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Pravidelné bohoslužby se
v naší kapli konají každou
čtvrtou neděli v měsíci od
14:30 hod.
Poslední v letošním roce
bude 26.12.

vánoční strom 2021, Ctiboř
Rok 2021 byl pro obecní úřad „zátěžovou zkouškou“. Realizovalo se hned několik
investičních akcí:
•

1. etapa obytné zóny (chodník kolem kostela) za 3,2 mil. Kč

•

2. etapa obytné zóny (zasíťování stavebních parcel) za 10,5 mil. Kč

•

Výsadba biokoridoru (větrolam u křižovatky na teletníky) za 1,1 mil. Kč

Na chodník se podařilo získat dotaci
EU ve výši 95 %, chodník je již
zkolaudován, žádost o platbu byla
podána na konci listopadu, nyní
čekáme na její proplacení.
Dotovaný z EU je také větrolam, a to
100 %. Proplacení očekáváme v r.
2022.
Kromě toho se z 80% dotace PRV
podařilo
dovybavit
hasičskou
zbrojnici,
zrekonstruovat
v ní
podlahu
garáže
a
pořídit
elektronickou úřední desku, celkově
za necelých 600 tis. Kč.

Co plánujeme pro příští rok
Byla
nám
poskytnuta
dotace
z Programu
rozvoje
venkova
na
rekonstrukci tanečního parketu a
vybavení sálu. Realizace bude probíhat
v zimních měsících, po tuto dobu
nebude možné sál pronajímat.
Z Plzeňského kraje jsme získali dotaci na
opravu střechy bývalé kotelny, kde
parkujeme komunální techniku.

Dále bychom chtěli v příštím roce
požádat o dotaci na výměnu svítidel
veřejného osvětlení za ledková.

Do svých chytrých telefonů si
můžete stáhnout mobilní
aplikaci „V OBRAZE“,
prostřednictvím které budete
dostávat novinky z webových
stránek obce.

Obytná zóna západ
Zájem o vybudované stavební
pozemky převýšil jejich nabídku.
Všech 17 pozemků bylo přiděleno
zájemcům dle pořadníku a stále
evidujeme nové žadatele. Prodej
bude
probíhat
po
dokončení
přeložky vysokého napětí 31.3.2022.
Z jeho výnosu bude uhrazen úvěr,
který nám na realizaci 2.etapy
poskytla Česká spořitelna, a. s.
V příštím roce budou v obytné zóně
vybudované
komunikace
(bez
finálního krytu), aby mohla být tato
lokalita zkolaudována. Výběrové
řízení na zhotovitele bude vyhlášeno
začátkem příštího roku.
Pro velký zájem zvažujeme zahájení
technické přípravy na zasíťování další
rozvojové lokality Ctiboř – jih.

Letos nás opustil rekordní počet
obyvatel, věnujte jim, prosím,
tichou vzpomínku…

Finančním darem jsme podpořili
•
Hospic Sv. Jiří, o. p. s.
•
Stodskou nemocnici
•
Linku bezpečí

Dotaci 10 tis. Kč jsme z
rozpočtu obce poskytli TJ
Ctiboř a 6 tis. Mysliveckému
sdružení poštolka na
vybudování pachového
ohradníku podél silnice.
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A zase ty ODPADY
Pro rok 2022 zůstává nezměněný poplatek na osobu a rok
ve výši 700,-Kč za svoz komunálního odpadu.
Cenu se daří držet díky tomu, že třídíte!
Platby můžete hradit i bezhotovostně převodem na
obecní účet č.: 1980328339/0800, do poznámky uvádějte
popis platby (kdo a co platí), do variabilního symbolu
napište číslo popisné.

Jde sice o náročnou práci, ale je
různorodá, velice zajímavá a naplňující.
Vyžaduje pozitivní vztah k lidem a obci.
Hledá se příští starosta
Na podzim příštího roku končí funkční
období stávajícím zastupitelům a někteří
již nebudou v příštích volbách do
zastupitelstva obce kandidovat. Po 20
letech je žádoucí, aby ve vedení obce
pokračoval někdo s novou vizí a energií.
Nečekejte, že se o to postará někdo za
Vás, zapojte se aktivně do sestavování
kandidátních listin, vezměte iniciativu do
vlastích
rukou!
Pokud
nemůžete
kandidovat sami, oslovte lidi ve Vašem
okolí, kterým důvěřujete a kterým další
osud obce není lhostejný.
Nabízíme možnost „stáží“ na obecním
úřadu, aby se budoucí kandidát seznámil
s chodem obce a počítáme také s naší
pomocí v začátcích jeho funkce. Nabyté
zkušenosti se mu budeme snažit předat.

Podle naší zkušenosti by bylo vhodnější,
aby se kandidát pro výkon funkce uvolnil
ze zaměstnání, ale je to čistě jeho volba.
Odměna pro uvolněného starostu (dle
Nařízení vlády č. 318/2017 Sb.) odpovídá
náročnosti funkce a pro někoho může
být jednou z motivací pro změnu ve
svém profesním životě.
Věříme, že ve volbách zvolíme funkční
zastupitelstvo, a to pak následně ze
svých řad starostu, který bude mít
podporu obyvatel a bude pokračovat
v dalším rozvoji obce.
Také bychom se chtěli přimluvit, abyste
se snažili novému vedení pomáhat a
neuchylovali se k rychlým odsudkům,
zejména na sociálních sítích. Děkujeme
všem, kteří nám věřili a pomáhali nám!

Velké uznání patří všem, kteří zodpovědně přistoupili k ochraně proti COV-19.
Ctiboř je v proočkovanosti nejlepší na Tachovsku!
Na začátku prosince jsme měli 80,5 % naočkovaných obyvatel starších 16 let.
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