Ctibořský zpravodaj 12/19
Nové veřejné vyhlášky
•Řád veřejného pohřebiště
• OZV 1/2019 o stanovení
školského obvodu ZŠ a MŠ

Zavedení ceníku

Vánoční koncert
v kapli Božského
srdce Páně ve
Ctiboři 30.11.2019

• Pronájem kuchyně 300,Kč/ den/soukromá akce
• Pronájem kuchyně 600,Kč/den/komerční akce
• Obřad v kapli 200,-Kč
• Práce komun. techniky
200,-Kč/hod.

Spolupráce

Přejeme všem pokojné Vánoce a šťastný nový rok 2020!
Jako každým rokem vám v tomto čase
přinášíme
stručné
ohlédnutí
za
nejdůležitějšími událostmi letošního roku
v naší obci.

„Letos jsme

Začněme tedy lednem

pogratulovali

Na začátku roku schválilo zastupitelstvo
obce Program rozvoje do roku 2022. Ze
zpracované
analýzy
vyplynul
jednoznačný trend stárnutí a úbytku
obyvatel obce. Proto je nejzásadnější
prioritou pro toto období zvýšení počtu
obyvatel
prostřednictvím
podpory
výstavby rodinných domů.
Pro zasíťování nových pozemků ve
vlastnictví obce byla vybrána lokalita za
bývalou hospodou na kopečku, kde by
mělo vzniknout 17 nových stavebních
parcel.
Po celý letošní rok probíhaly projekční
práce. Podle projektu by zasíťování
mělo stát cca 17 mil. Kč. Proto bude
tato investiční akce rozdělena na
minimálně 2 etapy. První by se mohla
realizovat v letech 2021-2022. Obec
bude z části tuto investici financovat
z úvěru,
který
bude
uhrazen
z následného
prodeje
pozemků
k výstavbě.

• Navázali jsme spolupráci
s útulkem psů v Tachově
• Spolu s ostatními obcemi
se podílíme na financování
portálu Tachovsko.com

patnácti jubilantům“

v příštím roce by měla proběhnout
přeložka vedení vysokého napětí, aby
tato
rozvojová
lokalita
nebyla
znehodnocena ochranným pásmem.
Na přeložku bude z rozpočtu obce na
příští rok vynaloženo asi 1,5 mil. Kč bez
DPH.

Ctibořská Tatra na výstavě
veteránů v Plané 28.9.2019

Vánoce 2004 ● Ročník 1, číslo 1 ● Jméno vaší rodiny ● 242 555 019

A teď k majetku a výdajům
Největší letošní investiční akci byla
Rekonstrukce hasičské zbrojnice
Ctiboř, na jejíž realizaci nám poskytl
Plzeňský kraj dotaci ve výši 250 tis. Kč.
Celkové náklady na výměnu
garážových
vrat,
opravu
elektroinstalace,
výměnu
akumulačních kamen a zpevnění
plochy pod plechový sklad za
hasičárnou činily přes 0,5 mil. Kč.
V příštím
roce
bychom
chtěli
pokračovat opravou podlahy a
pořízením
vybavení
zásahové
jednotky, pokud se nám podaří
získat dotaci.
V dubnu jsme se zapojili do celostátní
akce Ukliďme Česko – uklízelo se dětské
hřiště a hřbitov

Finanční dary byly poskytnuty:
Hospic Sv. Jiří - 5 tis. Kč
Stodská nemocnice - 5 tis. Kč
Linka bezpečí - 3 tis. Kč

Úklid cesty na březí zorganizoval
Athleticclub Ctiboř

Z rozpočtu obce byly podpořeny
také místní spolky částkou 53 tis. Kč.

A dostáváme se k závěru

V roce 2019 nebyl (pro nezájem ze
strany občanů) vyhlášen dotační

program na výměnu kotlů. Jedna
dotace na výměnu kotle na tuhá
paliva byla přesto vyplacena, a to na
základě individuální žádosti.
Další poskytnuté dotace se týkaly
odpojení původního společného kotle
v č.p.81 a pořízení elektrického
vytápění do jednotlivých bytových
jednotek. Celkem tedy bylo na změnu
vytápění vynaloženo cca 140 tis. Kč.
Dojde tím ke snížení emisí z bytového
domu, který byl již jako jediný vytápěn
pevnými palivy.
Letos jsme rozšířili veřejné osvětlení ve
Březí a pořídili komunální techniku za
270 tis. Kč. Došlo také na výměnu herní
věže na dětském hřišti, která byla
označena revizním technikem jako
nebezpečná
pro
nevyhovující
technický stav. Nová v kovovém
provedení anti vandal stála 73 tis. Kč.
Projektová
dokumentace
k připravovaným akcím nás zatím stála
přes 400 tis. Kč.

Od roku 2021se připravuje zdražení poplatku za ukládání
směsného odpadu na skládku na 800,-Kč/t (nyní 500,-Kč),
týká se odpadu v popelnicích. Do roku 2030 je
předpoklad nárůstu této ceny na 1850,-Kč (téměř
čtyřnásobek) a dál zákaz skládkování! Dovedete si sami
spočítat, jak se to projeví ve výdajích obce a následně
tedy i ve výši poplatku za svoz směsného odpadu.
Jedinou cestou, jak zmírnit tento nárůst je – třídění
odpadu. Ať se nám to líbí nebo ne, čím méně budeme
třídit, tím více budeme platit. Pro příští rok se nám ještě
podařilo udržet výši poplatku na 700,-Kč/na obyvatele
(náklady jsou 775,-Kč), ale v dalších letech určitě dojde
ke zdražení.
Náklady na svoz odpadu také zbytečně navyšuje
povinný sběr bioodpadu, který má primárně sloužit
k třídění kuchyňského odpadu rostlinného původu a byl
asi zamýšlen zejména pro města. Bohužel jsme se tím i na
vesnici dostali do situace, kdy každý chce mít doma
posekaný trávník bez kompostu a vozíme trávu 30 km na
kompost do Černošína (jedna cesta 5 tis. Kč). Je to proti
přírodě a zdravému rozumu. Vraťte se, prosím,
k domácímu kompostování. V příštím roce plánujeme
snížit počet hnědých kontejnerů, které bychom zachovali
primárně pro byty bez zahrádek. To samé se týká i větví.
Jejich likvidaci si musíte zajistit sami. Obec může
zprostředkovat odvoz pouze štěpky. Likvidace černé
skládky větví u dílen stála letos obec 50 tis. Kč.
Nově je u hasičárny popelnice
Odevzdávejte je v plastové lahvi.
Stránka 2

na

jedlé

oleje.

Sprint day 8.9.2019 na cestě na Březí
Organizátor: Athleticclub Ctiboř
Vánoce 2004 ● Ročník 1, číslo 1 ● Jméno vaší rodiny ● 242 555 019

Nepodařilo se nám získat
dotaci MMR na přestavbu
bývalé hospody na
kopečku na obecní úřad
a zázemí pro spolky.
V roce 2020 podáme
žádost znovu.
_________________________
Obec koupila přes 3,5 tis.
m2 pozemků od
soukromých vlastníků na
rozvojových plochách u
experimentálek.

Údržba komunikací a veřejného osvětlení v zimním
období
Prosíme řidiče, aby v zimním období
omezili
parkování
na
místních
komunikacích (mimo vyhrazená místa) a
nebránili tak údržbě komunikací.

Dejte nám „to se mi líbí“ a

Pokud ohlásíte na úřad nefunkční
osvětlení věřte, že opravu obratem
objednáváme. Dodavatel ale musí čekat
na plošinu a v mrazech ji nemůže
z bezpečnostních
důvodů
používat.
Mějte, prosím, strpení.

Zadejte svůj e-mail a odebírejte

sledujte náš Facebook

novinky z našich stránek
www.obecctibor.cz

_________________________
V letošním roce proběhlo
v naší obci 14 kulturních
nebo sportovních akcí, na
dvě se můžete do konce
roku ještě těšit:
28.12. Předsilvestrovská
zábava
1.1.2020 po půlnoci
přípitek na návsi

Nově k nám zajíždí
pojízdná prodejna
maso – uzeniny
z farmy Čečkovice
úterý 12:30 – 14 hod.
u hasičské zbrojnice

Poděkování
Děkujeme všem, kteří spolupracují
s obecním úřadem a podílejí se na dění
v obci. Zvláštní dík patří vedení oddílu
Mladých hasičů za práci s dětmi a dětem
za reprezentaci obce na hasičských
soutěžích.
V příštím roce nás čeká půlkulaté výročí
první zmínky o obci Ctiboř, společně
oslavíme těchto 645 let na tradiční pouti,
která se bude konat v sobotu 20. června
2020 – zarezervujte si termín 😊
Podrobnější informace naleznete na
www.obecctibor.cz.

Připomínáme
pravidelné
bohoslužby, které
se konají v naší
kapli každou
čtvrtou neděli
v měsíci od 14:30
hod.
Poslední
v letošním roce
bude 22.12.
přineste si s sebou
lucerničku na
betlémské světlo.

