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BAŽANTNICE v provozu od roku 1661
Dnes příjemný odpočinkový areál na východním okraji Cítolib byl
původně bažantnicí, založenou v polovině 17. století pro chov
bažantů, jeřábků a koroptví. Z tohoto období pochází barokní mostek
na hrázi rybníka. V roce 1813 se místo stalo pohřebištěm vojáků z
bitvy u Chlumce, přezdívalo se mu "ruský hřbitov". Na zámku byl tehdy lazaret. V té době bažantnice zanikla.

K rybníku Vás procházkovou alejí dovede „Naučná stezka Cítoliby“ z centra obce, která sice není v terénu značena, ale na náměstí
najdete podrobné mapky, množství naučných cedulí s informacemi. Z náměstí se vydejte směrem na Líšťany, odbočte branou do
ulice Na Aleji, okolo rybníka vás polní cesta dovede zpět na náměstí.
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Vážení spoluobčané,
Když jsme zakládali Obecní policii, pomalu a v přirozených potížích rozbíhali její
provoz, již tehdy bylo jasné, že její působení přinese mimo jiné také dva základní
poznatky.
První, převažující poznatek se potvrdil, tedy že většina občanů (a jak mám informaci
také v Lenešicích, kde působíme) práci našich strážníků přijímá pozitivně a
s pochopením. Rozumí, že dělají svoji práci a že ji chtějí dělat svědomitě a zároveň citlivě vůči občanům.
A pak je ta „druhá strana mince“ tedy fakt, který přináší působení strážníků. Jde o to, že někteří z nás si říkají „já
se chovám jako řádný člověk, to ti druzí dělají potíže a nerespektují normy. To oni popíjejí alkohol na místech, kde
to vyhláška zakazuje“ atd. Domnívám se, že není možné, abychom si každý sám určoval míru nebezpečnosti svého
chování, nebo jeho škodlivost a poté se cítil perzekuován, když strážníci na nešvar upozorní. A upozorní-li jednoho,
nemohou a nesmí dělat, že nevidí druhého. Mají pozici složitou lidsky a řeší věci vždy v duchu příslušné legislativy,
ale s citem k situaci.
Usnadněme prosím život sobě a službu strážníkům, jednejme a chovejme se v mezích zákonů a vyhlášek. Zejména
v této nelehké době je vzájemná vstřícnost a ohleduplnost velmi potřebná.
Petr Jindřich, starosta
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Sběrný dvůr za Ocelokolnou v ul. Malíře Sochora je od dubna
v provozu každou středu od 17 do 18 hodin a každou sobotu od 16 do 17 hodin.
Uložit zde můžete zelený odpad, pytle (žluté, oranžové, šedé) s tříděným
odpadem, textil, baterie a elektroodpad (pouze celé spotřebiče – nerozebrané!),
kovový šrot. Odvoz elektrospotřebičů z domácností je možné si telefonicky
domluvit v kanceláři Úřadu městyse Cítoliby zdarma.

Úřad městyse Cítoliby má po dobu nouzového stavu
úřední dobu pro veřejnost v pondělí a ve středu
od 8 do 12 a od 13 do 17 hodin.
Telefon: 415 691 134

Pokud potřebujete pouze pytle na tříděný odpad, požádejte si
o ně telefonicky nebo e-mailem, doručíme Vám je domů.
Provoz ordinace praktické lékařky v Cítolibech je přerušen.

Mudr. Anna Weberová po dobu nouzového
stavu ordinuje pouze v Lounech.
tel. 415 658 044

Obědy pro veřejnost
v rámci doplňkové činnosti

zajišťuje Školní kuchyně při Základní škole a Mateřské škole Cítoliby.

Obědy si můžete objednat v kanceláři hospodářky tel.
č. 724 915 299. Cena za oběd vč. polévky je 60,- Kč.
Rozvoz pro seniory je zajištěn.

Restaurace Dělnický dům je
z provozních důvodů uzavřena.
Místní knihovna Cítoliby má otevřeno
v pondělí a ve čtvrtek od 15 do 16 hodin.
Provoz přes výdejní okénko.

Klub 6-99 a veřejný internet po dobu nouzového stavu nefunguje.

V návaznosti na vládní ustanovení je uzavřen provoz
Dělnického domu.
Nekonají se tedy ani žádné hromadné akce na základě
pronájmu nebytových prostor, ani tréninky TŠ Fénix,
badminton, či kočárkobik.

Pokud si nemůžete pro knihy dojít, požádejte si o ně
telefonicky naši knihovnici na tel.
723 687 420, doručíme Vám je domů.

Základní škola a Mateřská škola Cítoliby
aktuální informace na www.zscitoliby.eu
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Točená zmrzlina a ledová tříšť Cítoliby
Zeměšská 205, Cítoliby
okénko otevře, jakmile se vyčasí

aktuální informace na
Facebooku Točená zmrzlina a ledová tříšť Cítoliby

VINNÝ OBCHŮDEK Jany Mockerové
Tyršovo nám. 38, Cítoliby
otevřeno
po – pá od 12 do 17.30 hodin
so od 9 do 12 hodin
aktuální informace na tel. 702 567 882

ŠVADLENKA Ivanky Makariusové
Havlíčkova 361, Cítoliby
funguje jako VÝDEJNÍ MÍSTO
po předchozí domluvě na tel. 723 363 532
aktuální informace na Facebooku Švadlenka Ivanka Makariusová

Tyršovo nám. 41, Cítoliby
od 1.3.2021 má otevřeno od 9 do 17 hodin

aktuální informace na Facebooku a Instagramu Zahrada Cítoliby a
na www.zahrada-citoliby.cz

Vrchlického 322, Cítoliby
funguje jako VÝDEJNÍ MÍSTO
po předchozí domluvě na tel. 604164572, 604740525
nebo info@latkylouny.cz

aktuální informace na Facebooku Látky Louny a na www.latkylouny.cz

KOMPOSTÁRNA Martina Keprty
Zeměšská 26, Cítoliby
provozní doba v úterý a ve čtvrtek od 7.30 do 14 hod.
průjezd statkem
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Vážení majitelé psů,

v Cítolibech je v současné době 214 psů, tedy těch, za které jejich majitelé řádně zaplatili.
Poplatkem to však nekončí. Ano, pes není jen radost, ale také starost a povinnost. Musí se
vycvičit, nažrat, napít … a samozřejmě vyvenčit. Jak a kde? Někteří si s touto otázkou vůbec
nedělají starosti. Tak se stává, že si ten „hodný pejsek, který nikdy nikomu neublížil“ na
vycházce vykračuje sám, páníček je někde opodál. Míjí maminky s dětmi, sousedy, nebo své čtyřnohé kamarády,
kteří také zrovna venčí svého páníčka. Svoji potřebu si vykoná, kde zrovna chce. Co na tom, že je to mezi domy,
vždyť on to někdo uklidí, nebo odnese na botě jinam. Ti, co chtějí do přírody, vyrazí do Bažantnice.
„Pejskaři“ - volný pohyb psů na veřejných prostranstvích je citován v zákoně, některé obce a města ho mají
upraven vyhláškou, kde se mimo jiné píše „… na veřejných prostranstvích je možný pohyb psů pouze na vodítku,
nebo s náhubkem. Splnění této povinnosti zajišťuje fyzická osoba, která má psa na veřejném prostranství pod
kontrolou a dohledem ...“. Nespoléhejte na to, že váš pejsek je vychovaný, že on by přeci nikomu nic neudělal.
Bažantnice je sice mimo obec, ale i tyto prostory upravuje zákon, konkrétně Zákon o myslivosti, který říká,“…,
že volný pohyb psa je zakázán ve vzdálenosti větší než 200 m od posledního obydleného domu ...“. V Cítolibech
takovou vyhlášku nemáme. Vždyť různých zákonů, vyhlášek a nařízení je tolik, že se v nich obyčejný člověk ani
nevyzná. Stačí jen být zodpovědný a dodržovat pravidla. Zkusíte to i vy?

ŽÁDÁME TÍMTO „PEJSKAŘE“: DODRŽUJTE PŘI VENČENÍ SVÝCH MILÁČKŮ NEJEN
PRAVIDLA OHLEDUPLNOSTI VŮČI OKOLÍ, ALE I ZÁKONY A UKLÍZEJTE PSÍ
EXREMENTY, ZEJMÉNA V PROSTORECH, KDE SE POHYBUJÍ DĚTI.
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Vážení spoluobčané,
dne 1. ledna 2021 nabyl účinnosti NOVÝ ZÁKON O ODPADECH,
který přinesl pro obce mnoho změn. Poplatky za odpad jsou
nově upraveny pouze v zákoně o místních poplatcích tzn. že
smlouvy, které máte uzavřeny s obcí pozbydou k 31. 12. 2021
platnost a bude třeba přijmout novou obecně závaznou
vyhlášku, která bude v souladu s novým zákonem. Nově se tedy bude platit poplatek na hlavu nebo nemovitost.
Další změnou je navyšování skládkovacího poplatku za tunu směsného odpadu, který by měl postupně z 500,- Kč (rok
2020) dosáhnout v roce 2030 až na 1850,- Kč za tunu. Od roku 2030 by měl platit zákaz skládkování netříděného
komunálního odpadu, ten bude poté končit ve spalovnách. Obce jsou povinny zajistit, aby odděleně soustřeďované
složky komunálního odpadu tvořily v letech 2025–2029 alespoň 60 %, v letech 2030–2034 alespoň 65 % a od roku
2035 alespoň 70 % z celkového množství komunálních odpadů, kterých je v daném roce obec původcem. Aby obce
mohly tyto cíle splnit, budou muset zajistit vytřídění podstatně většího množství jednotlivých složek komunálních
odpadů než doposud. Čím dříve naučíme své občany dobře třídit, tím snazší bude pro obec požadované limity splnit.

Před vedením městyse tedy stojí nelehký úkol, nastavit odpadový systém tak, aby vyhověl novému znění zákona a
zároveň finančně výrazně nezatížil občany, ani rozpočet městyse. Vždy jsme se v minulosti snažili o spravedlivý systém,
ať již formou Likorek či smluv mezi občanem, obcí a svozovou firmou, kdy rodina, která třídila, měla možnost volby
menší nádoby, a tedy nižšího poplatku.
Řešením se jeví systém „Door to door“ (od dveří ke dveřím – zkratkou označován jako D2D), díky kterému je možné
snížit množství odpadů ukládaných na skládku, a naopak zvýšit objem recyklovatelného odpadu. Tento systém může
být pro obce zároveň opatřením proti možnému navyšování poplatku za svoz odpadu ve střednědobém horizontu. Je
běžný již v mnoha zemích Evropy např. v Německu či Irsku. Sběr tříděných odpadů v systému D2D umožňuje městům a
obcím více zapojit obyvatele do třídění a přináší tak větší čistotu kolem kontejnerových stání. Dnes je běžné, že někteří
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z Vás odloží anonymně do kontejnerů prakticky cokoli. Od posekané trávy, přes použité dětské pleny po to, co zrovna v
rámci úklidu vytřídili. Není samozřejmostí, že Pet lahve se odkládají sešlapané, krabice rozložené, takže kontejnery se
brzy neefektivně zaplní a ostatní prostě nemají šanci již odpad vytřídit a musí objíždět všechna hnízda (stanoviště
kontejnerů na tříděný odpad), zda není někde místo.
Nový systém znamená, že každá domácnost bude mít kompostér na Bio odpad (o ten si můžete požádat v kanceláři
Úřadu městyse Cítoliby), svoji nádobu na směsný komunální odpad, plasty (Pet lahve + směsné plasty) a papír podle
Vámi zvolené velikosti, kterou lze v průběhu roku měnit podle skutečné potřeby. Výhodou je, že si nebudete muset chodit
na úřad pro pytle, odnášet odpad do kontejnerů a doufat, že nejsou zrovna plné, odpadne nepořádek kolem hnízd. Svoz
komunálního odpadu zůstane stejný: lichý čtvrtek, plasty a papír budou sváženy taktéž ve čtvrtek: 1 x měsíčně, dle
rozpisu, který každý obdrží. Zmizí kontejnery na Pet lahve a plasty, v hnízdech zůstane pouze kontejner na sklo a nádoba
na oleje. Sběr drobných kovů a Tetrapaků bude nadále formou pytlů. Nevýhodou je vyšší nárok na místo k umístění
nádob na svém pozemku, což se dotkne především řadových domků.
Z těchto důvodu proběhlo mezi občany dotazníkové šetření. Častým dotazem občanů bylo: „To budu muset platit za
každou nádobu?“ Není tomu tak, jak jsem již psala výše, vyhláškou bude stanoven jednotný poplatek tzv. na hlavu nebo
nemovitost a obec má možnost stanovit slevu za třídění. V praxi by to mohlo znamenat čím menší nádoba na směsný
komunální odpad, tím větší sleva.
Každá změna má své příznivce a samozřejmě i své odpůrce. Slovy klasika „Kdo chce, hledá způsoby, kdo nechce, hledá
důvody“.
Eva Parkmanová

Městys Cítoliby získal v rámci dotace
přiznané Mikroregionu Lounské Podlesí
z Operačního programu Životní prostředí
2014-2020 celkem 80 kusů kompostérů,
které smluvně poskytne občanům tak jako
v roce 2019 a 2020 (162 kompostérů). O
výdeji kompostérů budou občané, kteří o
ně projevili zájem v dotazníkovém šetření
k odpadům v únoru 2021 s předstihem
informováni.
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I přes omezený počet zaměstnanců údržby městyse vzhledem k ukončení dotačních programů Úřadu práce
a omluvených absencí z důvodu pandemické situace (zejména zaměstnanců s dětmi na prvních stupních
základních škol) se nám podařilo zajistit zimní údržbu v obci, úklid sněhu z chodníků, komunikací i obecních
budov a odvoz vánočních stromků bez větších obtíží. Zároveň tímto děkujeme i všem občanům, kteří si letošní
bohatou sněhovou nadílku u svých domů odklízeli sami.

Letošní zima byla na sněhovou nadílku opravdu štědrá, a tak jsme se mohli po dlouhé době potěšit nejen
pohledem na zasněženou krásu Cítolib, ale po pěti letech si zabruslit na rybníku v Bažantnici, zařádit si na
„kluzně“ u kostela, anebo si užít i jízdu na běžkách v jejich blízkém okolí. Běžkařská stopa vznikla
od Bažantnice až k Brlohu a na poli k vodárně – na běžkách jsme mohli dojet také až do Zeměch. S jejich
údržbou ve svém volném čase pomáhal Tomáš Menčík.
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Jakmile nám to počasí dovolilo, pustili jsme se do drcení zeleného odpadu, natírání laviček, úpravy keřů,
pod odborným dohledem i do ořezu stromů před školou, údržby hřbitova a připravili nashromážděný
elektroodpad k odvozu. Naší každodenní rutinou je běžný úklid odpadků v ulicích a kolem hnízd s tříděným
odpadem, který nebere konce díky jednotlivcům, kteří si z ulice dělají odpadkový koš. Stále se nám opakují i
situace, kdy majitelé psů neuklidí po svých mazlíčcích a jejich exkrementy nechají bez povšimnutí ležet.
Koncem loňského roku jsme upravili zelené plochy u bytových domů v ul. B.
Němcové a vyseli na ně trávu. Bohužel se však najdou tací, kteří nám přes
tyto plochy i přes ohraničení přejíždějí – prosím Vás, nechte tyto prostory
zarůst travou a tím i zpevnit.
Milí spoluobčané, využívejte prosím všech možností k uložení odpadu, které
v obci nabízíme, ať jsou to již zmiňovaná hnízda na tříděný odpad, sběr do
třídících pytlů s uložením u ocelokolny, pro běžný odpad odpadkové koše,
pro úklid psích exkrementů sáčky rozvěšené po vsi, možnosti uložení zeleného
odpadu v místní kompostárně a od dubna i ve sběrném dvoře za ocelokolnou. O všech těchto možnostech
Vás opakovaně informujeme ve zpravodaji i na webových stránkách
městyse. Chovejme se na ulici stejně jako doma, vždyť je to v zájmu
nás všech, mít obec hezkou a uklizenou. Děkuji všem, kteří pečují o
vzhled obce venku, ale i uvnitř objektů v majetku městyse, a to
v jakémkoliv počasí a v této nelehké době.

Kateřina Varmužová, předák údržby
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13. ledna 2021 převzali zástupci městyse od dodavatelské firmy AUTO
TRUTNOV s.r.o. dodávkové vozidlo Ford Transit určené pro Jednotku Sboru
dobrovolných hasičů Cítoliby v celkové hodnotě 1.276 tis. Kč. Administraci
výběrového řízení provedl subdodavatelsky Ing. Jan Tomek za 24. tis. Kč.

Vozidlo jsme pořídili z dotací Generálního ředitelství
Hasičského záchranného sboru ČR – Ministerstva vnitra ČR
(450 tis. Kč), Ústeckého kraje (300 tis. Kč), Obce Blšany u Loun (50 tis. Kč), daru Sboru dobrovolných hasičů
Cítoliby (50 tis. Kč) a za spoluúčasti Městyse Cítoliby (450 tis. Kč). Všem zainteresovaným tímto za finanční podporu
děkujeme.
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Z investičních akcí, na kterých pracujeme a jejichž realizace by měla proběhnout v letošním roce vybíráme:

Od Ministerstva zemědělství ČR jsme získali dotaci na obnovení vodní
nádrže – rybníku v Bažantnici v celkové výši 449 tis. Kč s předpokládanou
celkovou cenou díla 1.805 tis. Kč. Aby se tak mohlo stát, bude zapotřebí
rybník vypustit, zbavit usazeného bahna a nánosů ze dna, upravit břehy, vyčistit a opravit přítok a odtok.
Výběrové řízení na dodavatele proběhne nejpozději do června tohoto roku a následovat bude samotná realizace.
Vzhledem k tomuto záměru radní schválili, že v letošním roce nebudou prodávány souhlasy k rybolovu, ale lovit
mohou bezplatně ti, kteří měli souhlas v roce 2020 (kontrolu budou provádět strážníci).

Na obnovu nádrže bude navazovat revitalizace zelených ploch v Bažantnici, na které jsme získali dotační
prostředky ve výši 1.400 tis. Kč díky programu spojenému s projektem Kotlíkových půjček od Státního fondu
životního prostředí (ty využilo 9 domácností z řad cítolibských občanů) s tím, že bychom díky němu měli
v samotné Bažantnici alespoň z části realizovat záměr z předchozích let zahrnující revitalizaci lesa, koryta potoka,
výsadby stromů, keřových skupin, sadu a luk a obnovu historických cest na ploše cca 4 hektarů. Vzhledem k tomu,
že celá realizace by byla v hodnotě přesahující 9 mil. Kč, bude realizovaná jen část krytá dotací a povinnou
spoluúčastní, tj. za cca 1.800 tis. Kč. Podrobnosti jsou předmětem administrativní přípravy celé akce, na které
spolupracuje kancelář úřadu s administrátorskou firmou.
Samotnou fyzickou realizaci předpokládáme až v roce
následujícím.
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Další akcí, na které usilovně spolu s administrátorskou firmou pracujeme je výstavba Lávky přes D7 a čekáme na
výsledek jednání na Státním fondu Dopravní infrastruktury týkající se
schválení požadované dotace 11.433 tis. Kč na tuto stavbu, jejíž celková
předpokládaná cena činí 13.466 tis. Kč. V dubnu vyhlásíme výběrové
řízení na zadavatele. Věříme, že do konce května již bude o realizaci definitivně rozhodnuto.

Na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jsme podali žádosti o dotaci na opravu historického objektu cítolibské fary ve
výši 7.960 tis. Kč z celkové předpokládané hodnoty akce 10.419 tis.
Kč a o dotaci na opravu ulic Ke Hřišti a Škroupova ve výši 7.256 tis. Kč
z celkové předpokládané hodnoty akce 9.070 tis. Kč navazující na
opravu vodovodu a kanalizace, kterou v současné chvíli provádí společnost Severočeská vodárenská společnost
a.s. Rozhodnutí, zda dotace získáme předpokládáme v průběhu tohoto měsíce.

V počátku administrace je též záměr ozelenění střechy budovy školky s návazností na systém využití dešťových
vod z celého areálu pro závlahy, které připravujeme pro podání žádosti o dotaci z Operačního programu Životního
prostředí. V současné době jsou srážkové vody odváděny do kanalizace a tato služba je zpoplatněna. Touto akcí
bychom vyřešili potřebu opravy střechy objektu i snížení provozních nákladů o srážkové vody.
Blanka Hejlíková, ekonom městyse
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V minulém čísle zpravodaje jsme informovali o tom, že zahájíme měření rychlosti v obci. Jsme
překvapení z některých negativních reakcí „místních“ řidičů, a proto nám dovolte
připomenout, že tuto činnost vykonáváme kvůli Vaší bezpečnosti, a hlavně kvůli
bezpečnosti dětí. Prosíme, dodržujte v obci povolenou rychlost. Ani nás netěší,
že za tyto přestupky musíme udělovat blokové pokuty. Přes vše negativní jsme
již zaznamenali zlepšení situace v dodržování rychlosti v obci, za to jsme velice rádi a doufáme,
že tento trend bude pokračovat.

U dopravy ještě chvilku zůstaneme. Při našich pravidelných pochůzkách či výjezdech jsme
zjistili, že se nám tady objevuje „takový malý nešvar“, tím je „stání v protisměru“. Při naší malé
soukromé sondě jsme zjistili, že i ostřílení řidiči neví, že se to nesmí, viz Zákon o silničním
provozu §25/1a: Řidič smí zastavit a stát jen vpravo ve směru jízdy co nejblíže k okraji pozemní
komunikace a na jednosměrné pozemní komunikaci vpravo i vlevo. I v tomto případě Vám
děkujeme, že toto pravidlo budete dodržovat.
Věřte, že jsme normální lidé jako Vy, snažíme se dělat svoji práci, jak nejlépe umíme a aktuální
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situace ohledně COVID-19 se nás dotýká stejně jako Vás, a tak chceme, aby tato doba byla už
za námi a mohli žít jako dříve. Také nás vůbec netěší dostávat se s Vámi do slovních konfliktů
ohledně dodržování vládních nařízení, ale bohužel tato nařízení jsou vydaná a my je musíme
kontrolovat a stejně tak i dodržovat jako Vy. Snažíme se to provádět v klidu a s rozumem a
místo pokutování rozdáváme roušky a respirátory, pokud je zrovna nemáte u sebe. Obešli jsme
v obci mnoho seniorů nad 80 let a rozdali jim za obec desítky respirátorů. Proto se prosím
snažte dodržovat nařízení ať je tato situace co nejdříve a v klidu za námi.
Moc vám děkujeme za Váš čas strávený při čtení tohoto příspěvku
strážníci Obecní Policie
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Městys Cítoliby již tradičně občanům, kteří slaví významné životní jubileum doručuje prostřednictvím členek
Sociální komise Hany Bischoftové, Jitky Gregorové a Jitky Wasserbauerové gratulace a dárkové balíčky. V prvním
čtvrtletí tohoto roku oslavili své významné životní jubileum naši občané:
LEDEN:

Martin Knor
Jana Mockerová
Karel Krist
Pavlína Votrubová
Marie Postlová
Ivan Pokorný
Alena Menčíková
Ivanka Dvořáková
Zdeněk Melichar

ÚNOR:

Radek Mocker
Antonín Konečný
Jindřiška Panicová
Danuše Matějovská
Jaromír Charvát
Ivana Borlová
Eva Šafránková
Radka Brožová
Jiřina Brindlerová
Miloslava Roubalová
Vladimíra Jonáková
Slávka Bláhová
Redakční rada jim přeje hodně zdraví a štěstí do dalších let.

BŘEZEN:

Vladimír Koubek
Vendelín Šponiar
Zlatica Zsemlyeová
Josef Hričoviny
Irena Škodová

*********************************************************************************

https://scitani.cz/
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Zápisy a usnesení z jednání rady a zastupitelstva najdete na webových
stránkách městyse a nově v aplikaci UZOb a my z nich pro Vás
vybíráme to zásadní:
ZASTUPITELÉ:
16. veřejné zasedání se bude konat v pondělí 29. dubna
2021 od 18 hodin v Dělnickém domě (doba nouzového
stavu se nezapočítává do limitu tří měsíců).
RADNÍ:
se ode dne posledního vydání zpravodaje sešli celkem
šestkrát a na svých zasedáních mimo jiné:
- schválili předložený návrh Prvotního rozpisu rozpočtu
městyse na rok 2021, vč. investičního rámce,
- schválili příspěvky spolkům pro rok 2021 v souladu
s vnitřní směrnicí a návaznosti na podané žádosti,
- schválili umístění obrazu sv. Floriána v rámu na budovu
hasičské zbrojnice,
- vzali na vědomí hlášení o výsledné činnosti Obecní policie
Cítoliby za prosinec 2020, leden, únor a březen 2021 a
vyjádřila podporu činnosti v nastoleném trendu,
- vzali na vědomí Protokol o výsledku veřejnosprávní
kontroly na místě č. 2/2020 zaměřené na kontrolu
příspěvků poskytovaných Městysem Cítoliby,
- vzali na vědomí informace ke změně zákona o odpadech
a schválila obeslání dotazníku o odpadech občanům
s termínem jejich vrácení do 28.2.2021,
- revokovali své předchozí usnesení a schválili realizaci

kácení 5 ks suchých vrb v prodloužení ulice K Zastávce
Jednotkou SDH Cítoliby,
- schválili uzavření Smlouvy o nájmu části pozemku p.č.
93/20 o výměře 100 m2 v souladu s vyvěšeným záměrem,
- schválili zadání projektové dokumentace na zatrubnění
přepadu od ČSOV Cítoliby Ing. Janu Černému za 45 tis. Kč,
- schválili pořízení radarového ukazatele rychlosti DR300J
od společnosti DAS elektro s.r.o. za cenu 45 tis. Kč a
napájecího fotovoltaického panelu za cenu 5 tis. Kč,
- schválili předložené návrhy Hlavní inventarizační komise
na vyřazení a přesuny majetku,
- vzali na vědomí zápis z Valné hromady Mikroregionu
Lounské Podlesí ze dne 18.12.2020,
- vzali na vědomí výpověď Smlouvy o nájmu nebytových
prostor a o nájmu pozemku a věcí movitých uzavřené dne
23.7.2008 se společností Heineken ČR, a.s. k 30.4.2021,
- schválili vyvěšení adresného záměru pronájmu prostor
Restaurace Dělnický dům Cítoliby stávajícímu faktickému
provozovateli od 1.5.2021 (k záměru nikdo nevznesl
námitku),
- vzali na vědomí informace Kulturní komise o zrušení či
přesunutí plánovaných akcí a činnosti komise v současné
situaci,

CÍTOLIBSKÝ ZPRAVODAJ – 25. ročník, číslo 1/2021

- schválili zadání zhotovení projektové dokumentace na
Ozelenění střechy budovy školky v návaznosti na systémy
využití dešťových vod z areálu pro závlahy za částku 116
tis. Kč společností Dekonta a.s. s připraveností do
spojeného řízení na stavební úřad,
- vzali na vědomí zápis z Valné hromady Mikroregionu
Lounské Podlesí konané dne 22.1.2021,
- doporučili zastupitelstvu ke schválení Účetní závěrku
městyse Cítoliby za rok 2020 ke schválení,
- vzali na vědomí Úřední záznam o podání vysvětlení
k trestnímu oznámení z roku 2000 týkajícího se odcizené
busty z vjezdu do ulice Na Aleji,
- schválili uzavření Smlouvy na předfinancování a
spolufinancování projektu „Kompostéry Lounské Podlesí“
v celkové výši 361 tis. Kč s tím, že po obdržení podpory od

poskytovatele dotace (Státní fond životního prostředí),
mikroregion vrátí částku 308 tis. Kč na účet městyse a
částka 54 tis. Kč bude použita na povinnou spoluúčast
městyse na financování projektu, tj. 80ti kusů pro městys
Cítoliby,
- vzali na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření městyse Cítoliby za rok 2020, schválili
předložený návrh nápravného opatření, uložili ekonomce
jeho dodržování a zapracováním zprávy do návrhu
Závěrečného účtu městyse Cítoliby za rok 2020,
- vzali na vědomí informaci o záměru strategického
investičního plánu MAP a přehled záměrů, které by se
v budoucnu mohly týkat naší školy,
- schválili uzavření aktualizovaných smluv na dodávky
vody do budov městyse,
- schválili uzavření Dohody o výběru poplatků a předávání
dokladů, Uplatnění nároku obce na zahrnutí využitelných
odpadů do dílčího základu poplatku za ukládání
komunálního odpadu a s tím spojené Plné moci s úpravou
se společností Marius Pedersen a.s.,
- schválili uzavření Rámcové smlouvy o poskytování
elektrikářských služeb od společnosti Makarius
Elektroslužby s.r.o., vč. ceníku pro rok 2021 dle
předloženého návrhu s úpravou,
- neschválili uzavření Smlouvy pro umístění Z-Boxu a
spolupráci při jeho provozování dle předloženého návrhu,
- souhlasí se zřízením přípravné třídy v ZŠ a MŠ Cítoliby pro
školní rok 2021/2022 pro děti v posledním roce před
zahájením povinné školní docházky,
- schválili poskytnutí peněžitého daru Městu Louny na
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provoz lékařské pohotovostní služby ve výši 35 tis. Kč,
- schválili účetní závěrku ZŠ a MŠ Cítoliby za rok 2020,
rozdělení hospodářského výsledku ve výši 361 tis. Kč do
fondů organizace a refundaci nákladů na zdravotní
středisko ve výši 16 tis. Kč,

- doporučili zastupitelstvu ke schválení návrh závěrečného
účtu za rok 2020,
- vzali na vědomí informaci o zvýšeném počtu žádostí o
informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím.

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce
Cítoliby je zřízena na základě ustanoveni § 29
odst. 1 a § 68 odst. 1 zákona ČNR č. 133/1985
Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o PO"). Působí na katastru
obcí Cítoliby, Loun, Brlohu, Chlumčan, Vlčí, Blšan u Loun
a plošném pokrytí PO kraje. Její zřizovatel je Městys
Cítoliby, má 26 členů - 6 velitelů, 6 strojníků a 14 hasičů
s kterými má dohodu o členství JSDHO Cítoliby.
Činnost a výjezdy JSDHO Cítoliby 1-3/2021
Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Cítoliby
zasahovala celkem u deseti mimořádných událostí za
období 1.1. do 25.3.2021 z toho bylo: 2 požáry, 3
dopravní nehody, 4 technické zásahy a 1 zpráva o
činnosti.
První výjezd 20.1.2021 únik nebezpečných látek na
pozemní komunikaci ve Městě Louny v ul. Průmyslové,
jednalo se o proraženou nádrž kamionu. Technika a
lidé: CAS 20 1+3 a RZA 1+1
Druhý výjezd byl 7.2.2021 dopravní nehoda, vyproštění

osob na obchvatu Loun kamion mimo
vozovku. Technika a lidé: CAS 20 1+9 a RZA
1+1
Třetí výjezd 10.2.2020 dopravní nehoda,
vyproštění osob ve městě Louny ul. Myslbekova osobní
automobil narazil do stromu. Technika a lidé: RZA 1+1
CAS 20 1+4

Čtvrtý výjezd 11.2.2021 dopravní nehoda, uvolnění
komunikace, odtažení na obchvatu Loun na vjezdu
Louny východ. Technika a lidé: CAS 20 1+4 RZA 1+1
Pátý výjezd 14.2.2021 technický zásah (ostatní
pomoc), jednalo se o dopravní nehodu na silnici 1/7 u
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odbočky na Smolnici. Dopravní nehodu jsme
průzkumem nenalezli jednotka odvolána zpět na
základnu. Technika a lidé: CAS 20 1+5 a RZA 1+1
Šestý výjezd technický zásah 15.2.2021 signalizace EPS
(požár) v průmyslovém objektu v ul. Průmyslová
v Lounech. Technika a lide: CAS 20 1+5 a CAS 32 1+3
Sedmý výjezd 15.2.2021 dopravní nehoda vyproštění

Desátý výjezd je zpráva o činnosti, která proběhla
17.3.2021 jednalo se o žádost Městyse Cítoliby do ul.
Chlumčanská o pokácení uschlých pěti vrb, následek
vandalismu. Jednotka provedla kácení za náklady
JSDHO Cítoliby v rámci výcviku obsluhy motorových pil
a praxi obsluhy automobilového žebříku 30(AZ30).
Uschlé vrby za pomoci řetězových pil a AZ 30, za čtyři
hodiny všechny padly k zemi a následně byly rozřezány
na požadované rozměry. Technika na místě a lidé: AZ
30 SCANIA, CAS 20 dvě motorové pily a zúčastnilo se
sedm členů z výjezdové jednotky.

osob z osobního automobilu za obcí Brloh směr
Vinařice. Technika a lidé RZA 1+1 a CAS 20 1+5
Osmý výjezd 15.2.2021 požár osobního automobilu
v ul. Benátkách v Lounech. Technika a lidé: CAS 20 1+5

Devátý výjezd 20.2.2021 požár bytu v ul. Boženy
Němcové
v Cítolibech
jednalo se o zahoření okolo
krbu.
Technika a lidé: CAS 20 1+8

Také probíhala údržba výjezdové techniky například
výměna olejů v motorů, včetně všech filtrů v CAS 4x4 a
6x6 a drobné opravy na zbývající technice v požární
zbrojnici.
Vladimír Oliva, Velitel JSDHO Cítoliby
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NOVÝ SYMBOL SDH CÍTOLIBY
Sbor dobrovolných hasičů Cítoliby na sklonku roku 2020 obdržel
od Stanislava Bárty vlastnoručně namalovaný velkoformátový
obraz sv. Floriána, patrona hasičů. Dne 21.2.2021 byl tento obraz
umístěn na čelní stěnu budovy hasičské zbrojnice. Obraz je
unikátní hned v několika směrech: jedná se o originální dílo
našeho dlouholetého kamaráda a podporovatele, přičemž v
obrazu se prolíná symbolika hasičů se symboly naší mateřské obce
městyse Cítoliby.
Pevně doufám, že i tento náš cítolibský sv. Florián bude nad námi v dobrém bdít a ochraňovat nás nejen při
plnění základního poslání našeho hasičského sboru: "Bohu ke cti, vlasti k ochraně, bližnímu ku pomoci"...

Roman Wasserbauer, starosta SDH Cítoliby

Běžná činnost sboru je stále díky pandemické situaci
velmi omezená, scházet se nemohou ani mladí hasiči,
ale i přesto se tak jako každý
rok zapojili do soutěže
Požární ochrana očima dětí,
která již byla v rámci sboru

vyhodnocena a odeslána na Okresní sdružení k dalšímu
hodnocení, výběru a doufejme i postupu do vyšších kol.
Těšíme se na chvíle, které zase budeme moci trávit
společně při trénování, soutěžích, práci v hasičárně i na
oblíbených společenských akcích.
Blanka Hejlíková, jednatel SDH

Vážení přátelé kultury a společenských akcí.
Bývalo zvykem, že tato rubrika byla hodně nabitá
pozvánkami. V tomto čísle je jako všechno v současné
době jinak. Stále jsou v platnosti Vámi zakoupené
vstupenky na představení v pražském divadle Palace
„V Paříží bych tě nečekala tatínku“. Divadla a všichni
pořadatelé stejně jako my neví co bude, proto zatím
nové termíny nevypisují. Ihned jak budu mít nové
informace, předám Vám je všemi dostupnými
informačními kanály. (FB, Instagram, V obraze,
plakáty, hlášení, zpravodaj). Představení „Kšanda“,

které mělo být 26.5. 2021 v Dělnickém domě je
přeloženo na 12.5. 2022. Vstupenky, které jste si již
zakoupili na původní termíny zůstávají v platnosti,
další můžete objednávat v předprodeji v úřadu
městyse a já doufám, že se nás sejde co nejvíce, ať už
to bude kdykoliv, abychom podpořili kulturu …
Přeji Vám hodně dnů plných sluníčka, radosti,
úsměvů, štěstí a zdraví

Poslední čas nepřináší zrovna radostnou atmosféru,
neboť školní lavice jsou i nadále opuštěny a s dětmi
se máme možnost vídat jen na monitorech počítačů,
či na individuálních konzultacích, které probíhají dle
rozpisu, nedojde-li ke změnám nařízení vlády
v souvislosti s nouzovým stavem.
I nadále vzděláváme distanční formou. Škola
zakoupila každému žákovi tablet, který
mu byl svěřen pro usnadnění distanční
výuky v případě, že nemá přístup k PC

či internetu. Prostřednictvím školní dodávky
rozvážíme zadání domácí práce, distanční výuku
a další materiály importujeme přímo do tabletů tak,
aby každý žák měl možnost účastnit se vzdělávání
na dálku.
Pokud rodina nemá přístup k internetu, vytiskneme
výukový materiál, pracovní listy, výuková videa
importujeme
do školních
tabletů a doručíme až domů

Miroslava Kacetlová, předsedkyně Kulturní komise
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Pro nový školní rok od září 2021 zřídíme přípravnou
třídu ZŠ určenou dětem v posledním roce
před zahájením povinné školní docházky, u kterých
je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy
vyrovná jejich vývoj, přednostně pro děti, kterým byl
povolen odklad povinné školní docházky.
K žádosti zřizovatel školy, městys Cítoliby dal souhlas
a schválil ji i Krajský úřad Ústeckého kraje, Odbor
školství, mládeže a tělovýchovy.
A NA CO SE V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ ZAMĚŘÍME?
Pedagog se v přípravné třídě zaměří
na systematickou přípravu dětí na zahájení
vzdělávání v základní škole tak, aby umožnil
snadnější následující vstup do vyučovacího procesu

v první třídě, čímž se předchází případným
budoucím školním neúspěchům, které mohou
v mnoha případech negativně ovlivnit další vývoj
dítěte.
Cílem je vybavit dítě odpovídajícími dovednostmi
a návyky v rámci rozvoje řečových a motorických
schopností, vést jej k větší samostatnosti
a samoobslužnosti, dále k prohloubení sociálních
dovedností,
prohloubení
sounáležitosti
ve společenství ostatních lidí, k rozvoji spolupráce,
tolerance a přizpůsobování se kolektivu třídy tak,
aby následný vstup do první třídy proběhl hladce.
Přejeme všem čtenářům krásné jaro a pevné zdraví!
Mgr. Jitka Jiroutková, ředitelka školy
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Veškeré potřebné informace nejen k zápisům najdete na webových stránkách školy www.zscitoliby.eu a na
Facebooku Základní a Mateřská škola Cítoliby.

Velikonoční slovo
Vážení čtenáři,
snad každý člověk po zimě vyhlíží jaro, těší se
z přibývajícího světla slunečních paprsků a
z prodlužujícího se dne. Příroda se probouzí a také
lidé pomyslně dostávají novou mízu. Zřejmě proto se
Velikonoce, slavené po prvním jarním úplňku,

označují jako svátky jara. Velikonoce ale především
odkazují na velikou noc. Židé v ní oslavují událost,
díky níž byl židovský národ osvobozen z krutého
egyptského otroctví, a křesťané se radují
z definitivního vítězství Ježíše po jeho smrti na kříži.
Obojí se stává neočekávaným přelomem a řešením
bezvýchodné, až tragické situace.
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V letošním roce snad ještě více než jaro vyhlížíme
zmírnění restriktivních opatření a chtěli bychom se
radovat především z toho, že jsme definitivně zvítězili
nad epidemií. Ale toto vítězství zatím stále není na
dosah. Nechci zde naivně tvrdit, že všechno vždycky
dobře dopadne – vždyť mnozí z vás již zřejmě
pociťují důsledky omezení nebo i samotné nemoci
sami na sobě nebo ve svých rodinách. Přesto bychom
si měli uchovat vědomí, že i to, co se nezdaří, nebo
dokonce skončí tragicky, může mít v Boží režii
nečekanou dohru.
Je snadné být optimistou, když se vše daří. Ale je
mnohem důležitější zůstat optimistou, když se
nedaří. Zachovejme si tedy naději, že i současná
situace může vyústit do něčeho krásnějšího, z čeho
se opět budeme radovat.
To vám všem ze srdce přeje P. Vít Machek, děkan

Jak je to s opravou památného zvonu?
Vážení občané Cítolibští,
je to již více než tři roky, kdy se zrodila myšlenka na
obnovu památného zvonu sv. Václava, který je
zavěšen ve věži cítolibského kostela. Potěšila mne
odezva od mnohých z vás, především od SDH
Cítoliby, který akcí „Pohybem pro zvon“ v dubnu
2019 a následným finančním darem uvedl záměr
obnovy zvonu do pohybu. Ve prospěch zvonu
uspořádal Městys Cítoliby v kostele svatého Jakuba
také koncert Pavla Šporcla, jehož uskutečnění
nakonec nezabránil ani covidový rok 2020. Tím vším
se potvrdilo, že na restaurování cítolibského zvonu
nezáleží pouze mně, ale také vám. Celkem již bylo na
opravu zvonu věnováno více než 120 tisíc Kč. Děkuji
vedení Městysu, SDH, i vám všem, kteří jste tento
záměr podpořili.
V letošním roce již konečně začaly přípravné práce a
vypadá to, že se i pan zvonař dá brzy do práce.
Nejpozději během měsíce května by se měl u
cítolibského kostela objevit jeřáb, který zvon snese
z věže, aby mohl být odvezen k restaurování do
zvonařské dílny. A kdy se zvon navrátí zpátky
a poprvé zazvoní? Bylo by pěkné, kdyby to mohlo být
o cítolibské pouti, ale v to se nyní, po tesařské
prohlídce zvonové stolice, neodvažuji ani doufat.
Zjistilo se totiž, že část dřevěné konstrukce je
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v důsledku zatékání vážně poškozena, takže vedle
Jménem redakce si tímto dovolujeme dodatečně
opravy zvonu bude nutné opravit také zvonovou popřát P.Vítu Machkovi vše nejlepší, hodně zdraví a
sil do dalších let
stolici. Pevně věřím, že i s pomocí vás všech se podaří
sehnat potřebné prostředky a do podzimu bude vše
dokončeno, aby alespoň na Štědrý den mohl nově
restaurovaný zvon Václav ohlašovat Boží blízkost
člověku.
P. Vít Machek, děkan
P.S.: Vám všem, kteří byste chtěli na obnovu zvonu
přispět, si dovoluji sdělit číslo účtu farnosti Cítoliby:
2301845591/2010

Lounský PRESS
24.3.2021

Uteklo to a blíží se další prázdniny, tedy já doufám, že budou, stejně jako Vy a Vaše děti. Proto, je tu další
„Cítolibský obecní tábor“. Přihlášky a další info najdete na webu …, dotazy klidně volejte, pište. Na
programu makáme a bude opět nabitý…
K Vašim nejčastějším dotazům:
bydliště v Cítolibech není podmínkou;
4leťáci to zvládnou;
spaní není povinné, ale nakonec brečí rodiče, ne děti 😊
Těšíme se na Vás, vlastně ne, na Vaše děti 😊….
Kam asi pojedeme letos?
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Co Vám redakce Cítolibského zpravodaje přeje, zjistíte po vyluštění osmisměrky:

ASFALT
BONBONIÉRA
BRADA
BŘEČŤAN
DEMISE
DENÍK
DEZERT
DODÁVKA
DOTAZNÍK
DRAHOKAM
EMPATIE
ENERGIE
JAVOR
KABÁT
KACHNA
KAJUTA
KAPITOLA
KOPAČKA
KORZET
KOTVA
KŘIŽNÍK

MARINGOTKA
MIXÉR
MODLITBA
MOLEKULA
NADVÁHA
NÁMĚT
NÁPIS
NOČNÍK
OBJEM
OPERACE
PÁLENKA
PAŠTIKA
PŘÍRUČKA
PUŠKA
RELACE
ROZBUŠKA
ROZINKA
SÁDRA
SKENER
SMRŠŤ
SONDA
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V tajence se skrývá jméno významného cítolibského rodáka, který se narodil 26.2.1841, byl starostou v letech
1876-1882, zasloužil se o povýšení Cítolib na městys v roce 1879 a byl u založení Spolku dobrovolných hasičů:
Sport s míčem
Stavba sloužící modlitbám
Dopravní stavba převádějící přes vodní tok
Materiál získaný odřezáním kůry dubu korkového
Živočich s dlouhým krkem
Pokrývka hlavy
Nejlepší přítel člověka
Dohoda, že se nebude válčit, bojovat
Nádoba na vodu
Jiný výraz pro internetovou stránku, v angličtině znamená "pavučina"
Obilí (vyrábí se z něj také mouka a chléb)

Vyluštili jste správně tajenky v minulém čísle?
Co Vám redakce Cítolibského zpravodaje přála?
VESELÉ VÁNOCE
Jméno autora České mše Vánoční:
JAKUB JAN RYBA
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Kancelář Úřadu městyse Cítoliby
Obecní policie Cítoliby
ZŠ a MŠ Cítoliby – škola
ZŠ a MŠ Cítoliby – školka
ZŠ a MŠ Cítoliby – školní jídelna
MUDr. Weberová
Česká pošta Cítoliby

415 691 134
603 298 928
608 446 548
723 605 476
724 915 299
415 658 044
954 243 902
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