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Převzetí ocenění v soutěži Vesnice roku 2017
V pátek 18. srpna 2017 odpoledne proběhlo v obci Libochovany slavnostní předávání ocenění v soutěži
Vesnice roku 2017 Ústeckého kraje, ve které Cítoliby získaly Modrou stuhu za společenský život. Ocenění
za městys převzali starosta Petr Jindřich a členka kulturní komise Mirka Kacetlová.

Aktuálně z rady a zastupitelstva
Radní a zastupitelé městyse projednali a schválili:
 setrvání u stávajícího
dodavatele telefonních a
internetových služeb, tj. u
společnosti T-Mobile.
 smlouvu o bezúplatném
převodu stroje Nakladač
univerz. UN053 v hodnotě
781 tis. Kč od Ministerstva
obrany ČR.
 příspěvky občanům na
opravu vjezdů a chodníků
před rodinnými domy svépomocí. Městys uhradil náklady
na viditelnou část, tj. zámkovou dlažbu a obrubníky.
 rozpočtové opatření č. 02/2017, které zahrnuje
navýšení rozpočtových příjmů o 2,361 tis. Kč a zvýšení
rozpočtových výdajů o 147 tis. Kč. Součástí opatření je
úprava o dotace ÚP na pracovní místa, navýšení investice
Dvořákova ul. (došlo k úppravě oproti schválenému
provedení vyplývající z potřeby dodání většího množství
podložního asfaltu. Jedná se o navýšení hodnoty díla o 46
tis. Kč) a další úpravy dle uskutečněných plnění a přesuny
mezi položkami.

 potřebu doplnění dopravního značení na ulici Lounská
v souvislosti s bezpečným pohybem chodců a cyklistů,
probíhá jejich konzultace s příslušnými orgány.
 Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti
pro připojení k energetické síti plánované zástavby
rodinných domů v prodloužení ulice K Zastávce.
 směnu pozemků mezi pány Gebeltem a Neudertem
s Městysem Cítoliby z důvodu narovnání stavu
budoucího prodloužení ulice K Zastávce.

Radní a zastupitelé městyse vzali na vědomí:
 zprávu z auditu plnění „Smlouvy o zajištění
zpětného odběru a využití odpadů z obalů se
společností EKO-KOM, a.s. provedený dne 18.7.2017.
 zprávu o průběhu daňové kontroly zahájené dne
6.2.2017 s předmětem kontroly dotačních titulů na akce
„Cisternová automobilová stříkačka z roku 2010“ a
„Úpravu části veřejného prostranství na Tyršově náměstí
v Cítolibech z roku 2014“.

Stavební akce a dotace:
Fügnerova ulice: po provedení rekonstrukce vodovodní a
kanalizační sítě společností Severočeská vodárenská
společnost, a.s. se v těchto dnech začíná realizovat
oprava komunikace, na kterou městys získal dotaci 906
tis. Kč od Ministerstva pro místní rozvoj ČR a zároveň

bude provedeno dokončení celkové opravy ulice
zbudováním chodníků a veřejného osvětlení. Celkový
podíl městyse z rozpočtu činí 1,346 tis. Kč. Stavbu
provede společnost Reader & Falge s.r.o. z Lovosic.
Zeměšská ulice: po provedení rekonstrukce vodovodní a
kanalizační sítě společností Severočeská vodárenská
společnost, a.s. se v těchto dnech
začíná
realizovat
zbudování
bezbariérových chodníků, na kterou
městys získal dotaci 1.508 tis. Kč od
Státního fondu dopravní infrastruktury.
Celkový podíl městyse z rozpočtu činí
1.085 tis. Kč. Stavbu provede
společnost EKOSTAVBY Louny s.r.o.
Ulice B. Němcové: v těchto dnech
zahájila Severočeská vodárenská
společnost, a.s. práce na rekonstrukci
vodovodní a kanalizační sítě.
Následně bude provedena úprava
povrchů komunikace recyklátem.
Konečnou úpravu komunikace (živice)
a chodníků předpokládáme v roce
2018.
Hasičská zbrojnice: v těchto dnech
zahájila společnost Lounská stavební, a.s. práce na
úpravách budovy hasičské zbrojnice zahrnující statickou
úpravu garáží a výměnu vrat, na kterou jsme získali dotaci
370 tis. Kč od Ministerstva vnitra ČR. Celkový podíl
městyse z rozpočtu činí 230 tis. Kč.
Restaurování pěti deponovaných sochařských děl ze
sloupu Nejsvětější Trojice je další akcí, na kterou městys
získal dotaci 57 tis. Kč od Ministerstva zemědělství,
předpokládaný podíl městyse z rozpočtu činí 25 tis. Kč.
V současné chvíli připravujeme poptávkové řízení,
realizace proběhne v roce 2018.
Dělnický dům – oprava střechy přístavby a zřízení
služebny Obecní policie: v těchto dnech probíhají
dokončovací práce, které provádí společnost STAVUM,
spol. s r.o. Louny za 605 tis. Kč. Kolaudace proběhne
v průběhu října 2017.

Svatební obřady v Cítolibech:
Po zveřejnění informací o svatbě v dubnu t.r., kdy
cítolibské snoubence oddal starosta Petr Jindřich a
vyřízení nezbytných administrativních náležitostí, jsme
zaznamenali zájem veřejnosti v této oblasti. Během léta
starosta oddal další dva páry a další se ke svému kroku
chystají v listopadu. Tato služba je pro místní občany
prozatím zdarma, stejně jako možnost uspořádání obřadu
u rybníka v Bažantnici, kterou mají mimocítolibští
zpoplatněnu částkou 1,5 tis. Kč.

ZŠ a MŠ Cítoliby:
Rada městyse na základě doporučení Konkursní komise
jmenovala Mgr. Natálii Sittovou ředitelkou Základní školy
a Mateřské školy Cítoliby od 1.9.2017.

Rada městyse tímto děkuje Bc. Michaele Křížkové za
velmi dobré pracovní nasazení a výsledky po dobu výkonu
funkce dočasné ředitelky organizace.
Odvolání paní Ivany Koptové z funkce vedoucí učitelky MŠ
bylo dočasnou ředitelkou staženo a ta zůstává nadále ve
své funkci.
Na základě výběrového řízení byla novou
hospodářkou školní jídelny vybrána Iveta
Pettrichová s datem nástupu od 20.9.2017.
Vzhledem k této skutečnosti děkujeme
rodičům a strávníkům za trpělivost s výběrem
školného a stravného.
Radní opětovně projednali ekonomické
podklady organizace dodané Mgr. Romanou
Wolfovou. Účetní závěrka nebyla vzhledem
k absenci
některých
požadovaných
dokumentů v řádném termínu schválena.
Radní projednali potřebu kontroly účetní
evidence příspěvkové organizace a
odsouhlasili zadání kontroly – auditu ZŠ a MŠ
Cítoliby za období 2016 až do 30.6.2017
externímu auditorovi.
Volby:
V souladu s novou legislativou schválila Rada městyse
výlep volebních materiálů na třech obecních výlepových
plochách za cenu 10,- Kč za jednu plochu. Městys Cítoliby
neručí za přelepení plakátů, ani nebude zajišťovat výlep,
či jiný případný servis, za ten si ponesou odpovědnost
kandidující politické strany nebo hnutí.

Ve dnech 20.a 21.10.2017 se konají volby do Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR. Volební místnost bude
otevřena v předsálí Dělnického domu v pátek 20.10.2017
od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 21.10.2017 od 8.00 do
14.00 hodin
V lednu 2018 budeme volit prezidenta ČR a v říjnu 2018
Obecní zastupitele.

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

Základní škola a Mateřská škola Cítoliby
Zdravím na startovní čáře nového školního roku. Dovolte mi několik slov z pro mne nového působiště - ředitelny Základní a
Mateřské školy Cítoliby. Přes několik kotrmelců, které naši školu postihly v předešlém období, jsme otevřeli nový školní rok
2017/2018 s radostí, očekáváním a plni síly.
V mateřské škole se děti vzdělávají stále ve třech třídách – Včeličky, Berušky a Motýlci se svými stálými a oblíbenými
učitelkami Ivanou Koptovou, Michaelou Křížkovou, Evou Pémovou, Petrou Roubalovou, Vlastou Sajdlovou, Marcelou
Zmatlíkovou a asistentkami Jaroslavou Amlerovou a Lenkou Váňovou. Zázemí zajistí školnice Zdeňka Žovincová, a
pracovnice z dotovaných míst Úřadu práce Lenka Vurbsová a Eva Stará.
V základní škole došlo k několika podstatným změnám, které se už nyní ukazují jako velmi zdařilé. Dětem se věnují dvě nové
učitelky Liana Laudinová a Ludmila Pleskačová a spolu se stávající učitelkou Martinou Čechovou, vychovatelkou školní
družiny Radkou Staňkovou a asistentkou pedagoga Radkou Plachou vznikl skvělý pedagogický tým pro žáky naší školy.
Školní zázemí zajistí školnice Dagmar Filípková, topič František Posledník a pracovnice z dotovaného místa Úřadu práce
Šárka Musilová.
O provoz školní jídelny se postará nová paní vedoucí Iveta Pettrichová spolu s kuchařkami Petrou Štorkánovou a Janou
Líšťanskou. S doplňkovou činností pomáhá obecní pečovatelka Zdeňka Roubalová a rozvoz jídel zajistí Josef Šebesta.
Účetní školy je Berta Tuháčková.
Na naší škole se v současnosti vyučuje ve třech třídách. První třída samostatná, druhá a třetí třída společně a žáci čtvrté a
páté třídy společně. Vzděláváme se podle školního vzdělávacího programu Tvořivá škola – škola pro život.
Uspořádání a spojování ročníků se upravilo vzhledem k co největší efektivitě výuky. Na rozdíl od klasické třídy s mnoha žáky
ve třídě, je způsob výuky na naší škole spojován s budováním samostatnosti našich dětí. Žáci se učí samostatně pracovat,
analyzovat problém a vhodně si rozvrhnout svoji práci. Nižší počet žáků v každém ročníku umožňuje téměř okamžité
získávání zpětné vazby, informace o zvládnutí učiva. Často dochází k situacím, kdy si žáci mohou pomáhat a vysvětlovat
učivo spolužákům (ani učitel se nedokáže myšlení dětí tolik přiblížit jako děti samy). Děti se učí spoléhat samy na sebe,
spolupracovat s mladšími či staršími spolužáky, naučí se požádat o pomoc nebo pomoc poskytnout a tolerovat ostatní děti s
jejich přednostmi i nedostatky. Tyto zkušenosti děti nejlépe pochopí, když se do těchto situací dostanou samy. Krásná budova
naší školy a pěkné materiální zázemí pro děti je bezesporu další výhodou.
Každému rodiči samozřejmě záleží na tom, aby jeho dítě bylo ve škole spokojené a zároveň mu bylo poskytnuto vzdělání tou
nejlepší cestou. Věřím, že podmínky v naší škole jsou tou správnou volbou.
Přála bych si, aby děti i rodiče přijmuli nabídku kvalitního a plnohodnotného vzdělání a využili možnosti naší školy a školky
ve své obci.
Přeji všem krásné podzimní dny.
Natálie Sittová, ředitelka

Cítolibská Svatojakubská pouť 2017
V pátek 21.7. si v zahradě Dělnického domu v Cítolibech zavzpomínali návštěvníci na nesmrtelné písničky Waldemara Matušky
v podání Martina Bendy, který hudební produkci prokládal povídáním o životě oblíbeného zpěváka.

V sobotu 22.7. ve 13. hodin zahájil na Tyršově náměstí Svatojakubskou pouť starosta městyse Petr Jindřich, následovala hodinka
písniček v podání dechové hudby Rakonka, kterou na podiu vystřídal Kamelot revival s nejznámějšími hity folkové stálice. Poté
patřilo náměstí dětem, které sledovaly pohádku divadla BezeVšeho O rybáři a jeho ženě. V půl páté si přišly na své především
fanynky Martina Maxy, který je potěšil romantickými hity s kytarou. Následovalo vyhlášení výsledků soutěže O nejkrásnější
rozkvetlé okno a okolí domu. 12 finalistů bylo odměněno poukázkami na nákup květin v místním zahradnictví. Ocenění „Aktivní
občan“ letos z rukou starosty převzal Petr Renč, a to nejen za obětavou práci ve Spolku přátel automotoveteránů, ale i třeba za
iniciativu, díky níž, se nám zabydlel v Cítolibech v požární nádrži vodník. Zpestřením letošní akce bylo vystoupení Milana
Křivského, známého pod pseudonymem Pitkin, který nejen rozesmál publikum, ale překvapil dokonalým zpěvem písniček
Waldemara Matušky. O večerní taneční zábavu se postarala kapela Flám z Prahy, Nechyběl ani tradiční ohňostroj a ohňová šou,
která byla letos obzvláště působivá. Samozřejmostí byly pouťové atrakce, facepainting, pečení perníčků, výroba svíček,
občerstvení a stánky s různým zbožím, kterých bylo letos díky umístění akce na webtržišti více.

Neděle se nesla v duchovním rázu. Od 14 do 15:45 hodin proběhla komentovaná prohlídka památek na návsi a v kostele Sv.
Jakuba, kterou provázel předseda NF K.B.Kopřivy Jaroslav Bárta. Od 16. hodin se konala Poutní mše za účasti Chrámového sboru
Louny. Následoval Varhanní koncert cítolibské rodačky Marie Šestákové za doprovodu flétnistky Magdaleny Tůmové a pěvkyně
Mirky Časarové.
O víkendu byla otevřena fara s expozicemi slavných rodáků, výstavou k historii Cítolib a mineralogickou sbírkou Ing. Z. Malínka.
V sobotu ve 13:30 byla zahájena nová výstava „Živnostenské podnikání v Cítolibech v 1.polovině 20. století“, kterou zpracoval pan
Jaroslav Bárta a která se setkala s velkým ohlasem. V zahradě fary mohli návštěvníci sledovat při práci dřevosochaře, Jeden
z jejich výrobků – dřevěný koník, bude umístěn v prostoru dětského hřiště.

Výlet do Kadaně a Klášterce nad Ohří
Na výlet jsme se vypravili v sobotu 16. 9. 2017. Tentokrát cesta 24 výletníků z Cítolib a okolí směřovala do královského města
Kadaň a na zámek v Klášterci nad Ohří. Počasí bylo spíše aprílové, přesto si výletníci den užili. V Kadani někteří navštívili
Muzeum čarodějnic, vyšlapali na věž nebo se jen tak prošli po hradbách a v historickém centru. Společně jsme všichni zavítali
do Františkánského kláštera a zde absolvovali prohlídku s velice zajímavým a podrobným výkladem. Odpoledne pak patřilo
Klášterci nad Ohří. Zámek nabízí několik prohlídkových okruhů. Při naší návštěvě probíhaly netradiční prohlídky formou
živých obrazů, a tak jsme byli svědky řešení „Záhady zmizelého exponátu“. Prohlédli si obrazy malířky Ivy Hüttnerové....
Informací a zážitků bylo hodně, při zpáteční cestě jsme již tradičně soutěžili. Pro výletníky byl připraven kvíz. Otázky se týkaly,
jak jinak, právě navštívených Kadaně a Klášterce. Ze správných odpovědí jsme vylosovali 3 výherce, kteří si mohou
vyzvednout drobné ceny v Úřadu městyse Cítoliby. Jsou to: V. Plíšková, Fr. Rybka a J. Malcová. Gratulujeme.

Kulturní, společenské a sportovní akce
28.09.2017
25.10.2017
28.10.2017
10.11.2017
18.11.2017
26.11.2017
09.12.2017
13.12.2017
31.12.2017

2. ročník běžeckých závodů Běh Bažantnicí
X. ročník podzimní výstavy Barvy podzimu
5. výročí znovuotevření Dělnického domu a Sraz přátel a rodáků Městyse Cítoliby
Zájezd na muzikál IAGO
Hasičský ples
Rozsvícení vánočního stromu a Vánoční trhy
Zájezd na Vánoční trhy na hrad Loket a do Vánočního domu
Česko zpívá koledy – místní knihovna
Silvestr 2017

Nové reklamní předměty
Rada městyse schválila pořízení nových propagačních materiálů městyse. V kanceláři úřadu a v restauraci Dělnický dům si
nově můžete zakoupit TURISTICKOU NÁLEPKU za 12,- Kč a MAGNETKY se dvěma motivy za 25,- Kč.

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 30.11.2017, 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

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, 4ks pneumatik ročně na osobu, zelený odpad, nebezpečný odpad).

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

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

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: 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

----------------------------------------------------PONDĚLÍ a STŘEDA 13.00 – 15.00 hod
MUDr. Anna Weberová

415 691 139

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

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

CENÍK PRONÁJMU V DĚLNICKÉM DOMĚ:

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

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

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

SLUŽBY ÚŘADU MĚSTYSE A POPLATKY:

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
Možno uložit pouze zelený odpad, kov a barevné pytle na tříděný odpad. Elektroodpad
po telefonické dohodě na úřadu městyse, tel. 415 691 134.

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
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