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Okénko do radnice:
V sobotu 15. dubna 2017 se v Cítolibech konala historicky první svatba v novodobých dějinách městyse. Na přání
novomanželů Víta Varmuži a Veroniky Šnicerové je u rybníka v Bažantnici oddal starosta Petr Jindřich za přítomnosti
lounské matrikářky Jaroslavy Hájkové.
Přejeme novomanželům co nejvíce slunečných dní na společné cestě životem plných zdraví, lásky, vzájemného
porozumění a úcty.
Městys Cítoliby

********************************************************************************************************************************************
Vážení spoluobčané,
ze zdravotních důvodů jsem na konci ledna odstoupila z funkce místostarostky, kterou jsem vykonávala 6 let. Ráda bych
poděkovala za spolupráci panu starostovi Petru Jindřichovi, kolegyním Blance Hejlíkové a Evě Parkmanové.
Spolupracovala jsem s nimi ráda, a přeji všem hodně zdraví a hlavně sil, při řešení přibývajících úkolů.
Jiřina Nováková
Vážení spoluobčané, vážení zastupitelé,
ke konci dubna jsem z pracovních důvodů k rukám pana starosty podala rezignaci na funkci zastupitelky a předsedkyně
sociální komise městyse Cítoliby. Děkuji proto občanům za projevenou důvěru a kolegům za spolupráci a všem přeji hodně
Kateřina Veselá
štěstí a zdraví do dalších dnů.
Oběma dámám děkujeme za jejich úsilí a práci odvedenou ve prospěch městyse. Přejeme jim hodně zdraví, rodinné
pohody a Kateřině Veselé i mnoho pracovních úspěchů v nové pracovní pozici.
Novými zastupiteli se stali Milan Postl a Věra Pokorná, místostarostou byl Ing. Zdeněk Borl.
Městys Cítoliby

Aktuálně z rady a zastupitelstva:
Radní a zastupitelé městyse projednali a schválili:
zadání zpracování pasportu místních komunikací za
cenu 38 tis. Kč firmě Ing. Zdenko Totuška,
výši příspěvků z rozpočtu na rok 2017 v souladu
s platnou vnitřní směrnicí radní projednali dle doručených
žádostí o příspěvky,
dovybavení prostor restaurace Dělnický dům o
odvětrání, vybavení kuchyně pevně spojeného
s budovou, úpravy vody a elektro s tím, že využití
prostoru bude dle hygienických norem odpovídat provozu
teplé kuchyně. O soupis vybavení bude rozšířena
nájemní smlouva se společností Heineken,
termíny pro zápis do 1. ročníku základní školy dne
7.4.2017 od 14.00 do 18.00 hod a 8.4.2017 od 9.00 do
13.00 hod a zápis pro předškolní vzdělávání v mateřské
škole dne 11.5.2017 od 9.00 do 11.00 hod a od 13.00 do
16.00 hod,
opravený návrh odpisového
plánu ZŠ a MŠ Cítoliby pro rok
2016 schválený usnesením č.
303/2016. Důvodem je oprava
ceny pořízení interaktivní tabule,
rezignaci Jiřiny Novákové na
funkci místostarostky, člena rady a
zastupitelstva městyse, doručené
dne 25.1.2017 do kanceláře úřadu
městyse, místostarostou městyse
byl 13.2.2017 zvolen Ing. Zdeněk
Borl, slib nového zastupitele složil
Milan Postl, předsedou finančního
výboru byla zvolena Lenka
Hronková,
přijetí darů škole od firem Aventa Údlice (mikulášská
nadílka dětem) a Aisan Industry Czech, s.r.o. (25 tis.) dle
předložené žádosti,
zpracování akce Oprava povrchu komunikace
Fügnerova v Cítolibech (projektová dokumentace,
administrace dotace, administrace výběrového řízení a
dodavatele stavebních prací) za cenu 108 tis. Kč od
společnosti Atiking s.r.o.,
doplnění ceníku nájmu Dělnického domu o cenu pro
ostatní jednotlivce a subjekty s nekomerčními účely
v případě pronájmu hlavního sálu a předsálí např. na
svatební hostinu, rodinnou oslavu, či sešlost za cenu 7
tis. Kč. V případě pronájmu ostatních prostor platí ceny
pro ostatní jednotlivce,
bezúplatné využití prostoru předsálí pro chod
restaurace do 30.6.2017 jako podporu při zavedení
provozu restaurace. Termíny využití předsálí sladí
provozovatel restaurace se správcem DD,
bezúplatné zapůjčení hlavního sálu dne 11.3.2017 za
účelem konání odborné přípravy velitelů JSDH okresu
Louny,

Smlouvu o poskytování odborných knihovnických
služeb pro Místní knihovnu Cítoliby v roce 2017 za cenu
6 tis. Kč,
bezúplatné poskytnutí zázemí v předsálí Dělnického
domu pro Obecní letní tábor v termínu od 24. Do
28.7.2017, kapacita je již naplněna,
vzhledem k dovolené starosty a rezignaci
místostarostky delegování zástupců zřizovatele na
společnou poradu všech zaměstnanců v ZŠ a MŠ
Cítoliby konanou dne 7.2.2017 v budově školy (Ing. Z.
Borl, L. Hronková, K. Varmužová) a porady vedoucích
dne 9.2.2017 (Ing. Z. Borl),
v návaznosti na rezignaci J. Novákové jmenování
Lenky Hronkové členem školské rady za zřizovatele,
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene ke stavbě „Cítoliby U Bažantnice – veřejné
osvětlení 5 RD“ na pozemcích Státního
pozemkového úřadu za úplatu 1 tis. Kč,
s vyřazením navrhovaného majetku dle
Zápisu ze zasedání Hlavní inventarizační
komise dne 26.1.2017 a pověřila ekonomku
jeho zúčtováním,
zachování pravidel rybolovu v Bažantnici
se změnou ve složení rybářské stráže: Milan
Postl, Jaroslav Nejedlý, Leoš Pokorný, Tomáš
Menčík, Obecní policie Cítoliby a dále o zákaz
chytání na srkačku. V rámci provedených změn
budou provedeny opravy informačních cedulí
v Bažantnici,
pověření starosty městyse Cítoliby Petra
Jindřicha provedením svatebního obřadu a
s bezúplatným záborem veřejného prostranství
u rybníka v Bažantnici dle žádosti snoubenců,
pověření J. Makariuse technickým zajištěním koncertu
Dymytry ve věci elektroinstalace,
Smlouvu o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce
a.s. na akci Cítoliby, Škroupova, přípojka k novému
rodinnému domu,
zpracování posouzení zdravotního stavu lípy u
kostela, stromů na Tyršově náměstí, 2ks lip v ulici
V Poustkách a 3 ks lip v ulici Májová za cenu 24 tis. Kč
od firmy Arborea Rakovník s.r.o.,
pronájmem vozu CAS T815 filmařům v Lenešicích za
úplatu 5 tis. Kč za natáčecí den a zároveň doporučuje
tuto částku využít na činnost Mladých hasičů,
pořízením dýchací techniky od firmy ZAHAS s.r.o. za
cenu 176 tis. Kč, vybíráno bylo z celkem tří nabídek
podaných v řádném poptávkovém řízení,
přijetí daru pro JSDHO Cítoliby: přenosná motorová
stříkačka TOHATSU–VE1500 a pověřila starostu
městyse Cítoliby Petra Jindřicha a velitele JSDHO
Cítoliby Miroslava Šponiara převzetím daru dne
23.9.2017,

pořízení služby digitalizace obecních kronik
s finančním limitem 15 tis. Kč a poskytnutím digitální
verze kronik Okresnímu archivu v Lounech, který je pro
digitalizaci zapůjčil; digitalizované kroniky jsou umístěny
na webových stránkách městyse,
poskytnutí finančního daru ve výši 2 tis. Kč Okresnímu
Sdružení Hasičů Louny o finanční dar na činnost dětí
v celorepublikové hře PLAMEN v rámci okresu Louny,
vypsání poptávkového řízení na Úpravu prostor pro
služebnu Obecní policie na základě podkladů stavebního
technika se zapracováním připomínek radních a
oslovením místních a lounských firem,
Kritéria pro přijímání dětí do Mateřské školy Cítoliby
upravený v návaznosti na povinnou předškolní docházku
s celkem 13 hodnotícími kritérii,
zveřejnění inzerce na zápisy d 1. třídy a
k předškolnímu vzdělávání v ZŠ a MŠ Cítoliby
v Lounském pressu ve formě společného inzerátu –
oznámení zřizovatele,
omezení provozu Mateřské školy a školní jídelny
v období letních prázdnin od 17.7. do 11.8.2017. V tomto
období budou zaměstnanci čerpat dovolenou a bude
provedena sanitace, kancelář úřadu zajistí stravování
seniorů v době uzavření Školní jídelny,
převod prostředků přijatých od krajského úřadu
Ústeckého kraje ve výši 370 tis. Kč na financování
Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
(dotace MŠMT v oblasti prioritní osy 3 Rovný přístup ke
kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu
vzdělávání – inkluze) na účet školy,
v návaznosti na zpracované Posouzení zdravotního
stavu stromů zpracovaného firmou ARBOREA Rakovník
s.r.o.: pokácení 2 ks lip v ulici V Poustkách a 2 jasanů na
Tyršově náměstí v blízkosti dětského hřiště firmou Honka
s.r.o.., ošetření lípy u kostela prořezem větví firmou
Honka s.r.o. a postupného vytěžení betonových částí v
dutině stromu za pomoci pracovníků údržby,
pořízení geometrického zaměření prostoru parkoviště
u nákupního střediska, pro účely posouzení parkovací
kapacity v záměru zpracování návrhu úpravy plochy
parkoviště s dopravním značením a umístěním fyzických
překážek – květníků,
přiznání finančního příspěvku Svazu tělesně
postižených v ČR z.s. ve výši 4 tis. Kč na Půjčovnu
kompenzačních
pomůcek
a
poskytnutím sálu na předvánoční
posezení za ceny místních spolků,
poskytnutím peněžitého daru ve
výši 30 tis. Kč Městu Louny na provoz
lékařské
pohotovostní
služby
v souladu se schváleným rozpočtem
na rok 2017,
vydání Souhlasů s rybolovem
v Bažantnici v roce 2017
na
doporučení členů rybářské stráže pro
osoby, které nemají trvalý pobyt
v Cítolibech,

stanovení ceny za zpracování odpovědi na písemné
dotazy dle Zákona č. 106/99 Sb. O poskytování
informací, ve výši 300,- Kč za každou započatou hodinu,
souhlasí s vyvěšením záměru pronájmu části
pozemku 417/10 o rozloze 627 m2 a následným
pronájmem M. Keprtovi za cenu neorné půdy z důvodu
oplocení pozemku „silážní jámy“ pro obsluhu a přístup
k jímce a silážnímu žlabu v souvislosti se zřízením a
provozováním kompostárny,
zadání zpracování pasportu veřejného osvětlení firmě
MK Consult, v.o.s. za cenu 43 tis. Kč zahrnující sběr a
zpracování dat, zanesení dat do softwaru KEN4 a
tištěnou verzi. Podáno bylo celkem 5 nabídek v rámci
řádného poptávkového řízení, zhodnocením nabídek se
pro jejich obsáhlost zabývala a své doporučení radě
zpracovala investiční komise,
prodej částí pozemků pod uhelnami na p.č. 417/39
v k.ú. Cítoliby za předpokladu, že veškeré náklady
spojené s prodejem ponesou žadatelé, v současné době
probíhá příprava administrace a vyvěšení záměru, ve
spolupráci s AK Trkovský,
zapojení Městyse Cítoliby do soutěže Vesnice roku
2017 a úhradu poplatku za přihlášku ve výši 2,- Kč za
obyvatele,
osazení studny na hřbitově zařízením ve vzhledu
klasické pumpy s elektrickým čerpáním vody a pořízení
zařízení dle nabídky místní firmy p. Grábnera a osazením
zařízení svépomocí s finančním limitem 20 tis. Kč,
podpisem Smlouvy se společností ČEZ týkající se
dočasného připojení sálu Dělnického domu za účelem
pořádání koncertu skupiny Dymytry dne 21.4.2017,
vydání Vnitřní směrnice městyse Cítoliby č. 1/2017 O
používání zbraní a střeliva pro Obecní policii Cítoliby,
úpravu dopravního značení v ulici Lounská na
doporučení Obecní policie a úpravu prostoru v části ulice
V Poustkách ve směru ke hřbitovu tak, aby vyhovoval
bezpečnému stání vozidel,
pořízení dětského prvku řetězová houpačka Hnízdo
RH117D od firmy Bonita Group s.r.o., vč. montáže a
dopravy za cenu do 42 tis. Kč. Radní porovnali nabídky
od celkem čtyř firem,
úpravu webových stránek městyse Cítoliby za cenu
45 tis. + roční poplatek 7 tis. Kč s bonusem aplikací v
v hodnotě 21 tis. Kč, součástí webových stránek budou i
informace obecní policie,
přiznání příspěvku na mobilní
telefon místostarosty ve výši 200,Kč měsíčně, tímto usnesením se
ruší dosavadní vyplácení příspěvku
dle usnesení č. 17/2014,
ukončení pronájmu pozemku p.č.
166/33 – část o výměře 380 m2
k 31.12.2016 a s vyvěšením záměru
pronájmu předmětného pozemku,
starosta zajistí zahrnutí pozemku do
činnosti údržby do doby příštího
pronájmu,

provedení rekonstrukce chodníků ve Dvořákově ul.
v návaznosti na opravu kanalizace investorem SČVK.
Cena akce od dodavatele prací pro investora opravy
kanalizace činí při souběhu prací max. 290 tis. Kč a
pověřila ekonomku přípravou rozpočtové změny.
Radní a zastupitelé městyse projednali a neschválili:
přiznání osobního příplatku ředitelce školy s tím, že
k opětovnému projednání přiznání osobního ohodnocení
ředitelce školy přistoupí po doložení dokladů v souladu
s vnitřními předpisy z 25.5.2016: Vnitřní platový předpis
zřizovatele školy, Kritéria pro hodnocení školy
zřizovatelem, Další povinnosti ředitele školy a po
obdržení písemné zprávy z provedené kontroly ČŠI, která
v organizaci proběhla v době od 27.2. do 2.3.2017,
zapojení do výběrového řízení na dodavatelskou
službu pro obce Mikroregionu Lounské Podlesí,
vzhledem k tomu, že Cítoliby mají jiný systém svozu
odpadu. Městys Cítoliby se vymezuje z úhrady za
zajištění výběrového řízení a navrhuje platbu rozpustit
mezi zúčastněné obce MLP.
Radní a zastupitelé městyse vzali na vědomí:
podání přihlášky Městyse Cítoliby do insolvenčního
řízení společnosti Energie pod kontrolou, obecně
prospěšná společnost,
vyjádření obce Libčeves k vlastnictví sochy sv.
Bernarda, o kterou má zájem a v budoucnu by sochu rádi
převezli do Libčevsi,
podání žádosti ČŠI Louny o provedení inspekční
činnosti v příspěvkové organizaci na základě problémů,
které se vyskytly v ZŠ a MŠ Cítoliby v oblasti organizace
vzdělávání,
termín kontroly ČŠI v ZŠ a MŠ Cítoliby, která proběhla
od 27.2. do 1.3.2017,
informaci Státního fondu životního prostředí o
provedení závěrečného vyhodnocení akce „Snížení
energetické náročnosti hasičské zbrojnice“ a akce
„Omezení prašnosti z plošných zdrojů v městysi Cítoliby“,
vzali na vědomí zápis z kontroly Kontrolního výboru,
která proběhla v kanceláři úřadu dne 29.3.2017,
informací ředitelky ZŠ a MŠ Cítoliby o její pracovní
neschopnosti od 3.4.2017 po dobu cca 14 dní, dle
aktuálních informací tato potrvá cca do konce května
2017,
žádost o přepočet doložené praxe ředitelky školy
s tím, že započitatelná praxe byla stanovena za
přítomnosti její a místostarostky zápočtem dle praxe
započtené v předchozím pedagogickém zaměstnání
(předložila ji sama ředitelka) a pro posouzení rozsahu
započitatelnosti požadují radní od ředitelky doložení
pracovních náplní v období výkonu zaměstnání mimo
pedagogickou činnost,
doklady doložené ředitelkou školy dne 11.4.2017 na
výzvu městyse pro účely schválení účetní závěrky za rok

2016, které nebyly úplné a rada požaduje jejich doložení,
aby bylo možné projednat schválení účetní závěrky,
informaci ředitelky školy ze dne 18.4.2017 obsahující
Seznam vnitřních dokumentů vydaných ředitelkou školy
od 1.7.2016 (28 předpisů), Nařízení ředitelky ze dne
28.11.2016 a vnitřní předpisy vydané po 13.2.2017 (12
předpisů). Radní požadují zaslání elektronických kopií
vybraných směrnic, vč. dokladů o jejich schválení a
seznámení dotčených osob s jejich obsahem. Povinnost
informovat o změnách v dokumentaci školy (vzdělávací
program, vnitřní směrnice apod.) je zakotvena ve
směrnici Městyse Cítoliby – Další povinnosti ředitele
školy schválené dne 25.5.2016, na základě které radní
požadují i další zde uvedené informace,
Inspekční zprávu a Protokol o kontrole, kterou
starostovi dne 18.4.2017 osobně předaly inspektorky
České školní inspekce a požadují od ředitelky školy
zaslání kopie informace ČŠI o přijatých opatřeních dle
závěrů protokolu,
chybějící informaci o výsledcích zápisu do 1. třídy ZŠ
a MŠ Cítoliby, který se konal 7. a 8.4.2017. Vzhledem
k pracovní neschopnosti ředitelky organizace se nekonají
pravidelné týdenní porady za účasti místostarosty a tato
informace nebyla do dne zasedání rady kanceláři úřadu
sdělena. Radní požadují od ředitelky písemnou zprávu o
výsledcích zápisu,
informaci o přiznání dotace od Ministerstva pro místní
rozvoj ve výši 956 tis. Kč na opravu komunikace v ulici
Fügnerova, spoluúčast městyse činí 956 tis. Kč,
vzhledem k této skutečnosti SČVK přehodnotili priority
oprav vodovodů a kanalizací s upřednostněním této
lokality před ulicí B. Němcové.
Dotovaná pracovní místa:
V současné době pracují u městyse Cítoliby čtyři dělníci
na údržbu městyse se smlouvami do konce června 2017.
Od května 2017 bude zaměstnán jeden asistent
prevence kriminality, druhý bude od července t.r.. V
květnu 2017 zažádá městys o nástup dalších patnácti
pracovníků údržby a jednoho předáka s nástupem od
června. Po nástupu těchto pracovníků se městys bude
zabývat využitím pracovníků na veřejnou službu.
Zápisy a usnesení z jednání rady a zastupitelstva jsou zveřejněny na
webových stránkách městyse – úřední deska.

Obecní policie informuje:
Nově zřízená Obecní policie má za sebou čtvrt roku „ostrého“ provozu a za tu dobu musela řešit několik
závažných situací. Od klasické dopravní špičky až po záchranu života. Podařilo se nám například
dopadnout muže, na něhož byl vydán soudem v Chomutově příkaz k zatčení nebo na Velikonoce zachránit
nemocného muže před prochladnutím.
Samozřejmě, musíme řešit i běžné problémy jako špatné parkování, přestupky proti veřejnému pořádku apod., ale
rozhodně nechceme být pouze represivní složkou. Chceme, aby občané věděli, že nás mohou požádat o pomoc kdykoliv a
s čímkoliv, co je trápí a my jsme kompetentní k tomu, věc řešit.
Obtížnou situaci spatřujeme v ulici Na Plevně, kde neukáznění řidiči parkují svá vozidla na chodníku či na vozovce a
dopouští se tak přestupku. Řidiči si neuvědomují, že nejenom porušují zákon, ale hrozí i poškození jejich vozidla ze strany
provozu na pozemní komunikaci. Pokud dojde například k nehodě na D7, veškerá doprava, včetně kamionů jede právě
tudy. Apelujeme proto na majitele motorových vozidel, aby v ulici Na Plevně dbali pravidel silničního provozu a své
plechové miláčky parkovali na svých pozemcích, garážích nebo v ulici ke hřbitovu.
Provádíme také kontroly rybářských lístků a povolenek. Při monitorování situace v Bažantnici jsme navíc zjistili značné
znečištění ve stromovém porostu pod železniční tratí u bývalé zastávky. Černou skládku následně pracovníci údržby
městyse uklidili.
Mezi naše úkoly patří také dohled na nerušený průběh a dodržování
veřejného pořádku při kulturních a společenských akcích v městysu.
Po několikaměsíčním provizorním fungování v budově Úřadu městyse
jsme se přestěhovali do Hasičské zbrojnice, kde využíváme prostory
bývalé služebny a zázemí. V současné době probíhá příprava
stavebních úprav části prostor Dělnického domu, které již nevyužívá
Česká pošta na zřízení stálé služebny Obecní policie. Stěhovat
bychom se měli do konce tohoto roku.
Telefon: 603 298 928, e-mail: obecni.policie@obec-citoliby.cz
strážníci Mgr. Jaroslav Svoboda a Vojtěch Martinovský

Vítání občánků:
V sobotu 08.04.2017 přivítali starosta Petr Jindřich a radní Lenka Hronková v Dělnickém domě nové občánky městyse
Cítoliby. V období od dubna 2016 do března 2017 se narodilo 15 dětí, z toho 8 chlapců a 7 děvčátek. Osobně se vítání se
svými rodiči zúčastnili: Matyáš Heller, Tomáš Peterka, Jenifer
Horvátová, Leontýna Varmužová, Marian Holbus, Michal Douša,
Radek a Nikola Šmídlovi, Filip Makarius, Ivan Zsemlye, Richard
Daniel a Tereza Valešová.
Děkujeme dětem ze Základní školy a Mateřské školy Cítoliby za
kulturní program, který si pro své malé kamarády připravily a
Zahradě Cítoliby za květinovou výzdobu.
Rodičům přejeme hodně radosti a málo starostí při výchově.

Webové stránky Městyse Cítoliby:
Rada městyse Cítoliby schválila úpravu webových stránek městyse Cítoliby od společnosti Galileo Corporation s.r.o., které
fungují v grafickém a funkčním návrhu od roku 2007, tj. 10 let beze změny a rozšíření. Úprava zahrnuje celkovou
modernizaci webu, modul rozklikávacího rozpočtu se zveřejňováním dokumentů dle zákona o obcích a propojení na úřední
desku, zahrnutí do informací dle 106/99 Sb., aplikaci V OBRAZE pro uživatele „chytrých“ telefonů pro větší informovanost
občanů – to vše za cenu 45 tis. + roční poplatek 7 tis. Kč. Jako bonus při takovémto rozšíření, je mobilní verze webu a
administrace pro více uživatelů v hodnotě 21 tis. Kč, součástí webových stránek budou i informace obecní policie.

Digitalizace kronik:
Rada městyse Cítoliby schválila digitalizaci obecních kronik uložených v Okresním archivu v Lounech firmou Sken plus.
Digitalizováno bylo celkem osm kronik, z toho dvě farní (1768 – 1956), čtyři obecní (1839 – 2012),
jedna Zemědělského odborného učiliště, opis Mockerovy rodinné kroniky a tři výtisky Cítolibských
listů z let 1973 – 1974.
Všechny tyto tisky jsou pro veřejnost přístupné na webových stránkách městyse www.obeccitoliby.cz/kronika.
Již odedávna se píší paměti a uchovávají se staré dokumenty či fotografie, které mají historickou
hodnotu. Věříme, že jsme digitalizací vdechli kronikám nový život a potěšili tak nejen regionální
historiky a geneaology, ale především občany Cítolib, kteří mají možnost snáze se seznámit
s historií místa, kde žijí.
Záměrem městyse je v tomto počinu pokračovat, například digitalizováním historických
písemností, kronik školních případně rodinných či spolkových, které občané mohou městysu za tímto účelem zapůjčit.
Jejich zveřejnění na webových stránkách bude pouze se souhlasem majitele. Každopádně budou uchováním v archivu
městyse sloužit pro příští generace.
Eva Parkmanová, kronikářka

Restaurace Dělnický dům Cítoliby:
Jak jsme otiskli v minulém čísle, Restaurace Dělnický dům v Cítolibech má novou
provozovatelku, paní Janu Poništovou.
Otevřela pro veřejnost ve středu 25.1.2017.
Prostory restaurace, zejména kuchyně prošly úpravou, díky které odpovídají
hygienickým normám a v restauraci se nyní i vaří. Kromě minutkových jídel, se těší
velké oblibě i pravidelné polední menu: každý den si můžete vybrat ze dvou hotových
jídel a jedné polévky, cena je v tomto případě jednotná 68,- Kč za hlavní chod a 18,Kč za polévku. Jídelní lístek na celý týden je zveřejněn na vývěsce u restaurace a
facebookovém profilu restaurace a městyse.
Restaurace nabízí své služby i při zajištění občerstvení při soukromých akcích
v prostorách Dělnického domu.

Základní škola a Mateřská škola Cítoliby:
Výhra 4. – 5. ročníku ZŠ Cítoliby v soutěži „Vláček VéHáVáček“
Dne 15. 9. vyhlásila společnost VHV, se sídlem v Žatci soutěž s názvem "Vláček
VéHáVáček". Tato soutěž probíhala ve všech mateřských a základních školách
na území okresu Louny. Podmínkou k účasti v této soutěži bylo vytvoření
kolektivního výtvarného díla vláčku včetně vlakové soupravy. První část vláčku
tvořila již předtištěná mašinka, která současně sloužila jako pozvánka do
soutěže. Vlakovou soupravu mohly děti vyzdobit výrobky firmy VHV podle vlastní
fantazie s využitím různých výtvarných technik. Dále pak bylo
potřeba ručně nakreslit logo VHV a umístit ho do kresby. Do
soutěže pak mohla být zařazena pouze ta kolektivní díla, která
obsahovala mašinku s vagóny spojenými do souvislého vláčku.
Soutěž zahrnovala tři etapy. V průběhu první etapy (19. 9. - 30.
11. 2016) vznikala jednotlivá díla. Každý účastník této soutěže,
který doručil svou vlakovou soupravu do 30. 11. 2016 a splnil
podmínky soutěže, obdržel zdarma vánoční stromeček. Během
druhé etapy bylo úkolem soutěžících a jejich učitelů získat co
nejvíce hlasů sbíráním "to se mi líbí" prostřednictvím sociální
sítě Facebook. Konkurence byla veliká. Do soutěže se zapojila
téměř stovka tříd z mateřských a základních škol. Všechna díla
byla velmi povedená a opravdu bylo z čeho vybírat. Jsme proto velice rádi, že se nám povedlo v této konkurenci získat 3. místo.
Lítý souboj mateřských a základních škol ve sbírání "lajků" probíhal do posledních minut konce druhé etapy. Dne 24. 1. 2017 již soutěž
dospěla ke konci a proběhla třetí etapa vyhlášení a předání výher.
A o co se vlastně soutěžilo? Soutěžící, kteří se umístili v soutěži na 1. - 3. místě si mohli vybrat jeden ze tří zážitků pro celou třídu.
Společně jsme si s dětmi ze 4. - 5. ročníku jako výhru zvolili návštěvu lounského kina Svět. O výhru jsme se podělili i se svými
kamarády z nižších ročníků, jejichž vláček se na výherní místa nedostal. Pro mne byla výhra v soutěži jedním z posledních společných
úspěchů, neboť budu v blízké době odcházet na mateřskou dovolenou a přátelské gesto, které moji žáci projevili vůči ostatním
spolužákům, se mi stalo nezapomenutelným.
za kolektiv žáků 4. a 5. ročníku ZŠ a MŠ Cítoliby třídní učitelka Mgr. Ivana Koptová

Barevný týden
V termínu od 27.do 30. 3. 2017 jsme uspořádali pro předškoláky z okolí akci pod
názvem Barevný týden. Každý den děti ve škole čekaly zajímavé činnosti s pěknými
úkoly. První den angličtina spojená s výtvarným prožitkem, protože se držíme hesla:
Co neprojde smysly, není v mysli. Druhý den jsme společně tvořili zápichy do
květináče, čímž jsme si procvičili jemnou motoriku, fantazii a představivost. Třetí den
čekaly děti matematické hrátky s využitím interaktivní tabule a čtvrtý den si vyrobily
velikonoční dekoraci a chobotnici z recyklovatelného materiálu. Po splnění
jednotlivých úkolů dostaly děti za své snažení malou odměnu.
Při té příležitosti si každý návštěvník mohl prohlédnout prostory a vybavení školy,
seznámit se s p. učitelkami a p. ředitelkou. Už na první pohled rodiče dětí viděli, že
pedagogové při výuce používají moderních metod a forem práce s dětmi, což také
konstatoval i tým České školní inspekce, který nás začátkem března prověřoval
téměř týden. Věříme, že se všem zúčastněným u nás líbilo.

V cítolibské škole se „svítilo modře“
Na 2. 4. 2017 připadal letos světový den autismu. Vzhledem k tomu, že mezi námi máme žáka s PAS, rozhodli jsme se ukázat, že
víme, že je mezi námi, udělat mu radost a dát všem najevo, jak je důležité si vzájemně pomáhat a snažit se porozumět. Tento den
připadnul na neděli, ale my jsme se ve škole domluvili, že si jej uděláme v pátek. Demonstrativně jsme všichni přišli v něčem modrém.
Modrá byla symbolem porozumění lidem s PAS. Tedy i na naší malé škole se „svítilo modře“.
Jsme rádi, že alespoň takto můžeme vyjádřit svůj postoj k této problematice. Protože jsme malá „vesnická“ malotřídní škola, naše
prostory a kvalifikovanost pedagogů umožňují individuální přístup všem dětem vyžadujícím více porozumění.
Mgr. Romana Wolfová, ředitelka školy

Z KULTURNÍCH AKCÍ:
leden 2017 - bruslení na rybníku v Bažantnici

9.3.2017 – 1. a 2. třída v knihovně

2.3. a 3.3.2017 - přednáška o třídění odpadu v ZŠ a MŠ

29.4.2017
čištění
rybníka
na
Tyršově
náměstí

Kulturní, společenské a sportovní akce:
06.05.2017
20.05.2017
27.05.2017
03.06.2017
10.06.2017
10.-11.06.2017
24.06.2017
24.06.2017
21.-.23.7.2017
19.-20.08.2017
09.09.2017
09.09.2017

Beseda s Michalem Horáčkem
Staročeské máje
VIII. Sraz automotoveteránů
Dětský den
Rybářské závody
Města a obce čtou
Fotbalový turnaj starých gard
130. výročí cítolibské školy
Svatojakubská pouť Pouť
Fotbalové turnaje dorostu a přípravek
Memoriál Zdeňka Havla v požárním sportu
Kreslení zážitků z prázdnin

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 30.6.2017, kdy proběhne uzávěrka dalšího čísla. Toto vydání naleznete také v elektronické podobě
na www.obec-citoliby.cz/citolibsky-zpravodaj/. Ke komunikaci můžete využít i www.facebook.com/Městys Cítoliby.

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

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

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

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

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

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

MÍSTNÍ KNIHOVNA, Zeměšská 219, 439 02 Cítoliby:

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

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

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA CÍTOLIBY:
ŠKOLA – Tyršovo nám. 56, 439 02 Cítoliby:
Telefon: Mgr. Romana Wolfová, ředitelka
e-mail:
skola@zscitoliby.eu
ŠKOLKA – B. Němcové 349, 439 02 Cítoliby:
Telefon: učitelky
Hana Neubertová, 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
Klára Ryčková, vedoucí pošty
415 691 135

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

SBĚRNÝ DVŮR:

Cítoliby, Malíře Sochora ul., za ocelokolnou:
Otevřeno: březen – říjen
STŘEDA 17.00-18.00 a SOBOTA 16.00-17.00 hod

Louny, Rybalkova ul. (naproti autoservisu Myslivec):
Otevřeno: celoročně
PONDĚLÍ až NEDĚLE 8.00-18.00 hod

Možno uložit 200 kg objemného odpadu ročně na osobu, 200 kg stavebního odpadu ročně
na osobu, 4ks pneumatik ročně na osobu, zelený odpad, nebezpečný odpad).

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

SLUŽBY ÚŘADU MĚSTYSE A POPLATKY:

Poplatek za svoz komunálního odpadu ze sběrných nádob (Vašich popelnic) určuje
oprávněná osoba Marius Pedersen, s.r.o., a řídí se platným ceníkem a smlouvou uzavřenou
s Městysem Cítoliby dle platné vyhlášky.

Úřad městyse Cítoliby dále poskytuje tyto služby za poplatky:
Sekání, práce motorovou pilou
200,- Kč / hod
Práce s použitím výsuvného žebříku
300,- Kč / den
Práce drtiče zeleného odpadu
100,- Kč / hod
Dopravné Multicar
14,- Kč / km
Naložení 1t materiálu
150,- Kč / t
Hlášení v místním rozhlase
30,- Kč /
hlášení
Zapůjčení setu stolu a 2 lavic
100,- Kč /
set / den

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

CENÍK PRONÁJMU V DĚLNICKÉM DOMĚ:

zahrnuje pronájem a spotřebu energií (vody, plynu a elektřiny) a je stanoven ve dvou
rovinách:
Ceny pro místní (tj. SK Cítoliby, SDH Cítoliby, Automotoveteráni Cítoliby, Rybáři Cítoliby,
Myslivci Cítoliby, TŠ Fénix pro komerční akce a občané s trvalým pobytem v Cítolibech pro
soukromé akce – např. rodinné oslavy):

PŘEDSÁLÍ
1.000,- Kč (akce max. 12 hodin), 100,- Kč / 1 hodina
HLAVNÍ SÁL
5.000,- Kč (akce max. 12 hodin), 500,- Kč / 1 hodina
GALERIE
2.000,- Kč (akce max. 12 hodin), 200,- Kč / 1 hodina
PŘEDSÁLÍ+HL.SÁL
5.000,- Kč (akce max. 12 hodin), 500,- Kč / 1 hodina
VŠE
6.000,- Kč (akce max. 12 hodin), 600,- Kč / 1 hodina
Ceny pro ostatní jednotlivce, firmy a subjekty s komerčními účely:
PŘEDSÁLÍ
3.000,- Kč (akce max. 12 hodin), 300,- Kč / 1 hodina
HLAVNÍ SÁL
10.000,- Kč (akce max. 12 hodin), 1.000,- Kč / 1 hodina
GALERIE
5.000,- Kč (akce max. 12 hodin), 500,- Kč / 1 hodina
PŘEDSÁLÍ+HL.SÁL
11.000,- Kč (akce max. 12 hodin), 1.100,- Kč / 1 hodina
VŠE
15.000,- Kč (akce max. 12 hodin), 1.500,- Kč / 1 hodina

Ostatní služby spojené s pronájmem můžete dojednat v kanceláři úřadu (zapůjčení
kuchyňky, vč. vybavení; hasičský a technický dozor, ostraha, úklid aj.) Cena pronájmu a
ostatních služeb s ním spojených je možná i dohodou obou smluvních stran.

Cena za pronájem sálu pro hraní badbintonu (vč.raket a sítě)

150,- Kč / 1 hodina

Možno uložit pouze zelený odpad, kov a barevné pytle na tříděný odpad. Elektroodpad po
telefonické dohodě na úřadu městyse, tel. 415691134.
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