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Okénko do radnice:
„Co se Vám v roce 2016 ve funkci zastupitele, či předsedy komise podařilo? Z čeho máte radost a kde naopak cítíte, že to není ono,
nebylo dobré rozhodnutí, nebo máte ještě nějaký dluh?“ Na tyto otázky odpověděli Zastupitelé městyse Cítoliby:
Vážení spoluobčané,
s blížícím se koncem roku je čas na rekapitulaci pracovního roku 2016.
Jsme rádi, že se nám povedlo po dlouhých 5 měsících obsadit provozovatele restaurace v Dělnickém domě. Od začátku ledna 2017 si pronajala od
firmy Heineken restauraci paní Jana Poništová. Přejme jí i sobě, ať restaurace prosperuje ke spokojenosti všech občanů i paní Jany.
Dle usnesení zastupitelstva a na základě výběrového řízení byli přijati dva příslušníci Obecní policie a následně odesláni do školicího centra v
Příbrami. V průběhu devítitýdenního kurzu jedna osoba ve zkušební lhůtě rozvázala pracovní poměr. Na uvolněné místo v těchto dnech hledáme na
základě výběrového řízení jiného zájemce. Dále pracujeme na postupném pořizování výstrojních součástek a instalaci prozatímní služebny.
V roce 2016 se nám podařila realizace koupě fary od Římskokatolické církve – diecéze Litoměřice. V současné době probíhá přepis odběrných míst
plynu a vody. Základní směr využití fary je jasný, hlavní historická budova bude z části věnována významným Cítolibským rodákům a z části
komunitnímu centru. Zahrada a garáže jsou vhodné pro umístění malometrážních bytů. V následujícím roce předpokládáme širší diskuzi
zastupitelstva s architektem. Je v plánu, že adaptace objektu bude připravena k dotačnímu titulu z Integrovaného regionálního operačního
programu.
Revitalizace cítolibské bažantnice je rozdělena na dvě části. První částí je revitalizace rybníka, žádost o dotaci podáme v prvním čtvrtletí roku 2017
na Ministerstvo zemědělství, druhou částí je revitalizace zeleně a komunikací, žádost podáme také v roce 2017 do Operačního programu
Ministerstva životního prostředí. Výše dotace v obou případech je ve výši cca 85%
V letošním roce společnost Atiking s.r.o. zpracovala projekt na vybudování sběrného dvora odpadů obce v prostoru za hřbitovem. Na stavební část
a strojové vybavení jsme podali žádost o dotační titul v listopadu letošního roku do Operačního programu Ministerstva životního prostředí. Dotace je
ve výši cca 85%.
V návaznosti na rekonstrukci vodovodu a kanalizace v ulici Zeměšská máme připraven projekt na opravu chodníků. V lednu 2017 požádáme o
dotační titul na Státním fondu dopravní infrastruktury. Dotace je výši cca 80%.
K dokončení rekonstrukce budovy hasičárny z roku 2015, zbývá výměna vrat a úprava statiky, na které jsme získali dotaci v roce příštím od
Ministerstva vnitra – Hasičského záchranného sboru ČR.
Nepodařilo se nám získat dotační titul na restaurování pěti deponovaných sochařských děl sloupu Nejsvětější Trojice z Programu na záchranu a
obnovu kulturních památek Ústeckého kraje. Ani na restaurování sloupu se sousoším Nejsvětější Trojice (morový sloup) od Městského úřadu v
Lounech odboru stavebního úřadu.
Aby ovšem tento článek nebudil dojem seznamu úspěchů, je třeba vzpomenout blížící se konec roku, ke kterému se váže nejen rekapitulace toho,
co se povedlo či nikoliv, ale především zklidnění běhu událostí, sváteční atmosféra, příjemná výzdoba okolí a vůbec pohoda vánoc.
Dovolte proto, abychom Vám vážení spoluobčané popřáli mnoho štěstí, klidu a příjemné prožití vánočních svátků.
starosta Petr Jindřich a místostarostka Jiřina Nováková
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Má odpověď bude dnes poněkud odlišná od předchozích příspěvků do Zpravodaje. Co mě k tomu vede? Nevím, po kolikáté jsme jako zastupitelé
žádáni o odpovědi na několik otázek. Ale vím zcela jistě to, že řada kolegů zastupitelů a dokonce i radních si z těchto anket nedělá hlavu a proč by
tedy měli nosit svoji kůži na trh a veřejně prezentovat svůj názor či postoj. Proto jsem si říkal, zda své povinnosti nesplním tím, že jdu čtyřikrát za rok
na zasedání zastupitelstva. To jsem zavrhl a rozhodl se krátce na otázky zareagovat. Jako zastupitel jsem na zasedání ve většině případů postaven
k odsouhlasení či neodsouhlasení určité problematiky. Jako předseda finančního výboru se podílím většinou na kontrolní činnosti na úseku financí a

rozpočtu. Zde bych rád použil formulaci z Příručky pro zastupitele po volbách, cituji " jinak jsou komise a výbory pouze iniciativními a poradními
orgány orgánů obce. Nejde tedy o prvotní orgány obce, ale orgány orgánů obce " konec citace a řekl bych dosti úsměvné. Jeden by se v těch
orgánech ztratil. Jako předseda komise s dosti dlouhým názvem, bych si z něj vybral jednu část a to je životní prostředí. Co mě k tomu vede? No po
většinu roku vcelku nic, ale jak se ochladí, či přímo začne mrznout, je pohled na náš městys smutný. My nepotřebujeme žádnou elektrárnu nebo jiný
těžký průmysl, my si naší obec zamoříme sami. Pohled na ten černý dým z řady domů je moc smutný. Nevím však, zda s tím může orgán orgánu
něco udělat. Myslím, že s tím musí něco udělat všichni, kterým není lhostejné, co dýcháme my, naše děti, naše vnoučata. Prosím, zamysleme se
nad tím všichni. Děkuji!
Ing. Zdeněk Borl
Za sebe i za kulturní komisi myslím mohu říci, že se daří realizovat, co jsme si předsevzali a jsme rádi, že se daří plnit nejen kulturní program, ale
postupně i vše, co dělá náš městys domovem – útulným a bezpečným. Srdečně Vám přeji, aby se nám všem tady dobře bydlelo a aby se čím dál,
tím víc občanů na životě v obci vždy rádo podílelo třeba už tím, že se organizovaných akcí sami zúčastní.
Blanka Hejlíková
Myslím, že když budu hovořit o věcech, které se společně podařily, jak radě, tak zastupitelstvu, budu se opakovat, protože předpokládám, že o nich
bude hovořit pan starosta. Jen bych snad chtěla vyzdvihnout členství v kulturní komisi, kde jsme se sešly "skvělý ženský", které společně umí
zorganizovat zážitek, snad pro všechny věkové kategorie. Nesmím opomenout, ani sociální komisi, kde ochotně pomůžeme hledat řešení z tíživé
situace občanů, kteří nás o pomoc požádají nebo, kde je pomoci potřeba na základě jakéhokoli podnětu. Je to právě 20 let, co jsme se přistěhovali
do Cítolib a já jsem vděčná a hrdá na to, že se můžu již několik let aktivně podílet na dění v obci.
Lenka Hronková
Jako zastupitel i velitel místní jednotky Sboru dobrovolných hasičů jsem rád, že se nám podařilo zrealizovat myšlenku zřízení Obecní policie a ta se
postupně uvádí do chodu, jako další přínos vidím pořízení budovy fary do majetku městyse a jsem potěšen získanými dotacemi na dýchací přístroje
a výměnu vrat hasičárny. Všem přeji hezké svátky a hodně štěstí v novém roce.
Miroslav Šponiar
V roce 2016 se nám podařilo koupit faru, z toho mám velkou radost. Jako členka místních hasičů jsem ráda za dotaci na nové dýchací přístroje,
které by se v budoucnu musely obměnit a také za dotaci na vrata, jejichž výměna proběhne začátkem roku 2017. Jsem pyšná na celou partu
z kulturní komise – Vy, kteří chodíte na akce pořádané Městysem, jistě víte proč – děvčata nebo dámy, děkuji. Všem přeji krásné Vánoce a do
nového roku hlavně hodně zdraví.
Kateřina Varmužová
Sociální komise pokračuje i v tomto roce ve své práci – řeší například neomluvené absence žáků zdejší základní školy, neuspokojivou sociální
situaci některých spoluobčanů a podobně. Zastupitelstvo obce schválilo poměrně zásadní kroky vedení obce, především mám na mysli zřízení
obecní policie, kterou se následně podařilo také personálně obsadit. Tento rok proto vnímám jako úspěšný a doufám, že to bude možné říct i o tom
příštím.
JUDr. Kateřina Veselá
Příspěvky jsme do data vydání neobdrželi od Miroslava Bartla, Svatopluka Bláhy, Lubomíra Gebelta, Jaromíra Makariuse, Josefa Neuderta,
Františka Rybky a Heleny Typoltové.

Aktuálně z rady a zastupitelstva:
Radní a zastupitelé městyse projednali a schválili:
provedení zdravotního prořezu 2 lip v ulici V Poustkách za
celkovou cenu 4.598,- Kč firmou Honka.
konání 2. ročníku akce Běh Bažantnicí dne 28.9.2017 dle
navržených propozic. Organizační zázemí u rybníka v Bažantnici,
počet účastníků cca 100.
provedení přípojky kanalizace Dělnického domu firmou
Severočeská stavební, a.s. za cenu 58.893,- Kč. Rada nepožadovala
další cenovou nabídku, vzhledem k návaznosti na realizaci akce
SČVK – rekonstrukce kanalizace v Zeměšské ul..
návrh kulturní komise na uspořádání koncertu skupiny Dymytry
v pátek 21.4.2016.
úplné uzavření školky a školní jídelny v období od 24.12.2016 do
1.1.2017 a nesouhlasí s úplným uzavřením ve dnech 23.12.2016 a
2.1.2017 a požaduje zajištění provozu školky a školní jídelny
s omezením v návaznosti na nízký počet dětí. Stravování pro
seniory zajistí kancelář úřadu.
předloženou žádost příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Cítoliby o
povolení čerpání prostředků z rezervního fondu v max. výši 50 tis. Kč
na předfinancování projektu výzvy 22, po obdržení financí z dotace
budou prostředky na rezervní fond vráceny.
předložený návrh upravených Kritérií pro přijímání dětí do
Mateřské školy Cítoliby.
prolongaci smluv o dodávce energií se společností ČEZ Prodej
s.r.o. do 31.12.2018
vypsání výběrového řízení na čekatele a strážníka Policie
městyse Cítoliby s termínem pro předložení přihlášek do pátku
9.12.2016, 12 hodin. Zaměstnankyně přijatá na základě prvotního
výběrového řízení do Obecní policie ukončila pracovní poměr ve
zkušební lhůtě.

realizaci stavby rekonstrukce chodníků v ul. Zeměšská po levé
straně ve směru z obce až k prodejně čerpadel, vzhledem
k majetkoprávním vztahům k pozemkům v lokalitě navazující.
Součástí projektu a realizace bude i obnova vedení a sloupů
veřejného osvětlení
odpisový plán Základní školy a Mateřské školy Cítoliby pro rok
2016.
Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 9.11.2016.
Zápis z jednání finančního výboru ze dne 6.12.2016.
Radní projednali a předložili zastupitelům ke schválení:
návrh Rozpočtového opatření č. 5/2016 ve smyslu úprav dle
skutečného čerpání k 12.12.2016 a předpokladu čerpání k 31. 12.
2016, tj. navýšení rozpočtových příjmů o 557.110,98 Kč a zvýšení
rozpočtových výdajů o 105.534,07 Kč.
návrh schodkového rozpočtu Městyse Cítoliby na rok 2017
s úpravami. Závazným ukazatelem je hodnota čerpání dle paragrafu.
Příjmová část rozpočtu činí 13,906.300,- Kč, výdajová část činí po
úpravách 18,778.000,- Kč, financování splátek úvěru činí 999.996,Kč. Rozdíl ve výši 5,871.696,- Kč je kryt finančními rezervami na
účtech městyse. V návrhu rozpočtu jsou zahrnuty investice
s předpokladem přiznání dotací: revitalizace Bažantnice, chodníky a
komunikace v Zeměšské a Fügnerově ul., výměna obložení a kotle
v budově školy, oprava soch z trojice, betonové květníky, oprava
sloupu nejsvětější trojice, oprava části Dělnického domu – služebna
policie, nový sběrný dvůr, veřejné osvětlení v nových lokalitách,
pasport místních komunikací a veřejného osvětlení, výměna vrat a
úprava statiky hasičské zbrojnice.
Zápisy a usnesení z jednání rady a zastupitelstva jsou zveřejněny na
webových stránkách městyse – úřední deska.

Jubilea:
V listopadu tohoto roku oslavili své 90. narozeniny pánové Josef Rieger a Václav Sainer. Během vánočních svátků oslaví své 94. narozeniny paní
Eva Topičová. Všem oslavencům přejeme hodně štěstí, zdraví a pohody do dalších let.

Základní škola a Mateřská škola Cítoliby:
Mgr. Romana Wolfová, ředitelka ZŠ a MŠ nám zaslala následující informace:
Co nového v naší škole?
Tento školní rok jsme začali už na začátku prázdnin předáváním školy nové paní ředitelce Mgr. Romaně
Wolfové. Během prázdnin se postupně seznamovala s veškerou dokumentací školy, prostředím i pedagogickým
sborem, od září se všemi žáky a jejich rodiči.
Škola zpočátku prošla vnitřní kosmetickou úpravou – v přízemí je nové světlé obložení zdí, které vás všechny
mile překvapí už při vstupu do budovy. Vzhledem k tomu, že máme paní účetní (na částečný úvazek), bylo potřeba zvětšit prostor ředitelny. Tím
došlo k jejímu přestěhování do větší třídy a z bývalé ředitelny je nyní učebna pro individuální práci s dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami.
Velkou proměnou prošla i třída v přízemí školy, kde je nově nainstalovaná interaktivní tabule a třída celkově funguje jako umělecká učebna, tedy
hudebna a výtvarna. Děti se tak dostanou do jiného prostředí než je jejich kmenová třída, při výuce zapojí více smyslů a v průběhu výtvarničení
nejsou až tak svázány pořádkem, protože výtvarna je prostě o barvách.
Úpravy jste mohli vidět v září při školní akci Barvy podzimu, která byla vyvrcholením projektového týdne. Celý týden probíhal v duchu změn v
podzimní přírodě a kreativního tvoření různých výrobků z přírodních materiálů. Fotografie z projektových dnů můžete shlédnout na webových
stránkách školy: www.zscitoliby.eu. Na stránkách naleznete informace o konaných akcích s ilustračními fotografiemi a odkazem na více fotografií na
rajče.idnes.cz. Finální výstava byla velmi zdařilá, představila spoustu pěkných nápaditých prací a v jejím úvodu se prezentovaly školní i školkové
děti krátkým hudebně-literárním pásmem. V průběhu výstavy byla v umělecké učebně spuštěna prezentace fotografií pořízených v průběhu
projektového týdne se skvělými momentkami z tvoření.
Na tradici obce i školy jsme navázali přípravou na akci Advent, která vypukla v den adventní neděle, 27. 11. 2016 v 16 hodin, zapálením svíčky na
adventním věnci v cítolibském kostele a společným zpíváním koled. Děti předvedly také živý betlém, příběh, který vyprávěl o zarození Ježíška.

Rozsvítil se obecní vánoční strom, který bude zdobit prostranství před školou po celou dobu vánočních svátků. Po společném zpívání jsme se
všichni sešli u stánků s dekorativními drobnostmi, cukrovím, klobáskou, škvarkovými plackami, čajem i svařáčkem.
V současné době se školáci, krom učení, připravují na třídní vánoční besídky a projekt Symbol Vánoc spojený se společným pečením cukroví ve
školní kuchyňce.
Co nás školním rokem provází? Prvňáčci mají celoroční projekt Z pohádky do pohádky, škola je zapojena do projektů: Aktivní škola (přístup na
vzdělávací portál prostřednictvím webu z domova), Ovoce a zelenina do škol (1x týdně zdravá svačinka), Mléko do škol (ochucené i neochucené
mléko dotované z fondů EU, proto je finančně velmi výhodné a děti si ho velmi oblíbily), Rozvoj čtenářské gramotnosti prostřednictvím nabídky
nových titulů nakladatelství Mladá fronta, Sběr druhotných surovin (celoroční soutěž mezi školami o hodnotné ceny), Sazka olympijský víceboj
(prověření fyzické zdatnosti žáků a v případě výhry 1 den strávený s atletickým olympijským týmem přímo v Cítolibech), Vzděláváme se navzájem –

projekt v rámci OP VVV – výzva 22, kde se nám podařilo získat větší finanční částku potřebnou k dofinancování jedné asistentky pedagoga v ZŠ a
jedné asistentky pedagoga v MŠ. Třídní učitelé děti aktivizují v průběhu školního roku různými miniprojekty v rámci jedné třídy ke zvýšení
efektivnosti výuky.
Co nás v nejbližší době čeká? Chystáme uspořádat výlet na Boží Dar, kde si projdeme Ježíškovu cestu a vhodíme svá přání Ježíškovi do schránky
Pošta pro Ježíška. Výlet by měl být společný pro celou ZŠ a předškoláky z MŠ.
Výhledově …. Nevynecháme ani letos masopustní rej a v dubnu nás čeká zápis do 1. třídy. Věříme, že s provedenými personálními změnami ve
škole nastane i taková změna, že si citolibští uvědomí, že je to jejich škola, pro jejich děti a začnou nám znovu důvěřovat, že jsme stejně dobří, jako
školy ve městě. Navíc máme tu devízu, že naše rodinné prostředí přispívá ke klidu a pohodě a umožňuje skutečně individuální přístup těm dětem,
které jej potřebují. Nezatracujte, prosím, to, co jste nezkusili ….. dejte svým dětem šanci vzdělávat se v klidu a v pohodě a nám dokázat, že se vám
to určitě vrátí. Provoz školní družiny uzpůsobujeme podle potřeb rodičů, ráno je otevřena již od 6.30 hodin a do 16.00 hodin.

Od kolektivu pedagogů školky jsme obdrželi následující příspěvek:
I v letošním školním roce je kapacita mateřské školy zcela zaplněna. Do MŠ dochází 63 dětí především z Cítolib a blízkého okolí.
Školní rok jsme začali zahajovací schůzkou rodičů, na které se představila nová paní ředitelka ZŠ a MŠ Cítoliby Mgr. Romana Wolfová.
V mateřské škole stejně jako v loňském roce organizujeme několik aktivit pro děti: Angličtina, dětská jóga, hudební hrátky (náhrada za hru na flétnu),
v letošním roce jsme nově připravili podle zájmu dětí a rodičů pohybové hrátky a výtvarné tvoření. I v letošním roce spolupracuje mateřská škola s
paní logopedkou, SPC Žatec, PPP Louny a dalšími odborníky.
A teď již přehled našich akcí v první polovině školního roku. Ještě v září jsme s předškoláky tedy se 3. třídou Motýlků, navštívili výstavu Neuvěřitelný
svět prvních zemědělců, kterou uspořádalo muzeum v Lounech. Dětem se interaktivní výstava velmi líbila, mohly se převléknout do dobového
oblečení a vyzkoušet si některé činnosti z běžného života našich předků. Další z akcí bylo hrané představení oblíbeného divadla Řimbaba s názvem
Vodnická pohádka pro všechny děti z MŠ.

V říjnu jsme začali s výukou bruslení na zimním stadionu Louny pod vedením pana Trefného. Velké dík patří nejenom zaměstnancům MŠ za jejich
aktivní přístup při vedení dětí k této sportovní aktivitě, ale i rodičům za účast a dopomoc při obouvání bruslí, výuce bruslení, fotografování a někdy
třeba jen úsměv a podporu na střídačce. Velice nás potěšil zájem rodičů a dětí (do kurzu bylo zapsáno 29 dětí z 2. a 3. třídy), tedy nejvíce dětí z
přihlášených MŠ Lounska. Děti se zúčastnily celkem 8 lekcí a na závěr si odnesly diplom a malou odměnu.
Koncem října jsme se s dětmi zúčastnili 9. ročníku výstavy Barvy podzimu v ZŠ Cítoliby, společně s dětmi jsme tvořili a také připravili krátké
vystoupení pro rodiče a přátele školy. I v tomto bodě bychom chtěli poděkovat všem rodičům, kteří se zapojili a také všem, kteří se na výstavu přišli
do ZŠ podívat. Hned v dalším týdnu následoval Halloween v MŠ, na kterém se děti z MŠ představily rodičům s krátkým pásmem podzimních
písniček a říkanek a společně s rodiči si zasoutěžily. Nakonec bylo přichystané malé občerstvení a opékání u ohýnku. Doufáme, že se tato nová
akce dětem a rodičům líbila a že si ji v příštím roce budeme moci zopakovat.
Koncem listopadu byly děti z 2. a 3. třídy MŠ ve Vrchlického divadle v Lounech na představení Kluk z plakátu. V průběhu listopadu jsme se zapojili
do výtvarné soutěže VHVáček a za účast naše školka získala vánoční stromek. Soutěž bude pokračovat i v dalších měsících a všichni nás mohou
podpořit svým hlasem ve facebookové soutěži, kde můžeme získat výlet pro celou školku.
První adventní neděli jsme společně s dětmi ze Základní školy vystoupili na adventním koncertu v kostele sv. Jakuba Většího v Cítolibech. Děti z
Mateřské školy se zapojily do výroby drobných dárečků. Velkým úspěchem bychom označili většinovou účast dětí na tomto vystoupení a velice si
vážíme toho, jak si rodiče zorganizovali svůj volný čas a další aktivity a děti nám na vystoupení přivedli. Všem ještě jednou děkujeme.

V posledním listopadovém týdnu děti společně se svými učitelkami pekly vánoční perníčky, které budeme společně s rodiči zdobit na vánoční
tvořivé dílně v Mateřské škole. Těšíme se na velikou účast a kromě zdobení perníčků si budete moci vyzkoušet i netradiční vánoční tvoření. Všichni
jsou srdečně zváni. V tomto týdnu jsme se ještě zúčastnily interaktivní tematické prohlídky zámku v Libochovicích s názvem „Když v pekle sněžilo“,
kde děti pomáhaly čertů zachránit Peklo.

V pondělí 5. prosince nás navštívil Mikuláš se svým doprovodem Andělem a dvěma neposednými Čertíky. Děti byly za básničku nebo písničku
odměněny pěkným balíčkem.
A co nás ještě čeká do konce tohoto roku? Těšíme na společné setkání s rodiči na vánoční besídce, na kterou se děti i jejich učitelky pečlivě
připravují. Poté nás čeká pohádka divadla Šikulka v MŠ pro všechny třídy a poslední akcí letošního roku bude vánoční nadílka v Mateřské škole.
Doufáme, že jsme byli celý rok hodní a objednané dárečky nám včas dorazí.
V příštím roce nás čeká také spousta divadel, výletů, sportovních i kulturních akcí, na které se společně s dětmi těší i jejich učitelky.
Za celý pedagogický sbor Mateřské školy bychom chtěli poděkovat všem rodičům za jejich aktivní přístup a ochotu, s jakou se s námi do společných
akcí pouštějí. Velký dík patří i vedoucí školní jídelny, kuchařkám a ostatním zaměstnancům za jejich ochotu a vstřícnost.
Zvláštní poděkování patří rodině Vedralových za květinovou a truhlíkovou výzdobu MŠ v průběhu celého roku. Panu Jaskóovi za fotografování akcí
pro MŠ (bruslení, Mikuláš). Panu Piklovi, Šprynarovi a Šebestovi za trvalé odstraňování drobných závad. Panu Vurbsovi za dýně a pomoc při
zajištění občerstvení na adventních trzích. Panu Tomášovi Menčíkovi za krásného čerta.
Závěrem bychom chtěli popřát za celý kolektiv Mateřské školy všem čtenářům Cítolibského zpravodaje pohodové prožití vánočních svátků,
krásného Silvestra a šťastný nový rok 2017.

Myslivecký spolek Cítoliby:
Dobrý den, posílám pár obrázků z honu na bažanty Mysliveckého spolku Cítoliby - Honitba Líšťany ze dne
5.11.2016, také pasování na lovce jelenů, troubení dětí našich členů Mysliveckého spolku Zděndy Maška a Elišky
Kadavé. Na tomto honu bylo uloveno 43 bažantů, 5 kachen a jedna liška. Akce se velmi zdařila a to i díky
dotacím Vašich úřadů. Těšíme se na další spolupráci a loučíme se s mysliveckým pozdravem "Lovu zdar",
myslivecký hospodář MS Cítoliby Šedivý Milan.

Z KULTURNÍCH AKCÍ:
25.10.2016 BARVY PODZIMU

30.10.2016 LAMPIONOVÝ PRŮVOD

19.11.2016 HASIČSKÝ PLES

20.11.2016 VÁNOČNÍ POSEZENÍ STP

27.11.2016 ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
A VÁNOČNÍ TRHY
10.12.2016 ADVENTNÍ KONCERT NF
14.12.2016 ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY V MÍSTNÍ KNIHOVNĚ

16.12.2016 ZÁJEZD NA ZÁMEK MÖRITZBURG A VÁNOČNÍ TRHY DO DRÁŽĎAN

Kulturní, společenské a sportovní akce:
24.12.2016
31.12.2016
07.01.2017
07.01.2017
08.01.2017
04.02.2017
17.02.2017
25.02.2017
25.03.2017
01.04.2017
08.04.2017
21.04.2017

Vánoční bohoslužba v místním kostele
Silvestr 2016
Novoroční mše ke cti sv. Jakuba v Cítolibech
5. ročník Memoriálu Vladimíra Šány ve stolním tenise
Žákovský turnaj ve stolním tenise
Myslivecký ples
Úsměvy Iva Šmoldase s písničkami Pepy Štrosse
IV. Reprezentační knihovnický ples
Karneval pro děti a Maškarní ples
Branný závod o pohár starosty městyse
Vítání občánků
Koncert Dymytry

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 6.3.2017, 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.
V kanceláři úřadu městyse Cítoliby jsou pro zájemce
zdarma k dispozici SPECIÁLNÍ ČÍSLA CÍTOLIBSKÉHO
ZPRAVODAJE:
sestavené u příležitosti 20. výročí vydávání

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
Jiřina Nováková, místostarostka
415 653 455, 774 211 408
Jana Blábolilová, prac.pro romské záležitosti 415 653 457, 728 109 382
Kateřina Varmužová, předák VPP – údržba
602 809 221

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

MÍSTNÍ KNIHOVNA, Zeměšská 219, 439 02 Cítoliby:

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

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

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

415 691 259

723 605 476
415 691 120

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

ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO, B. Němcové, 439 02 Cítoliby:

Ordinační doba:
Telefon:

PONDĚLÍ a STŘEDA 13.00 – 15.00 hod
MUDr. Anna Weberová

415 691 139

----------------------------------------------------ČESKÁ POŠTA, Zeměšská 219, 439 02 Cítoliby:

Otevírací doba:
Telefon:

PONDĚLÍ až PÁTEK 8.00–11.15 a 14.00-16.45.00 hod
Klára Ryčková, vedoucí pošty
415 691 135

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

SBĚRNÝ DVŮR:

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

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

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

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

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

SLUŽBY ÚŘADU MĚSTYSE A POPLATKY:

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

věnované PHDr. Zdeňku Šestákovi

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

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

CENÍK PRONÁJMU V DĚLNICKÉM DOMĚ:

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

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

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

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

150,- Kč / 1 hodina
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