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Pár slov od starosty
Vážení spoluobčané, rád bych nyní v několika větách shrnul skutečnosti, které se v letošním
roce podařilo v obci zrealizovat a také plány obce v roce příštím.
Především bych se rád zmínil o změně vytápění v Mateřské škole. Podařilo se získat dotaci na
zřízení tepelného čerpadla a v průběhu letošního roku tuto investici také realizovat. Je tak
zajištěno ekologičtější a úspornější vytápění, další výhodou je stálá teplota v třídách.
12.11.2004 se v MŠ konal den otevřených dveří, na kterém byla odborníkem vysvětlena
technologie.
V rámci dotačního fondu Program pro obnovu vesnice jsme realizovali opravu sloupu
Nejsvětější trojice. Provedené restaurátorské práce byly zaměřeny na to, co nás nejvíce trápilo.
Byla zajištěna statika Trojice, opravy kamenné architektury, restaurování sochařské výzdoby v
torzálním stavu (sochy z dílny M .B. Brauna lze z hlediska památkové péče restaurovat pouze
konzervační technikou, tzn. že nelze doplňovat chybějící části) a výroba výdusků
deponovaných či odcizených částí, jako jsou socha Panny Marie a tři vázy s plamenem. Rozsah
finančních prostředků již neumožnil zhotovení výdusků šesti andělů.
Další investiční akcí bylo vybudování vodovodu v ulici Na Aleji, který je k dispozici nejen pro
stávající obyvatele a podnikatele, ale i pro nové stavební parcely v této lokalitě.
V průběhu příštího roku 2005 bychom rádi pokračovali v opravách kulturních památek v obci
a zalesňování Bažantnice; máme připraven projekt na opravu chodníků u komunikací
Lounská, Skladatele Kopřivy, Zeměšská a Chlumčanská; chtěli bychom dobudovat kanalizaci v
ulicích Na Plevně, Chlumčanská a Na Aleji, čímž by byla kanalizace v celé obci. Provedení
všech těchto akcí závisí na finančních prostředcích obce a výši získaných dotací.
Rád bych Vás požádal o Vaše příspěvky a názory na dění v obci, na Vaše návrhy týkající se
rozvoje obce. Je možné je zaslat na adresu Obecního úřadu, eventuálně vhodit do naší
poštovní schránky, kdo by raději využil elektronické pošty, zde je naše adresa:
OU.Citoliby@quick.cz.
V Cítolibech dne 18.11.2004
Václav Karban, starosta obce
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Informace Obecního úřadu

Ze zasedání zastupitelstva obce
----------------- 8. veřejné zasedání zastupitelstva obce - 30. 6. 2004 ----------------● Starosta předložil zastupitelům k projednání výše uvedenou smlouvu na poskytnutí dotace v
celkové výši 1.430.163,- Kč, která bude fondem poskytnuta jako podpora na akci „MŠ Cítoliby
– instalace zdroje tepla – tepelné čerpadlo Cítoliby, okres Louny, kraj Ústecký“ realizovanou v
roce 2004. Zastupitelé výše uvedenou smlouvu v předloženém znění schválili celkem 15 hlasy.
● Starosta předložil zastupitelům k projednání zprávu nezávislého auditora o přezkoumání
hospodaření obce v roce 2003, ve znění – bez nedostatků. Zastupitelé zprávu nezávislého
auditora schválili celkem 15 hlasy.
● Starosta předložil zastupitelům k projednání výše uvedenou smlouvu o směně pozemkových
parcel známých pod názvy „na kolečkách“ a „sad v bažantnici“. Místostarosta doplnil, že
získáním pozemku „sad v bažantnici“ bude mít obec možnost zažádat o dotaci na zalesnění a
udržení zalesněných ploch. Zastupitelé výše uvedenou smlouvu v předloženém znění schválili
celkem 15 hlasy.
● Starosta předložil zastupitelům k projednání výše uvedenou smlouvu o spolupráci při
zabezpečování požární ochrany v obci Blšany, kterou pro přítomné občany vysvětlil
místostarosta. Zastupitelé výše uvedenou smlouvu v předloženém znění schválili celkem 15
hlasy.
● Paní Helena Typoltová předložila zastupitelům k projednání návrh výše odměn za výkon
funkce neuvolněným členům zastupitelstev dle nařízení vlády č. 337/2004 Sb., kterým se
mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb. Zastupitelé výše uvedený návrh v předloženém znění
schválili celkem 14 hlasy, 1 byl proti, nikdo se nezdržel.
● Místostarosta předložil zastupitelům k projednání návrh na změnu rozpočtu obce na rok
2004 spočívající v přesunu části prostředků schválených zastupitelstvem obce v celkové výši
300.000,- Kč k použití na „Revitalizaci bažantnice“ na spoluúčast obce na financování opravy
sloupu „Nejsvětější trojice“. Zastupitelé výše uvedenou změnu v předloženém znění schválili
celkem 15 hlasy.
● Starosta předložil zastupitelům k projednání „Zprávu z kontrolní akce v měsíci květnu
2004“. Zastupitelé výše uvedenou zprávu v předloženém znění vzali na vědomí celkem 15
hlasy.
● Starosta předložil zastupitelům k projednání změnu Zřizovací listiny ze dne 10.11.1994 ve
znění Dodatku č. 1 ze dne 30.6.1999, příspěvkové organizace Základní škola Cítoliby, okres
Louny, příspěvková organizace s účinností od 1.7.2004. Zastupitelé výše uvedenou změnu
zřizovací listiny v předloženém znění schválili celkem 15 hlasy.
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----------------- 9. veřejné zasedání zastupitelstva obce - 6.10.2004 ----------------● Paní Helena Typoltová přednesla zastupitelstvu obce „Plnění rozpočtu obce“ za období leden
– červen 2004 dle přílohy, které již zahrnuje rozpočtové změny schválené zastupitelstvem
obce na 8. zasedání. Dále přednesla návrh změny rozpočtu z důvodu financování stavby
„Vodovod na Aleji“ ve smyslu převedení prostředků z paragrafu 2333 – Úpravy drobných
vodních toků (Revitalizace Bažantnice) v celkové výši 487.670,- Kč na paragraf 2310 – Pitná
voda (Rozšíření stavby veřejného vodovodu) dle přílohy. V průběhu projednávání se dostavila
paní Alena Petržilková. Zastupitelé „Plnění rozpočtu obce“ za období leden – červen 2004 a
výše navrhovanou změnu rozpočtu v předloženém znění schválili celkem 13 hlasy.
● Místostarosta předložil zastupitelům k projednání navrhované nové složení výborů
zastupitelstva obce následovně: výbor finanční (předseda: Typoltová Helena, členové:
Ryčková Zdeňka, Bárta Jaroslav), výbor kontrolní (předseda: Hádek Stanislav, členové:
Hotový Jiří, Makarius Jaromír), komise stavební (předseda: Makarius Jaromír, členové:
Nováková Jiřina, Skočdopol Karel, Karban Václav, Neudert Josef), komise pro veřejný
pořádek (předseda: Nováková Jiřina, členové: Jindřich Petr, Šponiar Miroslav), komise
životního prostředí (předseda: Postl Milan, členové: Vokrouhlík Luboš, Neudert Josef),
komise pro školství, kulturu a sport (předseda: Bláha Svatopluk, členové: Němcová Alena,
Petržilková Alena, Parkmanová Eva, Pokorná Věra), komise sociální a bytová (předseda:
Menčík Petr, členové: Karban Václav, Neudert Josef, Hejlíková Blanka), komise sociálně
právní ochrany dětí (předseda: Němcová Alena, členové: Parkmanová Eva, Hejlíková Blanka,
Karban Václav). Doplnění výborů a komisí bylo nutné vzhledem ke skutečnosti, že paní Alena
Petržilková ukončila svou činnost v kontrolní komisi a zaměstnankyně obecního úřadu paní
Vlasta Holubová odešla do důchodu. Navrhovanou změnu projednala na svém 15. zasedání
rada obce a doporučila ji zastupitelstvu ke schválení. Pan Stanislav Hádek vznesl připomínku,
že členové komisí by neměli být zároveň členy rady. ODS navrhla do kontrolní komise pana
Jaromíra Makariuse a zastupitelstvo obce proti tomu nemělo námitek. Zastupitelé výše
uvedené doplnění výborů a komisí schválili celkem 11 hlasy, 2 členové zastupitelstva se zdrželi
hlasování.
● Starosta předložil zastupitelům k projednání vyhlášku, kterou na svém 19. zasedání
projednala rada obce a doporučila ji zastupitelstvu ke schválení v tomto znění:
Vyhláška Obecního zastupitelstva číslo 1 / 2004
O UDĚLOVÁNÍ POCT OBCE CÍTOLIBY
Článek I.
Obecní zastupitelstvo může rozhodnout o udělení čestného občanství obce.
Čestným občanem obce se může stát osoba, jejíž činnost a skutky v oblasti vědy, kultury, umění, sportu,
podnikání, obrany státu apod. přesáhly svým významem hranice obce nebo měly povahu mimořádných zásluh
o její prospěch, přičemž se může jednat jak o činnost dlouhodobou, tak o jednorázový čin.
Čestné občanství může být uděleno rovněž "in memoriam".
Článek II.
Porušení ustanovení této vyhlášky bude posuzováno jako přestupek a podléhá správnímu řízení, pokud nejde o
trestný čin.
Článek III.
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem schválení obecním zastupitelstvem.

● Starosta vyzval zastupitele k návrhům na způsob ocenění občanů, kterým bude čestné
občanství uděleno. Zastupitelé pověřili starostu obce k oslovení Mgr. Ivana Borla, zda by
pomohl s navržením ocenění k čestnému občanství. Zastupitelé výše uvedenou vyhlášku v
předloženém znění schválili celkem 13 hlasy.
● Paní Blanka Hejlíková s pověřením starosty obce předložila zastupitelstvu ke schválení
soubor předpisů pro organizaci a řízení Obecního úřadu v Cítolibech, z důvodu potřeby
doplnění a novelizování stávajících předpisů. Zastupitelstvu byly předloženy: Organizační řád
řízení obce Cítoliby (přílohy: Organizační schéma řízení obce Cítoliby a Organizační struktura
řízení obce Cítoliby), Jednací řád zastupitelstva a rady obce Cítoliby, Pracovní řád obecního
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úřadu v Cítolibech, Pracovní náplně zaměstnanců obce Cítoliby, Spisový a skartační řád obce
Cítoliby, Vnitřní směrnice – oběh účetních dokladů obce Cítoliby, Zásady práce s peticemi,
stížnostmi a připomínkami občanů. Pan Petr Jindřich podotkl, potřebu do Pracovního řádu,
čl. VII Bezpečnost a ochrana zdraví při práci – povinnosti vedoucích zaměstnanců, zahrnout
oprávnění starosty kontrolovat zaměstnance, zda dodržují zákaz požívání alkoholických
nápojů a toxických látek v pracovní době a na pracovišti. Zastupitelstvo s tímto souhlasí.
Zastupitelé výše uvedené předpisy v předloženém znění s výše uvedeným doplněním schválili
celkem 13 hlasy.
● Starosta předložil žádost obcí Opočno, Touchovice, Hřivice a Mutějovice o vstup do svazku
obcí „Mikroregion Lounské Podlesí“. Zastupitelé neměli připomínky. Zastupitelé výše
uvedenou žádost schválili celkem 13 hlasy.

10. veřejné zasedání zastupitelstva obce se bude
konat 15. prosince 2004 od 18:00 hodin v předsálí
Dělnického domu. Srdečně zveme širokou veřejnost.

Ze zasedání rady obce
------------------------------ 9. zasedání rady obce - 28.04.2004 -----------------------------≈ Svaz diabetiků Louny poděkoval RO za poskytnutí sponzorského daru. RO vzala informaci
na vědomí.
≈ Mateřské centrum Louny seznámilo RO se svou činností v roce 2004 a současně požádalo o
případný sponzorský dar. RO ukládá starostovi jednat s MC o frekvenci využití služeb občany
Cítolib.
≈ Ing. Josef Minařík požádal RO o výměnu pozemků, které jsou v jeho vlastnictví za některé
pozemky ve vlastnictví obce. RO ukládá místostarostovi obce zpracovat podklady pro realizaci
návrhu.
≈ V souvislosti s nutností zařazení školní výdejny jídla do sítě škol, žádá ředitelka ZŠ o
provedení změny se zdůvodněním personálního, materiálního a ekonomického zajištění. RO
ukládá starostovi požádat JUDr. Trkovského o zajištění potřebných dokladů.
------------------------------ 10. zasedání rady obce - 12.5. 2004 -----------------------------≈ Starosta informoval RO o činnosti Mateřského centra Louny. Uvedené zařízení teprve
postupně vzniká. RO ukládá starostovi informovat občanské sdružení o skutečnosti, že RO
požaduje informaci v jaké míře využívají tyto služby občané Cítolib.
≈ Dne 11. 5. 04 se uskutečnila schůzka na kterou byli přizváni ředitelka ZŠ, JUDr. Trkovský a
zástupci obce. Na této schůzce byla vyřešena problematika výdejny jídel v ZŠ Cítoliby.
≈ Pí Kapicová informovala RO o zařazení dítěte z Cítolib na léčbu metodou EEG-Biofeedback.
RO souhlasí se zahájením léčby.
≈ P. Kafka požádal RO o poskytnutí materiálu na vybudování chodníku k rodinnému domku a
nabídl případný bezúplatný převod pozemku. RO nesouhlasí s poskytnutím materiálu s
ohledem na umístění stavby.
------------------------------ 11. zasedání rady obce - 26.5. 2004 ------------------------------6-

≈ SK Cítoliby požádal o sponzorský dar na zakoupení cukrovinek na Dětský den, který se
uskuteční dne 05.06.2004 na novém hřišti SK. RO souhlasí s příspěvkem ve výši 2.000,- Kč.
≈ RO projednala návrh na vyplacení odměny ředitelkám ZŠ a MŠ. RO souhlasí s vyplacením
odměn do výše určených mzdových prostředků za I. pololetí 2004.
≈ P. Miroslav Borl, Ke Hřišti 346, Cítoliby, požádal RO o finanční spoluúčast na vybudování
inženýrských sítí v ul. Škroupova k parcelám č. 722/207, č. 722/208 a č. 722/210. RO ukládá
stavební komisi stanovit výši spoluúčasti.
≈ P. Stanislav Hádek předložil RO zprávu z kontroly uskutečněné v měsíci květnu 2004.
Kontrolovány byly základní náležitosti faktur se zaměřením na dodržování splatnosti faktur
při jejich úhradách. Při kontrole nebyly zjištěny závažné nedostatky. RO vzala informaci na
vědomí.
≈ Starosta informoval RO o skutečnosti, že v měsíci červnu 2004 bude zakoupen dopravní
prostředek MULTICAR v hodnotě 60.000,- Kč.
------------------------------ 12. zasedání rady obce - 9.6. 2004 -----------------------------≈ Národní památkový úřad UL požaduje stanovisko k možnému umístění soch Chronose a
Víry v obci Cítoliby: podmínkou je zajištění místa, kde by sochy byly chráněny před
povětrnostními vlivy a vandaly. RO předloží NPÚ dvě možnosti umístění soch.
≈ Fond ohrožených dětí požádal o finanční příspěvek na ochranu ohrožených dětí. RO
rozhodla poskytnout finanční příspěvek ve výši 2.000,- Kč.
≈ Pan Igor Vyznal požádal RO o pronájem pozemku kolem staré vodárny č.p. 46. za účelem
výhradně dekorativních úprav (živý plot, trávník, ozdobné keře). RO požaduje stanovisko
Státní památkové péče.
≈ Krajský úřad ÚL upozornil RO na skutečnost, že železniční stanice Cítoliby nebude od
nového jízdního řádu provozována, a to ani jako „zastávka na znamení“. RO ukládá starostovi
vyvolat další jednání s KÚÚK.
≈ SDH Cítoliby požádal o sponzorský příspěvek na soutěž v požárním sportu „O pohár
starosty obce“, která se bude konat dne 19.06.2004. RO rozhodla poskytnout finanční
příspěvek ve výši 2.000,- Kč.
≈ Paní Lucie Pfauserová, Frotzlova 1797, 440 01 Louny a pan Daniel Cyhlář, Ke hřišti 279,
439 02 Cítoliby požádali RO o finanční příspěvek na vybudování inženýrských sítí na
pozemkových pozemkových parcelách č. 722/208 (pí. Pfauserová) a č. 722/210 (p. Cyhlář).
RO rozhodla projednat žádost ve stavební komisi, která je svolána na 21.06.2004.
≈ RO projednala smlouvu o dílo na výběrové řízení na restaurování sloupu Nejsvětější trojice
v Cítolibech, kterou předložil p. Karel Skočdopol. Smlouva byla projednána všemi členy RO a
odsouhlasena. RO souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo v rozsahu RO upraveném.
------------------------------ 13. zasedání rady obce - 23.6. 2004 -----------------------------≈ RO projednala návrh Smlouvy o spolupráci při zabezpečování požární ochrany v Obci
Blšany před jejím předložením zastupitelstvu obce. RO doporučuje zastupitelstvu obce
uvedenou smlouvu schválit.
≈ Starosta předložil RO přehled o poskytování dotací neziskovým a podobným organizacím za
rok 2003 a první polovinu roku 2004. RO vzala informaci na vědomí a doporučuje tyto dotace
poskytovat pouze v případech, kdy budou určeny pro obyvatele obce Cítoliby.
≈ Obec Cítoliby obdržela z programu „Obnova vesnice“ dotaci na opravu sloupu „Nejsvětější
trojice“ v celkové výši 450.000,- Kč. Spoluúčast obce na opravě činí 300.000,- Kč. Vzhledem k
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obdržení dotace až po schválení rozpočtu na rok 2004, je nutné provést úpravu rozpočtu.
Navrhujeme úpravu ve smyslu snížení prostředků určených na „Revitalizaci bažantnice“ ze
stávajících 800.000,- Kč na 500.000,- Kč a tímto vyčleněných 300.000,- Kč použít na opravu
trojice. RO doporučuje ZO rozpočtovou změnu schválit.
------------------------------ 14. zasedání rady obce - 7.7. 2004 -----------------------------≈ Pan Miroslav Vrba požádal RO o poskytnutí živice na úpravu a rozšíření komunikace Na
Aleji. RO souhlasí s poskytnutí živice.
≈ Krajský úřad reagoval na návrh Obce Cítoliby, který se týkal obnovení železniční zastávky
Cítoliby. Pokud má být zastávka obnovena, je nutná spoluúčast Obce na vybudování osvětlení
zastávky a přístupové cesty. RO doporučuje zjistit náklady na požadované změny.
≈ Starosta upozornil na skutečnost, že dosud nebylo dořešeno vybudování vodovodu v ulici
Na Aleji. Celkový rozpočet na tuto akci činí cca 1,055.000,- Kč. Obec má v rozpočtu prostředky
ve výši 300.000,- Kč, spoluúčast SVS činí 100.000,- Kč, je tedy nutné dofinancovat celkem
655.000,- Kč. Starosta doporučuje případné použití finančních prostředků určených v
rozpočtu na „Revitalizaci Bažantnice“, vzhledem ke skutečnosti, že na tuto akci dosud nebyla
uzavřena smlouva se SFŽP. RO ukládá starostovi jednat v první řadě se společností
Severočeské vodovody a kanalizace, v případě že by zakázku odmítla, je starosta pověřen
připravit výběrové řízení.
------------------------------ 15. zasedání rady obce - 21.7. 2004 -----------------------------≈ RO projednala výzvu k podání nabídek na akci „vodovod Na Aleji“. RO rozhodla obeslat tři
potencionální zhotovitele: EKOSTAVBY Louny, s.r.o.; Vodovody a kanalizace, stavební firma
Podbořany; Biertrans, s.r.o. Blšany u Loun.
≈ Myslivecký spolek Cítoliby požádal o sponzorský dar na zakoupení cen na rybářské závody
dětí, které se pořádají pod záštitou Obce Cítoliby dne 24.07.2004 od 07:00 hodin. RO
rozhodla poskytnout finanční příspěvek ve výši 2.000,- Kč.
------------------------------ 16. zasedání rady obce - 4.8. 2004 -----------------------------≈ KÚÚK předložil RO žádost o udělení licence dopravci Karel Kavka - „KAVKA“ na
provozování veřejné linkové osobní dopravy vnitrostátní na lince Louny – Kounov s datem
zahájení provozu od 01.05.2005. RO souhlasí s udělením licence.
≈ RO projednala žádost společnosti Český Mobil a.s. o pronájem části budovy ZŠ Cítoliby –
půdy za účelem umístění telekomunikačního zařízení za roční nájemné ve výši 36.000,- Kč.
RO souhlasí s umístěním uvedeného telekomunikačního zařízení a s předloženou smlouvou o
nájmu části nemovitosti.
≈ MUDr. Anna Weberová požádala RO o úhradu nákladů na provoz zdravotního střediska v
původních prostorách u Mockerů za období 01 – 06 / 2004 v celkové výši 39.960,- Kč. RO
souhlasí s úhradou nákladů v celkové výši 39.960,- Kč.
≈ Zpracovatel Úpn SÚ Cítoliby k výstavbě v Škroupově ulici Ing. Antonín Olžbut předložil RO
stanovisko k územnímu plánu, konkrétně ke stavbě autodílny na parcele č. 722/10. RO
rozhodla o projednání stanoviska ve stavební komisi.
≈ SDH Cítoliby požádal Obec Cítoliby o převod 2 kusů vozidel CAS 32 T 148 z majetku
Armády ČR do majetku Obce Cítoliby – Sbor dobrovolných hasičů za minimální cenu. Tyto
vozy by sloužily ke zkompletování jednoho do funkčního stavu a jeho následného prodeje.
Peníze, které budou za prodaný vůz obdrženy, budou použity na zakoupení nové soutěžní
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výstroje a výzbroje. RO souhlasí s převodem 2 kusů vozidel dle výše uvedeného.
≈ Místní knihovna v Cítolibech požádala RO o zakoupení 1 kusu čtecího zařízení čárových
kódů z důvodu přechodu na jednotnou elektronickou evidenci půjčování knih s Městskou
knihovnou v Lounech. RO souhlasí se zakoupením čtecího zařízení.
----------------------------- 17. zasedání rady obce - 18.8. 2004 -----------------------------≈ Pan Radomil Šolc předložil RO ke schválení fakturu č. 9/04 za již provedené práce na
restaurování kamenného sloupu Nejsvětější Trojice v Cítolibech dle smlouvy o dílo v celkové
hodnotě 115.000,- Kč. RO souhlasí s úhradou faktury v uvedené výši.
≈ Ing. Petr Čermák předložil RO návrh ceny urbanistické studie na území Cítoliby –
Chlumčanská ul. Navržená cena činí 25.300,- Kč. RO souhlasí s výše uvedenou cenou.
≈ RO projednala nabídky na pořízení celkem 6 ks odpadkových košů. RO vybrala jako
zhotovitele odpadkových košů pana M. Kubištu z Líšťan.
≈ Pan Oldřich Honka požádal RO o poskytnutí zámkové dlažby tl. 10 cm a obrubníků k
zadláždění vjezdu na dvůr domu č.p. 54 v Cítolibech dle přiloženého nákresu – jde celkem o
plochu 70 m2. RO souhlasí s poskytnutím požadovaného materiálu.
≈ Pan Bedřich Ambrož požádal RO o poskytnutí informací k rekonstrukci Sloupu Nejsvětější
Trojice, které budou zveřejněny na jeho webových stránkách o obci Cítoliby. Požadované
informace viz. přiložený dotazník. RO souhlasí poskytnutím požadovaných informací.
------------------------------ 18. zasedání rady obce - 1.9. 2004 -----------------------------≈ S ohledem na zahájení stavby vodovod Na Aleji je nutné provést změnu rozpočtu, starosta
obce navrhuje převést níže uvedenou částku z rozpočtu na „Revitalizaci Bažantnice“. Celková
cena stavby činí 887.670,- Kč, v obecním rozpočtu je vyčleněna částka 300.000,- Kč, výše
spolufinancování SvS činí 100.000,- Kč, je nutné doinvestovat celkem 487.670,- Kč. RO
souhlasí se změnou rozpočtu a doporučuje ZO úpravu rozpočtu schválit.
≈ RO projednala smlouvu o poskytnutí dotace na opravu sloupu Nejsvětější trojice od
Ústeckého kraje v rámci dotace na projekt „Restaurování kulturních památek – soch v
Cítolibech“. Celková výše dotace činí 450.000,- Kč, celková cena oprav činí 750.000,- Kč, obec
se podílí částkou 300.000,- Kč. RO s využitím dotace a podpisem předložené smlouvy.
≈ Místostarosta přednesl RO návrh na zjištění odhadu stavebních prací na Obecním domě,
č.p. 329 a současně nutnost zajistit prostředky v rozpočtu obce na případné nutné opravy. RO
souhlasí s potřebou zjištění nutných stavebních úprav a jejich ceny.
≈ RO projednala návrh na opravu Cítolibských soch. RO doporučuje využít dotační titul z
Programu obnovy vesnice.
------------------------------ 19. zasedání rady obce - 15.9. 2004 -----------------------------≈ Vzhledem k rozbití původní desky se jmény na pomníku padlých spoluobčanů v letech 19381945 byl RO předložen návrh na opravu. RO souhlasí s opravou pomníku.
≈ KÚÚK zaslal RO žádost o vyjádření k udělení licence na veřejnou linkovou osobní
vnitrostátní dopravu společností ČSAD BUS na linkách: 560060 Louny – Řevničov – Nové
Strašecí – Kladno, 560061 Louny – Řevničov – Nové Strašecí – Praha, 560040 Louny –
Pnětluky – Kounov, 560090 Louny – Ročov – Řevničov, 560150 Louny – Cítoliby –
Chlumčany - Vlčí. RO souhlasí s udělením licence na všech uvedených linkách.
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----------------------------- 20. zasedání rady obce - 29.9. 2004 -----------------------------≈ RO projednala předložené návrhy pana Roberta Janáka z Líšťan na opravu pomníku
padlých spoluobčanů v letech 1938-1945. RO vybrala návrh na opravu zhotovením pískovcové
desky s fasetou po obvodu, stojící na zemi na nízkém hranolovém podstavci v celkové hodnotě
8.675,- Kč
≈ Alena a Libor Vohánkovi předložili RO žádost o poskytnutí cca 100 m3 zeminy na vyrovnání
pozemku u čp. 70, Lounská ulice, Cítoliby. RO souhlasí s poskytnutím 50 m3 zeminy.
≈ Obce Opočno, Touchovice, Hřivice a Mutějovice požádaly svazek obcí „Mikroregion
Lounské Podlesí“ o vstup do tohoto sdružení. RO žádost projednala a doporučuje ZO její
schválení.
≈ Starosta obce předložil RO soubor novelizovaných předpisů pro organizaci a řízení
Obecního úřadu v Cítolibech. RO předložené předpisy projednala a doporučuje ZO jejich
schválení.
≈ TJ zrakově postižených ZORA Praha zaslala na adresu OÚ 3 ks kalendáře na rok 2005 a
žádost o finanční příspěvek. RO schválila finanční příspěvek ve výši 500,- Kč.
----------------------------- 21. zasedání rady obce - 13.10. 2004 -----------------------------≈ Pracovnice OÚ předložily RO zprávu o stavu finančních prostředků, cenin, pohledávek a
závazků k 30.09.2004. RO vzala předloženou zprávu na vědomí.
≈ Paní Klára Karbanová předložila RO žádost o příspěvek na zasíťování parcely č 724/20 v
katastru obce Cítoliby. RO žádost projednala a uvádí, že uvedená parcela je v lokalitě, na
kterou se v současné době připravuje změna územního plánu. O příspěvek bude možné
požádat po projednání druhé změny územního plánu, které by mělo proběhnout do konce
roku 2004.
≈ KÚÚK informoval o nárůstu příspěvku na dopravní obslužnost v roce 2004 v celkové výši
14.340,- Kč/rok. Celková částka na dopravní obslužnost za rok 2004 bude tedy činit 57.184,Kč. RO vzala předloženou informaci na vědomí.
≈ Heraldická kancelář "Dauphin", Roudnice nad Labem předložila nabídku na zhotovení
obecních symbolů (znaku, vlajky). RO předloženou nabídku projednala a pověřila pracovníky
OÚ zjištěním ceny.
≈ Revizní komise RO předložila zápis z kontroly provedené dne 07.10.2004, která se týkala
kontroly knihy došlých faktur a splatnosti faktur. Revizní komise nezjistila žádné nedostatky.
RO vzala přeloženou zprávu na vědomí.
≈ RO projednala předložený "Pasport oprav komunikací v obci Cítoliby" zpracovaný Projekční
kanceláří Ing. Pavla Adamce ze Žatce. RO doporučuje všem přítomným prostudovat
předložené materiály a připravit se na příští zasedání RO, kde bude uvedený "Pasport" řádně
projednán.
----------------------------- 22. zasedání rady obce - 27.10. 2004 ----------------------------≈ Byla zjištěna cena nabízeného zhotovení obecních symbolů (znaku, vlajky), tato činí cca
20.000,- Kč. RO rozhodla o postoupení nabídky ZO.
≈ RO řádně projednala předložený "Pasport oprav komunikací v obci Cítoliby" zpracovaný
projekční kanceláří Ing. Pavla Adamce ze Žatce a rozhodla, že priority pro postupné opravy
komunikací budou stanoveny na příštím zasedání RO.
≈ Pracovnice Místní knihovny předložily RO ke schválení nový Knihovní řád, včetně Směrnice
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o nakládání s osobními údaji uživatelů a Ceníkem placených služeb a poplatků. RO předložený
Knihovní řád, včetně příloh schválila.
≈ Starosta předložil RO návrh na drobné opravy Kostela sv. Jakuba v Cítolibech - je nutné
opravit střechu, která byla poškozena v loňském roce větrem, dále je třeba vyčistit okapy,
které jsou ucpány a voda poškozuje omítku kostela. Okapy navrhli vyčistit dobrovolní hasiči a
na opravu střešní krytiny by se sjednal pokrývač. RO návrh projednala a požaduje zjištění
ceny oprav a dále souhlas děkana Římskokatolické církve s těmito udržovacími pracemi a o
vyjádření v jaké výši by se Římskokatolická církev na financování oprav podílela.
≈ RO byl předložen zápis z kontrolního dne restaurování sloupu Nejsvětější Trojice v
Cítolibech, který se konal 21.10.2004. RO vzala předložený zápis na vědomí.
≈ Revizní komise RO předložila zápis z kontroly provedené dne 15.10.2004, která se týkala
kontroly pokladní knihy a stavu pokladní hotovosti. Revizní komise neshledala žádný rozdíl
mezi účetním a fyzickým stavem. RO vzala předloženou zprávu na vědomí.
≈ ČSAD zaslalo na OÚ Cítoliby výzvu k učinění všech rozhodujících úředních kroků vedoucích
k revokaci Usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 16.9.2004 pro nezákonnost a k
uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě. RO
vzala předloženou výzvu na vědomí.
≈ ČSAD zaslalo na OÚ Cítoliby informační dopis o Integrovaném odbavovacím systému, které
zavádí do používání. RO vzala předloženou informaci na vědomí.
≈ Starosta předložil RO nabídku na koupi samojízdného žacího stroje AJ od výrobce AGS
JIČÍN a.s., rok výroby 1998, v dobrém technickém stavu za celkem 45.000,- Kč, původní
pořizovací cena činí 200.000,- Kč. RO požaduje znát stav rozpočtu a možnost financování
koupě nabízeného stroje.
≈ Starosta předložil návrhy úprav vyhlášek před jejich předložení ZO. Jedná se o vyhlášky
2/2004 O příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol a školních
družin; 3/2004 O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů a stavebního odpadu; 4/2004 O místních poplatcích. Dále
byla předložena Vnitřní směrnice OÚ o výši plateb za poskytované služby. Předkládané
vyhlášky budou zaslány ke kontrole AK Trkovský a pí. Serafínové z Úřadu pro zastupování
státu. RO souhlasí s předložením vyhlášek a směrnice ZO.
----------------------------- 23. zasedání rady obce - 10.11. 2004 -----------------------------≈ Společnost EKOSTAVBY Louny s.r.o. zaslalo RO uznání reklamace na stavbě "Plynofikace
obce Cítoliby" dle smlouvy o dílo č. 52432 ze dne 19.1.1998. RO pověřila starostu dalším
jednáním při vyřizování této záležitosti.
≈ Starosta obce předložil RO cenovou nabídku na opravu střechy kostela sv. Jakuba v
Cítolibech od firmy Žižka v celkové výši 40.000,- Kč. RO vzala předložený návrh na vědomí a
pověřila starostu dalším jednání s děkanem Římskokatolické církve.
≈ Ředitelka ZŠ Cítoliby Mgr. Jana Vurbsová a pí Martina Čechová předložily RO žádost o
udělení výjimky školskému zařízení na školní rok 2005 - 2006. Informovaly RO o Rámcovém
vzdělávacím programu, který bude od roku 2007 závazným a jediným vzdělávacím
programem základních škol a o jeho uvedení do praxe v ZŠ Cítoliby. RO vzala předloženou
zprávu na vědomí, pracovnicím OÚ ukládá zpracování žádosti o výjimku pro ZŠ a doporučuje
ZO ke schválení.
≈ Jan Šebánek předložil RO žádost o proplacení práce, na opravě sochy Neptuna (na zdi domu
č.p. 59). Jednalo se o zhotovení a umístění chybějícího trojzubce - cena 2.500,- Kč, cena je
včetně zhotovení formy, která zůstává použitelná a při další ztrátě trojzubce by cena zhotovení
činila již jen 700,- Kč. RO souhlasí s proplacením.
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≈ Místostarosta předložil RO návrh na zalesnění Bažantnice, konkrétně pozemků
bezprostředně přilehlých k stávající Bažantnici (bývalý ovocný sad), namísto realizace
původního návrhu Ing. Grünerové ponechat toto území jako louku. Místostarosta uvedl, že na
zalesnění těchto pozemků je možnost získání dotace od MZČP - HRDP (horizonální program
rozvoje venkova). RO souhlasí s předloženým návrhem na zalesnění.
≈ Stavební komise předložila RO návrh na projekční řešení opravy průtahových komunikací v
obci a ulici B. Němcové. Stavební komise navrhuje, aby na opravy nájezdů z hlavních ulic byly
použity prostředky z finančního vyrovnání za reklamaci po plynofikaci obce a navrhuje, aby
starosta zajistil nabídkovou cenu od společnosti EKOSTAVBY Louny s.r.o.. Dále stavební
komise navrhuje, aby starosta zahájil jednání s projektantem Ing. Adamcem, aby na příští rok
počítal s projekční činností pro obec Cítoliby v objemu cca 200 tis. (bude upřesněno v lednu).
Dále navrhuje, aby p. Makarius projednal s Energetikou posílení sítě v ulici Na Aleji z důvodu
přípravy osmi nových stavebních míst. Stavební komise projednala návrh Ing. Arch. Čermáka
na zastavění parcel u Chlumčan a doporučuje zadat zpracování studie. RO souhlasí s návrhy a
řešeními stavební komise a ukládá členům RO výše uvedená pověření.
≈ Pracovnice OÚ předložily RO zprávu o stavu finančních prostředků k 31.10.2004 a
předpoklad čerpání rozpočtu k 31.12.2004. RO vzala předloženou zprávu na vědomí.
≈ Pracovnice OÚ předložily RO návrh na zakoupení druhé počítačové sestavy z důvodu
nárůstu pracovních úkonů OÚ, při kterých se využívá počítačové techniky. RO byly předloženy
cenové nabídky 2 společností v cenovém rozsahu cca 29.000,- Kč. Dále předložily návrh na
zakoupení nového monitoru LG - LCD 17' v hodnotě cca 10.000,- Kč, který by byl ponechán u
stávající počítačové sestavy na OÚ a stávající monitor by byl umístěn do knihovny. Monitor
užívaný v knihovně je již ve špatném technickém stavu. RO souhlasí.
≈ Starosta předložil RO návrh na prodej žacího stroje SH, který již nemá v našich podmínkách
využití, dále starosta navrhuje zakoupení nabízeného stroje v celkové hodnotě 49 tis. Kč z
prostředků rozpočtovaných v roce 2004. RO souhlasí se zakoupením.
---------------------------- 24. zasedání rady obce - 24.11. 2004 -----------------------------≈ Starosta informoval o jednání s děkanem Římskokatolické církve, který souhlasil s nabídkou
dobrovolných hasičů na vyčištění okapů kostela sv. Jakuba, opravu střechy zařídí sám a na
kulturních akcích v kostele se domluví osobně se zájemci.
≈ Ředitelka ZŠ Cítoliby Mgr. Jana Vurbsová předložila RO informace pro budoucí spolupráci
v oblastech: sběr starého papíru, předvánoční sbírka pro psí útulek, výstava v kostele sv.
Jakuba, osvětlení před školou při živém betlému – osvětlení stánků.
≈ KÚÚK předložil RO informaci o změnách jízdních řádů k 12.12.2004 v linkové autobusové
dopravě Ústeckého kraje a doporučení k uzavírání smluv na ostatní dopravní obslužnost.
≈ OÚ Líšťany nabízí RO pro zimní období pluhování místních komunikací v obci Cítoliby
traktorem Z 7245 s tím, že tyto služby by byly kompenzováním výpomoci při sečení větších
zatravněných ploch v obci Líšťany technikou OÚ Cítoliby. Případné rozdíly v nákladech by se
vyrovnaly po vyhodnocení na konci roku. Na uvedené služby navrhuje uzavřít smlouvu. RO
souhlasí.
≈ Pan Petr Podzemský předložil RO návrh oplocení sloupu Nejsvětější Trojice v cenové relaci
cca 13.000,- Kč za běžný metr. RO pověřuje stavební komisi zjištěním potřebné délky
oplocení. Pověřuje OÚ zahrnout oplocení sloupu do programu žádostí o dotace.
≈ Pí Blanka Hejlíková předložila RO návrh vnitřní směrnice zpracované společností EU –
projekt, s.r.o. Louny, která řeší povinnost vytvořit Systém finanční kontroly podle zákona
320/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Zároveň žádá RO o jmenování konkrétních osob,
které jsou z titulu této směrnice příkazce operace a správce rozpočtu. RO předloženou
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směrnici schválila a jako příkazce operace určuje p. Václava Karbana a jako správce rozpočtu
pí Helenu Typoltovou.
≈ RO projednala návrh předpokládaných investičních položek rozpočtu obce na rok 2005. RO
ukládá všem členů rady předložit na příštím zasedání podněty a návrhy.
Cítoliby 29.11.2004
Blanka Hejlíková, Eva Parkmanová, Josef Neudert, Václav Karban

Výsledky voleb
-------------------- Volby do Evropského parlamentu 11. - 12. 6. 2004 -------------------Počet osob zapsaných do výpisu seznamu voličů celkem
756 osob
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky
243 osob
Volební účast
32,14 %
1.
ODS
91 hlasů
2.
KSČM
75 hlasů
3.
SNK sdr. nezávislých a Evropští demokraté
24 hlasů
4.
ČSSD
17 hlasů
5.
Nezávislí
9 hlasů
6.
KDU - ČSL
7 hlasů
7.
Strana zelených
4 hlasy
8.
Unie liberálních demokratů
4 hlasy
Po dvou hlasech obdržely Strana demokratického socialismu, Sdružení nestraníků, Balbínova
poetická strana, Nezávislá iniciativa.
Po jednom hlasu obdržely Humanistická aliance, Dělnická strana, Strana práce, Strana
venkova - spojené občanské síly, Strana za životní jistoty.
-------- Volby do Krajského zastupitelstva Ústeckého kraje 5. - 6. 11. 2004 -------Počet osob zapsaných do výpisu seznamu voličů celkem
759 osob
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky
259 osob
Volební účast
34,12 %
Z 22 stran zaregistrovaných v Ústeckém kraji, jich 12 obdrželo hlasy od občanů Cítolib.
1.
ODS
119 hlasů
2.
KSČM
74 hlasů
3.
ČSSD
32 hlasů
4.
Nezávislí
10 hlasů
5. - 6. KDU - ČSL
6 hlasů
Evropská strana důstojného stáří
6 hlasů
7.
SNK - Sdružení nezávislých
4 hlasy
Po dvou hlasech obdržela Unie svobody - Demokratická unie, Spojené občanské síly a Evropští
demokraté.
Jeden hlas obdržela Strana zelených a Sdružení pro zdraví, sport a prosperitu.
Cítoliby 6.11.2004

Blanka Hejlíková
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Mateřská škola
Od začátku nového školního roku uplynuly dva měsíce a zážitky z prázdnin vystřídaly zážitky
ze setkání s novými i starými kamarády. Do našeho kolektivu jsme v září přivítali dvě holčičky
a jednoho chlapce, v průběhu roku k nám přijdou další dvě děti. Celkem je nás 26 a již třetím
rokem převažují chlapci.
Koncem září jsme byli na výletě v lese, hub jsme našli pomálu, zato ale děti našly lesní skřítky,
kteří jim poradili, co vše se v lese skrývá. Skřítky jsme pozvali do naší školky, kde jim děti z
přírodnin postavily domeček a slíbily, že budou sbírat starý papír, aby ochránily stromy před
kácením.
V říjnu většina dětí onemocněla neštovicemi, ale nyní jsme již v plném počtu a můžeme si
společně hrát a těšit se na přicházející zimu, se kterou jsou kromě Vánoc spojeny i návštěvy
divadel. V minulých letech jsme jezdili do mosteckého Divadla Rozmanitostí a Divadla v
Postoloprtech. V letošním roce se těšíme na návštěvy nově otevřeného Vrchlického divadla v
Lounech.
Kromě výchovné činnosti došlo v naší škole i k některým provozním změnám. Od srpna je v
budově školky zdravotní středisko. Zároveň jsme zahájili svou první topnou sezonu bez topiče
a objednávek uhlí, nyní vše nahradilo tepelné čerpadlo využívající tepelnou energii ze země. Je
to projekt zajímavý a v našem širokém okolí zatím ojedinělý. Pokud budete mít zájem
shlédnout tento topný systém, zveme Vás tímto k jeho prohlídce.
Cítoliby 5.11.2004
Alena Němcová, ředitelka

Základní škola
Školní rok 2004-2005 je školním rokem připravovaných změn. Během hlavních prázdnin
byla zahájena úprava interieru školy v podobě sledu nejrůznějších řemeslných činností. Byl
zakoupen z části nový školní nábytek a nemalé prostředky investovány do nákupu nových
učebních pomůcek a softwarového vybavení.
Vedení školy se snaží nejrůznějšími aktivitami získávat pro školu mimorozpočtové prostředky,
které materiálním způsobem obohatí vzdělávací proces a umožní škole zapojení se do
připravovaného Rámcového vzdělávacího programu určeného základním školám, který od
roku 2007 bude závazným a jediným vzdělávacím programem základních škol. Program byl
zpracován výzkumným ústavem pedagogickým a naše škola s tímto ústavem spolupracovala
při vzdělávání žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí. Rámcový vzdělávací program je
dokument programový a školy budou mít povinnost připravit si podle něj svůj vlastní
vzdělávací program. Naše škola tuto přípravnou fázi již zahájila a v roce 2005 by se ráda
zapojila už do jeho ověřování. Přednosti tohoto programu spatřujeme v tom, že žáci budou
pracovat v malých skupinách s maximálním materiálním vybavením a zabezpečením. Výuka
se bude moci členit podle individuálních potřeb žáků, jejich schopností a dovedností, volit
nejrůznější vzdělávací postupy, odlišné metody a formy práce. Také hodnocení žáků bude
zcela odlišné. Žáci se budou moci účastnit vzdělávacího procesu i mimo školu, ve speciálních
střediscích zaměřených na nejrůznější vzdělávací problematiku, upřednostňována bude výuka
v přírodě, koordinace teorie s praxí ve formě ozdravných pobytů pro žáky 5. ročníků
dotovaných Krajským úřadem. Bude záležet na každé škole, jak kvalitní a také atraktivní
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koncepci pro své žáky zpracuje. Při realizaci programu bude možné zapojení školy do
nejrůznějších projektů podporovaných z evropských strukturálních fondů. Další projekty
budou podstatným prvkem v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a ředitele
školy.
Jsme si vědomi, že chystané změny nebudou jednoduchou záležitostí, budou vyžadovat
maximální tvůrčí činnost a odpovědnost všech pedagogů, ale také věříme, že nám všem,
žákům, rodičům i učitelům, přinesou radost a uspokojení ze vzájemné spolupráce a z prvních
pozitivních výsledků.
Cítoliby 3. 11. 2004
Jana Vurbsová, ředitelka
ZŠ v Cítolibech pořádá každou středu a čtvrtek od 07:30 do 08:00 hodin a odpoledne od
12:00 do 15:00 hodin sběr papíru a předvánoční sbírku pro psí útulek v Libčevsi (psí
konzervy, suchá strava, staré deky, polštáře, koberce).
Srdečně Vás tímto zveme na výstavu školních betlémů, výtvarných prací a
vanočních přání, která se bude konat v úterý 21.12.2004 od 17:00 hodin v kostele
sv. Jakuba v Cítolibech. Po skončení se budou následovat Vánoční trhy před
budovou ZŠ.

Místní knihovna
Nového je v knihovně v Cítolibech opravdu hodně. Počítač s tiskárnou, ruční scaner na čtení
čárových kódů. Jsou tu dva krásné regály na dětskou literaturu a stůl pod počítač. Na nově
vymalovaných zdech visí originální výzdoba. Od září 2004 si mohou čtenáři vybírat i z fondu
lounské knihovny (8.600 svazků) a díky programu Clavius je evidence přehlednější a rychlejší.
Během jara se do knihovny přišly podívat děti z Mateřské i Základní školy. Přijďte se i Vy
podívat a půjčit si knihy a časopisy. Je z čeho vybírat. Jsme tu každý čtvrtek od 15 do 17 hodin.
V pondělí a ve středu mohou všichni zájemci využívat internet.
Cítoliby 22.11.2004
Věra Pokorná
Ve dnech 20. - 28.09.2004 konala v předsálí Dělnického domu Výstava historických
pohlednic Cítolib. Vystavené originály pohlednic a obrazů Cítolib laskavě zapůjčili Jaroslav
Rychtařík, Bohumil Roedl, Růžena Rybková a Miroslava Mockerová, za což jim tímto ještě
jednou děkujeme. Výstavy se zúčastnilo okolo 60 návštěvníků a děti z Mateřské i Základní
školy. Mezi vystavenými byla i nejstarší známá pohlednice Cítolib z roku 1898 od vydavatele
Theodora Venty psaná a poslaná 24. října 1898 do Prahy. Zvětšené kopie vystavovaných
pohlednic jsou k vidění na chodbě Obecního úřadu. Podle ohlasů můžeme konstatovat, že se
výstava opravdu líbila, z tohoto důvodu bychom chtěli další výstavu dokumentů a fotografií
spojených s obcí uspořádat na jaře příštího roku. Pokud by někteří ze spoluobčanů vlastnili
zajímavé dokumenty k historii obce, ať už písemné či obrazové, rádi bychom je tímto požádali
o jejich zapůjčení na Obecní úřad. Děkujeme
Cítoliby 24.11.2004
Věra Pokorná, Blanka Hejlíková
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Nadační fond K. B. Kopřivy
Zájemci z Cítolib si mohli poslechnout přímo v Rudolfinu v Praze ve výborném provedení
Pražského komorního orchestru a Kühnova smíšeného sboru pod vedením dirigenta Jiřího
Stárka hudbu, která vznikla a byla hrána v Cítolibech. Koncert připravil pro program
Pražského jara PhDr. Zdeněk Šesták, který byl vděčnými posluchači vytleskán na konci na
pódium. Nadace ve spolupráci s Obecním úřadem zajistila lístky (přispěla na každý částkou),
dopravu a květiny. Doufám, že příště uslyšíme cítolibské mistry přímo v kostele sv. Jakuba
(vše záleží na finančním zajištění celé akce).
Cítoliby 22.11.2004
Věra Pokorná

Kostel sv. Jakuba v
Cítolibech
Od dubna do 22. října přišlo do našeho kostela 222 návštěvníků, z toho 45 náhodných (to jsou
ti kteří využily příležitosti, když byl kostel otevřený při úklidu) a 150 objednaných předem,
nebo takových, kteří mi volali, když na místě zjistili, že kostel otvírám.
Konaly se zde dvě bohoslužby – jedna s křestem a druhá poutní na sv. Jakuba, kterých se
účastnilo 27 lidí. Návštěvníci z největší dálky byli ze Švédska, přivedl je pan Civín, který bydlel
Na Plevně.
Pokud vím, tak nás čeká ještě jeden křest 20.11.2004 a poté tradiční Půlnoční bohoslužba na
Štědrý den ve 22 hodin.
V Cítolibech 17.11.2004
Helena Zdislava Nejedlá

Církev čče
eskoslovenská
husitská v Cítolibech
HISTORIE
Husův sbor Církve československé v Cítolibech byl založen roku 1924. Ale již od roku 1921 zde
působil farář Jakub Havlíček. V letech 1925 až 1929 byla místní farnost spravována z Loun a to
až do příchodu faráře Eduarda Globočníka. Toho v roce 1931 vystřídal Antonín Javorský, který
zde působil až do roku 1946. Jméno faráře, který následoval jistě není nutné v Cítolibech
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připomínat. Byl to Ladislav Kozel, který organizoval nejrůznější společenské aktivity v době,
kdy to nebylo v naší tehdy lidově demokratické vlasti zcela běžné. Někteří bratři a sestry na
něho vzpomínají dodnes. Od roku 1962 jej na dlouhá léta nahradila Milena Beranová, jedna z
prvních žen, které se staly farářkou. V šedesátých a sedmdesátých letech vedla mládež nejen v
Cítolibech, ale i v Lounech. Za dobu jejího působení byla v roce 1965 vybudována nynější
modlitebna, která vznikla rekonstrukcí stodoly sloužící jako výkupna zeleniny. Ta nahradila
zabavený dřevěnný kostelík v areálu cítolibského zámku. Po její nedávné smrti v roce 2003
byla obec administrována nejprve bratrem kazatelem Ivo Šimůnkem z Peruce a poté bratrem
farářem Jurajem Dovalou z Loun. Toho v letošním roce nahradila sestra farářka Helena
Smolová rovněž z Loun, které pomáhá pastorační asistent Ing. Ivo Kraus. Náboženská obec
měla v padesátých letech 3300 členů a dnes jich zůstává odhadem 340. Přifařené politické
obce byly: Bedřichovice, Břinkov, Blšany, Brloh, Brodec, Cítoliby, Divice, Hořany, Hříškov,
Hvížďalka, Chlumčany, Líšťany, Ročov, Senkov, Kocanda, Smolnice, Úlovice, Nová ves, Vlčí,
Zbrašín. Za dobu své existence měla několik bohoslužebných středisek a to v Blšanech,
Divicích, Chlumčanech, Líšťanech, Hořanech, Ročově, Senkově a Vinařicích.
SOUČASNOST
Pravidelná bohoslužebná shromáždění se konají každou neděli od 14. hodin v cítolibské
modlitebně, ul. V Poustkách 76. Poslední neděli v měsíci se začátek posouvá až na 17. hodinu,
kdy příjíždí sestra farářka z Loun sloužit svátost večeře Páně. Objekt je opravený a dobře
udržovaný. Ve farní kanceláři, kde je možnost posezení, je zajištěno vytápění. V letošním roce
bylo též vybudováno zcela nové sociální zařízení. Bohoslužby jsou opět vysluhovány s
hudebním doprovodem. V letošním roce se konala také poutní annenská pobožnost v divické
kapli, kde zásluhou vinařického starosty pana Valeše byly opět zaskleny okna. Náboženská
obec disponuje ještě zvonicí v Brloze, která stále ještě nabízí možnost zvonění díky obětavosti
pana Švestky, který ji již léta udržuje.
Husitská církev stále sbírá kvalitní obnošené šatstvo pro charitativní účely. Případní dárci
mohou vše předat nejlépe v úřední hodiny od 13-15 hodin nebo v neděli před bohoslužbou.
Textil lze též přenechat zabalený do igelitového pytle za dveřmi modlitebny. Materiály jsou
pak tříděny. Část je předána přímo potřebným, část dodána do Armády spásy či jiným
organizacím. Některé nepoužitelné oděvy jsou dále zpracovávány, např. jsou párány pleteniny,
které jsme dodali do chráněné dílny pro mentálně postižené. Šijí se též oblečky na panenky
pro asi 90 dětí 8. základní školy v Lounech.
Pracovnice církve, které jsou zde zaměstnány na veřejně prospěšné práce na dotace od Úřadu
práce zajišťují též úklid v domáctnostech starých a nemocných občanů. Lze si například
objednat mytí oken, vyprání záclon, čištění koberců či přinesení nákupu nebo léků.
Doporučený dobrovolný příspěvek za 1 návštěvu činí 50,- Kč. Vzdálenější obce dle dohody.
Další informace o této sociální službě můžete žádat u paní Nejedlé na telefonním čísle
736459371. Husitská církev dále zajistila úklid v katolickém kostele v Cítolibech i v Brloze a
podílela se na vyklizení půdy v cítolibské základní škole.
Mezi nejzajímavější pořádané kulturní akce lze zařadit Živý Betlém, hudební vystoupení
skupiny Tehila, koncert křesťanských songů Jana Kysely a besedu na téma Evoluční teorie s
kreacionistou panem Pavlem Kábrtem. V červnu letošního roku po letech navštívil cítolibský
Husův sbor také pražský biskup Mgr. Karel Bican, aby zde vysloužil svátost biřmování a
konala se zde 2 krát vikariátní konference duchovních.
V příštím roce jsou všichni členové církve ale i hosté srdečně zváni na slavnostní výroční
shromáždění, které se bude konat v neděli 30. ledna od 17. hodin v modlitebně. Program:
bohoslužba, čtení výroční zprávy, schválení záměrů na příští rok, volba nového předsedy rady
starších za odstupujícího Michala Gábora, diskuze s občerstvením. Hlavní vánoční bohoslužba
se bude konat v neděli 26.12. od 17. hodin.
Kontakty na Církev československou husitskou:
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pastorační asistent Ing. Ivo Kraus: 608912191
farářka Mgr. Helena Smolová: 606120673
farnost Louny: 415658186 (8-12 hod.), později 415654546;
internetové stránky: www.monteko.cz/citoliby
Louny 24.11.2004

Bůh Vám žehnej. Ing. Ivo Kraus

Rybolov v rybníku
Bažantnice
V současné době se o údržbu rybí násady v místním rybníku starají dobrovolníci z řad
cítolibských rybářů. V minulých letech bylo opraveno stavidlo, nasazeny všechny druhy
sladkovodních ryb a kachny. Díky těmto zásahům je nyní rybník ideální pro sportovní rybolov.
V letošním roce se na rybníku v Bažantnici konaly dva rybářské závody. První 24.07.2004 byl
vyhrazen pro dětskou generaci rybářů, ten druhý 25.09.2004 byl určen pro dospělé. Účast se
pohybovala v obou případech okolo 20 soutěžících. Děti byly za své výkony oceněny, na místě
bylo připraveno občerstvení. Veřejnost mnoho zájmu neprojevila, což bychom rádi do
budoucna změnili. Uvítali bychom v řadách rybářů více dětí a mládeže.
Cítoliby 24.11.2004
Vlastimil Studený

Sportovní klub Cítoliby
Po úspěšném tažení v jarním kole postoupil A tým opět mezi elitu bývalého okresu Louny.
Jako nováček okresního přeboru si nevedl špatně a s 22 body obsazuje na podzim pátou
příčku, kéž by se tak vedlo i v jarním kole (hraje se podzim + jaro).
Pro potěšení jsme opět přihlásili B mužstvo po roční přestávce do okresní III. třídy skupiny A,
aby si mohli zahrát ti starší a přebytek dorostenců. A nevedou si špatně, jsou též na páté
pozici. Hlavně ať vydrží s úspěchem hrát i v jarním kole 2005.
Dorostenci, kteří hrají ve společné soutěži OFS Chomutov a Louny jsou až desátí, zdálo by se,
že jim to nekope, ale opak je pravdou. Jen ta disciplína a morálka na hrací ploše je někdy až za
hranicí pravidel kopané, tak se stalo, že družstvo celkem 6x nedohrálo utkání v plném počtu,
bohužel. Ve vedení tohoto družstva je do jara 2005 potřeba udělat radikální řez. Věřím, že se
to podaří!
Kapitolou samo o sobě je družstvo žáků, je jich zaregistrovaných 32. Pod vedením pana Jochy
a manželů Hronkových si vedou úspěšně a jsou na třetím místě okresního přelomu starších
žáků. Zde je nutné ještě vyzdvihnout zájem rodičů o hru jejich ratolestí, hojně chodí fandit, což
se pozitivně projevuje na hře i chování na hrací ploše. Jen tak dál!
05.06.2004 jsme pořádali ve spolupráci s místním babincem, obecním úřadem a SDH Dětský
den v areálu nového hřiště. Děti si mohly vysoutěžit spoustu odměn, z letadla byly shozeny
bonbony, zařádit si v pěně a zahrát fotbal. Pro všechny přítomné bylo připraveno občerstvení
a účast byla velmi dobrá.
Závěrem Vás chci informovat, že byla v letošním roce provedena rekonstrukce celého
sociálního zařízení v Sokolovně, vykoupeny pozemky pod hrací plochou horního hřiště od
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Statku Chlumec a.s. a též jeho rekultivace, kterou provedli profíci z Blšan u Podbořan. Tyto
akce přišly na 236 tisíc Kč. Chci touto cestou upřímně poděkovat všem dárcům a sponzorům,
bez jejichž pomoci bychom tyto akce nemohli realizovat. Ještě jednou děkujeme!
Cítoliby 25.11.2004
Stanislav
Hádek

Sbor dobrovolných hasičů
Letošní rok jsme zahájili hodnocením předchozího roku 2003 na Valné hromadě SDH, která
se konala 10.01.2004. Poslední týden v lednu jsme uspořádali zimní soustředění členů sboru v
Kovářské (Krušné hory).
Od počátku tohoto roku vyjížděla jednotka SDH Cítoliby celkem k 24 požárům, 1x
odstraňovala padlý strom v obci, 2x vosí hnízda, 2x čerpala vodu ze sklepů rodinných domů,
1x vyjížděla k technické výpomoci, 2x čistila kanalizaci, 2x se účastnila námětového cvičení, 4x
zalévala zeleň v obci a hřiště, zúčastnila se Výročních schůzí jednotek SDH ve Vinařicích a
Postoloprtech, provedla ukázky na Dětském dni v 6 obcích, 2x byla jako záloha ve stanici HZS
Louny a zúčastnila se celkem 5 školení.
Družstvo dětí se zúčastnilo 3. mezinárodní soutěže mladých hasičů v Hoře Svaté Kateřiny,
družstvo žen nás reprezentovalo na domácí soutěži O pohár starosty obce. Muži byli
aktivnější, reprezentovali nás nejen na domácí soutěži O pohár starosty obce, ale i na
soutěžích v požárním sportu v Líšťanech (2x), Veltěžích (2x), Štrbicích, Zeměchách,
Třebívlicích a Sulejovicích. Naše umístění bylo vždy skvělé a dovezli jsme si nejeden pohár.
30.04.2004 jsme za přispění obce již tradičně pořádali "Pálení čarodějnice" - tuto akci
pořádáme zejména pro děti, které za vlastnoručně vyrobené čarodějnice (obrázek, figurka ...
fantazii se meze nekladou) obdržely ceny a poté jsme na ohni spálili čarodějnici, která nám
letos dokonce přiletěla. U večerního táboráku se sešli a popovídali si zase ti starší ...
08.05.2004 se konaly Máje v Dobroměřicích, skupina našich 16-ti tanečníků zde zatančila
Staročeskou besedu a sklidila velký úspěch u Dobroměřických občanů. 15.05.2004 jsme
pořádali Staročeské Máje v Cítolibech a jako každoročně se tato akce setkala s velkým ohlasem
u spoluobčanů. I přesto, že nám letos moc nepřálo počasí, většina vydržela a prošla s námi ves,
na závěr zatančilo celkem 32 tanečníků Staročeskou besedu pod Májkou. Následovala veselice
s hudbou a tancem v hasičské zbrojnici, která se protáhla až do ranních hodin.
05.06.2004 se konal Dětský den na hřišti SK Cítoliby, dětské družstvo SDH předvedlo ukázku
hasičského útoku. Muži poté vytvořili pomocí techniky na hřišti pěnu, která je pro děti stále
velkou atrakcí.
19.06.2004 jsme v prostorách před hasičskou zbrojnicí pořádali soutěž v požárním sportu "O
pohár starosty obce", které se zúčastnily jednotky SDH z okolí. Naše ženy se umístily na
prvním místě a muži na místě druhém. Večer jsme uspořádali posezení s hudbou.
04.09.2004 se silnice před hasičskou zbrojnicí změnily v obrázkovou galerii - již tradičně
probíhalo "Kreslení zážitků z prázdnin", kdy děti za své kresby dostanou ceny. Abychom jim
slunečné odpoledne zpříjemnili, uspořádali jsme pro ně hodinku soutěží s odměnami.
Účast na akcích pořádaných nejen pro děti je stále větší a tak na příští rok chystáme navíc
ještě jednu akci pro děti a rodiče. Zároveň bychom tímto chtěli poděkovat všem, kteří se
konání těchto akcí podíleli nejen osobně, ale i svými příspěvky a dary.
12.10.2004 jsme se naposledy rozloučili s naším dlouholetým a věrným členem, starostou
sboru, panem Zdeňkem Havlem, který zemřel 1.10.2004. V Cítolibech působil jako aktivní
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dobrovolný hasič celých 41 let, za veškerou jeho práci pro sbor a obec mu patří velký dík!
Na přelomu roku nás čeká Valná hromada spojená s volbami nových členů do výboru SDH.
I v příštím roce bychom rádi pokračovali v dosavadní činnosti. Čeká nás mnoho akcí a opravy
hasičské zbrojnice. Děkujeme tímto za spolupráci Obecnímu úřadu v Cítolibech a Městskému
úřadu v Lounech.
Cítoliby 05.11 2004
Zdeňka Neudertová, jednatel SDH

Ó chmele, ó chmele,
sypou se nám věrtele
K uveřejnění další kapitoly z Nových pověstí Cítolibských nastala doba v historii městyse a
jeho okolí nejenže nezanedbatelná, ale každopádně nezapomenutelná, jak mi zajisté dají
zapravdu pamětníci a zejména pamětnice.
Ano, milí čtenáři, konec srpna a začátek září je spojen se sklizní chmele - zeleného zlata.
Městys Cítoliby se nachází v trianglu měst Louny - Žatec - Rakovník a mnozí si pamatujeme,
že v prostorách od "Židovny" do Bažantnice se nacházely chmelnice, ale i na jiných územích
katastru obce.
Z jakých příčin byly chmelnice zlikvidovány by se zajisté zjistilo, ale v dnešní atmosféře
tržního hospodářství není pravděpodobnost pěstování chmele v Cítolibech perspektivní, když
se proslýchá, že některé pivovary (nejen v cizině, prý i v Čechách) kupují lukrativnější
surovinu na výrobu zlatého moku v Číně. Zatím nám - účastníkům exkurze - tuto verzi vyvrátil
šéf pivovaru v Krušovicích.
Žijící pamětnice a pamětníci si zcela určitě pamatují "klasiku" ručního česání. Přijít v ranních
hodinách na chmelnici, zabrat řádek, strhnout "štok", usednout na stoličku a začít. Jenomže
česání nebyl jen proces ruční práce! Všichni víme, že se nemlčelo a jak plynul čas, plynula řeč,
někdy i melodie. Za těch pár dní pobytu na chmelnicích se lidé dozvěděli věcí, jen což! Za doby
před kolektivizací zemědělství určité pospolitosti obyvatel Cítolib se angažovaly u tehdejších
majitelů chmelnic. Někdo k Žateckým, někdo k Mockerům (dolejším i hořejším), k Srbeckým,
k Jindřichům, k Vaicům, ke Keprtům, k Jonášům nebo k Běšínským. Moje babička Borlová
chodila k Jonášům, tam jsem chodil i já s maminkou a naučil se česat. Pochopitelně bez listí a
maximálně tři šišky chmele pohromadě. Později už jsme také chodili "natřásat" chmel do míry
a inkasovat známky - buď kovové nebo lisované z umělé hmoty s vyraženým znakem majitele
chmelnice. Zážitky z doby česání byly k zapamatování po kladné, ale i záporné stránce.
Kladné - povětšinou veselé, kromě tzv. dočesných, které byly všechny veselé. Záporné nebyly
ani tak smutné, jako opovrženíhodné. Z hygienické stránky ovšem! Když někdo potřeboval
nutně na malou, nebo nedejbože na velkou, šel hlouběji do chmelnice, ale pochopitelně ne do
svého řádku! Sympatičtější bylo, když šel do cizí chmelnice. Tento nedostatek byl vyřešen až
po kolektivizaci - ale to už nastala jiná kapitola sklizně zeleného zlata. Začali k nám jezdit
"česáči" z oblastí republiky, kde se chmel nepěstoval.
Z této doby mi uvízl jeden příběh v paměti, z hlediska výkonnosti ručního česání zcela určitě
vyjímečný. To už se v Cítolibech česalo také na chmelnicích tehdejšího JZD. Pamětníci i
pamětnice mi potvrdí, že suverénní jedničkou ve výkonnosti byla paní Antonie Podskalská. Na
chmelnici přicházela ještě za tmy a česala bez přestávky dokud od míry neodešel tehdy pan
Srbecký. V té době začal OV ČSM vydávat pro česáče noviny ČESÁČ nebo CHMELAŘ, už si
nepamatuji. V něm byly uváděny zprávy o aktivitě česáčů, o jejich večerních programech aj.
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Pozornost čtenářů ovšem zaujala evidence rekordů načesaných věrtelů. Jednou se tyto noviny
dostaly do rukou paní Podskalské a ta si kupodivu našla chvíli, aby si přečetla, že jakýsi
student překonal rekord sezóny počtem ŠEDESÁTIOSMI VĚRTELŮ ZA DEN! V Cítolibech na
paní Podskalskou s jejími +- TŘICETIDVĚMA VĚRTELY DENNĚ nikdo neměl, a tak když si
"nový sezónní rekord" přečetla, prohodila "Já se na to ..." a odešla domů.
Kde že ty doby jsou? Když jsme se dokonce na česání a pobyt na chmelnici těšili třeba jen
proto, že uslyšíme zpívat operní árie paní Zázvorkovou, že uslyšíme vyprávět paní Mužíkovou.
Téma chmelařské zapsala i historie filmu ve vynikajícím muzikálu STARCI NA CHMELU.
Domnívám se, že některé historky z chmelnic cítolibských by také stačily na seriál ...
Poslední poznámka k chmelu: nepamatuji si přesně rok, bylo to někdy mezi lety 1957 až 1960,
můj tatínek, jako strojvedoucí, vezl první mechanickou česačku do Chrášťan do Rakovníka česačku Made in England - ale Angličané vyžadovali pouze ručně česaný chmel .....
V Ústí nad Labem 16.09.2004
Ing. Karel Šedivý

Nová služba pro seniory II.
Chtěla bych na požádání paní Pokorné zhodnotit svou činnost pro občany Cítolib, kterou jsem
v dubnu zahájila a informovala jsem o tom v minulém Cítolibském zpravodaji.
S dobrou vůlí jsem se obracela na starší občany, protože mi paní doktorka potvrdila, že často
potřebují pomoc i společnost. Chtěla jsem jim být pomocnicí i přítelkyní, ale objevil se tu
neobyčejný rozpor. Lidé, kteří si mezi sebou i u lékaře postěžují co všechno jim schází a co by
potřebovali, najednou nic nepotřebují. Někteří o tom uvažovali, ale zakázaly jim to děti,
někteří se báli pomluv, že si nechají sloužit, někteří možná sami v životě nikomu nepomohli, a
proto nemohli pochopit, že by jim najednou někdo přišel pomoci bez očekávání jakékoliv
odměny. Byli jistě i jiné důvody, které neznám.
Pravidelně jsem uklízela jen u jedné milé paní z Cítolib. Kdybych nebyla věřící, asi bych se
dostala do deprese, jak moje snaha ztroskotala, ale naštěstí jsem přesto byla užitečná a mám
z toho radost.
Ze začátku jsem hodně času věnovala úklidu kostela. Asi po měsíci se ke mně přidala paní
Burešová, spolu jsme zametly celou půdu v místní základní škole. Pak jsme dostaly za úkol
postupně navštívit všechny členy Církve československé husitské z Cítolib a okolí. Uklízely
jsme katolický kostel v Brloze a kapličky Divicích a Brloze. Po dovolené jsme dostaly velmi
hezký úkol – obléknout spoustu panenek ze školní družiny 8. Základní školy v Lounech. Tak
jsme pilně šily, pletly a háčkovaly. Děti prý byly nadšené!
Já jsem měla navíc za úkol připravit každý čtvrtek povídání na nějaké téma, většinou to bylo
trochu z bible a trochu ze života. Tyto schůzky byly otevřeny pro všechny zájemce, ale většinou
se zúčastnili jen zaměstnanci a pan Kraus s manželkou.
Nedávno se změnila pravidla pro zaměstnání osob na veřejně prospěšných pracích, takže sice
skončíme posledního listopadu, ale od ledna nás pan Kraus může zaměstnat znovu. Dohodli
jsme se společně, že ve všech činnostech, které letos církev a její zaměstnanci zajišťovali,
budeme pokračovat. Což je myslím dobrá zpráva pro všechny, kdo by mohli naší pomoc
potřebovat.
Jsem ráda, že i kostel sv. Jakuba bude příští rok díky tomu přístupný turistům i místním
občanům a že o něj bude postaráno i po stránce úklidu a větrání.
V Cítolibech 17.11.2004
Helena Zdislava Nejedlá
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Kultura v obci
30.04.2004
15.05.2004
24.05.2004
05.06.2004
19.06.2004
19.06.2004
24.07.2004
04.09.2004
23.09.2004
20.09.2004 - 28.09.2004
25.09.2004
03.11.2004
27.11.2004
21.12.2004 od 14:00
24.12.2004 od 22:00

Pálení čarodějnice
Staročeské Máje
Zájezd na Koncert Cítolibských mistrů na Pražském jaru
Dětský den
Výlet na Královské stříbření Kutné Hory
Soutěž O pohár starosty obce v požárním sportu
Dětské rybářské závody v Bažantnici
Kreslení zážitků z prázdnin
Zájezd na Zahradu Čech do Litoměřic
Výstava historických pohlednic Cítolib v předsálí Dělnického domu
Rybářské závody v Bažantnici
Zájezd do Mosteckého divadla na předst. Dalskabáty, hříšná ves
Posezení s programem ZUŠ Louny
Předvánoční výstava školního betléma, výtvarných prací a
vánočních přání ZŠ v kostele sv. Jakuba a před školou
Půlnoční mše v kostele sv. Jakuba v Cítolibech

plánujeme:

leden 2005
únor 2005
březen 2005

duben 2005

Zájezd do Mosteckého divadla na předst. Šakalí léta
Karneval pro děti
Vítání nových občánků Cítolib narozených v roce 2004
Zájezd do Švandova divadla v Praze na představení souboru
Opavského divadla Maryša
Pálení čarodějnice
Jarní posezení s programem
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Užitečné informace
OBECNÍ ÚŘAD v Cítolibech, Zeměšská ul. 219, 439 02 Cítoliby
telefonní kontakt:
e-mailová adresa:
internetové stránky:
úřední hodiny:

kancelář OÚ - E. Parkmanová, B. Hejlíková 415 691 134
starosta - V. Karban
415 653 455
fax, místostarosta - J. Neudert
415 653 457
OU.Citoliby@quick.cz
www.citoliby.wz.cz ; www.obecni-urad.net/citoliby
pondělí
7:30 - 11:00; 12:00 - 17:30 hodin
středa
7:30 - 11:00; 12:00 - 17:00 hodin

MÍSTNÍ KNIHOVNA v Cítolibech, Zeměšská ul. 219, 439 02 Cítoliby
e-mailová adresa:
otevírací doba:
internet pro veřejnost:

knih.cit@seznam.cz
čtvrtek
15:00 - 17:00 hodin
pondělí
07:30 - 11:00; 12:00 - 17:30 hodin
středa
07:30 - 11:00; 12:00 - 17:00 hodin

ZÁKLADNÍ ŠKOLA v Cítolibech, Nám. M. Tyrše 56, 439 02 Cítoliby
telefonní kontakt:
e-mailová adresa:

ředitelka ZŠ - Mgr. Jana Vurbsová
jana.vurbsova@zs.citoliby.INDOS.cz

415 691 259

MATEŘSKÁ ŠKOLA v Cítolibech, Ke Hřišti 349, 439 02 Cítoliby
telefonní kontakt:
e-mailová adresa:

ředitelka MŠ - Alena Němcová
hospodářka - Dana Hejzlová
MS-citoliby@klient.prokon.cz

415 691 120

ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO v Cítolibech, Ke Hřišti 349, 439 02 Cítoliby
!!! v objektu MŠ !!!
telefonní kontakt:
ordinační doba:

MUDr. Anna Weberová
pondělí, středa, čtvrtek

415 691 139
13:00 - 15:00 hodin
15:00 - 17:00 hodin - návštěvní služba

OHLAŠOVNY POŽÁRU v Cítolibech - 24 hodin:
Havel Pavel
Šponiar Miroslav
Oliva Vladimír
Danielisová Věra

415 691 053
415 691 335
415 691 390
415 691 032
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SBĚRNÝ DVŮR v areálu Dělnického domu, Zeměšská 219, 439 02
Cítoliby:
otevírací doba:

úterý
sobota

15:00 - 17:00 hodin
13:00 - 15:00 hodin

poplatky za uložení kom. odpadu činí za 10 litrů (vědro)
40 litrů (stavební kolečko)
300 litrů (přívěs za auto)
pneumatiky od nákladního vozidla
pneumatiky od osobního vozidla

10,- Kč
30,- Kč
150,- Kč
20,- Kč
10,- Kč

Ve sběrném dvoře lze bezplatně ukládat papír, pneumatiky, textil, objemný odpad, ocel a
plechy, barevné kovy, sklo, PET lahve a plasty.

SLUŽBY A POPLATKY:
Poplatek za odvoz odpadu ze sběrných nádob (vašich popelnic) určuje oprávněná osoba
Jaroslav Hladký - LIKOR, v současné době je cena za odvoz 1 sběrné nádoby 43,- Kč, "likorky"
na jednotlivé svozy jsou k zakoupení na OÚ v Cítolibech - četnost svozů od května do září 1x za
14 dní, od října do dubna 1x za týden vždy ve čtvrtek.
OÚ Cítoliby dále poskytuje tyto služby za poplatky:
Sekání křovinořezem
40,- Kč za každou započatou hodinu
Sekání sekačkou MTD nebo HERKULES SH 50
100,- Kč za každou započatou hodinu
Práce malotraktorem bez přívěsu
50,- Kč za každou započatou hodinu
Práce malotraktorem s přívěsem
60,- Kč za každou započatou hodinu
Za odvoz odpadu do kontejneru
70,- Kč za 1 přívěs
(poplatek za uložení odpadu je samostatně - viz. sběrný dvůr)
Zapůjčení výsuvného žebříku
80,- Kč za 1 den
Multicar
13,- Kč za 1 km
Hlášení v místním rozhlase
20,- Kč za 1 hlášení

K ZAKOUPENÍ NA OBECNÍM ÚŘADU:
Pohlednice Cítolib á 3,- Kč

Publikace CÍTOLIBY od Bohumíra Roedla á 180,- Kč

Cítolibský zpravodaj 2/2004, roč. 9. Vydává Obecní úřad v Cítolibech, neprodejné. Redakce Věra Pokorná, Blanka Hejlíková.
Tisk AGROS Tiskárna, s.r.o., Žatec.
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