CÍTOLIBSKÝ ZPRAVODAJ
XXIII. ročník, číslo 2/2019, vydáno 11.7.2019
==========================================================================

Návštěva hodnotící komise Vesnice roku 2019:
Letošní již 25. ročník soutěže Vesnice roku jde pomalu do finále. Během května a června probíhala krajská hodnocení obcí,
které se do soutěže přihlásily. Každý kraj má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Vítěze a nositele titulu
"Vesnice roku 2019" budeme znát v polovině září, kdy bude vyhlášen na Jarmarku venkova v Luhačovicích.
"Členům celostátní komise přeji jasnou mysl a hodně štěstí při hodnocení a závěrečném rozhodování. Vybrat nejlepšího z nejlepších je totiž
vždy velmi těžké. Všem finalistům přeji hodně štěstí v celostátním kole. Již nyní mohu říci, že pro mě jsou vítězové všichni a velmi se těším na
setkání s nimi na Jarmarku venkova, který se tradičně uskuteční v Luhačovicích. Těším se na setkání nejen s finalisty." uvedla ministryně pro
místní rozvoj Klára Dostálová.
Krajské hodnotitelské komise v posledních týdnech nahlédly do českých, moravských a slezských koutů našeho venkova. V jednotlivých obcích
viděly, jak s úctou a respektem přistupují k historickému bohatství, k tradicím, s jakou přirozeností podporují spolkový, společenský a sportovní
život, s jakou péčí se věnují zeleni a ochraně životního prostředí, že promyšleně a prakticky připravují plány a investují, a tím vším dělají ze
svých vesni krásná místa pro bydlení, ale hlavně pro život.
Všech 206 obcí, které se v letošním roce přihlásily do soutěže, bylo hodnoceno v následujících oblastech: koncepční dokumenty, společenský
život, aktivity občanů, podnikání, péče o stavební fond a obraz vesnice, občanská vybavenost, inženýrské sítě a úspory energií, péče o veřejná
prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci, péče o krajinu, připravované záměry a informační technologie obce. Co do počtu obyvatel, je
nejmenším finalistou obec Lozice z Pardubického kraje se 160 obyvateli. Naopak největší finalista s 1 857 obyvateli je valašská obec Ratiboř
ze Zlínského kraje.
Soutěžícím obcím byly také uděleny stuhy, a to Modrá stuha za společenský život, Bílá stuha za činnost mládeže, Zelená stuha za péči o zeleň
a životní prostředí a Oranžová stuha za spolupráci obce a zemědělského subjektu.
Vítězné obce krajských kol, držitelé Zlatých stuh, postupují do celostátního kola, které se uskuteční první zářijový týden. Vítěz celostátního kola
bude vyhlášen na Jarmarku venkova v Luhačovicích dne 14. září. Vítěz a nositel titulu "Vesnice roku 2019" získá finanční odměnu formou
dotace ve výši až 2,6 milionů korun od Ministerstva pro místní rozvoj a vůz ŠKODA SCALA.
Tisková zpráva z 2.7.2019 na www.vesniceroku.cz.

Městys Cítoliby se do soutěže Vesnice roku přihlásil již popáté. Součástí přihlášky je nejen fotodokumentace, ale i podrobná
devatenáctistránková charakteristika městyse. Při návštěvě hodnotící komise, která letos proběhla v pátek 7.6.2019 jsme měli dvě
hodiny na prezentaci městyse ve všech hodnocených oblastech (viz. výše). Letos jsme dali důraz na prezentaci spolkové činnosti
– prezentace začala v Dělnickém domě, kdy členy komise přivítali mladí hasiči v krojích chlebem, solí a vodou. Každý ze spolků
měl v prostoru sálu připravenu prezentaci své činnosti, kterou proložila ukázka Staročeské besedy. Po mluveném slově a dotazech
ze strany komise jsme se přesunuli do Místní knihovny a služebny Obecní policie. Samotná prohlídka městyse spočívala v ukázce
opravené ulice B. Němcové, prezentace zavlažovacího systému na místním fotbalovém hřišti, prohlídce prostor u rybníka
v Bažantnici, kostela sv. Jakuba Většího vč. věžních hodin a zvonu, Tyršova náměstí a hasičské zbrojnice.

Děkujeme všem, kteří městys prezentovali ve své činnosti: za Sbor dobrovolných hasičů Cítoliby Vladimír Oliva, majitel barokní
vodárny Miloš Kánský, za rybáře a myslivce Jan Síč v Dělnickém domě a Milan Postl u rybníka v Bažantnici, Miroslava Kacetlová
za kulturní komisi, Milan Gregor za Cítolibské automotoveterány, Petr Novák za Sportovní klub Cítoliby, Eva Parkmanová

kronikářskou činnost, Růžena Horáková za místní knihovnu a Klub 6-99, Luboš Jelínek, Miroslav Krejsa a Gejza Sinu za Obecní
policii. Prezentaci městyse za úřad si rozdělili starosta Petr Jindřich, místostarosta Petr Novák a ekonomka Blanka Hejlíková.
Během mluveného slova na projekci běžely fotografie z uskutečněných akcí za poslední rok: stavební práce, sekání a údržba
zeleně, kulturní a sportovní akce. Kromě ukázky Staročeské besedy v podání mladých hasičů měli členové komise možnost se
svézt starostovým veteránem a hasičskou Tatrou. S dopravou komise po vsi nám již tradičně vypomáhal Pavel Menčík a hasičská
dodávka. Každý ze členů hodnotící komise si v upomínku na návštěvu u nás odvezl brožurku, perníkové srdce od Martiny Saskové,
skleničku medu od Karla Kopty a papírové srdce od mladých hasičů.

Teď již jen zbývá nechat se překvapit, zda naše snaha bude oceněna – výsledky již jsou, ovšem Ústecký kraj zveřejnil pouze
ocenění Zlatou stuhou, ostatní se dozvíme až 15.8.2019 na slavnostním vyhlášení v obci Lipová.

Vesnice roku je skvělou možností prezentace městyse v široké škále hodnotících kritérií a v minulých letech nám i díky ocenění
přinesla finanční prostředky, ze kterých jsme pořídili např. fotoaparát, stojany a rámy do muzejní expozice na faru, opravu
komunikace na Tyršově nám., doplnění dětského hřiště o lanovku a mobiliář, pořízení dětského prvku a nafukovacích hradů na
fotbalové hřiště, vybavení počítačové učebny ve škole, částečné financování hasičské dodávky či opravu střechy fary.
Z každého ročníku vydává Krajský úřad Ústeckého kraje z prezentací přihlášených obcí publikaci a v letošním roce požádali úřady
o přípravu textu. Za městys Cítoliby ji připravil starosta Petr Jindřich:
Městys Cítoliby leží necelé dva kilometry od města Louny jižně směrem na Rakovník. V minulosti (ještě do 70 tých let) byl obklopen
chmelnicemi a sady. Dnes bohužel až na výjimku cítolibské Bažantnice, což je malý ostrůvek zeleně, katastr tvoří intenzivně
obdělávaná zemědělská půda, na které mezi pšenicí a ječmenem převládá řepka.
I přes tento hendikep mají Cítoliby svému návštěvníkovi co ukázat. Výkladní skříní městyse jsou například spolky Hasičů a
Sportovců.
V zateplené budově Hasičské zbrojnice se vedle dospělých také schází na 60 dětí – mladých hasičů. Dá se říci, že o novou
generaci spolku je postaráno vzorně. Co je ovšem nevídáno v širokém okolí v oblasti hasičiny, je vysoká úroveň profesionality
výjezdové jednotky. Ta je daná tím, že řada členů jednotky je zároveň hasiči z povolání a tím, že technické vybavení je na skvělé
úrovni.
Dalším silným spolkem je Sportovní klub zahrnující oddíl kopané a oddíl stolního tenisu. 20 stolních tenistů doplňuje na 140 členů
oddílu kopané a to vč. 30 žáků, přičemž tréninkovou činnost zajišťuje 8 trenérů, držitelů licence „C“. Dospělí hrají v soutěži
Okresního přeboru a III. třídě. Chloubou Sportovního klubu je v roce 2016 vybudovaný závlahový systém hrací plochy fotbalového
hřiště v hodnotě 350 tis. Kč.
Z dalších občanských aktivit nelze opomenout rybáře, kteří se starají o půlhektarový rybník v Bažantnici, myslivce hospodařící na
honitbě cítolibské a líšťanské, Nadační fond K.B.Kopřivy jako patrona a ochránce bohaté cítolibské historie. Tvořivý potenciál dětí,
dívek a dam rozvíjí Klub 6-99, který ve spolupráci s Místní knihovnou zkrášluje nejen své okolí, ale rovněž ducha tvořících.
Samostatnou kapitolou je osvícený vlastník staré vodárny, který citlivě opravuje interiéry této památky a v roce 2018 se stal členem
Asociace majitelů hradů, zámků a tvrzí.
Na návštěvu Cítolib bych chtěl pozvat zejména v květnu. V tomto měsíci si můžete prohlédnout nejen barokních plastiky na
náměstí, účastnit se Staročeských májů, nebo s dalšími stovkami návštěvníků obdivovat krásu starých aut na tradičním srazu
automotoveteránů.

Zeptali jsme se za Vás místostarosty městyse Petra Nováka
Pane místostarosto, v poslední době se po obci šíří informace o tom, že se zase něco děje ve
školce a že zavřete školu. Je to pravda?
Troufám si říct, že situace ve školce a ve škole byla v závěru školního roku opravdu trochu třaskavá.
Sešlo se několik věcí, které musíme vyřešit, než začne nový školní rok:
Na základě veřejnosprávních kontrol zřizovatele byl ukončen pracovní poměr s paní hospodářkou.
Přechodně tedy činnost hospodářky zabezpečuje pracovnice úřadu. Již proběhlo výběrové řízení a
máme hospodářku novou, která nastoupí od nového školního roku.
K 31.7. se rozhodla na funkci rezignovat stávající paní ředitelka. Na základě inzerátu se již hlásí noví
uchazeči. Výběrové řízení proběhne ve dvou kolech: 11.7. otevírání obálek a 30.7. pohovory.
V mateřské škole ukončily pracovní poměr 3 učitelky. I zde již máme na základě inzerátu přihlášeno několik uchazečů a bude
probíhat výběrové řízení. Máme představu, že se výběru zúčastní již nová/nový ředitel.
Naším zájmem je a já pevně věřím, že se tak stane, aby se s novým školním rokem situace uklidnila. I nadále chceme školku
i školu v Cítolibech zachovat, aby organizace fungovala ke spokojenosti zejména rodičů a jejich dětí.

Aktuálně z rady a zastupitelstva
Radní a zastupitelé městyse projednali a schválili:
 vydání kladného stanoviska ke stavbě přípojky elektřiny pro nové
rodinné domy v lokalitě prodloužení ulice K Zastávce a podpis návrhu
Smlouvy o smlouvě zřízení věcného břemene a dohody o umístění
této stavby.
 podpis Smlouvy o bezúplatném převodu privatizovaného majetku
do vlastnictví obce od Ministerstva financí – odboru státního majetku,
jedná se o pozemky pč. 72/1, 166/40 a 764/1 vč. závazků plynoucích
z věcných břemen na těchto pozemcích. O převod těchto pozemků
jsme se souhlasem zastupitelstva požádali již v roce 2016.
 zapojení do projektu Seniorská obálka způsobem prostého
stažení formuláře bez označení logem městyse a jeho distribuci mezi
místní seniory.
 udělení plné moci k zastupování městyse Cítoliby na XVII. Sněmu
Svazu měst a obcí České republiky ve dnech 23.-24.5.2019 Mgr.
Zdeňku Pištorovi.
 realizaci restaurátorské údržby Sloupu nejsvětější Trojice od M.B.
Brauna v Cítolibech za 244 tis. Kč vzhledem k havarijnímu stavu
v letošním roce z vlastních prostředků městyse restaurátorem
Radomilem Šolcem.
 zahrnutí prací na restaurování sloupu se sousoším Nejsvětější
Trojice v Cítolibech (přesunutý sloup) za 199 tis. Kč a rekonstrukci
dvou pilířů bývalé barokní brány do bažantnice za 270 tis. Kč do
projektů realizovaných v následujících letech za využití dotačních
titulů.
 podporu sbírek na obnovu zvonu sv. Václava a poskytnutí
příspěvku ve výši 10 tis. Kč za Městys Cítoliby.
 předložený navrhovaný záměr budoucí výstavby komunikace,
inženýrských sítí a 5ti rodinných domů na pozemcích pč. 119/9,
119/10 a 119/2. Tento souhlas nenahrazuje vyjádření městyse ke
stavebnímu řízení.
 podepsání návrhu kupní smlouvy na žebříkové vozidlo Scania
P94 s prodejcem Przedsiebiorstwo Inžynieryjne BUDTRANS
Wojciech Thiel s kupní cenou 900 tis. Kč.
 stanovení kontrolní skupiny k provedení Veřejnosprávní kontroly
č. 3/2019 se zaměřením na kontrolu hospodaření ZŠ a MŠ v roce
2018 v návaznosti na zápis z kontroly Finančního výboru z 23.4.2019.
 podepsání návrhů Smluv o dílo na zpracování projektové
dokumentace se společností Hutár a.s. na akci Areál bývalé fary
v Cítolibech, stavební objekt fara za cenu 300 tis. Kč a na akci Areál
bývalé fary v Cítolibech, adaptace bývalé stodoly, chléva a venkovní
úpravy za cenu 331 tis. Kč, termíny dokončení 15.12.2019. Zhotovení
projektové dokumentace na zbudování seniorského bydlení rada

v polovině roku znovu projedná po zjištění rozpočtových možností
městyse.
 pravidelné využívání prostor Dělnického domu v dopoledních
hodinách v zimním období 2019/2020 pro cvičení Kočárkobik
maminky s dětmi za cenu 150,- Kč/hod a každá pátá hodina zdarma.
 zahrnutí opravy střechy budovy školky (výměna krytiny
s rozebráním stávající, vč. laťování) v předpokládané ceně 872 tis. kč
do plánu investic ve Střednědobém výhledu rozpočtu na roky 20202024 s možností využití dotačních prostředků.
 bezúplatný pronájem sálu Dělnického domu SDH Cítoliby dne
11.5.2019 na Staročeské máje a vyjadřuje poděkování za organizaci
a prezentaci městyse. (Sbor dobrovolných hasičů Cítoliby předložil
radním žádost o slevu na nájemném Dělnického domu v termínu
11.5.2019 z 6 tis. Kč na 3 tis. Kč. Sál hasiči využili jako „mokrou“
variantu pro pořádání Staročeských májů vzhledem k nepřízni
počasí.)
 zpracování projektové dokumentace na zbudování veřejného
osvětlení u 5 rodinných domů v prodloužení ulice K Zastávce za cenu
64 tis. Kč firmou ES PROJEKT s.r.o..
 poskytnutí příspěvku ve výši 2 tis. Kč na pořádání Her
Mikroregionu Lounské podlesí dne 22.6.2019 v Pnětlukách. Na tyto
hry městys získal příspěvek od společnosti Marius Pedersen.
 předložený povodňový plán po dobu výstavby akce „D7
Chlumčany, zkapacitnění“ na základě žádosti společnosti SATRA,
s.r.o..
 podání výpovědi na smlouvy se stávajícím dodavatelem pro
městys i ZŠ a MŠ a vyhlášením poptávky na levnějšího dodavatele
GDPR Služeb pro městys a ZŠ a MŠ Cítoliby.
 zahrnutí výstavby 5 rodinných domů do ulice K Zastávce, která je
registrována v katastrálních mapách a dále požaduje po investiční
komisi předložení návrhu pojmenování nových.
 odložení projednání uzavírání dohod o provedení práce se
zastupiteli, kteří jsou ve finančním výboru pro účel členství v kontrolní
skupině pro výkon Veřejnosprávních kontrol v ZŠ a MŠ Cítoliby dle
rozhodnutí Rady městyse na příští zasedání zastupitelstva.
 převedení částky 930 tis. Kč z protiplnění za akcie České
spořitelny a.s. do finanční rezervy městyse na účet KB Bonus.
 opravu formální chyby v zápisu č. 2 z 14.11.2018 usnesení č.
23/2018 s tím, že správně toto usnesení zní: Zastupitelé městyse
Cítoliby schválili upravený návrh rozpočtového opatření č.
05/ZM/2018 zahrnující navýšení rozpočtových výdajů o 365 tis. Kč,
které bude kryté z finančních rezerv městyse na běžných účtech.

 zadání zhotovení projektové dokumentace přesunu autobusové
zastávky, vč. výkazu výměr a rozpočtu J. Břicháčové za nabídnutou
cenu 43 tis. Kč.
 pověření Komise investiční, pro rozvoj obce a životní prostředí ve
spolupráci s kanceláří úřadu a odbornou firmou zpracováním návrhu
provedení výsadby vhodnými stromy na obecním pozemku p.č.
723/3, která by přispěla nejen ke zpříjemnění vzhledu této části, ale i
k ochraně soukromí majitelů přilehlých rodinných a bytových domů.
 schválili zaslání částky 1 tis. Kč na transparentní účet vyhlášené
sbírky na podporu pozůstalým po panu místostarostovi obce
Dražůvky Rudolfu Štosovi, který byl zastřelen při výkonu své veřejné
funkce.
 předložený text do kroniky městyse za rok 2017 a přiznáním
odměny za odvedené kronikářské práce (elektronická verze,
fotokniha a rukou psaný záznam).
 předfinancování realizačních aktivit projektu Kompostéry Lounské
Podlesí od Ministerstva Životního prostředí ve výši 495 tis. Kč s tím,
že po obdržení dotace od MŽP bude část příspěvku ve výši 85%
vrácena na účet městyse a zbývající část MLP použije na povinnou
spoluúčast projektu a městysu předloží její řádné vyúčtování.
Finanční prostředky budou poskytnuty z finančních rezerv městyse
jako rozpočtová změna č. 03/ZM/2019 a schválili předložený návrh
smlouvy o předfinancování aktivit projektu.
 podpis návrhu smlouvy na zajištění služeb Pověřence pro
ochranu osobních údajů s Rostislavem Fričem z Loun od 1.9.2019 pro
Městys Cítoliby a Základní školu a Mateřskou školu Cítoliby,
příspěvkovou organizaci za cenu 900,- Kč měsíčně.
 poskytnutí příspěvku ve výši 3.210,- Kč SDH Cítoliby na ubytování
tří reprezentantů v kategorii dorostenců a tří trenérů na Mistrovství ČR
SH ČMS ve Svitavách dne 4.7.2019. Dorostenci Daniela Vernerová,
Daniel Vrba a Lukáš Borl dlouhodobě aktivně reprezentují SDH
Cítoliby v týmových i jednotlivých kategoriích.

Radní a zastupitelé městyse neschválili:
 poskytnutí příspěvku na 48. mistrovství České republiky
v požárním sportu družstev HZS ČR a 66 konané 30.8.-1.9.2019
v Ústí nad Labem.
 předložený návrh na uzavření dohody o provedení práce se
zastupitelkou městyse na roznos volebních lístků do Voleb do
Evropského parlamentu v době od 15.5.2019 do 21.5.2019.
 předložený návrh vyhrazení pravomoci schvalování rozpočtových
opatření Radě městyse a souhlasí s jeho projednáním na příštím
zasedání zastupitelstva po jeho přepracování.

Radní a zastupitelé městyse vzali na vědomí:
 informace o liniové výsadbě 47 kusů hrušní podél silnice na
Zeměchy, kterou provedla Správa a údržba silnic.
 informaci o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Města Louny
ve výši 450 tis. Kč na pořízení žebříkového vozidla pro JSDHO
Cítoliby.
 informaci Města Louny o zastávce protidrogového vlaku v termínu
5.-6. června 2019 v rámci „Revolution Train Tour – Jaro 2019“ na
hlavním vlakovém nádraží v Lounech.
 zápis z valné hromady Mikroregionu Lounské Podlesí, která se
konala 22.3.2019 na úřadu obce Opočno. Členem komise pro
otevírání obálek při Výběrovém řízení na kompostéry bude za Městys
Cítoliby starosta Petr Jindřich.
 zápis z jednání komise investiční z 9.5.2019 zahrnující návrh
plánu investic s možností využití dotačních prostředků, podporuje
vyšší prioritu pro opravu ulice Na Aleji. Navržené akce budou
předloženy zastupitelstvu jako příloha ve Střednědobého výhledu
rozpočtu na roky 2020-2024.
 informaci starosty o průběhu výběrového řízení Mikroregionu
Lounské Podlesí na kompostéry, kterého se dne 15.5.2019 zúčastnil
jako člen hodnotící komise. Nabídku podaly dvě firmy z pěti

oslovených. Zvítězila firma SDO TECHNIKA s.r.o. s cenovou
nabídkou 2.304 tis. Kč za celkem 560 kusů kompostérů o obsahu
1170l.
 informaci o speciální ochranné podpovrchové deratizaci
kanalizace provedené v květnu 2019 firmou Ing. Marie Vokáčová –
Voma servis na objednání Severočeské servisní, a.s. provoz Louny.
 zápis z valné hromady Mikroregionu Lounské Podlesí, které se
konalo 26.4.2019 na úřadu obce Jimlín.
 informace k průběhu Her Mikroregionu Lounské Podlesí, které se
konají 22.6.2019 v Pnětlukách.
 dopis adresovaný Vodosprávnímu úřadu v Lounech jako „Stížnost
na provozovatele“ kvůli stále se opakujícím přelivům splaškových vod
z přepadu nově zrekonstruované přečerpávací stanice v Cítolibech,
který zaslali městysu Cítoliby na vědomí.
 informací o lhůtě 30.6.2019, kdy mají v souladu se zákonem
159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů povinnost
učinit průběžné oznámení za období výkonu funkce v roce 2018.
 předložené informace o projektu Lávky přes D7, které na 7.
veřejném zasedání dne 17.6.2019 osobně přednesly projektant Ing.
Radek Hájek, Ph.D. Projekt je ve fázi příprav k územnímu a
stavebnímu řízení. Na zbudování lávky bude podána žádost o dotaci
ke Státnímu fondu dopravní infrastruktury na 85% nákladů,
předpokládaná výše spoluúčasti městyse je cca 2 mil. Kč.
 informaci o průběhu Her MLP 22.6.2019 v Pnětlukách, družstvo
Cítolib bylo sestaveno z členů SDH a zaměstnanců úřadu a umístili
se na 4. místě, příští rok by se Hry MLP měly konat v Cítolibech. Rada
děkuje všem zúčastněným za reprezentaci městyse.
 informace Kulturní komise o připravovaných akcích
„Dřevosochařské sympozium ve dnech 22.-27.7.2019 a „Cítolibské
svatojakubské pouti ve dnech 26.-28.7.2019“.

Rozpočet a hospodaření městyse:
Zastupitelé vzali na vědomí předložené Závěrečné rozpočtové
opatření č. 08/RM/2018 zahrnující navýšení rozpočtových příjmů o
2,862.696,00 Kč a snížení rozpočtových výdajů o 756.843,56 Kč,
které bylo z pověření zastupitelstva schváleno Radou městyse dne
31.12.2018 usnesením č. 81/2018.
Zastupitelé schválili předložený návrh závěrečného účtu za rok
2018, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
městyse Cítoliby za rok 2018 s výhradami a přijali opatření
k nápravě chyb a nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření
za rok 2018. Zastupitelé schválili předložený návrh Účetní závěrky
městyse Cítoliby za rok 2018. Celkové příjmy městyse činily 30.318
tis. Kč a výdaje 33.015 tis. Kč, rozdíl ve výši 2.697 tis. Kč byl hrazen
z finančních prostředků na běžných účtech městyse.
Zastupitelé městyse Cítoliby schválili předložené Rozpočtového
opatření č. 02/ZM/2019 zahrnující navýšení rozpočtových příjmů o
1,902.004,10 Kč a zvýšení rozpočtových výdajů o 137.237,00 Kč.
Rozdíl ve výši 1,764.767,10 Kč bude součástí finančních rezerv
městyse na běžných účtech. Opatření zahrnuje zákonné příjmy a
výdaje finančních prostředků a návrhy dle usnesení rady: poskytnutí
příspěvku na zájmové vzdělávání v 2. pololetí školního roku
2018/2019, navýšení poskytnutí provozního příspěvku na dopravu do
ŠvP a přesun fin. prostředků ze schválených v rozpočtovém opatření
č. 01/ZM/2019 na pořízení dodávkového automobilu pro ZŠ a MŠ na
jeho pořízení pro potřeby městyse, zejména úseku údržby.
Zastupitelé schválili Střednědobý výhled rozpočtu Městyse
Cítoliby na období 2020-2024. Součástí výhledu je příloha zahrnující
investiční akce pro období 2020-2024: revitalizace Cítolibské
bažantnice (zeleň, komunikace, rybník), vybudování nového
sběrného dvora a pořízení techniky pro jeho obsluhu, rekonstrukce
střechy a garážových podlah v hasičské zbrojnici, opravy místních
komunikací, zbudování nových komunikací (nové zástavby RD
s nezpevněnými komunikacemi), opravy budovy školy (fasáda),
opravy budovy školky (střecha), přesunutí autobusových zastávek,

opravy fary, seniorské bydlení, likvidace zbořeniště bývalé jídelny,
lávka přes D7, oprava památek (přesunutý sloup, rekonstrukce
barokní brány do ul. Na Aleji) + návrhy dle požadovaného vyjádření
SK a SDH.

Informace o rozpracovaných projektech:
Starosta a ekonomka informovali
radní o vypsaném dotačním titulu
OPŽP „Kotlíkové dotace“ a s ním
spojeným projektem „Kotlíkové
půjčky“. Radní schválili obeslání
občanů Cítolib informací o možnosti
získání dotací a půjčky s tím, že je
podrobněji
bude
informovat
„Kotlíkový specialista“, za kterého
rada vybrala Václava Ibla. Zájem
projevilo celkem 18 občanů, se
kterými
kotlíkový
specialista
konzultoval možnosti na základě
jejich potřeb. Po ukončení
předběžných pohovorů s kotlíkovým
specialistou bude rada schvalovat
podání
žádosti
Ministerstvo
životního
prostředí
ČR
o
zafinancování projektu kotlíkových
půjček.
K zápisu zbořeniště jídelny do
evidence brownfields radní potvrdili
budoucí užití prostoru pro veřejný
zájem a Ing. Jiří Makarius
vypracoval znalecký posudek o
ceně demoličních prací zbylých
částí staveb. Radní následně
schválili obsah projektu regenerace
zemí brownfieldu a podání žádosti o
dotaci na jeho revitalizaci na akci s
názvem „Revitalizace území po
bývalém objektu jídelny Oseva“.

ZŠ a MŠ Cítoliby:
Rada městyse Cítoliby jako zřizovatel organizace
schválila
 Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy ve školním roce
2019/2020 s celkem pěti kritérii, podle nichž bude ZŠ a MŠ
postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
v případě, kdy počet žádostí překročí stanovenou kapacitu max.
počtu dětí pro MŠ.
 doplnění Směrnice městyse Cítoliby – Další povinnosti ředitele
školy o povinnost ředitele školy umožnit zástupci zřizovatele účast při
výběru pracovníků ve vedoucích funkcích; a o povinnost předložit
zřizovateli dokumenty dle samostatné přílohy, a to v elektronické či
listinné podobě.
 digitalizací školních kronik a pověřuje kancelář úřadu zjištěním
konkrétní ceny u firmy, která prováděla digitalizaci obecních kronik a
dále možnost následného uložení kronik v archivu. V současné době
jsou kroniky uloženy v kanceláři úřadu.
 poskytnutí příspěvku na zájmové vzdělávání v 2. pololetí školního
roku 2018/2019 ve výši 9 tis. Kč.
 úhradu dopravy na Mezinárodní den dětí Armády ČR v Praze dne
7.6.2019 s finančním limitem 7 tis. Kč.
 poskytnutí příspěvku na dopravu do Školy v přírodě ve výši 10 tis.
Kč.
 schválila vypsání konkurzu na místo ředitele / ředitelky, zveřejnění
inzerátů dle Vyhlášky o náležitostech konkursního řízení konkursních
komisích s finančním limitem 30 tis. Kč. V návaznosti na tyto

skutečnosti byla jmenována konkursní komise a výběr nového
ředitele / ředitelky bude v měsíci červenci.

vzala na vědomí
 předloženou Zprávu o hospodaření příspěvkové organizace za
rok 2018, vč. příloh a žádosti o zúčtování hospodářského výsledku
z rezervního fondu organizace a předložila ji k posouzení Finančnímu
výboru. Na jeho doporučení byla v organizaci provedena
Veřejnosprávní kontrola se zaměřením na rok 2018. Protokol z této
kontroly je předmětem projednání na zasedání rady v nadcházejících
dnech. Uzávěrka příspěvkové organizace tak nebyla schválena
v termínu do 30.6.2019.
 informaci o neschválení navýšení státního rozpočtu na platy
pedagogických a nepedagogických pracovníků a pověřila kontrolní
skupinu probíhající veřejnosprávní kontroly prověřením žádostí, ze
které bude zřejmé, že organizace žádala prostředky na pedagogické
i nepedagogické pracovníky, vč. kotelníka a účetní – zamítnutím této
žádosti je podmíněno uvolnění finančních prostředků na platy
provozních zaměstnanců dle schváleného rozpočtu městyse Cítoliby
na rok 2019.
 informaci o výsledcích zápisu do 1. třídy a do mateřské školy a
celkovém předpokládaném počtu žáků ve škole od 1.9.2019 s tím, že
motivací pro rodiče je otevření samostatné 1. třídy s prvky
montessorri, což ovšem předpokládá příspěvek zřizovatele na plat
učitele (roční plat pedagoga v závislosti na praxi činí 516-601 tis. Kč,
vč. odvodů zaměstnavatele) vzhledem ke skutečnosti, že škola
nebude splňovat minimální počet žáků na třídu a bude nutné udělení
výjimky. Dále informovala radní o stávající personální situaci v
organizaci. Radní s ředitelkou školy projednávali možnosti podpory a
motivace pro budoucí žáky. Radní vyjádřili souhlas s otevřením
samostatné 1. třídy s prvky montessorri.
 vzdání Mgr. Natálie Honkové z funkce ředitele Základní školy a
Mateřské školy, příspěvkové organizace k 31.7.2019. Starosta a
místostarosta na 7. veřejném zasedání zastupitelstva poděkovali
přítomné Mgr. Natálii Honkové za odvedenou práci ve funkci ředitelky
organizace.

se opakovaně zabývala výsledky veřejnosprávních kontrol na
úseku Školní jídelny, kde v květnu provedla kontrolu i Česká školní
inspekce potvrzující závěrky vnitřních kontrol zřizovatele.
se jako každý rok rozloučila s páťáky odcházejícími na druhý
stupeň a předškoláky ze školky přecházejícími do prvních tříd věcným
dárkem předaným místostarostou u příležitosti Zahradní slavnosti
21.6.2019 a při předávání vysvědčení 28.6.2019.

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

Městys Cítoliby daruje za odvoz podorniční
zeminu z deponie za hřbitovem. Žádosti
přijímá kancelář Úřadu městyse Cítoliby.

Třídění odpadu
Vážení spoluobčané,
děkuji Vám za to, že třídíte. Odběr třídících pytlů za poslední kvartál vzrostl o 30%. Děkuji všem, kteří pochopili, že směsný
plast tzn. vše, co je z plastu, ale není to PET láhev patří do žlutého pytle nikoli do žlutého kontejneru. Ano…třeba v Lounech
je běžné, že se do žlutých kontejnerů odkládají všechny plasty, ale každá obec to má nastavené jinak, takže prosím
respektujte, že v Cítolibech se do žlutých kontejnerů odkládají POUZE PET LAHVE a všechen ostatní plast (mikrotenové
sáčky, folie, polystyren, dětské gumové hračky, plastové krabičky, kelímky od jogurtů atd..) do žlutých pytlů, které si můžete
ZDARMA vyzvednout v kanceláři Úřadu městyse Cítoliby a naplněné je odložit KDYKOLIV u vrat Sběrného místa v ulici
Malíře Sochora. Stejně tak do kontejneru na papír nepatří tetrapaky – nápojové kartóny (krabice od mléka, vína, džusů atd.)
pro které jsou určeny pytle oranžové. Bohužel, se nám stává, že v kontejnerech určených na tříděný odpad nalézáme nejen
komodity určené ke třídění – Pet lahve, sklo a papír, ale i třeba posečenou trávu, použité dětské pleny, obnošenou obuv atd.
Občas někdo odloží ke kontejnerům například i starý bazén, vyřazený kočárek…prostě vše, co se zrovna doma už nehodí.
Setkala jsem se s názorem, že je sběrných třídících míst tzv. hnízd v Cítolibech málo. Dovolím si nesouhlasit, sedm hnízd
rozestavěných v docházkové vzdálenosti je dostačujících a jejich pravidelný vývoz stojí Městys Cítoliby nemalou částku.
Problém vidím především v nekázni obyvatel. PET lahve je třeba před vhozením do kontejneru sešlápnout, krabice
složit, nevhazovat do nádob, co tam nepatří ... prostě být ohleduplný nejen k životnímu prostředí, ale i
ke spoluobčanům, kteří přijdou třídit po Vás.
Pokud chcete mít jistotu, že nádoby nebudou přeplněné, využijte den následující po vývozu. Svoz papíru a PET lahví probíhá
vždy v úterý a sklo se sváží liché pondělky.
Eva Parkmanová, odpadová hospodářka
https://www.obec-citoliby.cz/urad/odpady/

Místa zpětného odběru pneumatik
Od letošního roku došlo ke změně Zákona o odpadech, ve
kterém se stanovuje mimo jiné povinnost výrobcům
pneumatik zřídit místa zpětného odběru. Pneumatiky Vám
již nevezmou ve sběrných dvorech, ale je možné
v Lounech odkládat v těchto místech:
 OKIM s.r.o., 5. května 2645, 440 01 Louny
 Contitrade Services s.r.o. – BestDrive, 5. května 2770,
440 01 Louny
 Borl servis s.r.o., Rybalkova 2128, 440 01 Louny
Všechna další úložní místa najedete na www. eltma.cz.

X. Jubilejní sraz automotoveteránů v Cítolibech
Již po desáté, na stejném místě, ve stejném termínu a se stejně krásným počasím, dne 25.5.2019 proběhl v Cítolibech 10.
Ročník srazu automotoveteránů. Opět po půlročních přípravách vymýšlení programů a shánění sponzorů, se sraz pod
rukama bandy nadšenců a srdcařů dotáhl do úžasného finále, a to i rekordní účastí, registrovaných účastníků (necelých 200
strojů) a nespočetně nadšených účastníků všech věkových kategorií. Vozidla se tradičně zaregistrovala ve 4 kategoriích
(osobní předválečné, osobní poválečné, vozidla terénní a motorky). Ve finále byla diváckou volbou vyhodnocena a odměněna
nádhernými poháry a ceny.

Díky všem mnoha sponzorům, hlavně podpoře Městysu Cítoliby a podpoře zázemí restaurace Dělnický dům jsme mnohem
více obohatili program srazu. Dopoledne během statické ukázky všech naleštěných miláčků, zpestřili sraz už tradičně
modeláři a letos na víc vystoupil kouzelník pro děti. Následovala spanilá okružní jízda po okolí. A po návratu jako vrchol
programu vystoupil silák ,,Železný Zekon‘‘ a předvedl neskutečné obdivuhodné výkony, do kterých zapojil i několik nevěřících
diváků. Po něm předvedla na živo své umění zpěvačka Marcela Březinová. A od 18:00 hodin byla akce zakončena při muzice
se skupinou ,,PAREXIL‘‘ do pozdních nočních hodin. Není třeba zveřejňovat výsledkovou listinu, nýbrž není důležité zvítězit,
ale zúčastnit se. Za mě vyhrál každý, kdo se zúčastnil a užil si krásnou sobotu a to i díky vymodlenému počasí. Každý divák
i účastník srazu si určitě našel svou srdeční záležitost, zavzpomínal, potěšil oko, nebo i zkritizoval, ale o tom tak obrovská
cítolibská akce vedena hrstkou kamarádů je. Závěrem chci jen poděkovat Všem, kteří nás 10 let úžasně podporovali!
Sponzorům, kteří si utrhli kousek ze svého a to i z řad samotných občanů, kteří si váží zviditelnění naší obce takovouto akcí.
A končím opět tradičně, jako byl tradiční 10. Sraz díky všem pořadatelům za skvěle odvedenou práci, za každou pomocnou
mozkovou buňku, ruku i nohu a vše bylo co možné.
Petr Renč

Sportovní klub Cítoliby
Začněme tím, co již většina skalních fanoušků zná. Jsou to výsledky jarní části soutěží a výsledky celého soutěžního ročníku
2018/2019. A mužstvo v Okresním přeboru začalo celý ročník dobře a dlouho se drželo na předních místech. Jaro jej však
nezastihlo v nejlepší formě, a tak po řadě překvapivých a možno říci slabých výkonech skončilo nakonec na osmém místě,
které bylo vlastně prvním nesestupovým umístěním. Doufáme, že si z toho hráči vezmou ponaučení a budou aktivně trénovat
a v zápasech bojovat, aby nadcházející ročník nebyl pro klub černou můrou. K tomu je třeba ještě dodat, že soutěž bude
výrazně kvalitnější, díky sestupujícím celkům z I.B třídy. Pravým opakem pak bylo B mužstvo, které se v minulém ročníku
pohybovalo na sestupových místech a letos vybojovalo krásné třetí místo.
Velkou radost nám dělají naši nejmenší, kteří ještě nehrají soutěž jako dospělí, ale utkávají se formou turnajů, které jednotlivé
kluby pořádají. Naše přípravka má nyní na 30 sportujících nadšených mladých fotbalistů. Ke zvýšení jejich zájmu o fotbal a
sport vedou i takové akce, jako je jejich aktivní účast na nástupu ligových mužstev. Již možno říci, tradiční je účast na
Bohemce, tentokráte při utkání s Mladou Boleslaví 7. dubna. Za tuto aktivitu patří dík lounskému fanklubu Bohemians.

Samostatnou kapitolou je tradiční pořádání oslav MDD. Tentokráte vyšla oslava přesně na 1. června. Účast byla opět velká,
na hřiště zavítalo 198 dětí a možná ještě větší množství dospělých. Děti absolvovaly 8 disciplín a dále je čekaly skákací
hrady, projížďka na koních, tradiční pěna od místních hasičů, a ještě jedno velké překvapení, po třech letech se nad hlavami
dětí objevilo letadlo, které jim seslalo na zem množství cukrovinek. Děti samozřejmě dostaly párek, pití a drobné dárky. Již
se všechny těší na příští oslavu.

V krátkosti ještě o stolních tenistech. A mužstvo neúspěšně absolvovalo baráž o KP II a uvidíme jej v okresním přeboru
společně s B mužstvem. C tým bude hrát OP II. Myslíme, že by bylo hezké, kdyby se více diváků přišlo na utkání jednotlivých
mužstev podívat a hráče povzbudit. Zaslouží si to oni i jedna z nejlepších heren na okrese.
No a závěrem, co je před námi. Koncem srpna zahájí soutěže dospělých, 3. srpna pořádáme turnaj starých gard a 31. srpna
turnaj přípravek. Sportovcům přejeme hezké výsledky a divákům dobré sportovní zážitky. A úplně na závěr ještě jedna
informace. 24. srpna by se měla na hřišti SK pořádat letní taneční zábava. Včas budete informováni o detailech.
Výbor SK Cítoliby

Sbor dobrovolných hasičů Cítoliby
Druhé čtvrtletí tohoto roku bylo u hasičů doslova „nabito“ akcemi: dne 13.4.2019 jsme pořádali tradiční Branný závod
požárnické všestrannosti o pohár starosty městyse spolu s akcí „Pohybem pro zvon“ a tento den naše děti zvládly i „zaskočit“
za školkové děti stižené neštovicemi na Vítání občánků. Na podporu obnovy zvonu sv. Václava byla v rámci akce „Pohybem
pro zvon“ vyhlášena sbírka, která trvala až do 30.4.2019 a bylo v ní vybráno celkem 23 tis. Kč, sbor dále přispívá výtěžkem
ze startovného z branného závodu a stokorunou za dospělé členy sboru. O předání získaných prostředků zástupcům
Římskokatolické církve Vás budeme informovat. 14.4.2019 jsme při brigádě opravili překážky pro trénování nejen našich
mládežníků.

30.4.2019 nám počasí přálo a na cítolibskou náves na Pálení čarodějnice dorazilo 84 dětí v čarodějných maskách, soutěže
a odměny tentokrát zajistily hasičské dorostenky a role hlavní čarodějky se ujala Hanka Němcová. Děkujeme všem za účast
a hezkou atmosféru.

4.5.2019 členové sboru vyrazili do Pnětluk pro krále a májky, které i přes deštivé počasí dovezli s úsměvy na rtech. Stejný
den se konalo první kolo ze série soutěží Stimax Cup 2019 ve Lhenicích, ze kterého naši mladí hasiči stejně jako z druhého
kola 22.6.2019 v Ústí nad Labem přivezli medaile.

Tradici Staročeských májů v Cítolibech v roce 1989 obnovili členové Sboru dobrovolných hasičů Cítoliby. Přípravy na máje
začaly již v únoru, kdy se každou neděli tanečníci scházeli k nácviku Staročeské besedy. V předvečer májového průvodu
jsme postavili na Tyršově náměstí velkou májku zvanou Král, kterou naši chlapi do rána uhlídali. Tentýž večer roznesli ke
každému domu, kde bydlí svobodné dívky nazdobené májky. Běžně by se v sobotu ve 13 hodin od Krále vydal průvod po vsi
veden koňským spřežením s vozem, na kterém jede dechová kapela a krojovanému průvodu jde v čele starosta Májů spolu
s dráby, kteří zajišťují bezpečnost. Poté, co by k tanci v krojovaném kole byla vyzvána všechna svobodná děvčata by se
průvod vracel zpět pod krále, kde se běžně tančí Staročeská beseda a následuje lidová veselice. V letošním roce jsme díky
rozmarům počasí využili tzv. mokrou variantu a během jedné hodiny veškeré zázemí přestěhovali do Dělnického domu, kam

jsme svobodné dívky sváželi a konal se zde i veškerý následující program, tj. beseda i večerní veselice. Novinkou byl i
tématický fotokoutek, který měl velký úspěch. Staročeskou besedu již tancujeme v Lounském okrese jen my a díky osvětě je
o ni zájem, nejen mezi diváky, ale i mezi tanečníky. V letošním roce tančilo celkem osm koleček, tj. 64 tanečníků ve věku od
3 do 45 let a v roce příštím mají zájem tančit i ti, kteří máje pořádali v sedmdesátých letech minulého století. Děkujeme tímto
všem, kteří jakýmkoliv způsobem přispěli k organizaci a konání této akce a Městysu Cítoliby nejen za finanční podporu, ale i
za bezúplatné poskytnutí sálu Dělnického domu. Za fotodokumentaci akce děkujeme Věře Posledníkové a Jiřímu Odnrákovi,
který sestříhal i hezké video, které najdete na Youtube. (https://www.youtube.com/watch?v=q_JQ0FZmrBc&t=2s)

V pátek 17.5.2019 odpoledne vyrazili do Nového Sedla týmy mladších a starších žáků, kde se konalo 2. kolo hry Plamen.
Zabydleli jsme se ve stanovém městečku. V sobotu byl už v 8 hod nástup a začali jsme plnit jednotlivé disciplíny. První jsme
si zaběhli štafetu 4x60 m, následovala Štafeta CTIF, Štafeta požárních dvojic a Požární útok s překážkami CTIF. A v neděli
královská disciplína Požární útok. Starší žáci vybojovali 3. místo a mladší žáci 2. místo. Děkujeme všem trenérům i rodičům
za vytvořené zázemí.
Plamenem však soutěže neskončily, starší a mladší žáci nás reprezentovali 25.5.2019 na Memoriálu Milana Šalouna v Oboře
(mladší žáci 4. a starší 3.místo) a 2.6.2019 na soutěži v Křešicích (6. místo). Mladí hasiči si ve čtvrtek 30.6.2019 vyzkoušeli,
jak trénují atleti z Elna Počerady, za pozvání a odborné slovo děkujeme panu Radovanu Šabatovi. A dne 6.6.2019 navštívili
„Protidrogový vlak 2019“, který měl zastávku v Lounech.

Okresní kolo Celoroční činnosti dorostu družstev i jednotlivců a Požárního sportu dospělých se konalo 2.6.2019 v Telcích.
V horkém počasí jsme poměřili síly s ostatními sbory v jednotlivých
disciplínách a nakonec jsme získali čtyři zlaté a jednu bronzovou
medaili. Družstvo dorostenek a vítězní jednotlivci postoupili na
krajské kolo, které se konalo 8.6.2019 v Děčíně. Zde byli úspěšní
Daniela Vernerová, Lukáš Borl a Daniel Vrba, kteří postoupili na
celorepublikové mistrovství 4.5.2019 do Svitav. Fandící mladší žáci
si odpoledne zpříjemnili i návštěvou místní ZOO.
Dorostenky se ujaly pomoci při organizačním zajištění akce Hovory
pod vodárenskou věží II., která se konala 25.5.2019.
Další akce, které se pravidelně zúčastňujeme je mezinárodní
hasičská soutěž Euroregionu Krušnohoří. Letos jsme se podívali
22.6.2019 do Homersdorfu.
Ve stejný den se naši členové zapojili do reprezentace městyse na
Hrách Mikroregionu Lounské podlesí v Pnětlukách, kde získali 4.
místo. Příští rok by se hry měly konat v Cítolibech.

Sezónu již tradičně zakončujeme rozlučkami s programem – mladší a starší žáci se loučili 23.6.2019 a dorost 28.6.2019.

Branný závod požárnické všestrannosti o pohár starosty městyse
Dne 13. dubna 2019 uspořádal náš sbor v Cítolibech již tradiční branný závod požární všestrannosti mladých hasičů O pohár
starosty městyse Cítoliby. Přestože rtuť teploměru nepřesáhla 5 st. Celsia, zúčastnilo se této soutěže celkem 190 soutěžících
z řad mladých hasičů ze 14 hasičských sborů nejen našeho okresu a to 1 družstvo přípravky, 12 družstev mladších žáků, 21
družstev starších žáků a 4 družstva dorostenců. Na trati dlouhé 3 kilometry plnili soutěžní družstva úkoly na celkem 9
stanovištích z oblasti zdravovědy, střelby, topografie, požární teorie, požární prevence a sportu. V kategorii přípravka se jako
jediné družstvo umístila přípravka SDH Lubenec, v kategorii mladší žáci se na prvním místě umístilo družstvo SDH Obrnice,
druhé a třetí místo obsadila družstva domácího SDH Cítoliby. V kategorii starší žáci se na prvním místě umístilo družstvo
SDH Domoušice, druhé místo obsadilo domácí družstvo SDH Cítoliby a na třetím místě se umístilo družstvo SDH Domoušice.
V kategorii dorostu pak první místo obsadilo družstvo domácího SDH Cítoliby, na druhém se umístili dorostenci SDH Černčice
a třetí místo obsadili dorostenci z SDH Tuchořice. Nejen všem výhercům, ale všem zúčastněným je třeba poblahopřát k jejich
výkonům a doufáme, že počasí dalšího ročníku bude více přívětivé a doufáme, že i dalšího ročníku se závodníci zúčastní v
tak hojném počtu. Poděkování si také zaslouží všichni vedoucí a závodníci za disciplinovanost, velké díky patří i rozhodčím
a celému organizačnímu týmu za pomoc, trpělivost a ochotu s pořádáním tohoto časově i personálně náročného závodu a v
neposlední řadě si velké poděkování za podporu požárního sportu mladých hasičů zaslouží i pracovníci společnosti Legios
Loco a.s., od kterých jsme obdrželi krásné střelecké terče speciálně určené pro branný závod požární všestrannosti mladých
hasičů a pro jejich střeleckou průpravu dle směrnice hry Plamen. Díky těmto terčům jsme zajistili závodníkům nejen větší
komfort u střelecké disciplíny, ale také zvýšili bezpečnost střelby, což je pro nás prioritou.
Roman Wasserbauer, velitel soutěže

Krajské kolo HRY PLAMEN DOROSTU
Po úspěšném okresním kole dne 2.6. 2019 v Telcích, kde se družstvo dorostenek umístilo na 1. místě a postoupilo do
krajského kola hry Plamen, které se konalo 8.6. 2019 v Děčíně. Dorostenky si zde vybojovaly 3. místo v disciplínách štafeta
4x100m s překážkami, 100m s překážkami, test požární ochrana a požární útok. Družstvo soutěžilo ve složení Zuzana
Alinčová, Barbora Halamová, Martina Kohelová, Markéta Posledníková, Markéta Sainerová, Adéla Stanková, Kateřina
Taťána Šponiarová a Anna Vedralová.

Euroregion Krušnohoří
Ve dnech 21. – 23.6. 2019 se šestičlenné družstvo ve složení Lukáš Borl, Markéta Sainerová, Barbora Halamová, Adéla
Stanková, Anna Vedralová a Kateřina Taťána Šponiarová zúčastnilo soutěže Euroregion Krušnohoří v Hormersdorfu.
Soutěžilo se v netradičních disciplínách jako je např. běh na hadici, přeprava vody, hod holínkou, stavění bedínek a tísňové
volání. Družstvo skončilo na 4. místě ze 16.

Autor: K.T. Šponiarová foto: V. Posledníková
V pátek 5.7.2019 začalo na Svitavském stadionu Mistrovství České republiky dorostu
v požárním sportu. První den patřil jednotlivcům dorostencům a dorostenkám, ve věkových
kategoriích mladší, střední a starší. Ti závodili v disciplínách běh na 100 metrů s překážkami
a dvojboji a psali test z požární ochrany a dvojboj. Každý ze čtrnácti krajů zastupoval jeden
závodník v každé kategorii.
Mistrovství bylo zahájeno za přítomnosti starosty Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
Jana Slámečky, starosty města Svitavy Davida Šimka nebo ředitele HZS Pardubického kraje
plk. Aleše Černohorského. První disciplínou byl dvojboj, v němž závodník po odstartování
překoná překážku s oknem, uchopí přenosný hasicí přístroj na desku, kde musí zůstat stát.
Odpoledne pak probíhal běh na 100 metrů s překážkami.
Naši členové získali: Daniel Vrba 3. místo v kategorii střední dorostenci, Lukáš Borl 8. místo v kategorii starší dorostenci a
Daniela Vernerová 12. místo v kategorii střední dorostenky.
čerpáno z www.dh.cz

Vítání občánků 13.4.2019
V sobotu 13. 4. 2019 přivítali starosta Petr Jindřich, místostarosta Petr Novák a radní Lenka Hronková v Dělnickém
domě nové občánky městyse Cítoliby. V období od dubna 2018 do února 2019 se narodilo 12 dětí, z toho 7 chlapců
a 5 děvčátek. Osobně se vítání se svými rodiči zúčastnili: Matyáš Starý, Valerie Melcrová, Marek Heller, Lukáš
Mráček, Adéla Peikerová, Aleš Ohnout, Sofie Makariusová, Alexandra Srnková, Šanel Horvátová, Matouš Tříska a
Matyáš Sábl.

Akce se konala v období, kdy školku a školu postihly neštovice, proto program tentokrát připravily děti z hasičského
kroužku, kterým děkuji za rychlost a ochotu vypomoci. Dále patří můj dík Zahradě Cítoliby za květinovou výzdobu
sálu a Květinářství „U růže“ Louny za květiny pro maminky. Rodičům přejeme, ať jim děti dělají hlavně radost.
za Kulturní komisi Miroslava Kacetlová

Hovory pod Vodárenskou věží II.
Majitelé Cítolibské barokní vodárny Marie a Miloš Kánských coby členové Asociace majitelů
hradů a zámků ČR uspořádali 25. května 2019 druhý ročník akce „Hovory pod vodárenskou
věží“ tentokrát v prostoru hasičské zbrojnice. Úvodní slovo pronesl Miloš Kánský, na
šedesesát přítomných spoluobčanů si vyposlechlo hudební vystoupení Adély Míčkové z Loun
a velice poutavé vyprávění Petra Hory Hořejše, autora Toulek českou minulostí na téma Milan
Rastislav Štefánik, neznámý příběh. Po vyprávění následovala volná zábava s občerstvením,
obsluhy přítomných se ujaly dorostenky SDH Cítoliby. Klávesy zapůjčil Karel Vedral.

Kultura v Cítolibech
Nejbližší akcí, na kterou si dovoluji vás pozvat je Dřevosochařské sympozium, které se bude konat ve dnech 22.-27.
července v zahradě fary. Zahájení je 22. 7. v 16,00 na zahájení, kde se všichni umělci představí a pohovoří o dílech,
která budou vytvářet. V průběhu týdne pak můžete kdykoliv do zahrady přijít a sochaře sledovat při jejich práci.

26.- 28. července se koná Svatojakubská pouť, kompletní program je uvedený na plakátech. V průběhu pouti budete
moci přispět na záchranu zvonu Sv. Václava (psali jsme v minulém čísle). Kasička bude k dispozici na faře.
A co nás ještě čeká do koce roku?
28. září – výlet do Vídně za cítolibskými trpaslíky do zahrady zámku Neuwaldegg a procházka Vídní s profesionální
průvodkyní. Místa jsou již zcela obsazena. Prosím přihlášené, aby si nezapomněli vyřídit pojištění do zahraničí.
Zahájili jsme předprodej vstupenek na 11. října - divadlo „Vínem proti pohanství aneb staročeský dekameron“ a na 2.
listopadu Šansony v podání Světlany Nálepkové. Během prázdnin zahájíme předprodej na zájezd pro celou rodinu a
sice na neděli 15.12. do Hudebního divadla v Karlíně na muzikál Královna Kapeska (volné pokračování Kapky medu
pro Verunku). Protože to bude před Vánoci, určitě zbyde čas i na svařák.
V minulém čísle jsem se zmiňovala o akcích na rok 2020, nyní už mohu prozradit další a sice 28.2. 2020 zájezd do
divadla Broadway na muzikál Kvítek Mandragory. Předprodej zahájíme na podzim.
Informace o všech akcích a dalším dění v Cítolibech najdete na webových stránkách městyse, v aplikaci „V obraze“, na
FB, na plakátech, ve zpravodaji a vyhlašujeme je místním rozhlasem. Těšíme se na Vás. Kulturní komise má svoji emailovou adresu: kulturni.komise@obec-citoliby.cz, pokud máte nějaké nápady nebo náměty na program, neváhejte se
na nás obrátit.
Miroslava Kacetlová

Klub 6-99 na Farmářském festivalu v Dolním Ročově
Na základě pozvání se členky Klubu 6-99 dne 30.6.2019 od 13 hod. zúčastnily Farmářského Festivalu v Dolním Ročově,
který pořádal Spolek Moje Ročovsko za podpory Řádu Augustiniánů a Městyse Ročov. Vytvořily koutek pro Tvoření s Klubem
6-99, kde si děti mohly namalovat tričko, nákupní tašku nebo polštářek anebo si mohly vytvořit z korálků andělíčka nebo
pavoučka. Veliký zájem byl zvláště o malování, kde malovaly s pomocí rodičů děti od 2 let.
Stejný koutek připravuje klub 6-99 i pro Pouť v Cítolibech.
Marcela Rybáková

110 let od narození cítolibského lékaře MUDr. Vincence Veselého
V letošním roce si připomínáme 110 let od narození cítolibského obvodního
lékaře MUDr. Vincence Veselého. Do Cítolib ho zavál osud z malé vsi na
Českomoravské Vysočině. Narodil se 18. července 1909 v Heralticích, ležících
západně od Třebíče, ale mládí a školní léta prožil v Kněžicích, kam se rodiče se
čtyřmi dětmi v roce 1912 přestěhovali.
V Kněžicích žili v domku s malým hospodářstvím. Otec Antonín pracoval doma
jako obuvník, pro materiál si docházel do obuvnické firmy do Brtnice. Matka
Františka se starala o hospodářství, domácnost a děti, jejichž počet se rozšířil o
dalšího sourozence. V létě vykupovala houby, které se pak v koších odvážely
na nádraží do Okříšek a odtud pak do Prahy a do Vídně. Ve vesnici vykupovala
od lidí vajíčka a v sobotu odcházela s plnou nůší do Jihlavy, kde je na tržišti prodávala. Do Jihlavy je to asi 15 kilometrů,
musela vycházet ve dvě hodiny ráno. Podle vyprávění to byla rázná a statečná žena zejména v době války, když byl otec
odveden na italskou frontu a ona se musela starat sama o pět hladových krků. V domku se svítilo petrolejkou, elektřina byla
zavedena až v roce 1928.
Rodina byla velice chudá a Vincenc byl jediným dítětem, které mohlo dále studovat. Po ukončení místní obecné školy
pokračoval ve škole měšťanské, do které chodil pěšky do 5 km vzdálené Brtnice. Do osudu nadaného chlapce zasáhla opět
rozhodnost matky, která společně s kněžickým farářem Františkem Hálou navštívila majitele brtnického panství knížete
Emanuela Josefa Antonína Collaltu a požádala o podporu na dalších studiích svého syna. (Starý langobardský rod pánů
z Collalto et San Salvatore výhodně zakoupil v roce 1623 konfiskát po Zdeňkovi z Valdštejna – moravské panství Brtnici u
Jihlavy a setrval na něm až do roku 1947, kdy se vrátil na rodové sídlo do Itálie po konfiskátu veškerého majetku na území
Československa z roku 1945 a vleklých soudních sporech.) Na základě podpory mohl Vincenc studovat na gymnáziu
v Třebíči odkud po dvou letech přestoupil do Brna, kde absolvoval na Českém gymnáziu. Ve studiích pokračoval v Praze na
lékařské fakultě Univerzity Karlovy.
Během studií bydlel zpočátku u své starší sestry Marie, která v té době již byla vdaná a finančně ho podporovala, později
v podnájmu. Vzpomíná, jak se učil při svíčce v kabátě v nevytopené místnosti. Chudý chlapec z Vysočiny si tehdy nemohl
dovolit nic lepšího, přestože díky výbornému prospěchu dostával stipendium. V době studií vzniká řada celoživotních
přátelství s kolegy, s nimiž se názorově shodoval. Patřili mezi ně především pozdější významný dětský chirurg prof. MUDr.

Václav Tošovský, DrSc, prof. MUDr. Jaromír Tesař, DrSc, později přednosta Ústavu soudního lékařství, ortoped prof. MUDr.
František Stryhal, DrSc, nebo jediná žena v ročníku oftalmoložka prof. MUDr. Věra Kadlecová, DrSc.
Po promoci v roce 1937 nastoupil základní vojenskou službu ve vojenské nemocnici v Praze Na Pohořelci a po ní působil
nějaký čas v nemocnici v Roudnici nad Labem jako sekundář. 11. května 1941 nastoupil jako obvodní a železniční lékař na
uvolněné místo po MUDr. Navrátilovi v Cítolibech, který zemřel na Nový rok toho roku. V Cítolibech pak působil neuvěřitelných
42 let. Tady se mu v srpnu narodil syn Jiří a o dva roky později druhý syn Vincenc.
Do cítolibského zdravotního obvodu spadalo devět obcí, ale navštěvovali ho pacienti ze třiadvaceti vesnic. Jako státní lékař
byl i úředním lékařem a hygienikem obvodu, školním a poradenským lékařem. Byl lékařem pro žebráky, válečné vysloužilce,
tuláky, pro nemajetné a staré občany bydlící v nevyhovujících pastouškách. Pro všechny funkce musel mít tzv. fyzikát, jemuž
předcházelo čtyřměsíční školení v epidemiologii, vedení dokumentace a různých hlášení. Školení bylo zakončeno zkouškou
na Zemském úřadu, pak dostal vysvědčení. Za funkci obvodního lékaře jako úředního lékaře dostával plat 600 Kč měsíčně
s nárokem na malý odpovídající důchod, hlavním zdrojem příjmu však byly nemocenské pojišťovny a soukromá praxe pro
nepojištěné pacienty.
Když Dr. Veselý nastoupil do svého obvodu, byla válka se všemi důsledky okupace. Přibyla péče o německé uprchlíky ze
Sudet. Úřadovalo se německy a lékaři museli dělat zkoušku z
němčiny, ta se dělala na Kladně. Za řeč proti říši v čekárně byl
odpovědný obvodní lékař. Ordinoval i v sobotu, návštěvy pacientů se
konaly ve dne i v noci, pohotovostní služba byla zřízena až v roce
1952. Po dobu války nebyla žádná dovolená, první dovolenou měl až
v roce 1947, zástup si ale musel sám zaplatit.
Běžnou praxí byla malá chirurgie, ošetřování úrazů včetně šití, trhání
zubů – to se naučil u doc. Měšťana během prezenční služby. Porody
se odbývaly doma, jen patologické v nemocnici, někde neměli ani
vodu a umyvadlo. Ve škole prováděl prohlídky žáků, jejich chrupu,
prohlídky novorozenců, výtěry z krku na bacilonosičství, dále odběry
vzorků a dezinfekce studní, vzorky se posílaly do Státního zdravotního ústavu. Očkování bylo povinné pouze proti neštovicím,
očkovací látku dodával Státní zdravotní ústav v Praze, očkovací seznamy vyhotovovaly obecní úřady. Očkování proti záškrtu,
který často končil smrtí povinné nebylo. Již 27. července 1941 z vlastní iniciativy začal očkovat proti záškrtu – bylo to
dobrovolné. V roce 1943 evidoval ještě 147 případů záškrtu.
Na návštěvy jezdili lékaři vlastními auty, příděl benzínu byl malý a v posledních měsících války byl pouze 10 a pak 5 litrů.
Jediný sanitní vůz na celý okres byl ve vlastnictví Červeného kříže, a tak pro lékaře přijížděly koňské povozy, bryčky, kočáry,
ale i fasuňky a v zimě saně. Častým dopravním prostředkem bylo i vlastní kolo. Tehdy byla volná volba lékaře, a tak dojížděl
až do 28 obcí, až do Pochválova, který tehdy patřil k Ročovu, z návštěv se vracel často až v 10 hodin večer. V Ročově byl
velmi starý Dr. Churajn – zastupoval ho až do příchodu Dr. Gerharta. Podobně vykonával návštěvy za nemocného Dr. Jindru
v Hřivicích až do roku 1946, kdy nastoupil Dr. Bek.
Představeným obvodních lékařů byl Dr. Augusta, po jeho smrti MUDr. Antonín Toms. Obvodní lékaři si tehdy vážili jeden
druhého a drželi pohromadě. Mezi dlouholeté přátele patřili Dr. Malypetr z Peruce, Dr. Vencl ze Slavětína, chožovský lékař
Dr. Prchal a již zmíněný Dr. Bek v Hřivicích. Z lounských specialistů Dr. Toms, Dr. Markes (ORL) a Dr. Maňásek (zubní lékař).
Dr. Veselý nerad vzpomínal na květnové dny roku 1945, kdy byli u chlumčanského Agrasolu postříleni němečtí vojáci, kteří
se vraceli domů, raněné musel ošetřit, mrtvé ohledat a nechat pohřbít. Tuto událost z konce války zaznamenal podrobně
cítolibský kronikář na str. 628: „Před vraty usměvavý vojáček, zelený a oči otevřené. Je mrtvý. I vnitřky obrněnců i vnitřnosti
vojáků nacpané fazolemi jsou hrůzné. V ohni, praskajícím střelivu prohledávají první čilouni vozidla a vybírají vozidlům
všechno, co dochovala k potřebě.“
Po únorovém puči v roce 1948 se zcela změnila i situace ve zdravotnictví. Do medicíny vstupovala politika, tu však Dr. Veselý
ze zásady odmítal. Nepomáhaly ani výslechy. Po jednom opět neúspěšném ho vyšetřovatelé STB odvezli v noci kamsi k Ústí
nad Labem, kde ho ponechali v lese. Přes tyto akce zůstával díky své odbornosti, pracovním výsledkům a všeobecné oblibě
i nadále cítolibským obvodním lékařem. Nově se začal věnovat činnosti pro Červený kříž. Školil jeho skupiny, šířil
zdravotnickou osvětu, psal články do odborných časopisů a přednášel na lékařských konferencích po celé republice. Za 40
let to bylo 783 přednášek s účastí 38692 osob, článků v časopisech bylo publikováno 47. Přednášky byly zaměřeny na
ischemické choroby, na činnost Červeného kříže. V Brně přednášel o Komplexním plánu zdravotnických opatření, který
vypracoval v rámci péče o zemědělce.
Jako první na okrese začal s nábory dárců krve. Od roku 1963 měl ve svém obvodu 1800 dárců. Když byla v Jimlíně zřízena
jazyková škola pro Vietnamce, neodmítl poskytovat zdravotní péči i těmto cizincům. První skupinu převzal osobně na
východoslovenské hranici a doprovázel ji až do jejich ubytovny v Jimlíně. Díky znalosti angličtiny a němčiny a studia

zahraniční literatury se mu s úspěchem dařilo zbavovat je různých parazitů, které se v našich zeměpisných podmínkách
nevyskytovali.
Od roku 1953 usiloval o zřízení zdravotního střediska v Cítolibech v domě č.p. 38. Přes dlouholetý odpor tehdejšího vlastníka
ČSSS a jeho ředitele bylo středisko otevřeno až v roce 1961. O tomto sporu je v cítolibské kronice průběžně několik zápisů,
např. na str. 189 z roku 1958: „Ale jsou i problémy, které by si vyžádaly jen dobré vůle. A mezi ně patří zdravotní středisko.
Kdy už pochopí ČSSS, že bude sloužit i jeho zaměstnancům. Nemohl by to pochopit i ředitel ČSSS s. Matička?“.
Dr. Veselý se zasloužil též o úspěšné provedení oprav místního chrámu, jak o tom svědčí záznam v cítolibské farní kronice:
„Při obstarávání řemeslníků, kteří by brigádnicky za odměnu provedli potřebné odborné práce, byl mi nepostradatelný zdejší
lékař pan MUDr. Vincenc Veselý. Se svou chotí byli zde již mnoho let a jejich obětavá práce ve zdravotnictví získala jim
přízeň všech vrstev obyvatelstva. Této přízně i vážnosti používá pan doktor jen k dobrému. Jemu k vůli přislíbili svou účast
na opravných pracích zejména mistr tesař a mistr klempířský.“ Tato událost neunikla ani kronikářově pozornosti. v roce 1956
na str. 176 zaznamenal: „Po stránce kulturní byla v tomto roce dokončena oprava místního chrámu sv. Jakuba, ...
Nejobtížnější byla oprava věže, ...“.
MUDr. Veselý působil i na poli kultury. V roce 1955 se mu podařilo obnovit kdysi slavné ochotnické divadlo, kde pak působil
jako režisér a herec. Tuto událost zaznamenal kronikář v cítolibské kronice na str. 168: „Ochotníci se už probudili. Konečně
se podařilo pod vedením Dr. Veselého shromáždit kroužek ctitelů Thalie a sehrát s nimi první hru, Šamberkovo ⸴Jedenácté
přikázáníʻ.“ Pro tuto činnost měl vynikající předpoklady. Jako lékař znal psychiku svých herců a dovedl ji plně využít při
obsazování postav do rolí dramatických her. Dalším předpokladem bylo dálkové studium režie v Praze. Za krátkou dobu
existence souboru (1955 – 1961) bylo nastudováno celkem devět divadelních her, které se těšily velkému ohlasu a vysoké
návštěvnosti. Kromě divadelních her bylo pořádáno v letech 1957 – 1959 několik akademií v Cítolibech a v Chlumčanech,
které měly na programu hudební pásmo, recitace, sólový i sborový zpěv, aktovky. V zaplněných sálech bylo až 450
návštěvníků.
Kamenem úrazu se stala hra Marie Kubátové Jak přišla basa do nebe s hudbou V. P. Mlejnka. Je o malém českém člověku
– muzikantu, který si vynutí uznání i v nebi. A tato »malichernost« se nelíbila vlivným osobám tehdejšího režimu. V ⸴Místopisu
českého amatérského divadlaʻ I. díl je příspěvek Dr. Veselého kde uvádí: „Slibně se rozvíjející divadelní soubor končí. Jakási
horlivá duše si ztěžovala na KSČ, že šířím náboženskou propagandu, ve hře ⸴Jak přišla basa do nebeʻ, že vystupují andělé
a čerti. Tato divadelní hra se hrála jak v Hronově, tak i v Praze v divadle S. K. Neumanna a nikdo neměl připomínky. Símě
padlo na živnou půdu. KSČ začala dělat různé potíže, a tak jsem se rozhodl tuto krásnou kulturní akci ukončit.“ Jeho vynucená
nečinnost na poli kulturním mu vydržela jen pár let. Již v roce 1968 byl jedním z iniciátorů vzniku cítolibského pěveckého
sboru, jehož se stal členem ve skupině tenorů.
Kromě své profese obvodního lékaře se intenzivně věnoval skupinám Červeného kříže ve svém zdravotním obvodu. Na rok
1969 připadlo 50. výročí založení ČSČK a to byl důvod uspořádat slavnostní schůzi s kulturním programem, něco na způsob
osvědčených akademií, které režíroval na konci padesátých let. Na slavnostní schůzi 2. května byl pozván předseda
Federálního výboru této organizace plk. MUDr. Fridrich Kuchár. Kronikář tuto informaci ještě doplnil zápisem na str. 569:
„Obvodní lékař MUDr. Vinc. Veselý byl k výročí založení čsl. ČK vyznamenán zlatou medailí prvního stupně“.
Rok 1981 byl rokem čtyřicetiletého nepřetržitého působení MUDr. Veselého ve funkci obvodního lékaře v Cítolibech.
Slavnostní schůzi 11. května 1981 pořádal OÚNZ v Lounech s ředitelem MUDr. Františkem Špeciánem, ředitelem NsP
MUDr., JUDr., MVDr., Ing. Otakarem Březinou, CSc. Na schůzi byli přítomni představitelé města Louny a obcí cítolibského
zdravotního obvodu, zástupci ČSČK a zemědělských podniků.
Dne 16. prosince 1982 dostal Dr. Veselý dopis, ve kterém mu bylo sděleno, jak říká, že si „okres nepřeje, aby dále ordinoval“.
Od ledna 1983 musel po 42 letech služby zůstat doma. Směl sloužit nějaký čas pouze pohotovosti, nebylo mu dovoleno
ordinovat ani v Domově důchodců. V cítolibské ordinaci se po jeho odchodu vystřídalo 26 lékařů.
MUDr. Vincenc Veselý zemřel 15. září 2002 v Cítolibech.
Ing. Jiří Veselý
Poznámka redakce:
S historií lékařů působících v Cítolibech se můžete seznámit i v samostatné expozici na faře u příležitosti svatojakubské pouti.

Spolupráce s Centrem služeb pro zdravotně postižené
Centrum služeb pro zdravotně postižené Louny o.p.s. je nevládní nezisková organizace, která pomáhá
lidem se zdravotním postižením, seniorům a jejich rodinám a také osobám, které se ocitly v krizi z důvodu
zadlužení na Lounsku.
Služeb Centra naši občané pravidelně využívají. Největší zájem mají o dluhové poradenství a
poradenství pro uživatele sluchadel. V případě potřeby se na Centrum obracejí také zájemci o pečovatelské služby a
zapůjčení pomůcek.
Pracovníky Centra mohou občané kontaktovat v kanceláři, která je v přízemí „Domečku“ ve dvoře Domova pro seniory
v Lounech. Je možné si domluvit návštěvu a pracovníci dojedou na konzultaci až do domácnosti nebo na jiné vhodné místo.
Svou nabídku Centrum postupně rozšiřuje o konzultace se spolupracujícími odborníky /právničkou, rehabilitační pracovnicí,
foniatrickou sestrou ad./. Nový je také projekt podpory pečujících, který je určen rodinám, které pečují o své blízké a potřebují
ucelené informace o potřebné péči.
Poradenství poskytuje Centrum bezplatně, pečovatelské a další doplňkové služby za úhradu podle platného ceníku.
Obec si může objednat přednášku nebo besedu pro občany podle aktuálního zájmu např. o dluhové problematice, nabídce
sociálních služeb v regionu apod.
Pokud máte zdravotní postižení, jste v seniorském věku, pečujete o své blízké nebo jste se ocitli v dluhové pasti, pomohou
Vám pracovníci Centra radou, informací, případně zajištěním potřebné pomoci. Kontakty pro zájemce jsou: telefon kancelář
415 654 308; mobil ředitelka 608 108 373; mobil dluhová poradna 774 446 893; mobil poradna pro postižené a seniory
736 118 781; mobil pečovatelské služby 774 446 821; mobil půjčovna pomůcek 736 118 781; webové stránky
www.centrumsluzeb-louny.cz; e-mail szdp.louny@seznam.cz

Kulturní, společenské a sportovní akce
22.-27.7.2019 Dřevosochařské sympozium
26.-27.7.2019 Cítolibská svatojakubská pouť
03.08.2019 Turnaj starých gard
24.08.2019 Letní taneční zábava na fotbalovém hřišti
30.08.2019 Letní kino v zahradě DD – film „Ženy v běhu“
31.08.2019 Fotbalový turnaj přípravek
03.09.2019 Zápis do TK a TŠ Fénix
14.09.2019 Memoriál Z. Havla v požárním sportu
14.09.2019 Kreslení zážitků z prázdnin
28.09.2019 Zájezd na zámek Neuwaldeg a do Vídně - obsazeno

delnickydum@obec-citoliby.cz
kulturni.komise@obec-citoliby.cz
zpravodaj@obec-citoliby.cz

informace z dění v městysu, včetně hlášení
místního rozhlasu můžete najít na
Městys Cítoliby

www.obec-citoliby.cz

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 10.9.2019, kdy proběhne uzávěrka dalšího čísla. Toto vydání naleznete
také v elektronické podobě na www.obec-citoliby.cz/citolibsky-zpravodaj/. Ke komunikaci můžete využít i
www.facebook.com/Městys Cítoliby.

Užitečné kontakty a informace
ÚŘAD MĚSTYSE, Zeměšská 219, 439 02 Cítoliby:

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

----------------------------------------------------OBECNÍ POLICIE, Zeměšská 219, 439 02 Cítoliby:

SLUŽBY ÚŘADU MĚSTYSE A POPLATKY:

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, Hana Keslová) 415 691 134
Petr Jindřich, starosta
415 653 455, 724 179 641
Petr Novák, místostarosta
415 653 455, 775 381 491

telefon:
e-mail:

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

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

MÍSTNÍ KNIHOVNA, Zeměšská 219, 439 02 Cítoliby:

Otevřeno: PONDĚLÍ 16.00 – 18.00 hod a ČTVRTEK 15.00 – 18.00 hod
e-mail:
knihovna@obec-citoliby.cz

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

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

415 691 259

723 605 476
415 691 120

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

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

PONDĚLÍ a STŘEDA 13.00 – 15.00 hod
MUDr. Anna Weberová

415 691 139

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

PONDĚLÍ až PÁTEK 8.00–11.15 a 14.00-16.45.00 hod
Denisa Varholová, vedoucí pošty
954 243 902

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

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

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