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Zeptali jsme se za Vás:
Starosty Petra Jindřicha:
Místostarosty Petra Nováka:
Pane starosto, obec zakoupila „nové“ auto, Pane místostarosto, v minulém čísle
k jakým účelům se bude využívat? V jaké zpravodaje jste hovořil, cituji o „trochu
fázi jsou jednání o způsobu měření třaskavé“ situaci ve školce a škole. Je tu
rychlosti v obci?
nový školní rok, proto se nabízí otázka,
Toto vozidlo jsme pořídili od firmy Marius jak jste celou situaci přes prázdniny
Pedersen, doplnili o třetí řadu sedadel a vyřešili. Podařilo se obsadit všechny
skutečně se nyní prioritně využívá k účelům klíčové pozice a co bude se školou dál?
původního záměru dovozu dětí. Rada městyse jako zřizovatel, již Během letních prázdnin se nám podařilo v konkurzním řízení
za působení předchozí ředitelky, přijala usnesení o pořízení vybrat novou paní ředitelku. Stala se jí Mgr. Marcela Vykouková,
která 1. 8. 2019 převzala funkci. Tímto děkuji paní ředitelce
vhodného automobilu na dovážení dětí do naší školy.
Před více než třemi měsíci na společném jednání na lounské lounské knihovny Mgr. Dagmar Kučerové, která nám vyšla vstříc a
radnici za přítomnosti několika dalších starostů z okolních obcí, uvolnila novou paní ředitelku z jejího pracovního poměru v
velitele dopravní policie Dopravního inspektorátu Louny přislíbil knihovně. Během měsíce srpna se paní ředitelce podařilo doplnit
lounský starosta, že náš společný požadavek na projednávání pedagogický personál v MŠ i ZŠ a situace se uklidnila. Za důležité
přestupků v dopravě komisí při Městě Louny navrhne na jednání také považuji obsazení pozice hospodářky ve školní jídelně. Přes
rady města. Do dnešního dne se tak nestalo a jak se zdá, ani letní měsíce se nová paní hospodářka velmi dobře zapracovala.
nestane. Z tohoto důvodu rada městyse pověřila prověřením Velký dík patří paní Haně Keslové a paní Marii Povové, které v
možnosti zajistit měření rychlosti v obci pomocí mobilního radaru jídelně odvedly spoustu práce. Paní ředitelce přeji, ať se jí ve
naší Obecní policii. V dnešních dnech strážníci prověřují u jiných funkci daří a všechny prosím, aby ji poskytli čas a prostor na
obecních policií stejného typu jejich zkušenosti a možnosti uskutečnění jejích plánů.
využitelné u nás.
Ředitelky Základní školy a Mateřské školy Cítoliby Mgr. Marcely Vykoukové:
Paní ředitelko, vítejte v Cítolibech, prosím, můžete se S jakým cílem jdete do funkce a jaké jsou
v krátkosti představit?
vaše první dojmy?
Děkuji za milé uvítání. Své představení bych asi začala prostým Mým jediným cílem je zachránit místní
konstatováním, že jsem děvče z vesnice. Vyrůstala jsem základní školu a zachovat dle mého názoru
v nedaleké obci Obora, ale již několik dlouhých let žiji v Lounech dobře fungující mateřskou školu. Já vím, je
se svým synem Matějem, který nastoupil do první třídy zde nepravděpodobné, že mi to budou lidé věřit,
v Cítolibech. Po osmiletém studiu Gymnázia v Lounech jsem ale je to tak. Neprahnu po kariéře, vlastně si dost často nadávám,
nastoupila na pedagogickou fakultu v Liberci, ale její studium jsem že jsem do toho vůbec šla. Stojí mě to spoustu energie, ale když
nedokončila. Teprve později jsem vystudovala nejprve bakalářské, pak vidím šťastné děti včetně mého syna, nadšené pracovníky,
a pak magisterské studium v oboru sociální práce. Těsně před kteří svou práci chtějí dělat dobře, spokojené rodiče, pracovníky
ukončením bakalářského studia mě oslovila známá, zda bych městyse či místní občany, kteří mi vyjadřují důvěru, poskytují
nechtěla jít pracovat jako vychovatelka do Dětského domova podporu a nabízejí svou pomoc, tak si říkám, vydrž, má to smysl,
v Žatci. Zkusila jsem to, působila zde dva roky a doplnila si nejen tihle lidé si to zaslouží. Moje první dojmy: Krásná obec v krásném
vzdělání o pedagogické studium pro vychovatele, ale především prostředí s krásnou školou v historické budově, to by byl vážně
obohatila svůj život o profesní i osobní zážitky, na které nikdy hřích ji zavřít.
nezapomenu. Po dvou letech práce v Dětském domově se mi Můžete už nyní říct, na co se mohou děti i rodiče v letošním
naskytla příležitost získat pracovní místo sociálního pracovníka školním roce těšit?
v tehdy začínající Sociálně terapeutické dílně Jeroným, což je
Určitě se mohou těšit na společné kulturní i zábavně-vzdělávací
sociální služba pro osoby s mentálním postižením se sídlem
akce. Kulturní akce zde mají již dlouholetou tradici a my ji chceme
v Městské knihovně Louny. V tomto nádherném prostředí
zachovat jako např. výstava na téma Barvy podzimu, Mikulášská,
s úžasnými lidmi jsem pracovala v podstatě do současnosti, tedy
rozsvěcení Vánočního stromu, Vítání občánků, Velikonoční trhy a
než jsem se stala ředitelkou zdejší základní a mateřské školy.
další. Nově bychom chtěli rodičům i dětem mateřské školy a
Když opustíme profesní stránku mého života, tak si myslím, že
žákům základní školy dopřát zábavně-vzdělávací projektové dny,
jsem si toho vyzkoušela dost od závodního běhu ve škole, přes
které se budou konat v průběhu celého školního roku. Máme také
střílení ze vzduchovky, hry na klavír, tance, zpěvu až po hraní
v plánu založit turistický kroužek, který by byl otevřený nejen
v amatérském divadelním souboru. Kdyby mi bylo o něco méně,
dětem a žákům z mateřské a základní školy a jejich rodičům, ale
asi bych začala s parkurem (smích).
také širší veřejnosti.

Aktuálně z rady a zastupitelstva
Radní a zastupitelé městyse projednali a schválili:
 předložený návrh záměru soukromé firmy na výstavbu závodu
pro výrobu betonového zboží v průmyslové zóně.
 návrh na změnu propachtovatele zemědělských pozemků
v majetku městyse realizované po vyvěšení záměru od 1.10.2019.
 mimořádné odměny zaměstnanců, kteří oslavili důležité životní
jubileum a zároveň jim poděkovali za odváděnou práci pro městys
a popřáli jim do dalších let hodně zdraví, elánu a životní pohody.
 stažení návrhu na vyhrazení pravomoci schvalování
rozpočtových opatření pro radu městyse s tím, že bude zachován
stávající model a v případě potřeby bude svoláno zastupitelstvo,
případně tak jako dosud na přelomu roku pověří radu
samostatným usnesením – tento bod již nebude zastupitelstvu
dále předkládán.
 objednání 1000ks rozšířené publikace Cítoliby o rozsahu 176
stran a obálky za celkovou nabízenou cenu 191 tis. Kč. Na
výsledné podobě a obsahu se podíleli PhDr. Bohumír Roedl, Eva
Parkmanová, Ing. Zdeněk Borl a společnost Digon s.r.o..
 úpravu Směrnice k inventarizaci v souladu s doporučením
kontrolorek z kraje a plán inventur na rok 2019.
 změnu dopravního značení v ul. K Zastávce, v ul. V Poustkách
a dopravní opatření v ulici Ke Hřišti pro zajištění bezpečnosti
chodců.
 návrh označení ulice K Zastávce pro výstavbu rodinných domů
v prodloužení stávající zástavby až po křížení s ulicí Chlumčanská
a označení ulice Dvořákova v prodloužení stávající ulice
Dvořákova a navazující stávající přístupovou cestu k č.p. 330 až
po křížení s ulicí V Poustkách. Pro zodpovězení dotazů
zastupitelů a občanů k zajištění bezpečnosti při vjezdu do obce
přislíbil na příštím zasedání zastupitelstva městyse 30.10.2019
přítomnost zástupce Dopravní policie.
 podání žádosti o dotaci na Změnu vytápění budovy ZŠ ke
Krajskému úřadu Ústeckého kraje a pověřila společnost Atiking
s.r.o. administrací dotace. V současné době zajišťujeme
podklady pro stavební řízení, které je nutno podat na Stavební
úřad Louny. Topnou sezónu jsme zahájili ve stávajícím kotli na
tuhá paliva, v případě hladkého průběhu řízení by k výměně
kotle mohlo dojít do konce tohoto roku. Radní se v návaznosti
na diskusi na 8. veřejném zasedání zastupitelstva vrátili
k projednání posouzení změny způsobu vytápění z tuhých paliv
na plyn. K dispozici měli vyjádření projektanta s podrobným
zdůvodněním a potvrdili záměr změny na plynové topení.

Radní a zastupitelé městyse vzali na vědomí:
 Výroční zprávy Nadačního fondu Karla Blažeje Kopřivy za rok
2018 a Severočeské vodárenské společnosti a.s. za rok 2018.
 výsledky soutěže Vesnice roku 2019 a vyjádřila poděkování
všem, kteří se na získání ocenění pro náš městys podíleli.
 provedené kontroly stavu obecních studní a jejich označení
nálepkou „Voda není pitná“.
 žádost a informaci o vybudování sněhových zábran na střeše
Sokolovny.
 informaci o pořízení čtečky zvířecích čipů Obecní policií pro
kontrolu spojenou se zákonnou povinností pro majitele psů od
1.1.2020, kdy bude na základě novely veterinárního zákona
povinné očkování psa proti vzteklině platné pouze v případě, že je
pes označený mikročipem.

 informaci projektanta lávky přes D7 Radka Hájka o aktuálním
stavu zpracování dokumentace po zapracování připomínek a
výsledek projednání na Ředitelství silnic a dálnic a schválili
zpracování záborového elaborátu za 6 tis. Kč a vyžádali si od
projektanta cenovou nabídku na zpracování rozpočtu.
 zápis z kontroly Kontrolního výboru provedené dne 20.6.2019
a předložený do podatelny Úřadu městyse dne 10.9.2019.
 zápis z Valné hromady Mikroregionu Lounské Podlesí, která
se konala dne 28.6.2019 na Brodci. Ze zápisu vyplývá, že Městys
Cítoliby bude organizátorem Her mikroregionu v roce 2020.
 výsledky žádostí o dotace: Změna vytápění budovy ZŠ –
nedoporučeno (MMR), Oprava komunikace ul. B. Němcové II.
etapa – zařazeno do náhradníků (MMR), Oprava Máchovy ul. –
schváleno (KÚÚK).

Informace o rozpracovaných projektech:
Radní vzali na vědomí telefonickou informaci předsedy svazku o
chybě v žádosti o dotaci, kdy bylo požádáno o menší počet kusů
kompostérů a požadavky obcí tak nebudou pokryty
v požadovaných výších. Zároveň uvedl, že Mikroregion připravuje
žádost ke Krajskému úřadu o dotaci na zbývající kompostéry a
požaduje souhlas obcí se zapojením. Radní rozhodli o vyčkání na
výsledek žádosti o dotaci na zbývající kompostéry a v případě, že
nebude přiznána, zakoupí je městys Cítoliby z vlastních
prostředků. O kompostéry zažádalo celkem 158 občanů a obec
má v současné chvíli k dispozici 111 kusů kompostérů
z dotace přiznané Mikroregionu Lounské Podlesí. Rada pro
jejich vydávání dle přijatých žádostí stanovila, že do druhé vlny
budou zařazeni žadatelé, kteří podali žádost po termínu uvedeném
ve vyhlášené anketě, chataři, majitelé stavebních parcel dosud
nezapojených do sběru odpadu v obci (nemají uzavřenu smlouvu
o svozu odpadu – ta je možná až na č.p.), zastupitelé a
zaměstnanci městyse.

Výdej 111 kusů kompostérů v první vlně proběhne
ve dnech 9.10. a 10.10.2019 od 13 do 18 hodin na
Cítolibské faře, kde s obeslanými občany na místě
sepíšeme Smlouvu a Předávací protokol. Žadatelé,
kterých se to týká, obdrželi písemnou výzvu od
městyse Cítoliby.
Žadatelé zahrnutí do druhé vlny budou o termínu
vyzvednutí písemně informováni.
Děkujeme za pochopení a trpělivost.
Kotlíkový specialista městyse Cítoliby Václav Ibl informoval radní
o celkem 10 místních občanech (3x tepelné čerpadlo a 7x plynový
kondenzační kotel), kteří budou zapojeni do 4. výzvy o Kotlíkové
dotace. Radní v návaznosti na tuto informaci projednali zapojení
do projektu Národního programu Životního prostředí na
Bezúročné půjčky na výměnu kotlů, tzv. kotlíkové půjčky.
V případě žádosti o půjčky k výše uvedeným žadatelům se jedná
o 1,650 tis. Kč + 100 tis. Kč na práci kotlíkového specialisty. Po
konzultaci se společností Atiking s.r.o., která pro městys pracuje
na přípravě dotačních akcí, Rada městyse rozhodla o využití Cíle
2 v rámci dotace na Kotlíkové půjčky na Revitalizaci krajinných

struktur v městysi Cítoliby (zeleň v Bažantnici). Ekonomka ve
spolupráci se společností Atiking s.r.o. zpracovala a 30.9.2019
podala žádost na Státní fond životního prostředí. V současné době
čekáme na vyhodnocení nejen žádosti obce, ale i na žádosti
občanů, obojí očekáváme v průběhu listopadu a poté bude
následovat schválení dalšího postupu radou a zastupitelstvem
městyse.
Radní se seznámili s informací stavebního technika o technickém
stavu omítek pod okny hlavního sálu Dělnického domu a nutném
nátěru oken budovy na jižní stranu. Předpokládaná cena obou
oprav činí cca 150 tis. Kč. Ekonomka uvedla, že je v příštím roce
nutné se zabývat i opravou podlahy hlavního sálu a malováním
celého objektu (čekáme na cenové nabídky) a počítat
s prováděním údržby při plánování akcí. Z tohoto důvodu
v období od 7.6. do 31.8.2020 nesjednáváme žádné akce
v Dělnickém domě.
V návaznosti na informaci o přiznání dotace na opravu Máchovy
ul. od Krajského úřadu Ústeckého kraje oslovila kancelář úřadu
firmy Lounská stavební, s.r.o. a Severočeská stavební, s.r.o. se
žádostí o podání nabídky na opravu Máchovy ul.. Cenovou
nabídku podala společnost Lounská stavební, s.r.o. s nabídkovou
cenou 126 tis. Kč a rada rozhodla o zadání zakázky této firmě.
Smlouva o dílo byla sepsána dne 2.9.2019, realizace prací probíhá
v současné době a bude dokončena do 30.11.2019. Radní
následně projednali doporučení stavebního technika na opravu
komunikace v této ulici navazující na opravené chodníky (asfaltový

povrch) a vyžádali si od zhotovitele opravy chodníků cenovou
nabídku na tyto práce, která činí 96 tis. Kč a v návaznosti na
prodloužení opravované části je předpoklad navýšení prací o
max.30 tis. Kč.

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.

Převzetí ocenění v soutěži Vesnice roku 2019
V minulém čísle jsme informovali o návštěvě hodnotící komise. Nyní již známe výsledky. V ústeckém kraji se přihlásilo
22 obcí. Vyhlášení výsledků proběhlo 15. srpna v obci Lipová na Děčínsku, která získala krajský titul a zlatou stuhu.
Konkurence byla opravdu veliká. Získali jsme dvě ocenění: Diplom za květinovou výzdobu v obci – tzv. Fulínova cena
a Cenu naděje pro živý venkov, kterou uděluje Sdružení místních samospráv. Slavnostního vyhlášení výsledků se
přímo ve vítězné obci ústeckého kraje zúčastnily Eva Parkmanová a Miroslava Kacetlová.

Oznámení o konání honu
Myslivecký spolek Cítoliby oznamujeme, že dne 2.11.2019 proběhne v katastru obce Cítoliby hon na drobnou zvěř,
žádáme občany, aby v tuto dobu omezili návštěvy honitby, zejména lokalitu bažantnice, děkujeme za pochopení.
za Myslivecký spolek hospodář Milan Šedivý

Čipování psů
K 1. lednu 2020 bude na základě novely veterinárního zákona povinné očkování psa proti vzteklině platné pouze v případě, že je pes
označený mikročipem. Štěňata musí být označena nejpozději v době prvního očkování proti vzteklině, tedy v půl roce věku. Výjimku
budou mít pouze starší psi a to, pokud jsou označeni jasně čitelným tetováním, které bylo provedeno před 3. červencem 2011. Čipování
představuje jednorázový úkon srovnatelný s injekční aplikací. Mikročip o délce cca 1 cm je sterilně aplikován pomocí jehly do podkoží
zvířete. Obal je vyroben z biokompatibilních materiálů, na které organismus zvířete nereaguje jako na cizí těleso. Za psa bez označení
bude hrozit ve správním řízení uložení pokuty ve výši až 20 000 Kč. Městys Cítoliby nabízí jako službu občanům zajištění očipování
psů přímo v Cítolibech v úterý 15.10.2019 od 16 do 16.30 hodin u kostela za 300,- Kč.
Následně doporučujeme zaregistrovat čip v některém z registrů:
Jestliže je váš pes čipovaný a vy jej nezaregistrujete v žádném z registrů čipovaných psů, jako byste peníze vyhodili z okna. Pokud se
váš pes ztratí, bude bez zaregistrovaného čipu velmi obtížné navrátit jej původnímu majiteli, tedy vám. Bohužel zatím neexistuje jeden
centrální registr čipovaných psů a tak je většina psů zaregistrována na některém z následujících registrů:
 Národní registr majitelů zvířat - www.narodniregistr.cz- registrace pro mikročipy DataMars s národním kódem a mikročipy LifeChip
jsou zdarma, za registraci ostatních typů mikročipů se platí 170 Kč. Registraci je možné provést online. Člen celosvětové
sítě PETMAXX.com.
 Mezinárodní centrální registr zvířat - www.iftaregistr.cz - v Mezinárodním centrálním registru IFTA je možné provést registraci psa
zdarma a online.
 Centrální evidence zvířat a věcí ČR - www.identifikace.cz - za registrační poplatek, který pokrývá náklady spojené s registrací a se
zveřejněním údajů, zaplatíte 240 Kč. Platí pro první rok, v dalších následujících letech po registraci se již žádný další poplatek neplatí.
Registrace je možná online. Účinné vyhledávání pouze na území ČR. Není členem žádné evropské ani mezinárodní sítě.
 Elektronická evidence zvířat - www.registrmikrocipu.cz - registraci je možné provést online. Pro uživatele, pro prodejce čipů a pro
veterinární lékaře je registrace zdarma. Kromě základních údajů o zvířeti je možné přidat fotografii zvířete a vygenerovat si registrační
ID kartu s údaji o zvířeti a jeho majitel.
 Český registr zvířat - www.czpetnet.cz - registrace a elektronická identifikace zájmových zvířat
v rámci asociace EUROPETNET. Umožňuje vystopovat majitele ztraceného zvířete kdekoli
v Evropě. Jednorázový registrační poplatek činí 160 Kč. Formulář k registraci lze stáhnout na
stránkách czpetnet.cz.
 Registr zvířat BackHome - www.backhome.cz - registrace mikročipů Backhome zdarma.
Registrace pro ostatní mikročipy 200 Kč. Registrace je možná online. Člen celosvětové sítě
PETMAXX.com.
 Registr zvířat, čipů, známek a tetování - www.cipy-znamky.cz - cena registrace online od 40 Kč.
Zde je možné zaregistrovat zvíře mimo jiné také pouze na základě známky vydané obcí.
Kromě Českého registru zájmových zvířat a majitelů, kde je potřeba provést registraci psa výhradně
písemně prostřednictvím pošty, je možné u ostatních registrů psa zaregistrovat online. SVS sice
nezavádí zároveň s povinným očkováním a čipováním i povinnost evidovat psa u některého z výše uvedených registrů, ale každý pes
musí mít ve svém pet pasu nebo očkovacím průkazu toto očkování povinně zapsáno. Zápis provádí veterinární lékař. Svůj vlastní registr
psů mohou mít i jednotlivé obce. Městys Cítoliby si svůj registr čipů také zřídí, ale pomůže Vám pouze v případě, když se Vám pejsek
zatoulá na území katastru Cítolib.
Žádáme Vás tímto, abyste číslo čipu nahlásili v kanceláři úřadu.

Sportovní klub Cítoliby
Období, které budeme hodnotit, se lidově nazývá " okurkovou sezonou ". Sportovní soutěže jsou většinou přerušeny a
probíhá příprava na nové ročníky. Nejinak tomu bylo i u cítolibských stolních tenistů a fotbalistů. Toto dosti dlouhé období
bylo zpestřeno třemi akcemi. V sobotu 3. srpna se konal již tradiční turnaj starých gard v kopané. V tomto netradičním termínu
startovala mužstva Loun, Dobroměřic, Postoloprt a mužstvo domácích hráčů. V počasí, které svádělo spíše k vodě než k
fotbalu, jsme však viděli velmi pěkná a dramatická utkání, z nichž vzešlo vítězně mužstvo Loun a na hezkém druhém místě
byli hráči domácího klubu. Turnaj přilákal i dosti diváků a ti společně s hráči vydrželi dosti dlouho v družné zábavě podpořené
oblíbenou country skupinou " Přefiklý kšandy ". Další akcí, která se konala v sobotu 24. srpna byla společenská zábava s
tancem, která se konala přímo v areálu fotbalového hřiště. Byla snahou o oživení dříve populárních zábav, ať již na starém
nebo i na novém hřišti. Pořadatelé šli do rizika, zda přijde dostatečný počet návštěvníků, aby byly pokryty alespoň vynaložené
prostředky. Musíme konstatovat, že se to podařilo a byl tak udělán první krok k obnovení určité tradice. Přispěla k tomu i
velmi pěkně hrající dvojice hudebníků, pánů Pobudy a Vejrážky, která bude hrát i v případě pořádání Silvestra. Poslední
prázdninovou sobotu byl turnaj mladších přípravek. Po odřeknutí dvou mužstev, se turnaje zúčastnila mužstva Kryr,
Postoloprt a dvě mužstva domácí. Turnaj byl pojat ve smyslu, že není důležité zvítězit, ale zúčastnit se. Nebyl vyhlášen vítěz,
všechna mužstva obdržela stejné hodnotné ceny a malí hráči i pohoštění.

Soutěž okresního přeboru byla zahájena v sobotu 17. srpna a naše A mužstvo uhrálo v Kryrech remízu 2:2. Další týden se
mužstvu podařilo překvapivě zvítězit 2:0 v Černčicích a bohužel první zápas na domácí půdě skončil porážkou 2:4 s
mužstvem Tuchořic. Všichni tři tito soupeři jsou bývalí účastníci krajské "B" třídy a z toho pohledu je třeba výsledky hodnotit.
Náš B tým začal soutěž o týden později a oba zápasy se mu podařilo vyhrát. Přípravka začne soutěž turnajovým způsobem
až v polovině září. Stolní tenisté zatím pilně trénují a připravují se na začátek soutěže koncem září. Věříme, že zavítáte na
některý zápas naše sportovce podpořit, ať již na hřišti nebo v herně sokolovny. Ještě jednu událost však musíme zmínit. V
čase konání pouťových oslav, byla na faře instalována výstavka fotek, diplomů, pohárů a dalších předmětu připomínajících
historii místního Sokola a později Sportovního klubu. Zájem občanů byl značný, a tak jsme všichni ocenili spolupráci sportovců
s členkami kulturní komise, kterým tímto děkujeme a věříme v další úspěšné společné akce.
Výbor SK Cítoliby

Sbor dobrovolných hasičů Cítoliby
V neděli 15. září 2019 jsme na Tyršově nám. v Cítolibech uspořádali již XIV. ročník memoriálu Zdeňka Havla o putovní pohár
a podruhé jako netradičně pojatý útok – zásah z vozidla. Zúčastnily se sbory z Cítolib, Peruce, Spořic a Líšťan. Soutěžilo
celkem sedm družstev mužů (1. místo Cítoliby B, 2. místo Spořice B, 3. místo Spořice A) a čtyři družstva žen (1. místo Cítoliby
B, 2. místo Cítoliby A, 3. místo Spořice B).
Po vyhlášení výsledků a ocenění vítězů jsme předali do rukou Víta Machka, kaplana Římskokatolické církve šek ve výši
34200 Kč (veřejná sbírka 23.000 Kč, dar SDH 11.200 Kč) na opravu zvonu sv. Václava v cítolibském kostele.
Součástí mělo být i slavnostní převzetí nového žebříkového vozidla, které se nakonec nepodařilo do tohoto termínu dovézt
z prováděné revize a převzetí jsme tedy učinili pouze symbolickým slovem.
Následovala volná zábava a Kreslení zážitků z prázdnin pro děti, jehož organizace se opět ujaly naše dorostenky.

Kultura v Cítolibech
Ve dnech 24.- 26.7. se konala Cítolibská svatojakubská pouť:
V pátek odpoledne provedl pan Bárta, předseda NF K. B. Kopřivy, komentovanou prohlídku památek v Cítolibech. O program
v předvečer pouti se postarala provozovatelka restaurace DD paní Poništová. V zahradě hrála country kapela Honáci.
Sobotní program jako vždy ve 13,00 hodin zahájil starosta Petr Jindřich. Programová nabídka byla bohatá a složená tak,
abychom uspokojili všechny věkové kategorie. Dechová hudba Květovanka, vystoupení pro děti od interaktivní skupiny
Komix, moderní hudba v podání Abba Stars Revival, přes humor od Ernesto Čekana a Romana Štabrňáka až k večerní
zábavě. K tanci i poslechu hrála kapela No to snad není možný. Celý den zakončila ohňová show a ohňostroj. Samozřejmostí
jsou pouťové atrakce, stánky s občerstvením a s různým zbožím.
V podvečer pouti byli vyhlášení vítězové soutěže „O nejkrásnější rozkvetlé okno“, kterými se letos stali: p. Bankovová, p.
Brindler – č. p. 142; manželé Prokopovi, č. p. 408; manželé Miletínovi, č. p. 149; manželé Havlínovi, č. p. 86; manželé
Minaříkovi, č. p. 181; manželé Vorudovi, č. p. 187; p. Vovčička, č. p. 194; p. Pokorná, č. p. 184; manželé Mockerovi, č. p. 38
a manželé Bártlovi, č. p. 65. Všem gratulujeme a pokud jste ještě neudělali, vyzvedněte si v úřadu městyse poukázky.
V sobotu i v neděli byla otevřená místní fara, kde je expozice slavných rodáků, živnostenské podnikání v 1.polovně 20. století,
mineralogická sbírka Ing. Malínka, citolibští lékaři a v letošním roce zde byla k vidění výstava „Historie sportu v Cítolibech“.
Na faře také probíhala veřejná sbírka na podporu záchrany zvonu Sv. Václava. Bylo vybráno 7 769,- Kč. V neděli se pak od
16,00 konala poutní mše.
Děkuji všem, zaměstnancům městyse, členkám kulturní komise, hasičům, sportovcům, jejich rodinám a všem ostatním, kteří
se na přípravách a průběhu celého víkendu podíleli, že to vydrželi. On to není jen víkend, ale několik týdnů tvrdé práce.
Poděkování patří také sponzorům, kteří finančně přispěli na konání pouti: Aisan, CEPS, Honka, FUJIKOKI, AK Trkovský,
Marius Pedersen, Atiking, DIGON a Zahrada Cítoliby.

Dřevosochařské sympozium:
Již celý týden před poutí byla otevřená zahrada fary, kde probíhalo „dřevosochání“. V sobotu v podvečer pak starosta
převzal hotová díla, která budou umístěna v katastru Cítolib.

Letní promítání filmu Ženy v běhu:
V pátek 30.8.2019 se v zahradě Dělnického domu konalo v rámci akce Města a obce čtou konalo letní promítání filmu Ženy
v běhu. Výběr filmu a hezké počasí přilákalo bezmála 200 návštěvníků.

Zájezd do Vídně na zámek Neuwaldegg, aneb viděli jsme „nedostupné trpaslíky:
28. září 2019 jsme vyrazili na dlouho očekávaný výlet do Vídně. Kapacita autobusu byla omezená, proto se bohužel nedostalo
na všechny. Viděli jsme „nedostupné trpaslíky“ a samozřejmě ještě mnohem více, ale hlavní cíl byl zámek Neuwaldegg. Když
se pan doktor Bohumír Roedl na jaře 2016 vrátil zklamaný z Vídně, s tím že se mu nepodařilo vidět a nafotit sochy, které
původně pocházejí ze zámecké zahrady v Cítolibech (psali jsme ve zpravodaji č.2/2016), nikdo z nás, vlastně ani on sám už
příliš nedoufal, že se to někdy podaří. A přeci, v letošním roce znovu oslovil majitele zámku se žádostí, zda jsou již sochy po
rekonstrukci a mohli bychom je tedy vidět a samozřejmě si je i nafotit. Stalo se. Odpověď byla, ANO. Proto jsme se mohli 28.
9. vypravit na výlet do Vídně. Vlastně jsme téměř nevěděli, co nás čeká… Přivítal nás sám pan majitel Schütz a v krátkosti
představil zámek a řekl pár slov o historii. Poté nás pan správce odvedl do zahrady. A tam byli: „TRPASLÍCI“ - opravení stojí
na svých místech v překrásně udržovaném a upravovaném parku. Jedinou vadou na kráse bylo počasí, takže fotografie asi
nebudou úplně všechny dokonalé, ale to nám náladu nezkazilo. Postupně jsme prošli celou zahradu i okolí zámku, prohlídka
skončila v malé restaurátorské dílně , která k zámku náleží. Po prohlídce čekalo na účastníky milé překvapení. Pan majitel
pozval všechny do blízké restaurace na oběd. Po obědě následovala komentovaná prohlídka Vídně, nejprve okruh
v autobusu a poté pěšky. Tlumočení na zámku a průvodcovské služby nám zajišťovala paní průvodkyně
Marková. Následoval rozchod, nezbytné nákupy a pak už jen cesta domů. Přesto, že to byl výlet náročný, odjížděli jsme
v půl páté ráno a vrátili se okolo půl noci, několikrát jsme zmokli, myslím, že to stálo za to.
Děkuji panu Roedlovi za to, že vydržel a akci „trpaslíci“ dotáhl do konce, samozřejmě paní původkyni, díky které jsme se
dozvěděli spoustu zajímavých věcí.
Jak jsem uvedla, dozvěděli jsme se spoustu informací, máme mnoho fotografického materiálu a před cestou jsem těm, co se
nemohli zúčastnit slíbila, že uspořádáme besedu. O termínu vás budeme včas informovat.

Co nás čeká - podzim 2019 – jaro 2020:
11. října 2019 divadlo „Vínem proti pohanství“; 2. listopadu 2019 Šansony v podání Světlany Nálepkové; 1. prosince 2019 Rozsvěcení
vánočního stromu; 6. prosince 2019 Mikulášské odpoledne; 15. prosince 2019 zájezd na muzikál Královna Kapeska do hudebního
divadla Karlín. Vstupenky jsou v předprodeji v úřadu městyse.
28. února 2020 Zájezd na muzikál Kvítek Mandragory (předprodej vstupenek zahájíme v říjnu), 7. března 2020 Dětský karneval a
maškarní ples, 4. dubna 2020 Vítání občánků; 18. dubna 2020 Koncert kapely DOGA (předprodej vstupenek zahájíme v říjnu). Slíbila
jsem v roce 2020 také koncert kapely Slza, ale finančí požadavky kapely jsou tak vysoké, že je nemůžeme akceptovat. V pozvánce
uvádím pouze akce, které pořádá městys Cítoliby. Informace o všech akcích a dalším dění v Cítolibech najdete na webových stránkách
městyse, v aplikaci „V obraze“, na FB, na plakátech, také zde ve zpravodaji a vyhlašujeme je místním rozhlasem. Těšíme se na Vás.
Kulturní komise má také svoji emailovou adresu: kulturni.komise@obec-citoliby.cz, pokud máte nějaké nápady nebo náměty na program,
neváhejte se na nás obrátit.
Miroslava Kacetlová za Kulturní komisi městyse Cítoliby

Klub 6-99
Cítolibský klub 6-99 vytvořil na Svatojakubské pouti rukodělný koutek, kde si zájemci, nejen děti, mohli namalovat, natiskat tričko nebo
nákupní tašku. Za pouťové odpoledne se vytvořilo 19 triček a 8 tašek - co kousek, to originál.
Koutek se tentokrát rozrostl o členky spolku „Moje Ročovsko“. Úžasné dámy, se kterými již delší dobu spolupracujeme – vyměňujeme
si zkušenosti a společně tvoříme. Ty nabízely k prodeji ručně pletené košíky z pedigu a keramické ozdoby, které si děti mohly dobarvit a
odnést. Kromě toho se od nich příchozí dozvídali o jejich spolkové činnosti a o akcích, které plánují v Ročově. Za jejich účast patří velký
dík a už se těšíme na další setkání.

Pozvánka Klubu 6-99 na nadcházející školní rok
Od 9. září 2019 začíná opět činnost Klubu 6-99 v místní knihovně, každé pondělí od 17 do 18 hodin.
V plánu máme vlastní výrobu: náramků přátelství, korálkových pavoučků, vánočních andílků, přívěsků na klíče a malování na textil .
a další věci a výrobky, při kterých recyklujeme například staré žárovky, víčka od plastových lahví, knoflíky, bavlnky, atp. Opět touto
cestou prosíme občany, aby prohlédli půdy a šuplíky a darovali nám staré knoflíky, bavlnky, vlny nebo svetry, korálky a podobné věci,
které se dají použít na vyrábění něčeho pěkného pro výzdobu.
Od října každý druhý čtvrtek v měsíci plánujeme prodloužené schůzky, na kterých se budeme učit plést z pedigu - košíky, podnosy,
zvonečky nebo cokoli dle vlastní fantazie.
Klub 6 - 99 je otevřený všem věkovým kategoriím. Srdečně vás zveme na pravidelné i prodloužené schůzky. Prosíme rodiče, či prarodiče,
aby v případě nižšího věku dětí než je 6 let přicházeli spolu s nimi a byli jim nápomocni při vyrábění.
Samozřejmě můžete přicházet do klubu nepravidelně, neohlášeni, jen se podívat…
Marcela Rybáková

Kulturní, společenské a sportovní akce
11.10.2019 Divadlo „Vínem proti pohanství“ s Vlastimilem Vondruškou v DD
12.10.2019 Rybářské závody na rybníku v Bažantnici
25.10.2019 Barvy podzimu v místní škole
02.11.2019 Šansony Světlany Nálepkové v DD
23.11.2019 Hasičský ples v DD
01.12.2019 Rozsvícení Vánočního stromu a Vánoční trhy u místní školy
06.12.2019 Mikulášské odpoledne v DD
12.12.2019 Zájezd na Vánoční trhy Oybin a Zittau
15.12.2019 Zájezd do Divadla Karlín na muzikál Královna Kapeska
28.12.2019 Vánoční koncert Nadačního fondu K.B.Kopřivy v místním kostele
31.12.2019 Silvestr SK Cítoliby v DD
Rezervace a prodej vstupenek v kanceláři Úřadu městyse Cítoliby

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 2.12.2019, 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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