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Komunální
volby 2022
Ctiboř – chodník podél stávající
místní komunikace (r. 2021)

Blíží se volby
Za několik měsíců končí
volební období současného
zastupitelstva obce.
Od roku 2018 bylo naším
stěžejním úkolem připravit a
zrealizovat
projekt
na
zasíťování 17 stavebních parcel
v lokalitě západ.
Cílem bylo zastavit snižování a
přispět ke zvýšení počtu
obyvatel obce.
Projekt byl rozdělen do 3 etap
– chodník kolem kostela,
zasíťování
a
komunikace
obytné
zóny,
chodník
k experimentálkám.
Na realizaci 1.etapy se podařilo
získat dotaci EU ve výši přes 3
mil. Kč.
Realizace druhé etapy byla
financována z úvěru, který byl
uhrazen v březnu letoštího
roku
z výnosu
z prodeje
pozemků.

Zasíťování
bylo
již
dokončeno a v letošním roce
byla
zahájena
výstavba
komunikací, která by měla
být dokončena do konce září
2022.
Všechny
pozemky
se
podařilo prodat žadatelům
podle pořadníku za cenu
stanovenou
znaleckým
posudkem a stále evidujeme
nové zájemce.
V Územním plánu obce
Ctiboř je naplánována
ještě další obytná zóna, a
to v lokalitě jih. To již
bude záležet na příštím
zastupitelstvu, zda se
rozhodne pokračovat.

Něco se také
nepovedlo…
Nepovedlo se ale vše, co jsme
si naplánovali.
Nepodařilo se získat dotační
prostředky na dokončení
rekonstrukce bývalé hospody
č.p.73.

Je
připravena
technická
dokumentace na vybudování
obecního úřadu v přízemí a
dětské skupiny v podkroví
tohoto objektu.
Bude potřeba zvážit, zda
čekat
nebo
zahájit
rekonstrukci z prostředků
obce.

Finišujeme!
Za přispění Plzeňského kraje
byla letos v červnu vyměněna
svítidla veřejného osvětlení za
ledková.
Jsou o polovinu úspornější než
původní výbojky a navíc se po
22. hod. se automaticky ztlumí
o 30%.
Díky dotaci Plzeňského kraje
jsme také mohli nechat opravit
střechu skladu údržby (bývalá
kotelna u bytovek). Zároveň
byla opravena fasáda a
provedeny nátěry plechového
obložení.
Když to bylo možné, využívali
jsme místní řemeslníky, u
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kterých jsme se vždycky mohli
spolehnout na bezvadnou
práci.
Nedávno byla dokončena také
rekonstrukce tanečního sálu
Společenského domu.
Zdivo
bylo
sanováno
chemickou injektáží proti
vlhkosti. Proběhla výměna
parket včetně úpravy podloží.
Sál byl vybaven projektorem,
promítacím plátnem, novými
židlemi a žaluziemi.

Covid
Naše funkční období ovlivnila
celosvětová epidemie COV-19.
To se projevilo omezením
hromadných akcí i osobních
setkání.

Věnovali jsme se tedy
přípravám investičních akcí,
mezi kterými byla i realizace
výsadby biokoridoru za
obytnou zónou.
Tento projekt byl podpořen
100% dotací z Operačního
programu Životní prostředí.

Nejen
obytná zóna
Ale nezabývali jsme se jen
obytnou zónou. Snažili jsme
se také o zlepšení podmínek
pro členy zásahové jednotky
SDH.
Investovalo
se
do
rekonstrukce podlahy garáže
hasičské zbrojnice, výměny
vrat, pořízení vybavení a
příručního skladu.

Využívali jsme k tomu dotační
programy Plzeňského kraje i
EU.

Pořízení
elektronické
úřední desky
Součástí dotačního projektu na
rekonstrukci
hasičské
zbrojnice bylo také pořízení el.
úřední desky.
Vzhledem
k množství
dokumentů již nebylo jejich
fyzické
vyvěšování
dále
únosné.
Také jsme rozšířili webové
stránky obce o mobilní aplikaci
„V OBRAZE“.
Po jejím stažení získáváte
aktuální informace přímo do
Vašeho mobilního telefonu.

Konečný termín pro odevzdání kandidátních listin na MěÚ Tachov je 19.7.2022 do 16:00 hod.! Více na:
https://www.obecctibor.cz/aktuality/aktualne/jak-kandidovat-do-zastupitelstva-obce-260cs.html

PŘEJEME KANDIDÁTŮM DO ZASTUPITELSTVA
HODNĚ ÚSPĚCHŮ A VOLIČŮM ŠŤASTNOU RUKU!
Děkujeme Vám za
spolupráci, podporu
či shovívavost.

Ve dnech 23.-24.9.2022 se konají Určitě by byla chyba nejít k volbám
volby do zastupitelstev obcí.
a nevyjádřit svůj názor. Ctiboř
patří k obcím s nejvyšší volební
Na konci roku jsme již avizovali, že
účastí a věřím, že tomu tak bude i
někteří z nás již nebudou znovu
letos!
kandidovat.
Jsme rádi, že jsme se dozvěděli,
alespoň o jedné kandidátní listině. Bylo nám ctí pro Ctiboř
Na její odevzdání na MěÚ Tachov pracovat. Děkujeme všem, kteří
je čas do 19.7.2022 do 16:00 hod., se za těch 20 let spolu s námi
tak je ještě možné, že nějaká na jejím rozvoji podíleli.
vznikne a budete mít větší možnost
Gábina a Iva
výběru.
Tu ale budete mít i v případě jedné
kandidátní listiny, můžete svými P.S. Neostýchejte se nové
preferenčními
hlasy
vyslovit vedení obce také pochválit,
podporu
konkrétnímu když se něco podaří, bude se
kandidátovi.

jim lépe pracovat
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