby):

Vyhláška ZO č. 5/2005, kterou se vymezuje závazná část ÚPD
Zastupitelstvo Obce Cítoliby podle § 29 odst. 2,3 zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním rádu ve
znění pozdějších předpisu a podle § 84 odst.2 písmo b, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisu
vydává obecně závaznou vyhlášku Obce Cítoliby č. 5/2005, kterou se vymezuje závazná část ÚPD Změny č. 2 ÚPN SÚ
Cítoliby, dokumentace schválené usnesením obecního zastupitelstva dne 16.9.2005.

CÁST PRVNÍ - Úvodní ustanovení
článek 1 - Účel vyhlášky

1) Účelem této vyhlášky je vymezit závaznou část Změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Cítoliby
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2) Závazná část Změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Cítoliby

článek 2 - Rozsah platnosti

1) Vyhláška platí pro správní území obce Cítoliby

CÁST DRUHÁ – Závazné regulační zásady funkčního a prostorového uspořádání
článek 3 - Funkční uspořádání

1) Funkční uspořádání území obce je stanoveno grafickou přílohou Změny č. 2 ÚPN SÚ Cítoliby – hlavní výkres
2) Změna č. 2 územního plánu vymezuje území pro rozšíření ploch pro bydlení, výrobu, nerušící výrobu a služby a
veřejnou zeleň =) Obytné území -) Smíšené území malých sídel SMS „H“- regulační podmínky pro lokalitu: přípustné pro rodinné domy, obytné domy a budovy s drobným zařízením výroby, služeb, obchodu, zdravotnictví,
zemědělské výroby a provozu na zpracování a sběr zemědělských plodin, zelen liniová a plošná; -podmínečně
přípustné pro rekreační stavby, stavby pro sociální péci, komerční činnost, administrativu a nerušící výrobu; -) Obytné
území malých sídel OM8 "F", "I", "J", "G", "L" - regulační podmínky pro lokality: -přípustné pro bydlení spojené
s užitkovými zahradami, drobná hřiště, odstavná místa a garáže pro dané území, plochy technického vybavení a
komunikace; -podmínečně přípustné pro obchodní zařízení, veřejné stravování, nerušící služby, zařízení ubytovací
kulturní, sociální, zdravotní, sportovní a školské; =) Výrobní území -) Průmyslová výroba VP „C“ a „D“ - regulační
podmínky pro lokality: -přípustné pro stavby a zařízení výroby a služeb související s průmyslovou výrobou, stavby pro
skladování, čerpací stanice PHM, technická vybavenost pro území, komunikace, odstavné a parkovací plochy, zeleň
liniová a plošná; -podmínečně přípustné pro stavby a zařízení doprovodného charakteru, služební bydlení,
maloobchod, stravování,ubytování, školství; -) Nerušící výroba a služby VN "A", "B", "K" - regulační podmínky pro
lokality: -přípustné pro stavby a zařízení výroby, která svým účinky nepřekročí nad míru přípustnou stanovené limity
pro okolní zástavbu s nevýrobní funkční náplní. =) Ostatní části území obce -) Ostatní zelen OZ "M", "N", "O", "P", "R",
,,S“: -přípustná je zeleň ochranná, veřejná a parková; -podmínečně přípustná je technická infrastruktura a doprava

článek 4 - Uspořádání dopravy

Návrh úprav na komunikacích: nové lokality pro bydlení a nerušící výrobu navazující na zastavené území obce budou
napojeny prodloužením stávajících místních komunikací. Odstavování a parkování vozidel bude řešeno na pozemcích.
Přístupová komunikace k území průmyslové výroby a nerušící výroby v severní části obce bude napojena křížením na
silnici11/229,parkovací plochy budou součástí jednotlivých výrobních ploch v území Mimoúrovňové křížení se silnicí
R7 bude provedeno mostním objektem bez připojení.

článek 5 - Uspořádání technické infrastruktury

1) Základní koncepce zásobování území obce Cítoliby inženýrskými sítěmi zůstává beze změn. Rozvojová území jsou
vodofikována napojením na stávající vodovod, který plní rovněž funkci požárního vodovodu a odkanalizována
napojením na stávající kanalizaci. Pro rozvojová území A a C je navržena kabelová přípojka VN a středotlaký
plynovodní rad pro lokality F a K.
2) Koncepce zásobování jednotlivých nových lokalit inženýrskými sítěmi je stanovena v textové a výkresové části.

článek 6 - Zásady péče o životní prostředí

1) Nadregionální, regionální a místní systém ekologické stability nebudou dotčeny, koncepce ÚSES se nemění. Lokální
biocentrum LBC Bažantnice je navržena k rozšíření a obsahuje plochy pro náhradní výsadbu.

CÁST TRETÍ - Veřejně prospěšné stavby
článek 7

1) Plochy pro veřejně prospěšné stavby vymezuje územní plán v grafické příloze v měřítku I:5000 výkres B3
2) Jako veřejně prospěšné stavby jsou vymezeny stavby pro dopravu Dl- mostní objekt pres silniceR7, D2- rozšíření
stávající MK pro připojení ploch pro výrobu, D3, D4, D5, D6 - přístupové místní komunikace pro nové plochy A-D.F, J
a G, D7- doprovodný chodník k lokalitě D;
vodní hospodářství - VI, V2, V3- Vodovodní zásobní rad pro lokality F, G, J a K, K1, K3- splašková kanalizace, čerpací
stanice a výtlak pro lokalitu Fa L, K2- splašková kanalizace od lokalit J a G do centrální čerpací stanice Cítoliby;
energetika - El- kabelová přípojka VN pro plochy A a C
plynárenství – P1, P2-středotlaký plynovodní řad do ploch F a K

CÁST CTVRTÁ - Závěrečná ustanovení
článek 7 - Uložení dokumentace

Změna územního plánuje uložena na Obecním úřadu v Cítolibech, na Krajském úřadu Ústeckého kraje v Ústí n/L –
odboru územního plánování a stavebního řádu, MU v Lounech odboru rozvoje města a Stavebním úřadu v Lounech.
Tato vyhláška nabývá platnosti dnem vyhlášení.
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení - 3.10.2005.

14. veřejné zasedání zastupitelstva obce
se bude konat dne
16. prosince 2005 od 18:00 hodin
v předsálí Dělnického domu.
Srdečně zveme širokou veřejnost.
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Základní škola
Školáci i učitelé naší školy mají za sebou necelé dva měsíce nového školního roku, ale za tuto
poměrně krátkou dobu již proběhla celá řada akcí a mnoho dalších se chystá a připravuje.
V září navštívili žáci 5. třídy již tradičně výstavu Člověk v přírodě v Lounech. Nejvíce je
zaujaly expozice chovatelství a exotického ptactva. Děti byly zklamány pouze tím, že si
tentokrát nebylo možno zakoupit morčata, křečky a jiné drobné hlodavce, což ale na druhou
stranu velice potěšilo maminky. Děti ze 3. třídy se v rámci běžné výuky zabývaly projektem
nazvaným „Les ve škole“. Veškeré vědomosti související s touto tématikou získávaly z odborné
literatury, vzdělávacích programů na PC, videopořadů, přednášek a besed konaných ve třídě.
Vyvrcholením byla exkurze a celodenní výuka v lese, která byla završena praktickými
činnostmi (sběr, určování a třídění hub, pozorování živočichů, určování rostlin a uspořádání
školní výstavky). Půlden strávený v lese a poznatky získané během něj, se dětem jistě zapíše
do paměti více, než stejná doba ve školní lavici.
Počátek měsíce října se jako vždy nesl ve znamení Svátku zvířat. Žáci 5. třídy s paní učitelkou a
s paní asistentkou oslavili tento svátek rovněž projektovým dnem, ve kterém se střídaly hry,
soutěže i výtvarné činnosti. Dětem se líbilo rovněž vaření polévky na ohni, večerní stezka
odvahy, ale hlavně nocování ve škole, které přijaly s velikým nadšením.
V říjnu byla zahájena sbírka pro opuštěné psy v jimlínském útulku, stejně tak sběr a sušení
kaštanů, žaludů a dalších přírodnin, kterými děti ozdobí v lese vánoční stromek pro zvířátka.
Několik dětí z 5. třídy se 13. října 2005 zúčastnilo v Lounech charitativní akce s názvem
„Postavme školu v Africe“, kterou pořádali lounští skauti ve spolupráci s organizací „Člověk
v tísni“. Cílem bylo pomoci dětem z Etiopie, které žijí v katastrofálních podmínkách.
Z další bohaté škály nejrůznějších akcí můžeme jmenovat dramatizaci Čapkovy knihy
Devatero pohádek v podání souboru z Hradce Králové, znalostní soutěž „AZ kvíz“, která
probíhá ve všech předmětech ve 3. třídě, účast na odhalení pamětní desky bratrům
Sochorovým, sběr papíru, plavecký výcvik 3. a 4. třídy, návštěvu divadelních představení ve
Vrchlického divadle v Lounech.
Na počátku listopadu proběhne celoškolní projekt „Vnímáme přírodu všemi smysly“. Od
zahájení výuky v 8 hodin budou probíhat vzdělávací akce na uvedené téma a budou prolínat
jednotlivými předměty. Od 11 hodin bude pak výuka přeorientována na praktické činnosti na
školní zahradě, v Bažantnici a v okolí školy. Součástí bude také výsadba stromků a keřů.
Odpoledne se bude odvíjet v herním a soutěživém duchu, zpestřením bude i odborná
přednáška. Ve škole tentokrát přenocují děti všech ročníků a celý pedagogický sbor. Projekt
bude zahrnovat aktivity se zaměřením na ekologii, rozvoj smyslového vnímání a poznávání,
chování v mimořádných situacích, sebeobsluhu a samostatnost žáků, ale také na zdravovědu,
poskytování první pomoci a na poznávání nejbližšího okolí. Večer všichni usednou ke společné
večeři, která bude pocházet ze společné kulinářské dílny.
Rovněž v prosinci bude naše programová nabídka více než pestrá. Do adventu nás uvede sv.
Mikuláš s pekelným i andělským doprovodem, následovat budou dvě divadelní představení, a
to pohádka „Kapří hody“ a „Obušku, z pytle ven“.
V Cítolibech 19.10.2005
Mgr. Jana Vurbsová, ředitelka školy

Děti ze školy přednesly 7.10.2005 pásmo básní u příležitosti
odhalení památníku bratří Sochorů.
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Mateřská škola
Ve školním roce 2005 – 2006 jsme přivítali v naší mateřské škole 13 nových dětí, které si
postupně přivykají na nové prostředí, kamarády a učitelky. Celkem školku v tomto školním
roce navštěvuje 28 dětí – 15 chlapců a 13 dívek, z nichž pouze 1 dítě není z Cítolib. V lednu t.r.
vstoupil v platnost nový Školský zákon, který povoluje v jednotřídní mateřské škole
maximálně 28 žáků, z toho vyplývá, že v současnosti je kapacita školky naplněna.
Stejně jako v minulých letech budeme i v tomto školním roce pokračovat ve výchovném
programu „Školka plná zábavy“ ve kterém děti seznamujeme se vším, co nás obklopuje
prostřednictvím her, vyprávění a pohádkových příběhů. Při pobytu v přírodě a na výletech do
lesa vedeme děti k ochraně životního prostředí. Jedním, ze způsobů, jak naši přírodu chránit,
je sběr papíru. V loňském školním roce jsme se zapojili do soutěže vyhlášené sběrnými
surovinami a kromě výchovného působení jsme získali pro naši školku za druhé místo
hodnotné ceny a finanční prostředky, za které jsme dětem nakoupili nové hračky, uspořádali
„Zahradní slavnost“, při které se koncem června pravidelně loučíme s budoucími prvňáčky a
nocujeme ve školce bez maminek, dále jsme z těchto peněz zaplatili výlet do lesa a navštívili
hájovnu u Řevničova, kde děti viděly srnečka, bachyni se selaty a lovecké psy při aportování.
Před dvěma lety jsme nedaleko hájovny vysadili mladý stromek kaštanu a při každé další
návštěvě se k němu vracíme a sledujeme, jak povyrostl. Z lesa posbírané přírodniny také
využíváme na výrobu lesních skřítků a domečků.
Tímto bychom chtěli poděkovat za spolupráci veřejnosti a rodičům.
V Cítolibech dne 24.10.2005
Alena Němcová, ředitelka školy

Kostel sv. Jakuba v Cítolibech
Na sklonku minulého roku měla velký úspěch a účast
výstava s vystoupením dětí ze Základní školy Cítoliby a
Půlnoční mše na Štědrý den. Poutní mše proběhla
24.7.2.2005 za účasti 10 lidí. Od začátku roku kostel
navštívilo 109 lidí a zvýšený zájem očekáváme i během
vánočních svátků, tak jako každý rok. Dobří lidé jsou
srdečně zváni. Začátkem září 2005 navštívili kostel
památkáři a provedli důkladnou videodokumentaci celého
kostela.
V dubnu jsme museli zasklívat okno v průčelí, v červenci
jsme spravovali boční okno. Řádí nám tu vandalové, protože
to nebylo poprvé. Dne 22.10.2005 v ranních hodinách došlo
k pokusu o vloupání, vstupu do kostela zřejmě zabránily
druhé dveře a zabezpečovací zařízení, záležitost je ve
vyšetřování Policie ČR. Správce kostela uvažoval o výměně
dvou oken, ale vzhledem k poškození vstupních dveří
zloději, je třeba peníze investovat do jejich opravy.
Ráda bych touto cestou poděkovala panu Sainerovi, jenž obětavě pokaždé, když je třeba, uklidí
před kostelem odpadky, které tu po sobě zanechá omladina vysedávající na lavičkách.
Cítoliby 31.10.2005
Helena Zdislava Nejedlá
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Sportovní klub Cítoliby
Sportovní klub Cítoliby letošní rok může hodnotit v celku pozitivně. Brzy z jara se podařilo
sehnat trenéra k už tak dlouho problematickému fotbalovému družstvu dorostenců. Jedná se
o p. Michala Bártla, který i přes rodinné radosti (v srpnu se stal otcem) na hřišti tráví mnoho a
mnoho času. Už v jarním kole došlo u dorostenců k rapidnímu zlepšení, jak ve výsledcích
jednotlivých utkání a posunu směrem vzhůru v tabulce celkového pořadí, tak i v disciplíně
všech členů družstva. V podzimním kole si zatím vedou také skvěle.
V listopadu 2004 odbor školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje
vyhlásil Program podpory rozvoje aktivit v oblasti tělovýchovy a sportu „Sport pro všechny“
pro rok 2005. Předmětem podpory kromě jiných byla i „Materiální a technická vybavení
sportovišť“. V prosinci 2004 byl vypracován projekt „Vodní zdroj pro údržbu trávníku na
fotbalovém hřišti“ a podána žádost o dotaci. I přes neúspěch při přidělení dotace KÚ se nám
podařilo v září letošního roku velmi potřebnou studnu na novém hřišti zrealizovat a zakoupit
nové zavlažovací zařízení.
Pokud přijdete shlédnout jakékoliv fotbalové utkání, máte možnost se občerstvit v místní
klubovně a za příznivého počasí strávit příjemné chvíle v nově vybudovaném venkovním
posezení, které plánujeme ještě v letošním roce zastřešit.
V srpnu, v rámci letní přípravy jsme uspořádali víkendový turnaj „O pohár starosty obce“.
V sobotu to byl turnaj dospělých za účasti družstev obcí Cítolib, Hříškova, Chožova a Zeměch.
Nedělní odpoledne pak patřilo žákovským družstvům obcí Cítolib, Dobroměřic, Chožova a
Vrbna. Naši žáci v tomto turnaji zvítězili.
V průběhu jara a léta žáci sehráli několik přátelských utkání. Jedno z nejzajímavějších bylo
květnové utkání se Slovanem Jirkov, který nás pro nepřízeň počasí a vodu na svém hřišti
v srpnu nemohl přijmout k odvetnému utkání. To se tedy opět odehrálo u nás v Cítolibech, ale
Slovan nakonec odjížděl s lákavou
nabídkou sehrát přátelské utkání
v únoru 2006 na umělé trávě, kterou
zajistí právě oni. Zatím je to pro kluky
krásný sen, ale už se těší.
Již po několikáté v červnu se v rámci
oslav Dne dětí hraje zápas rodičů a
družstva žáků, i letos tomu nebylo
jinak. Zpestřením byly 65. narozeniny
trenéra p. Petra Jochy.
Osmičlenný výbor sportovního klubu se schází každé pondělí, aby zhodnotil odehraný víkend,
odstranil nedostatky, technicky a organizačně zajistil fotbalový víkend následující. V květnu
byl podán návrh na založení oddílu stolního tenisu. Nikdo nebyl proti, naopak se tento návrh
začal podporovat, zajišťovat a realizovat (nákupy stolů, realizace osvětlení, zaregistrování
hráčů …..). Od září se hráči již zapojili do mistrovských utkání. Plánuje se vznik družstva
mládeže. Tréninkovým, ale i zápasovým místem se stala sokolovna, ve které bylo nutné řešit
vytápění. Rozhodli jsme se pro plynofikaci a osazení tzv. sahary.
V Lounech vznikl nový studentský oddíl kopané MK Louny, který přišel se žádostí o pronájem
hřiště k sehrání mistrovských utkání. Žádosti bylo vyhověno a sepsána dohoda o pronájmu.
Závěrem bychom rádi poděkovali všem sponzorům a fotbalovým příznivcům za spolupráci
nejen v letošním roce.
Cítoliby 1.11.2005
Lenka Hronková, členka výboru
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Sbor dobrovolných hasičů
Kroužek mladých hasičů v současné době navštěvuje
již 13 dětí, vede je Vít Varmuža a scházejí se dvakrát
týdně vždy ve středu a v neděli. Namísto pravidelné
schůzky jsme pro členy kroužku uspořádali
24.4.2005 Závod branné všestrannosti do
Bažantnice. Na osmi stanovištích plnilo 11
soutěžících úkoly a na závěr závodu byli odměněni
sladkostmi z pokladu, který museli nalézt. Dne
21.5.2005 se děti zúčastnily soutěže PLAMEN 2005
v Petrohradě. Protože se náš kroužek začal scházet
pravidelně až v letošním roce, neúčastnili jsme se v roce 2004 branného závodu, jehož
výsledky se započítávaly, ale i přes tuto nevýhodu (a díky trénování tři dny v týdnu) jsme se
umístili na dobrém 8 místě z 11 zúčastněných družstev. Soutěžili jsme v požárních štafetách,
STIFU a požárním útoku. U příležitosti Mezinárodního dne dětí jsme pro mladé hasiče
uspořádali dne 5.6.2005 exkurzi u jednotky profesionálních hasičů v Praze – Chodově. Děti si
prohlédly techniku, vyzkoušely si obsluhu vyprošťovacího zařízení a ti odvážní se svezli po
tyči. Odpoledne se pak zúčastnily Dětského dne v Cítolibech pořádaného SK Cítoliby ve
spolupráci s OÚ Cítoliby a SDH Cítoliby. Mladí hasiči zde předvedli ukázku požárního útoku.
Na samotný závěr skvěle zorganizovaného odpoledne jsme dětem udělali tolik oblíbenou
pěnu. Dále jsme se s dětmi podívali dne 11.6.2005 zájezdu do Zoologické zahrady v Praze –
Tróji v rámci zájezdu, který pořádal OÚ Cítoliby. Červen byl v pražské ZOO věnován svátku
dětí, a tak všechny absolvovaly naučnou stezku po pavilonech a za získaná razítka obdržely
odměny. Pak byl pro děti připraven program s kouzelníky a dětskými baviči. Děti se také
mohly „vyřádit“ v nafukovacích hradech. Největšími dětskými favority se stali lední medvědi.
Dětem se celodenní výlet moc líbil. Na pozvání OÚ Líšťany, se děti z kroužku zúčastnily dne
24.6.2005 Stezky odvahy v Brodeckém lese, což pro ně bylo cennou zkušeností. Ve dnech 9.9.11.9.2005 nás mladí hasiči reprezentovali na Mezinárodní soutěži mladých hasičů
Euroregionu Krušnohoří v německém Neuderfu. Soutěž se konala v lesním prostoru kolem
zařízení Betlehemstift v okresu Annaberg v Německé spolkové republice. Soutěže se zúčastnilo
11 družstev z toho 4 z České republiky a 7 z Německé spolkové republiky. Družstvo
dobrovolných hasičů z Cítolib bylo smíšené (3 děvčata a 2 chlapci) s doprovodem 2 dospělých.
Umístili jsme se na krásném 4. místě. I když počasí se nám moc nevyvedlo, tak se dětem
soutěž líbila. Příští rok se tato soutěž bude konat v České republice, místo se zatím neví.
30.4.2005 jsme pořádali Pálení čarodějnice u hasičské zbrojnice. Tentokrát jsme odměňovali
každý kostým čarodějnice nebo čaroděje. Před samotným pálení byla soutěž v hodu koštětem
a tanec kolem hranice s čarodějnicí. Než čarodějnice shořela, zahrály si děti hru „Na
Abraháma“ a pak se začaly opékat špekáčky. Spokojené byly nejen děti, ale i dospělí, kteří u
ohně poseděli až do nočních hodin. ORV OSH Louny pořádal dne 7.5.2005 soutěž 2005
SVATÝ FLORIAN v Cítolibech. Na soutěži reprezentovala SDH Cítoliby družstva mužů i žen.
Muži se umístili na 6 a ženy na 4 místě. Již tradičně jsme pořádali dne 14.5.2005 Staročeské
máje, na které se každoročně připravujeme od února, kdy začínáme s nácvikem besedy.
V pátek 13.5.2005 byla na Tyršově nám. před požární zbrojnicí postavena Máj a celou noc ji
hlídali dobrovolníci. V sobotu ve 13 hodin vyšel průvod krojovaných do vsi, aby chlapci vyzvali
k tanci svobodná děvčata a poděkovali sponzorům, kteří se na organizování podíleli. Zahrát
jsme nechali i nejstarší občance Cítolib paní Emílii Pelcové a nejmladšímu občánku Ondřeji
Žovincovi. I letos se sešel dostatek tanečníků, aby naši spoluobčané shlédli Staročeskou
besedu v tanečním provedení 16 párů v 8 kolech. Večerní posezení v požární zbrojnici bylo
jako vždy veselé a protáhlo se do pozdních nočních hodin. Muži vypomáhali při zajištění
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bezpečnosti provozu dne 2.7.2005 na závodu vozíčkářů v Lounech. Letní soustředění bylo
rozděleno na dvě skupiny. Pro děti uspořádali muži ve dnech 2.7.–6.7.2005 soustředění u
rybníka na Bilichově. A ve stejném termínu byla další skupina dospělých na soustředění na
Kovářské se zaměřením na jízdu na kolech. Ve dnech 16.7.-17.7.2005 jsme měli své zástupce
na 2. Srazu „Matýskářů“ v Dolní Poustevně. Součástí byly doprovodné soutěže a spanilá jízda.
Dne 21.7.2005 jsme se účastnili námětového cvičení na budovu T-mobilu v Lounech.
23.7.2005 jsme čistili cítolibský rybník na Tyršově nám. ve spolupráci s OÚ Cítoliby, místním
rybářským spolkem a za pomoci firmy Miroslava Vrby. Ve dnech 19.8.-21.8.2005 jsme se
zúčastnili Lounského vábení. Další tradiční akcí, kterou jsme pořádali bylo dne 3.9.2005
Kreslení zážitků z prázdnin na silnici u požární zbrojnice. Celkem se zúčastnilo 58 dětí, které
si za své kreslířské výtvory odnesly balíčky s odměnami. Dne 17.9.2005 jsme pořádali 1. ročník
soutěže v požárním sportu Memoriál Zdeňka Havla o putovní pohár, které se zúčastnilo 6
družstev mužů a 2 družstva žen. Naši muži se umístili na 4 a ženy na 2 místě. Po sportovním
odpoledni následovalo posezení v požární zbrojnici a volná zábava. Dne 2.10.2005 jsme
v rámci námětového cvičení vyčistili okapy cítolibského Kostela sv. Jakuba St. za pomoci
techniky zapůjčené hasiči z Postoloprt.
V průběhu roku probíhají práce na úpravách hasičské zbrojnice. Po dohodě s Obecním
úřadem Cítoliby a Městským úřadem Louny se provádí změna vytápění z tuhých paliv na plyn,
snižujeme a zateplujeme stropy a probíhá oprava stávajícího sociálního zařízení.
Cítoliby 26.10 2005
Blanka Hejlíková, jednatel SDH

Cítolibští bratři Sochorové
Povídání o malíři Václavu Sochorovi do minulého vydání zpravodaje napsal Ivo Markvart,
který bohužel 10.9.2005 tragicky zemřel. A tak jsme se rozhodly otisknout text Bohumíra
Roedla, který byl připravený jej přečíst při slavnostním odhalení Památníku bratrům
Sochorovým, ale úžasně reagoval na skutečnost, že přítomnými při
tomto aktu byly zejména děti z místní základní školy a improvizovaně
besedoval na téma slavných cítolibských rodáků, místo toho, aby „jen“
přečetl následující řádky:
Cítoliby jsou obcí s kulturní tradicí, jakou se může
pochlubit málokterá obec v Čechách. Je to dáno jak
mimořádným památkovým fondem a jedinečnou hudební tradicí, tak doslova
přetlakem významných osobností, které se zde narodily nebo působily. Před
několika lety zde byla instalována pamětní deska významnému zdejšímu
rodákovi, architektu Josefu Mockerovi. Dne 7. října byli stejným způsobem
poctěni sourozenci Václav a Eduard Sochorovi. Na tento den připadlo právě
stopadesáté výročí narození staršího z nich, malíře Václava Sochora.
Sochorovi jsou starý rod pocházející z Vlčí, kde se také narodil Václavův
mladší bratr Eduard, později významný architekt. Václav Sochor (1855-1935)
ale spatřil světlo světa v Oboře, kde se jedna z rozvětvených odnoží rodiny načas usadila.
Příchod Sochorových rodičů do Cítolib umožnil bankrot podnikatele Františka Hýry, na jehož
usedlosti čp. 42 a 54 byl v roce 1875 vyhlášen konkurs. Sochorovi tak získali čp. 42, rozlehlý
statek, na němž sídlila rodina Hýrů už dávno před Bílou horou. Osudy této usedlosti po druhé
světové válce jsou do jisté míry charakteristické – dnes již neexistuje. Za socialismu byla
nahrazena nevzhlednou ubytovnou pro zemědělské brigádníky.
Sochor navštěvoval obecné školy v Blšanech a v německém Žatci. Nelze se divit – znalost
němčiny byla pro kohokoliv, kdo se neměl živit jen rukama, nutností. Měšťanku a reálku už ale
vystudoval opět v českých školách v Lounech a v Rakovníku. Na pražské Akademii výtvarných
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umění se jeho spolužáky a přáteli stali mj. Antonín Chittussi a Mikoláš Aleš. Učňovská léta
zakončil v letech 1877–1882 studiem na Akademii v Mnichově. Pak učinil to nejlepší
rozhodnutí, jaké mohl v té době udělat: usadil se v Paříži. Ta byla v té době místem, kde se
doslova z měsíce na měsíc rodily základy moderního výtvarného umění. Od doby, kdy Manet
šokoval měšťáky svou Snídaní v trávě, uplynulo už dvacet let. Toulouse-Lautrec se potuloval
po místních vykřičených domech a portrétoval jejich obyvatelky. Čtyři roky po Sochorovi
přijíždí do Paříže podivín jménem Vincent van Gogh. Onoho roku 1882 probíhá čtvrtá výstava
impresionistů, na níž vystavují i Monet s Gauguinem. Tito a mnozí další avantgardní malíři se
marně snaží se svými obrazy proniknout na každoroční oficiální výstavy nazývané Salón.
Spílají zkostnatělým porotcům z Akademie: Ribotovi, Meissonierovi, Couturovi a dalším.
Dlužno říci, že právě tito akademici se stali Sochorovými přáteli. Václav Sochor byl dokonce
sám přijat za člena Akademie, v Salónu pravidelně vystavoval a jeho obrazy získávaly ceny.
V očích konzervativního publika, které se všemu novém vysmívalo, si získal reputaci. To je
nutné si uvědomit, nemáme-li při hodnocení jeho osobnosti ulpět na prázdném vlastenčení a
nekritickém obdivu.
V Paříži Sochor pobýval v letech 1882-1895. Na léto se vracel do Cítolib, kde si nechal za
statkem zřídit ateliér, proslulou malírnu. Zde také vznikla tři jeho nejproslulejší plátna: Boží
tělo v Čechách, Zápas jízdy u Střezetic a Baterie mrtvých. První z nich zobrazuje tradiční český
církevní svátek – stafáž tvoří obyvatelé Cítolib. Námětem posledních dvou jsou epizody
z prusko-rakouské války v roce 1866. Nikdy před tím ani potom nikdo v Čechách takové
obrazy nenamaloval: jsou totiž široké osm a vysoké pět metrů. Těžko říci, co malíře
k vytvoření takových monster vedlo. Touha po penězích? Velikášství? Politická objednávka?
Touha umělce dokázat něco, co nikdo před ním? V každém případě se pochybný úmysl obrátil
proti umělci samotnému: tato jeho díla jsou nevystavitelná. Obdivovány byly sice na světové
výstavě v Paříži v roce 1889 a později několikrát v Praze – zřejmě hlavně kvůli svým
rozměrům. Běžném divákovi jsou a zřejmě natrvalo zůstanou nedostupné.
Sochor samozřejmě nemaloval jen takováto rozsáhlá plátna. Když v roce 1935 zemřel,
shodovali se autoři nekrologů, že v jeho osobě odešel poslední představitel realistické žánrové
malby zakotvené v 19. století. Na výstavách v roce 1928 v pražském Klementinu a na posmrtné
roku 1937 v Hradci Králové byla vystavena celá řada portrétů, aktů a žánrových výjevů, které
prozrazují dokonalé zvládnutí malířské techniky a vyhraněný realistický výtvarný názor. Sotva
lze těchto několik vět zakončit oblíbenou floskulí, že Sochorovo dílo na své znovuobjevení
teprve čeká. Historikům umění je známo; je ale charakteristické, že ani letošní kulaté výročí
nebylo podnětem k uspořádání jakékoliv jeho výstavy. To však neznamená, že bychom se na
Sochorovo dílo měli dívat s despektem. Naopak. Cítolibský malíř byl osobností, která se
dokázala prosadit nejen v zemi malířům zaslíbené, ve Francii, ale byl respektován i u nás.
Kolik je takových mezi námi?
A totéž platí pro jeho bratra Eduarda Sochora (1862-1947). Na rozdíl od Václava zůstalo jeho
dílo lidem na očích i dnes. Podobně jako Josef Mocker restauroval gotické památky a
projektoval nové kostely v historizujícím slohu. Je autorem novostaveb nebo přestaveb kostelů
v Plzni, obcích Úhonice a Běleč na Kladensku a několika dalších. Stejně tak jako dnešní
podobu Karlštejna spojujeme s Mockerem, Sochorovým dílem je novostavba jiného
významného hradu, Kokořína. Pozoruhodnou ukázkou Sochorovy tvůrčí invence je
pseudorománský kostel v rodném Vlčí. Přímo v Cítolibech projektoval rodinnou hrobku na
místním hřbitově. Je na ní sice jeho jméno, architekt však odpočívá v Řevnicích, kde zemřel
v roce 1947.
Zdeněk Šesták dnes, Josef Mocker, Václav a Eduard Sochorové, politik Edmund Kaizl v 19.
století, proslulí hudební skladatelé Kopřivové a další ve století 18. a velkorysí Schützové
z Leopoldsheimu a Pachtové z Rájova, kteří rozkvět Cítolib umožnili – která obec se takovou
galerií může pyšnit? Je dobré, že v ní žijí lidé, pro které je její skvělá historie závazkem.
Cítoliby 7.10.2005
Bohumír Roedl
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Pražské jaro 2005
Jarní vítr s vůní jubilejního 60. Pražského jara rozfoukal mračna thrillerů,
horrorů, akčních filmů a umožnil rozzářit souhvězdí autorů a interpretů
světové úrovně na nebesích české kultury. Ten, kdo je informován o
programu, kdo má čas a možnost, kdo je ctitelem a v dnešních dobách bitvy o
kulturní hodnoty vlastencem, nenechal si ujít tento slavný den, kdy ve svatostánku hudebních
koncertů v chrámu Sv. Šimona a Judy byla uvedena kantáta „Vítej slunko líbezné“ Zdeňka
Šestáka pro sbor a klavír na texty lidové poezie K. J. Erbena. V pásmu tří autorů (viz. foto)
byla kantáta cítolibského rodáka uvedena jako první, následovaly skladby Jiřího Temla „Šest
písniček ze studánky“ – cyklus sborů na českou lidovou poezii. Koncert zakončily skladby 95
letého Jiřího Sternwalda rovněž z lidové poezie K. J. Erbena. Skladby zazněly v provedení
Kühnova dětského sboru pod vedením Jiřího Chvály, Symfonického komorního orchestru
Pražské konzervatoře a sólistů Daniela Wiesnera (klavír), Ivana Štrause (housle) a Matěje
Žaloudka (flétna). Vyprodaný chrám sv. Šimona a Judy nadšeně tleskal a z usmívající se tváře
a zářící oči účinkujících dávaly najevo nadšení z úspěchu. Jeden poznatek můj – soukromý:
mezi diváky bylo slyšet anglicky mluvící a vidět návštěvníky i z asijských zemí … takže proti
„pakultuře“ se nebojuje jen v srdci Evropy, ale i v jiných světadílech …
Ústí nad Labem 27.6.2005
Ing. Karel Šedivý

Zač vděčím Aloisi Jiráskovi
Jako konstrukční větu vzpomínek na svůj život uvádím, že jsem v životě toho moc nedokázal,
ale celkem dost jsem přečetl a dost si toho pamatuji. Díky svým rodičům jsem plynně četl už
ve svých pěti letech a ve školních létech jsem velice pilně hltal Foglarovky (do roku 1948 – pak
byla dlouholetá pauza), Verneovky a s výukou dějepisu a literatury jsem se stal vášnivým
čtenářem Aloise Jiráska. Čtenářům zpravodaje tyto řádky píše až tak vášnivý milovník Aloise
Jiráska, který přečetl dvakrát F.L.Věka !
Ale proč to předkládám veřejnosti? Zač vděčím vlasteneckému spisovateli? V roce 1951 na
konci školního roku po rozdání vysvědčení nabízel ve vstupní hale cítolibské školy nám
školákům knihy věhlasný lounský knihkupec Otto Mužíček. Nabízené knihy jsem si prohlédl a
se samými jedničkami spěchal domů. S pochlubením jsem mamince pověděl o nabízených
knížkách. Za odměnu s láskou i úsměvem jsem obdržel stokorunu a spěchal zpět do školy.
Okamžitě jsem si vybral od pana Mužíčka knihu Aloise Jiráska „Na dvoře Vévodském“!
A ihned jsem začal hltat příběhy trubadůrů potulujících se po zámcích a hradech východních
Čech. Jaké bylo moje překvapení, když v odpoledních hodinách u nás zazvonil pan Šesták a
přál si se mnou mluvit: „Ty sis koupil knihu Na dvoře Vévodském?“. „Ano“ zněla pochopitelně
moje odpověď! „Tak až ji přečteš, prosím Tě půjč mi ji, já si ji nutně potřebuji také přečíst!“
Proč ji otec pana PhDr. Zdeňka Šestáka potřeboval? O tom, že jsem si tuto knihu koupil se
panu Šestákovi zmínila paní učitelka Anna Málková, která Šestákovu rodinu navštěvovala
zejména z přátelských tradic k bývalé kolegyni – paní Šestákové, rovněž bývalé učitelce.
A knihu „Na dvoře Vévodském“ pan Šesták potřeboval proto, aby získal přehled o hradech a
zámcích, kde se muzicírovalo a kde by mohly být v archivech i skladby cítolibských mistrů, po
nichž pátral. Když jsem knihu panu Šestákovi přinesl, poděkoval mi a jako dárek mi nabídl:
„Děkuji. A kdybys sis chtěl něco přečíst, máme spoustu knih, jsou uloženy na půdě, pojď, já ti
to ukážu.“ Tak jsem díky Aloisi Jiráskovi a jeho knize „Na dvoře Vévodském“ vešel do přízně
rodiny Šestákovy, čemuž vděčím dodnes!
Ústí nad Labem 25.2.2005
Ing. Karel Šedivý
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Kultura v obci
Zájezd do pražské ZOO, botanické zahrady a zámku Troja
Fotbalový turnaj v kategoriích žáci a dospělí
Kreslení zážitků z prázdnin
Memoriál Zdeňka Havla o putovní pohár
Zájezd na Zahradu Čech do Litoměřic
Václavské posezení v místní Sokolovně
Odhalení památníku bratří Sochorů
Zájezd do Vrchlického divadla v Lounech na
Koncert u příležitosti 80. narozenin Zdeňka Šestáka
Lampiónový průvod
Posezení s programem VEČER PRO KARLA HAŠLERA
Martinské posvícení v místní Sokolovně

11.6.2005
13.8.2005 - 14.8.2005
3.9.2005
17.9.2005
20.9.2005
24.9.2005
7.10.2005
8.10.2005
5.11.2005
12.11.2005
12.11.2005

plánujeme:

Zájezd do Mosteckého divadla na představení Řek Zorba (přeloženo)
Vánoční besídka a trhy u ZŠ

8.12.2005
prosinec 2005

K zakoupení na obecním úřadu
Pohlednice Cítolib á 3 Kč
Publikace CÍTOLIBY od Bohumíra Roedla á 180 Kč
Kalendář CÍTOLIBY 2006 á 80 Kč
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Užitečné informace
OBECNÍ ÚŘAD v Cítolibech, Zeměšská ul. 219, 439 02 Cítoliby
telefonní kontakt:

e-mailová adresa:
internetové stránky:
úřední hodiny:

kancelář OÚ - E. Parkmanová, B. Hejlíková
starosta - V. Karban
fax; místostarosta - J. Neudert
OU.Citoliby@quick.cz
www.citoliby.wz.cz; www.obecni-urad.net/citoliby
pondělí a středa
07:30 - 11:00; 12:00 - 17:00 hodin

415 691 134
415 653 455
415 653 457

MÍSTNÍ KNIHOVNA v Cítolibech, Zeměšská ul. 219, 439 02 Cítoliby
e-mailová adresa:
otevírací doba:
internet pro veřejnost:

knih.cit@seznam.cz
čtvrtek
pondělí a středa

15:00 - 17:00 hodin
12:00 - 17:00 hodin

ZÁKLADNÍ ŠKOLA v Cítolibech, Tyršovo nám. 56, 439 02 Cítoliby
telefonní kontakt:
e-mailová adresa:

Mgr. Jana Vurbsová, ředitelka ZŠ
vurbsovajana@seznam.cz

415 691 259

MATEŘSKÁ ŠKOLA v Cítolibech, Ke Hřišti 349, 439 02 Cítoliby
telefonní kontakt:
e-mailová adresa:

Alena Němcová, ředitelka MŠ
Dana Hejzlová, hospodářka
ms.citoliby@seznam.cz

415 691 120

ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO v Cítolibech, Ke Hřišti 349, 439 02 Cítoliby
telefonní kontakt:
ordinační doba:

MUDr. Anna Weberová
pondělí, středa, čtvrtek

415 691 139
13:00 - 15:00 hodin
15:00 - 17:00 hodin - návštěvní služba

LÉKÁRNA v Cítolibech, Lounská 89, 439 02 Cítoliby
otevírací doba:

pondělí, středa
čtvrtek

13:00 – 16:00 hodin
13:00 – 15:00 hodin

ČESKÁ POŠTA v Cítolibech, Zeměšská 219, 439 02 Cítoliby
telefonní kontakt:
otevírací doba:

Šárka Adamčíková, vedoucí pošty
415 691 135
pondělí - pátek
08:00 – 11:00; 14:00 – 16:00 hodin

OHLAŠOVNY POŽÁRU v Cítolibech
Havel Pavel
Šponiar Miroslav
OÚ Cítoliby

415 691 053
415 691 335; 728 477 034
415 691 134

SBĚRNÝ DVŮR v areálu Dělnického domu, Zeměšská ul. 219, 439 02 Cítoliby
otevírací doba:

úterý
sobota

15:00 - 17:00 hodin
13:00 - 15:00 hodin

poplatky za uložení komunálního odpadu činí:
10 litrů (vědro)
pneu od náklad. vozidla
20 Kč
40 litrů (stavební kolečko)
pneu od osobního vozidla
10 Kč
300 litrů (přívěs za auto)
Ve sběrném dvoře lze bezplatně ukládat papír, textil, objemný odpad, ocel a plechy, barevné kovy, sklo, PET lahve a plasty.

10 Kč
30 Kč
150 Kč

SLUŽBY OÚ a POPLATKY:
Poplatek za odvoz odpadu ze sběrných nádob (vašich popelnic) určuje oprávněná osoba Jaroslav Hladký - LIKOR, v současné době je cena za
odvoz 1 sběrné nádoby 43,- Kč, "likorky" na jednotlivé svozy jsou k zakoupení na OÚ v Cítolibech - četnost svozů od května do září 1x za 14
dní, od října do dubna 1x za týden vždy ve čtvrtek.
OÚ dále poskytuje tyto služby za poplatky:
práce malotraktorem bez přívěsu
100 Kč / hod
práce malotraktorem s přívěsem
150 Kč / hod
práce s použitím výsuvného žebříku
50 Kč / hod nebo 200,- Kč / den
dopravné Multicar
14 Kč / km
naložení 1 t materiálu
100 Kč / t
hlášení v místním rozhlase
20 Kč / hlášení

Cítolibský zpravodaj 1/2005, roč. 10. Vydává Obecní úřad v Cítolibech, neprodejné. Redakce Věra Pokorná, Blanka Hejlíková.
Tisk AGROS Tiskárna, s.r.o., Žatec.
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