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Okénko do radnice:
Rada obce zřídila svým usnesením č. 1-3/2014 ze dne 12.11.2014 jako své iniciativní a poradní orgány celkem tři komise, a my jsme se ptali jejich
předsedů : Co je náplní práce Vaší komise? Jak často se komise schází? Co vše jste již museli za prvních šest měsíců Vaší činnosti řešit?
Komise investiční, pro rozvoj obce a životní prostředí: K Vaší první otázce lze zjednodušeně říci, že náplň práce komise je obsažena v jejím
dosti širokém názvu - Komise investiční, pro rozvoj obce a životní prostředí. A je také třeba zdůraznit, že vznikla spojením dvou komisí z
předchozího volebního období (2010-2014). Předchozí dvě komise měly 13 členů a naše současná má členů 7. Abychom se však ještě vrátili k té
náplni práce. Ta vychází z potřeb obce v uvedených oblastech a komise tudíž pomáhá, nebo by měla pomáhat radě při řešení uvedené
problematiky. Zde je třeba zdůraznit, že komise je zřízena radou obce a je tedy jakýmsi orgánem orgánu obce, což zní téměř žertovně. Doplnit
musím ještě to, že je orgánem bez jakýchkoliv pravomocí. Pro ty, kteří se v této problematice neorientují, je však třeba říci, že to není z vůle vedení
obce, ale platnou legislativou. Ke druhé a třetí otázce již stručněji. Sešli jsme se dosud 2x, což dává zhruba čtvrtletní periodu. A co jsme již řešili?
Na první schůzce jsme hodnotili plnění úkolů na úseku investic v roce 2014 a zařazení investičních akcí v roce 2015. Konstatovali jsme, že většina
akcí byla splněna, menší část byla přesunuta na letošní rok (osvětlení hřbitov, Alej, vytápění kanceláří úřadu). Na druhé schůzce jsme řešili právě
postup úprav ulice Na Aleji za účasti arch. ing. Hutára. Původní termín předání projektu s rozpočtem, byl přesunut z dubna na srpen až září
letošního roku. Určitý dluh vidím na úseku životního prostředí, kam napřeme naší pozornost ve druhém pololetí. Především mě osobně tíží někteří
lokální znečišťovatelé ovzduší při spalování všeho možného. Jak jinak si lze vysvětlit ty úžasné kouřové signály nad některými domy. Závěrem bych
chtěl občanům říci, že i oni mohou svými podněty, názory a připomínkami v práci členům komise pomoci.
Ing. Zdeněk Borl
Komise pro kulturu, školství a sport: má celkem 10 členů, od listopadu roku 2014 se sešla na celkem devíti pracovních schůzkách a při čtrnácti
akcích. Aktuální potřeby řeší průběžně a operativně elektronicky či telefonicky. Členové se aktivně podílejí nejen na přípravě, ale i na organizačním
zajištění jednotlivých akcí. Do činnosti komise patří i zajištění chodu kulturního centra Dělnický dům Cítoliby. V počátku roku jsme připravili přehled
všech akcí konaných v Cítolibech tak, aby se jejich termíny nekryly a občané tak měli možnost se všech zúčastnit. Přehled je zveřejněn na
webových stránkách městyse a v informační vývěsce na budově úřadu. Členové komise se podílejí na inventarizaci majetku kulturního zařízení a
v místní Základní škole a Mateřské škole Cítoliby. Občanům městyse i návštěvníkům děkujeme za účast, podporu, ohlasy a podněty, které nás
směrují při přípravě dalších akcí.
Blanka Hejlíková
Komise sociální: Náplní práce naší komise je péče o skupiny občanů městyse, které jsou obecně potenciálně určitým způsobem znevýhodněny
(mám na mysli především děti, resp. mladé rodiny s dětmi, a seniory), a dále řešení problémů, které v sociální oblasti v daném okamžiku vyvstanou.
Pouze na péči o děti a seniory se samozřejmě neomezujeme. Komise se schází v termínech, kdy je to potřeba. Od listopadu 2014 do června 2015
se sešla 5 krát, tolikrát však byl pouze sepsán zápis o jejím jednání. Vedle toho členky komise navštěvují seniory u příležitosti jejich životních jubileí.
Při té příležitosti s nimi prodiskutují jejich případné problémy, které jim následně úřad městyse pomáhá řešit. Řešíme především problémy s
docházkou dětí do zdejší základní a mateřské školy, výchovné problémy dětí v základní škole, prodlení s úhradou školného a stravného ve školce,
finanční problémy rodin s dětmi a podobně.
JUDr. Kateřina Veselá

V době od 22.6.2015 do 13.7.2015 bude omezen chod úřadu vzhledem k probíhající změně vytápění a stavebním úpravám kanceláří
úřadu. V této době nebude možné využít služeb CzechPoint, ověřování a přihlášení k trvalému pobytu.
Děkujeme za pochopení.

Ze školky a školy:
Ohlédnutí za uplynulým pololetím školního roku 2014-2015:
Výrazný zvrat ve spolupráci školy a školky, a posun v pozitivním
slova smyslu nastal s postupným začleňováním nových
zaměstnanců do kolektivu mateřské a základní školy neovlivněných
negativními vlivy z nedávné doby. Společná a vstřícná komunikace
nad stávajícími úkoly, které nebyly dořešeny a příprava nových,
přinesla první ovoce. Podařilo se v daném období sjednotit názor a
postup při pořádání společných výchovně vzdělávacích projektů. Na
webových stránkách najdete jejich výčet se stručným popisem v
oddíle „aktuality“. V období od ledna do konce května 2015 jich
napočítáte celkem 8, včetně ozdravného pobytu.
V měsíci červnu Vás jsme pořádali společnou školní akademii v
Dělnickém domě Cítoliby dne 17.6. od 17. hodin, 18.6. spaní ve
škole s programem “škola naruby - jarmark“, 19.6. školní výlet
nazvaný „Den s pohádkou na Hradě Jimlín“, tentýž den v
odpoledních hodinách jsme se loučili s předškoláky v průběhu
slavnosti na zahradě mateřské školy. 25.6. proběhne pasování žáků
1. ročníku ZŠ na čtenáře v místní knihovně.
Materiální vybavení školy a školky účelně a postupně doplňujeme v
souladu s nově vypracovaným vzdělávacím programem mateřské
školy a aktualizovaným pro základní vzdělávání. V základní škole se

zapojují do procesu samotní žáci. Při pořizování vybavení
zohledňujeme jejich individuální vzdělávací potřeby.
Vzdělávání ve školce přešlo na činnostní způsob výuky s prvky
polytechnického vzdělávání, ve škole stále probíhá formou
činnostního a prožitkového učení. Výstupy znalostí a dovedností
jednotlivých žáků tradičně ověřujeme formou kontrolních testů, které
obsahují základní, ale i rozšiřující učivo jednotlivých předmětů
daného ročníku. Rodiče mají možnost seznámit se s obsahem a
výsledky práce svých dětí. Výuka probíhá i interaktivním způsobem,
škola získala ochrannou známku k tomuto doplňkovému
způsobu výuky od firmy Silcom, která se zabývá vývojem
programů interaktivní výuky v Česku. Naše škola licenčně
zakoupila všechny programy této firmy s akreditací Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Od nového školního roku
budou některé k dispozici pro vzdělávání i v mateřské škole.
Pozitivním výsledkem ve vzdělávání je počet přijatých
uchazečů na Gymnázium Louny. Celkem se hlásily z naší školy
2 žákyně a obě byly přijaty! Z celkového počtu 66 přihlášených
uchazečů se umístily na 9. a 30. místě, což je velký úspěch.
Zájmové útvary ve škole pracují dlouhodobě a obsahová nabídka
účelně doplňuje vzdělávací oblasti jednotlivých předmětů. Na

nápravě poruch učení pracovalo pravidelně 6 žáků pod vedením
paní učitelky M. Honsové, v informatice 13 žáků pod vedením paní
učitelky M. Čechové, ve sportovních hrách 16 žáků pod vedením
paní vychovatelky R. Staňkové, ve tvořivé dílně 14 žáků pod
vedením paní vychovatelky. R. Staňkové, v dopravní výchově 11
žáků pod vedením paní vychovatelky R. Staňkové, ve hře na flétnu 6
žáků pod vedením paní učitelky J. Damaškové.
Zájmové útvary ve školce pracují pravidelně od II. pololetí školního
roku: na cvičení jógy s lektorkou Dagmar Abiadovou je zapsáno 19
dětí, v šikovných ručičkách celkem pracovalo 17 dětí, pod vedením
učitelek I. Koptové mladší a M. Zmatlíkové, v chytrých hlavičkách
pracovalo 8 předškoláků pod vedením R. Ulrychové a A. Buršové, ve
hře na flétnu 11 dětí pod vedením J. Damaškové, v hrátkách
s angličtinou celkem 13 předškoláků pod vedením J. Damaškové,
plaveckého výcviku v plavecké škole Prosen se zúčastnilo 19 dětí
s vedoucí skupiny I. Koptovou st.
V návaznosti na téma z preventivního programu základní školy
nazvaného „Evropa nás zajímá“, jsme navázali komunikaci se
základní školou Lenártov ze Slovenské republiky za účelem další
spolupráce při výměně výukových zkušeností.
Školní kuchyně včetně pracovníků a prostory jídelny jsme dali v
rámci spolupráce k dispozici organizátorům letního příměstského
tábora a to na období dvou týdnů v měsíci červenci.

Co připravujeme do nového školního roku 2015-2016:
Od září bude škola zapojena do projektu „Ovoce do
škol“ spolufinancovaného EU. Žáci budou zdarma dostávat vybrané
druhy ovoce, zeleniny. Výuka bude obohacena o témata týkající se
zdravé výživy spojené s praktickými dovednostmi žáků. Projekt bude
mít návaznost i ve školní kuchyni.
Z oblasti dopravní gramotnosti žáků budou zařazovány výukové
projekty pro děti a rodiče, nazvané „Den s vybraným dopravním
prostředkem“.
Součástí osobnostní výchovy (OSV) budou takzvané barevné školní
výukové dny. Projekty budou zaměřeny na sebepoznávání,
sebepojetí, kreativitu, způsoby komunikace, mezilidské vtahy,
seberegulace a schopnosti sebeovládání. Důležitou úlohu budou
sehrávat právě vhodně zvolené barvy k danému tématu. Do projektu
se zapojí i školka.
Pokračovat bude výuka plavání ve školce, od II. pololetí bude plavání
součástí výuky tělesné výchovy ve škole. Opět plánujeme společný
ozdravný pobyt (typ pobytu upřesníme po předběžné konzultaci s
rodiči a dětmi).
Mgr. Jana Vurbsová
Hodnocení ozdravného pobytu 18.5.2015–23.5.2015:
Místo konání: Žihle – Poustky, okr. Plzeň sever, počet účastníků: 38
dětí z MŠ, 17 žáků ze ZŠ, 4 pedagogové, 2 provozní zaměstnanci.

Téma pro činnosti: „Z pohádky do pohádky, aneb čteme dětem
každý den“.
Každý den byl rozdělen do čtyř pracovních bloků. Dva dopolední a
dva odpolední. Večer probíhalo společné zhodnocení dne, doplnění
pohádkové cesty - mapy, která dovedla v závěru pobytu všechny
účastníky k objevení tajemného pokladu ukrytého hluboko v lese.
Starší žáci ze základní školy připravovali v součinnosti s pedagogy
motivační programy pro jednotlivé pohádkové dny. Večer se četlo
pro klidné spaní.
První den po příjezdu a ubytování se všichni seznámili s prostředím
a celým objektem, pak následovalo čtení z knihy kouzel, která
odhalila pro každý den jeden úkol, zaříkávadlo, či jinou tajemnou
radu.
Úterý, druhý den, probíhal v duchu pohádky „O Červené Karkulce“.
Hledali jsme co nejbezpečnější cestičku lesem, která nás zavedla k
babičce. Samozřejmě, že jsme „upekli“ bábovku, uvázali kytičku a
vymysleli kouzlo, jak obelstít vlka.
Středu jsme strávili v „Perníkové chaloupce“. Naloupali jsme si
perníčky, natrénovali rychlý a obratný běh před ježibabou. Vše jsme
zachytili v podobě výtvarného díla, které vystavujeme na zahradě
mateřské školy, v našem prostorném altánu.
Ve čtvrtek nám zamotal hlavu neposlušný Budulínek. Vysvobozovali
jsme ho z liščí nory za pomoci dalších lesních obyvatel. O některých
jsme neměli ani ponětí, že by se tak vehementně zapojili do naší
záchranné akce (stádo divočáků). Budulínek dostal za vyučenou,
večer se musel naučit písničku ve zcela neznámém jazyce.
Samozřejmě, že jsme ho v tom nenechali samotného, učili jsme se s
ním a hned nám to šlo lépe od úst.
V pátek jsme se seznámili se Smolíčkem. Zachránili jsme ho před
Jeskyňkami. Abychom to všichni zvládli, museli jsme trochu trénovat
a ověřit si, zda tento náročný úkol naše „kondička“ vydrží. Závěr dne
byl opravdu napínavý a dramatický. Hledání pokladu nám dalo
pořádně zabrat. V jednu chvíli jsme si mysleli, že nám ho někdo
vyfoukl, ale pak se dostavil úspěch. Byl ukryt hluboko pod kořeny
starého stromu a o to víc nám všem chutnal.
Na sobotu se někteří moc těšili, jiní by tam ještě chtěli zůstat, ale
autobus přijel a my jsme naskákali bez rozdílu všichni dovnitř a těšili
se společně domů. Vyprávění zážitků nemělo konce, ale pro
připomenutí máme naše „webovky“, tam je všechno zachyceno a
hezky po pořádku za sebou.
Teď už se těšíme na příště. Nevíme ještě, co to bude, ale určitě něco
vymyslíme!! Bylo nám totiž společně moc dobře. A na závěr ještě
něco, poučení z jiné pohádky: „Bylo nás víc, nebáli jsme se vlka,
nic“! A tak to bude i do budoucna! (..... to jenom pro informaci... !!)
děti a žáci ze ZŠ a MŠ Cítoliby

Aktuálně z rady a zastupitelstva:
Radní a zastupitelé městyse se seznámili:
s připravovanými
dotačními
tituly
v roce
2015,
s krátkodobými a dlouhodobými záměry městyse Cítoliby.
Přehled akcí vychází ze zadání vedení městyse zpracovaný
v souladu se současnou znalostí plánu poskytování dotací. Mezi
krátkodobé cíle patří akce: revitalizace Cítolibské bažantnice
(etapové zpracování – zeleň a matové cesty, ulice Na Aleji),
rekonstrukce budovy základní školy (rekonstrukce topení a výměna
kotle, vybudování a úprava nových učebních prostorů), vybudování
sběrného dvora a řešení odpadů obce (vybudování areálu řešícího
sběrný dvůr městyse a vybavení technikou), zvýšení bezpečnosti
městyse (soubor opatření v souladu se zákonem na podporu
zvyšování bezpečnosti a ochrany občanů městyse), obnova zeleně a
parkové úpravy (cílem je pasportizace zeleně a obnova zeleně uvnitř
obce). Mezi dlouhodobé cíle patří: opravy komunikací a chodníků
(komplexní řešení oprav komunikací a chodníků v obci),
pečovatelské a startovací byty (řešení bydlení seniorů a mladých
rodin), vybudování cyklostezek a cyklotras (řeší opravu některých
komunikací a cest, které je možné využít jako cyklostezky),
posilování a obnova zázemí společenských, kulturních a sportovních
aktivit městyse (obnova zázemí pro aktivity plynoucí z běžného
života občanů městyse), oprava a obnova památek místního
významu, opravy sakrálních staveb (systematická obnova kulturního
dědictví městyse).
s aktuálním stavem zpracování nového územního plánu
s tím, že termín veřejného projednání je stanoven na pondělí
29.6.2015 od 16 hodin v hlavním sále Dělnického domu. Pro
seznámení zastupitelů s obsáhlou problematikou nového územního
plánu je na čtvrtek 18.6.2015 svolána pracovní schůzka
zastupitelstva.

Radní a zastupitelé městyse projednali a schválili:
vyhlášku č. 2/2015 Požární řád, která upravuje starou vyhlášku
v návaznosti na aktuální legislativu a jednání konané dne 15.4.2015
na úřadě městyse za přítomnosti zástupců Hasičského záchranného
sboru, územního odboru Žatec ve věci zdrojů požární vody obce a
provádění kontrol provozuschopnosti vnějších zdrojů požární vody –
vnějších hydrantů v obci Cítoliby. Předložený návrh byl připraven ve
spolupráci s Ministerstvem vnitra ČR.
vyhlášku č. 3/2015 O regulaci provozování loterií a jiných
podobných her s účinností od 1.1.2016, která řeší regulaci
hazardu v městysu s ohledem na stav plánované celostátní regulace
a na zvýšení bezpečnosti v městysu se záměrem potlačování
negativních sociálně patologických jevů souvisejících s hráčskou
závislostí.
vnitřní směrnici Zásady poskytování dotací a příspěvků
z rozpočtu městyse Cítoliby v návaznosti na novelu zákona č.
250/2000 Sb., která mimo jiné definuje nová pravidla v oblasti
poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu
územních samosprávných celků.
závěrečný účet městyse Cítoliby za rok 2014, včetně zprávy o
výsledku přezkoumání hospodaření městyse Cítoliby za rok 2014
bez výhrad. Přezkoumání hospodaření městyse provedly kontrolorky
pověřené přezkoumáním Odborem kontroly Krajského úřadu
Ústeckého kraje na základě Smlouvy na prověrku hospodaření
městyse mezi objednavatelem městysem a zhotovitelem Odborem

kontroly Krajského úřadu Ústeckého kraje. Kontrola byla provedena
ve dnech 11.-12.8.2014 a 12.-13.3.2015. Dle zápisu o kontrole
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
účetní závěrku městyse Cítoliby za rok 2014.
převzetí společných zařízení katastrálního úřadu Cítoliby dle
předloženého návrhu protokolu. (cesta „zlodějka“ od Líšťan do Loun
a lokalita „na kolečkách“). Při digitalizaci části katastru před více než
10 lety byly pozemky ve vlastnictví městyse vyhrazeny pro tento účel
a pozemkový úřad již v té době zamýšlel jejich využití dle
zhotoveného díla na jeho náklady. Stavba za celkem 6,140.169,- Kč
je po ukončení prací připravena k převzetí do majetku městyse.
Z převzetí akce pro městys vyplývá i následná péče a údržba
lokality. Ve spolupráci s městem Louny je připravováno i fyzické
přehrazení cesty, kterou i přes zákaz vjezdu projíždí vozidla.
nový Knihovní řád Místní lidové knihovny Cítoliby dle
předloženého návrhu s účinností od 1.5.2015 .
bezúplatný převod požárního vozidla AVIA rok výroby 1989,
pro účely využití v neziskové sféře a vyvěšením záměru. Obec Bílý
Újezd předložila žádost o převod hasičského dopravního automobilu
AVIA pro účely využití místními hasiči. Vozidlo bylo do majetku
městyse bezúplatně převedeno v roce 2014 od HZS Ústeckého kraje
se záměrem využití pro přepravu osob SDH k výjezdům, na soutěže
apod. jako náhrada za vyřazenou Avii. Vzhledem k pořízení
dodávkového automobilu pro tyto účely, se automobil AVIA stal
nepotřebným.

Stavební akce:
Byla dokončena, zaměřena a zkolaudována stavba „Bezbariérové
chodníky v ul. Chlumčanská“. Probíhá závěrečné vyúčtování a
administrace poskytnuté dotace.
Probíhají práce na zateplení hasičské zbrojnice, práce jsou
koordinovány s jednotkou hasičů, tak aby byla zachována její
akceschopnost. Čekáme na vyhodnocení žádosti o dotaci na
výměnu vrat hasičské zbrojnice.
Probíhají práce na změně vytápění kanceláří úřadu městyse, které
provede firma Václava Ibla z Loun, jehož nabídka byla vybrána
v rámci poptávkového řízení č. 1/2015. Současně budou prováděny i
úpravy podlah v kancelářích úřadu a sjednocení vnitřních sítí.
V plánované době rekonstrukce budou kanceláře úřadu přemístěny
do prostor galerie Dělnického domu.
Pokračují práce na studii rekonstrukce chodníků v Zeměšské ul. po
levé straně od křižovatky k označení konce obce. Po zpracování
studie budou zahájena jednání s majiteli dotčených pozemků. Akce
je plánována na rok 2016 v návaznosti na plánované rekonstrukce
vodovodu a kanalizace firmou Severočeská vodárenská společnost,
s.r.o. a povrchu komunikace firmou Správa a údržba silnic
Ústeckého kraje.
V návaznosti na vypsané dotační tituly je projekčně připravována
etapová záležitost Revitalizace Bažantnice, vč. ul. Na Aleji.
Je požádáno o stanovisko památkářů k opravě Morového sloupu na
Tyršově náměstí, ze kterého při jarní vichřici spadl pískovcový kříž a
jeho oprava podléhá památkové péči.
Zápisy a usnesení z jednání rady a zastupitelstva jsou zveřejněny na
webových stránkách městyse – úřední deska.

Redakce se zeptala za Vás:
V sobotu 23. května se v Cítolibech konaly tradiční Staročeské máje. Zjistili jsme, že mnoho lidí, už dnes ani neví, kde tato tradice vznikla,
proto jsme se zeptali:
Kořeny této tradice sahají pravděpodobně hodně hluboko do minulosti. Předchůdce byly nejspíš prastaré pohanské slavnosti, které vítaly nové jaro.
Ústředním zvykoslovným předmětem je máj neboli májka. Ověnčený strom symbolizující jaro a lásku.
Tradici Májů v Cítolibech obnovili dobrovolní hasiči v roce 1989. Jak vše probíhá dnes?
Přípravy začínají již poslední únorovou neděli, kdy se začínají scházet tanečníci. Ti pod vedením paní
Jitky Holubové (Studené) nacvičují „Staročeskou besedu“. Jedná se o kolový tanec, který trvá 12 minut.
Předškolní děti mají upravenou méně náročnou verzi. Všichni tanečníci, účastníci průvodu i další hosté
jsou oblečení v krojích. I ty je potřeba připravit. Většinu z nich ušily šikovné cítolibské ruce, některé jsou
zapůjčené z Domoušic a Veltěž. Zapůjčení je zdarma, stačí obléknout a vyrazit.
V předvečer májového průvodu postaví hasiči velkou májku – Krále. Ta letošní byla od společnosti Lesy
ČR, a.s., stejně tak, jako břízky, které se tentýž večer roznáší ke každému domu, kde bydlí svobodné
dívky starší 15 let a mají zájem si zatančit. V den „D“ ve 13,00 vychází od „Krále“ průvod, který se společně s koňským spřežením a vozem pana
Frice ze Smolnice, na kterém hraje dechová kapela Rakovanka projde obcí. V čele jde starosta májů spolu s dráby, kteří zajišťují bezpečnost. Poté,
co jsou k tanci vyzvána všechna svobodná děvčata, vrací se průvod zpět pod “Krále“, kde se tančí již výše zmiňovaná beseda. Večer je pak lidová
zábava.
Letošní máje se konaly 23.5.2015. Zahráli jsme 31 svobodným děvčatům,
nejmladšímu občánkovi Stanislavu Roubalovi (8 dní) a nejstarší občance Evě
Topičové (92 let), ale připili si i se sponzory, kterým za jejich podporu velice
děkujeme. Po sedmnácté hodině pod Májí zatančilo celkem 16 párů
Staročeskou besedu, mezi nimi bylo osm párů dětí z kroužku mladých hasičů
a čtyři páry dětí z přípravky. Večerní posezení při hudbě se protáhlo až do
jedné hodiny.
Děkujeme všem, kteří se na přípravě a zachování této tradice podílejí. Příští Máje v Cítolibech se konají v sobotu 21.5.2016.

Napadené smrky:
S počátkem letošního vegetačního období se i v Cítolibech, tak jako v jiných místech Ústeckého kraje, projevuje usychání a opad jehličí smrku
pichlavého. Tento stav se dává za vinu mšici smrkové, která s pravděpodobně v důsledku dvou mírných zimních
období přemnožila. Tato asi dvoumilimetrová mšice napadá jehličí smrků, které v důsledku toho rezne a následně
opadává. Na smrcích se také může projevit napadení kloubnatkou smrkovou, což je houbové onemocnění. Příčinu
usychání a opadu jehličí určí odborník.
Smrky pichlavé, které se dosud zdají být zdravé, zejména pokud se jedná o mladé jedince, doporučujeme ošetřit
insekticidním přípravkem proti mšicím. Stromy napadené kloubnatkou se zase ošetřují fungicidním přípravkem proti
houbovým chorobám. Prognózy pro smrky nejsou příliš dobré, nicméně podle odborníků by nemusely být škody na smrcích likvidační, pokud dojde
k ochlazení a výraznějším srážkám. Konečný stav bude znám po skončení vegetačního období, tedy na podzim. Usychající dřeviny s výraznou
ztrátou asimilační plochy jehlic (více jak 3/4) bude nutné pravděpodobně pokácet, protože by v budoucnu mohly způsobovat ohrožení provozní
bezpečnosti, a nahradit je novými dřevinami, které nejsou k tomuto škůdci náchylné. K náhradě dřevin lze ze smrků doporučit domácí smrk ztepilý
nebo také smrk omoriku, z dalších dřevin pak například borovici lesní, borovici černou nebo douglasku tisolistou.
Kancelář úřadu upozorňuje, že pokud by se kácení odumírajících smrků pichlavých mělo týkat stromů s obvodem kmene ve výšce 130 cm nad zemí
více jak 80 cm nebo souvislé plochy smrku pichlavého o výměře více jak 40 m2, je nutné požádat v kanceláři úřadu o vydání rozhodnutí. S ohledem
na jiné zájmy ochrany přírody, zejména ochranu volně žijících ptáků, je vhodné kácení naplánovat až mimo hlavní hnízdní období.
čerpáno z usteckenovinky.cz

Vítání občánků:
V sobotu 11.4.2015 se v Dělnickém domě Cítoliby konalo pravidelné Vítání občánků. Místostarostka Jiřina Nováková a členka rady Lenka Hronková
přivítaly do života jedenáct miminek a batolat narozených v době od dubna 2014 do března 2015. Osobně se vítání se svými rodiči zúčastnili: Alice
Cyhlářová, Sofie Stojková, Jakub Starý a Denis Liška. Matyáše Petra Svobodu a Kristýnu Málkovou jsme po předchozí omluvě a domluvě s rodiči
přivítali v následujícím týdnu v kanceláři úřadu. Kulturní program si připravily předškolní děti ze Základní školy a Mateřské školy Cítoliby, za což jim
tímto děkujeme.

6. ročník Cítolibského srazu automotoveteránů:
S radostí Vám oznamujeme, že je za námi již šestý a opět úspěšný ročník
Cítolibského srazu automotoveteránů. Po půlročních přípravách a plánování
nastal 30.5.2015 den D a opět se začaly od ranních hodin do Cítolib sjíždět
skvosty z celé republiky. Skvosty nablýskané stařičké po našich
prapradědečcích, ale také mladší z dob tzv. RETRO a každičký návštěvník si
určitě přišel na své, zavzpomínal, zaplakal nad tím, co kdy měl a čeho se
zbavil a dnes by to nejraději sám oprašoval ve své garáži. Plno návštěvníků
už mezi sebou po šesti letech našlo společnou řeč a užili si setkání při dobré
zábavě. Jen počasí si trošku hrálo s tím, co vydržíme. Od rána se honily
mraky kolem a nakonec se stejně rozhodly nás pokropit. Odumřelo nám pár
nervových buněk, ale sluníčko se slitovalo a po zbytek dne nám přálo.
Návštěvnost registrovaných vozidel byla i přes nepřízeň počasí skvělá a
čítala se počtem 125 vozidel. Vozidla se již tradičně rozdělovala do čtyř
kategorií, osobní vozy předválečné, osobní vozy poválečné, motorky a
vozidla terénní. Každá kategorie byla vyhodnocena a ceny si zasloužily
opravdu skvosty, na které mohou být jejich majitelé opravdu PYŠNÍ. Veterán v rodině je srdíčková záležitost a stává se členem rodiny. Není to levný
koníček a majitelé tráví se svými miláčky moře času. Proto je skoro povinnost předvést to lidem a obdržet za to poklonu. Takoví srdcoví lidé jsou u
nás v Cítolibech vždy vítáni!!! Od rána sraz doprovázel doprovodný program klubu modelářů RC MILITARY MODEL, LMK LOUNY, který si užili
návštěvníci všeho věku a zrovna tak bylo hodně co obdivovat. Spanilá jízda byla letos opět nekonečná a za pomoci motorkářů, kteří nám řídí
provoz, opět bez jediného problému. Přestávka se konala na státním zámku Stekník v prostorách zámecké zahrady, kde bylo připraveno
občerstvení a domluveny prohlídky zámku. Sám za sebe mohu říci, že zámek kvete a je škoda, že někteří lidé žijící pár kilometrů od něj ani netuší,
co ve své blízkosti máme. Jsem rád, že i personálu zámku jsme naší návštěvností udělali radost. I nám byla radost opětována a to po rozhovoru s
kastelánkou paní Zajíčkovou a její poslední větou:,,Připadali jsme si tu jak na Karlštejně“. Po návratu do Cítolib tradičně proběhly soutěže pro děti i
dospělé a soutěžící byli odměněni krásnými cenami. Dospělí se při soutěži trošku zapotili, protože jejich úkol byl zajet si v Cítolibech velkou
Pardubickou, ale protože naši koně byli utahaní, museli žokejové skákat s koňmi na zádech. Možná by se i slavný Váňa divil, jaké se u nás
dosahovaly časy. Po vyhodnocení „nej nej veteránů“ rozdání pohárů a sklonění poklony majitelům těch „nej“ skvostů začala volná zábava. Od 18 do
24 hodin pokračovala zábava při muzice Jiřího Vinše a jsme moc rádi, za letos na Cítoliby docela slušnou návštěvnost. Co dodat závěrem? Byl to
šestý ročník, je to šest let starostí a práce a dobrý výsledek a velká účast jak vozidel, tak návštěvníků je nám vždy odměnou. To vše by se neobešlo
bez dobrého kolektivu, bez podpory městyse Cítolib a skvělého zázemí v restauraci Dělnický dům a jeho personálu, kteří nám vycházejí vstříc a
cítíme se tam jako doma. V neposlední řadě jsou pro nás důležití všichni sponzoři, bez kterých by nebylo možno takovou akci udržet na takové
úrovni, jako jsme zvyklí a nadále chceme tak i pokračovat! Poděkovat je potřeba Všem, kteří přiložili ruku k dílu a k tomu i kousek srdíčka a
bezpochyby i moderátorům, kteří přidávají i své hlasivky. Já sám za sebe VŠEM moc dík a dík a těším se na další ročník v roce 2016 a to již ročník
7 a jak se říká 7 je číslo šťastné, tak věřím, že nám bude i nadále přáno a naše akce opět potěší ne desítky ani stovky, ale třeba i tisíce lidí!
za spolek přátel a příznivců automotoveteránů Petr Renč

Cítolibské kalendárium, aneb důležité události v letech končících pětkou:
22. 4. 1325 Jan Lucemburský zaručuje lounským měšťanům jejich
majetky v Cítolibech. Je to první písemná zmínka o vsi, které je
věnován samostatný článek v tomto čísle.
V roce 1635 se panství dělí mezi čtyři pozůstalé dcery po Adamu
Jindřichovi. Paní na Cítolibech se stává nejstarší, Dorota Barbora. Ta
si vzala Jana Bissingera a po čase zešílela.
V roce 1665 Jan de la Cron, druhý manžel Markéty Blandiny, uzavřel
smlouvu s vlašskými kameníky G. B. Passarinim a Fr. Torrem na
zhotovení ostění oken a dveří na budově zámku. Ještě téhož roku
zemřel. Schützové povýšeni Leopoldem I. do panského stavu.
V roce 1705 se Martin Antonín Kalina se ujímá funkce kantora.
V lednu 1715 umírá v Praze Arnošt Bohumír Schütz
z Leopoldsheimu.
27. 6. 1745 se narodil se Jan Nepomuk Vent (Hudební skladatel,
hudebník. Do počátku 70. let 18. století působil na cítolibském
zámku jako sloužící a hobojista v pachtovské kapele. Pak odešel do
Vídně, kde se stal císařským dvorním hudebníkem a vyhledávaným
hráčem na anglický rok a hoboj. Z cítolibských mistrů dosáhl za
svého života největšího uznání. Za svého působen v hlavním městě
monarchie měl možnost poznat všechny tři velikány vídeňského
hudebního klasicismu: Haydna, Mozarta a Beethovena. Vent je
autorem symfonií a mnoha skladeb pro komorní, zejména dechové
soubory).
V roce 1815 správa panství pronajala zámeckou zahradu za sto
zlatých ročně.
V roce 1835 v č.p. 55 vypukl požár, který zničil jižní a východní část
návsi.
22. 11. 1935 se narodil Josef Mocker (Architekt a restaurátor
stavebních památek. Studoval na reálkách v Litoměřicích, v Praze a
na Polytechnickém ústavu v Praze. Od roku 1862 se dále vzdělával
na Akademii výtvarných umění ve Vídni, kde se o dva roky později
stal stavbyvedoucím na dostavbě věže chrámu sv. Štěpána. V letech
1869-1872 pracoval v Děčíně ve funkci stavebního inženýra rodiny
Thunů. Roku 1873 byl pověřen řízením dostavby chrámu sv. Víta v
Praze. Je autorem projektu jeho západního průčelí, čímž vtiskl
definitivní podobu panoramatu tohoto symbolu české státnosti.
Mocker byl hlavním představitelem tzv. purismu při restaurování
památek. V tomto duchu upravil mj. hrady Karlštejn, Křivoklát a
Konopiště, kostely v Kutné Hoře, Plzni, Prachaticích a Rakovníku a
Prašnou bránu v Praze. Jeho dílem je chrám sv. Ludmily v Praze na
Vinohradech. Na Lounsku restauroval kostel sv. Jakuba ve Slavětíně
a v Lounech samotných kostely sv. Mikuláše, sv. Petra a dům Sokolů
z Mor (okresní muzeum). Na velké výstavě ke stoletému výročí jeho
úmrtí mu bylo připsáno i řešení rodinné hrobky na cítolibském
hřbitově. Zasedal ve výběrové komisi na projekt nové školy v
Cítolibech. Díky Mockerovi bylo zachráněno mnoho středověkých
kostelů na českém venkově.)
V roce 1845 byla dostavěna silnice do Chlumčan.
V roce 1855 byla postavena nová farní budova.
7. 10. 1855 se narodil Václav Sochor (Malíř, který se specializoval na
vojenské výjevy a portrétní tvorbu. Obecnou školu vychodil v
Blšanech a Žatci, měšťanskou v Lounech a reálku v Rakovníku. V
roce 1874 přišel na Akademii výtvarných umění v Praze, kde byli
jeho spolužáky mj. Aleš a Chittussi, s nímž ho pojilo přátelství. Další
studia absolvoval v letech 1882-1882 na Akademii v Mnichově. V
letech 1882-1895 žil převážně v Paříži, kde se stýkal s Alfonsem
Muchou. Na letní pobyt se vracel domů do Cítolib. Zařadil se do
proudu francouzské konzervativní malby, avantgardou zůstal
nedotčen. Proto byly jeho obrazy několikrát přijaty do každoroční
oficiální výstavy nazvané Salón, která se pořádala v Paříži. Roku
1890 byl dokonce jako jeden z mála cizinců jmenován členem

Národní společnosti krásných umění. V zadním traktu rodinného
statku č.p. 42 si zřídil ateliér, místními nazývaný "malírna". Zde
Sochor v letech 1884-1889 namaloval monumentální obraz Slavnost
Božího těla v Čechách. Byl vystaven na světové výstavě v Paříži
roku 1889 (poctěn stříbrnou medailí) a na zpáteční cestě také v
Bruselu, Düsseldorfu a Drážďanech. Stafáž obrazu, jehož rozměry
jsou 800 x 520 cm, tvoří občané Cítolib. Uložen je v depozitáři
Národní galerie v Praze. V roce 1895 se Sochor vrátil do Cítolib. zde
namaloval další olbřímí plátno s tématikou prusko-rakouské války,
které zakoupil císař František Josef I. Několik plenérových maleb má
za námět krajinu v okolí Cítolib. Po roce 1907 si otevřel ateliér i v
Praze. V roce 1928 mu byla v pražském Klementinu uspořádána
souborná výstava, další následovala roku 1937 v Hradci Králové.
Jeho díla jsou zastoupena v Národní galerii, Galerii hlavního města
Prahy a dalších institucích. Je pohřben na cítolibském hřbitově.)
10. 12. 1855 se narodil Václav Jindřich (Cítolibský starosta. Narodil
se v č.p. 7, v rodné obci vychodil základní školu a pak v Lounech
měšťanku. Starostou v Cítolibech byl v letech 1882-1897. Jindřich se
prosadil nejen v rámci Lounska, ale i celostátně. V roce 1889 byl za
mladočeskou stranu zvolen do zemského sněmu, svůj mandát
obhájil i v roce 1895. Zasedal ve správní radě Zemské banky
v Praze. Významně přispěl k založení Rolnického akciového
cukrovaru v Lounech a dvou škol v tomto okresním městě,
hospodářské a hospodyňské. Byl zvolen prvním starostou
cítolibského Sokola. Za jeho funkčního období došlo ke zvelebení
obce a postavení školy.)
Roku 1895 vyšly německé Dějiny cítolibského panství od Johanna
Veselého - první zpracování historie obce. Václav Sochor se natrvalo
usadil v Cítolibech.
10. 12. 1925 se narodil Zdeněk Šesták (Hudební skadatel,
muzikolog. Během studia na lounské reálce, kterou absolvoval v roce
1944, působil jako druhý varhaník v cítolibském kostele a hráč
Lounské filharmonie. V letech 1945-1950 studoval na pražské
konzervatoři skladbu u E. Hlobila a M. Krejčího, souběžně na
filosofické fakultě Univerzity Karlovy hudební vědu u J. Huttera. V
období 1968-1969 byl ústředním dramaturgem symfonické, komorní
a vokální hudby v Československém rozhlase. O cítolibský hudební
klasicismus se začal zajímat již za studií. První veřejný koncert z
jeho děl připravil Zd. Šesták v roce 1949, při příležitosti odhalení
desky rodině Kopřivů na staré škole. Proběhl v cítolibském kostele
pod řízením albánského dirigenta Mustafy Krantii. V důsledku
tehdejšího deformovaného pohledu na liturgickou hudbu však vydal
Supraphon první, dvoudeskový výběr z hudby cítolibských mistrů až
v roce 1968. Další pětialbum následovalo roku 1985. Zvláště po roce
1990 se zásluhou Zd. Šestáka hrála cítolibská hudba na řadě
koncertů včetně festivalu Pražské jaro. Zdeněk Šesták patří mezi
přední soudobé české skladatele, jeho díla interpretují významné
soubory, některé vyšly na deskách. Je autorem mj. šesti symfonií,
dvou houslových a jednoho violoncellového koncertu, pěti
duchovních kantát, sborových skladeb a deseti smyčcových kvartetů.
Po roce 1969 byl uměleckým vedoucím smíšeného pěveckého sboru
při cítolibské občanské besedě.)
V roce 1925 Sokolové začali provozovat biograf a do obce byl
přiveden telefon.
V roce 1935 se v jižním křídle zámku se zřídila kasárna.
V únoru 1945 byl celý zámek zabrán pro národní hosty. Na konci
dubna procházejí obcí Vlasovci. 5. května si přestřelka u zámku
vyžádala jednu oběť. 5. května střet Rudé armády s Němci na silnici
u Chlumčan. 9. května ruští vojáci uvítáni v Cítolibech.
Citováno z publikace Bohumíra Roedla, Cítoliby, kterou pro Obec Cítoliby vydalo
nakladatelství Digon Louny s.r.o. v roce 2003. ISBN 80-903348-0-6
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První písemná zmínka o Cítolibech:
Ze vzdáleného, do temnot bez písemných zpráv zahaleného času,
se Cítoliby vynořily 22. dubna 1325. Onoho dne vydala kancelář
devětadvacetiletého českého krále a lucemburského hraběte Jana
listinu, v níž panovník lounským měšťanům zaručil držbu jejich
nemovitostí v Cítolibech. Listina, která se zachovala jen v opisu, je
nezvykle krátká a má trochu zvláštní obsah. Především konstatuje,
že Cítoliby jsou vesnicí, patřící králi. V další pasáži panovník slibuje,
že ji nikomu neprodá ani nedaruje. Připouští nicméně možnost, že by
ji mohlo koupit samotné město Louny nebo po částech jeho
měšťané. Zároveň zpětně Lounským schvaluje veškeré nákupy zde
učiněné. Dosavadní text však relativizuje hned následující věta: Je
možné, že král Cítoliby přece jen zastaví nebo daruje; pak nebudou
mít lounští vlastnící tamních usedlostí jinou povinnost, než placení
královské daně.
Pochybuji, že se král o
podrobnosti listiny zajímal,
pokud o ní vůbec věděl. Měl
zcela jiné starosti. Několik
týdnů před tím se vrátil do
Čech z války, kterou vedl
s jižním
sousedem
své
lucemburské
domoviny,
říšským městem Mety. Její
příčinou byla, jak jinak,
králova zadluženost vůči
tamním patricijům. V Čechách
Jan Lucemburský dlouho
nepobyl. Vybral daně, za
tučný poplatek udělil městům,
klášterům
a
šlechticům
devětačtyřicet privilegií a 9.
května vyrazil za dalším
dobrodružstvím do víru říšské politiky. Už o čtrnáct dní později
uzavřeli v Innsbrucku s Jindřichem Korutanským smlouvu o sňatku
svých dětí. Takový je tedy historický rámec první písemné zmínky o
Cítolibech. Král potřeboval peníze a Lounští záruku za své majetky
v sousední vsi. Jisté je, že vydání privilegia město stálo nemalé
finanční prostředky.
Cítoliby samozřejmě nevznikly v roce 1325. Datum první písemné
zmínky je vždy věcí náhody – obyčejně bývá spojena s nějakým
právním aktem. Navíc se o něm musel učinit zápis, který se dochoval
do našich dnů. Má se za to, že Cítoliby vznikly jako komorní ves
někdy koncem 13. století, možná i nedlouho poté, co v 60. letech
Přemysl Otakar II. založil Louny. Jsou-li počátky Cítolib výsledkem
iniciativy královské komory, nelze se divit, že část jejich prvních
obyvatel tvořili Němci. Nemovitosti zde vlastnili bohatí lounští
měšťané z třetí generace německých zakladatelů města a také
jména některých cítolibských osedlých v polovině 14. století
naznačují, že šlo o Němce (Durynk, Fridrich, Heinrich, Hermann). Ke
vzniku Cítolib mohlo dojít tak, že zemští úředníci povolili skupině
lounských měšťanů založit na sousední královské půdě menší
sídliště s vlastní samosprávou.
Půdorysné uspořádání a rozloha Cítolib skutečně podporují
hypotézu, že se jednalo o lokační vesnici, vybudovanou podle
jednotného plánu na základě smluvních dohod, jak to bylo
v Čechách ve 13. a počátkem 14. století obvyklé. Původně ji tvořila
jen rozsáhlá čtvercová náves o rozměrech 180 x 175 m, skládající se
z přibližně z pětadvaceti usedlostí. Hlavní komunikační tepnou byla
přirozeně cesta do Loun, která v době založení vesnice asi na návsi
končila. Odpovídalo by to rozšířenému typu tzv. návesní vsi, do níž
ústila jediná komunikace. Na jižním okraji Cítolib se zřejmě sbíhaly
cesty z dalších směrů od Zeměch, Líšťan a Chlumčan. Cesta na
Líšťany a Ročov vesnici obcházela po západní straně, na jihu e pak
oddělila cesta do Brloha. Je také pravděpodobné, že ve středověku

byly Cítoliby nějakým způsobem ohrazeny a opatřeny brankami.
Takové lehké, většinou dřevěné opevnění mělo hlavně symbolický
význam a vymezovalo areál vsi. Chránilo rovněž před zaběhnutím
domácího zvířectva a dobytka.
Při zakládání sídlišť byla důležitou podmínkou přítomnost vody.
V tomto ohledu byl prostor, vybraný pro založení Cítolib, ideální.
Přímo uprostřed budoucí návsi vytékal pramen, později zvaný
Barborka. Protékal zde také potůček, který se u Chlumčan vlévá do
Smolnického potoka. Vodu v budoucnu využije vrchnostenský
pivovar a bude napájet i rybník v bažantnici. Také vodárnu bude
možné postavit přímo n návsi. V Cítolibech však tryská pramenů
více. Znalci říkají, že vesnice je položena na vodě.
Kromě toho, že se na
katastru obce nacházela
obecní a vrchnostenská
půda, byl ke každé usedlosti
vyměřen určitý pozemek,
plužina. Možností bylo
několik,
ale
v zásadě
vycházely
ze
dvou
základních typů. Plužina
mohla být buď traťová, kdy
měli zemědělci pozemky na
různých místech, nebo
záhumenicová. Tehdy na
vlastní záhumenky paprsčitě
navazovaly jednotlivé lány.
V případě Cítolib nelze
jednoznačně rozhodnout pro
žádný z modelů, protože po
třicetileté
válce
byla
parcelace plužiny značně
změněna a velká část půdy svedena k panskému dvoru.
Pravděpodobnější ale je, že v době založení měly Cítoliby traťovou
plužinu. Cítoliby patří svou mimořádně rozlehlou návsí
k nejvýznamnějším příkladům středověké vesnické lokace
v Čechách. Základní urbanistické východisko, které vesnici vtiskli její
dávní zakladatelé, přetrvalo dodnes. Prostorový horizont návsi, který
vnímají obyvatelé obce nyní, byl stanoven před více než sedmi sty
lety.
Jakkoliv musíme při založení Cítolib počítat s podílem německých
kolonistů, jméno mají Cítoliby české. V citovaném privilegiu Jana
Lucemburského z roku 1325 se objevuje ve tvaru CZETHLEUB,
stejný způsob psaní se užívá v lounské městské knize z poloviny 14.
století. Zhruba od 70. let 14. století se začíná používat tvarů
CZIETOLIB, CZETLIB a podobně. Původně se název vyslovoval jako
„Cietoľub“, což bylo osobní jméno. To se skládá ze dvou částí: ve
staročeštině cěta znamenala malý penízek, ľúbiti pak milovati či mít
rád. Osobní jméno „Cítolib“ tedy znamenalo přezdívku pro někoho,
kdo měl rád peníze nebo blyštivé drobnosti. V názvu naší obce je
zřejmě zakódována přezdívka některého z jejích dávných lokátorů,
člověka, který řídil parcelaci zástavby a vyměřování pozemků.
Lokátoři se obyčejně po založení vesnice stávali rychtáři a patřili v ní
k nejbohatším lidem. Zajímavé je, že se názvu obce po dlouhá staletí
užívalo v mužském rodu a v jednotném čísle. Plurál se začal
používat na začátku 17. století, v knižní podobě ho nalezneme až
v Popisu Českého království, který roku 1848 vydal František
Palacký. Německý ekvivalent názvu se od 17. století ustálil na
podobě ZITTOLIEB.
Podle obecní kroniky došlo k poslednímu přejmenování obce
z Citolib na Cítoliby na základě výnosu ministerstva vnitra z 23.
června 1923.
Citováno z publikace Bohumíra Roedla, Cítoliby, kterou pro Obec Cítoliby vydalo
nakladatelství Digon Louny s.r.o. v roce 2003. ISBN 80-903348-0-6

Husovy oslavy v Cítolibech:
Husovy oslavy vznikly jako jeden z výsledků národního obrození

(pozn. od poslední třetiny 18. stol. do roku 1848) a uvědomění a sahají až

do roku 1869. Tehdy proběhly s předstihem jako připomínka
pětistého výročí narození Mistra Jana Husa (pozn. předpokládané
narození 1372) za účasti vrcholných českých politiků, např. Františka
Ladislava Riegra (1818 – 1903), právníka a politika, Františka
Palackého (1798 – 1876), historika, filozofa a politika a dalších
osobností.
Sokolská cvičení a kulturní představení tvořily důležitou součást
oslav a bývaly manifestací národní hrdosti a pravidelně se jich
zúčastňovali vrcholní čeští politici.
Na závěr každoročních oslav, konaných po celém Českém království
a později Československé republice, bylo zapálení hranice na
nějakém vyvýšeném místě. K přerušení došlo v době Protektorátu
Čechy a Morava. Po osvobození Československa v roce 1945 byla
tradice obnovena. Po vzniku Československé republiky v roce 1918
již vlastenectví nedosahovalo takové úrovně jako v době habsburské
monarchie, ale zůstávalo při tradici oslav významného Čecha.
V podvečer 5. července 1949 naposledy plály na návrších Českého
středohoří a jiných vyvýšených místech okresu ohně, které
připomínaly upálení Mistra Jana Husa 6. července 1415. V
následujících letech již k oslavám nedocházelo.
V letošním roce, v roce šestistého výročí upálení, tuto dřívější tradici
našich předků nám připomíná řada programů lounských institucí pod
záštitou starosty města Loun. Jednou z nich je v neděli 5. července v
18.00 hod. „Pálení hranice na Červeňáku a lampionový průvod do
Loun“.
V minulosti se oslavy v Cítolibech konaly každý rok. Jako jejich
součást zaznívaly, nejen v Cítolibech, ale i v Čechách, písně:
„Hranice vzplála“ a „Píseň české omladiny“. Jak byly obě písně v
tehdejší době revoluční, ukazuje následující zkrácená ukázka:
Hranice vzplála
(správný název: Hranice vzplála, tam na břehu Rýna)
Text písně napsal ve vězení v roce 1869 Karel Tůma (1843 – 1917),
mladočeský novinář, politik, překladatel a spisovatel, redaktor
Národních listů, životopisec K. H. Borovského, hudbu složil
pravděpodobně Ludwig Berger.
Ze tříslokové písně zní první sloka:
„Hranice vzplála tam na břehu Rýna,
na ní umírá dálné vlasti syn
a vůkol něho mnichů rota líná,
rouhavým smíchem velebí svůj čin.
A vy se ptáte, kdo v těch plamenech?
Toť Mistr Jan – toť nejslavnější Čech!“
Závěr třetí sloky zní:
„Hoj, ne nadarmo zhynuĺs v plamenech
náš Jene velký – chloubo Čechů všech!“
Píseň české omladiny
Ze čtyřslokové písně první sloka zní:
„Kdo jsi Čech, hoj, v řady naše Božích Bojovníků!
Vlast volá – tys jejím synem, tož do předních šiků!
Vzmuž se, vzmuž, ty lide český, v této těžké době.
Dokaž světu, jak jsi velký i ve své porobě.“
Druhá sloka:
„Zrozeni jsme bez okovů, chceme volně žíti,
chceme ve své rodné vlasti zase šťastni býti.
Každý ten hrob bratrů padlých, každé hory témě
volá na nás: Nepovolte! Je to naše země.“
Jako příklad oslav v Cítolibech uvádím několik
novinových článků, které byly uveřejněny v dobovém
tisku Lučan a Lounské listy. Texty jsou uvedeny v
původním znění včetně dřívější stylizace textů. V
závorkách uvádím v poznámce bližší informace. Autoři

textů o Cítolibech píší jako o obci či městu, ale neuvádějí název
městys, přestože v té době měly Cítoliby statut městyse.
Lounské hlasy č. 12 ze 14.7.1900
Památka nesmrtelného Mistra Jana Husi mučedníka kostnického,
jako již po více let, byla i letos důstojným způsobem u nás oslavena.
V podvečer dne ozdobeny domy prapory národními (pozn. historická
vlajka Čech s národními barvami – horní polovina bílá, dolní červená –
platila do 30.3.1920) a poprvé spatřeny u nás také, a to na domě

starosty obce pana Jindřicha a na místnostech tělocvičné jednoty
Sokol, prapory husitské (pozn. tmavěhnědočervený kalich s hostií na
červeném poli). S nastalým soumrakem seřadily se v průvod zdejší
spolky, tělocvičná jednota Sokol v kroji a národní dělnický spolek
Havlíček, v jehož čelo postavena hudba. Průvod množstvím
lampionů opatřený, za zvuku hudby, jež národní písně hrála, po
silnici lounské prošel obec. Za obcí, na návrší, postavena a zapálena
hranice, u které hudba zahrála „Kde domov můj“, načež celým
davem zapěna píseň „Hranice vzplála“ a „Píseň české omladiny“. Po
té starosta obce a Sokola p. Václav Jindřich, přistoupiv k hranici,
provolal nehynoucí památce Mistra Jana Husi trojnásobné „Sláva“,
což bylo veškerým přítomným občanstvem opakováno. Průvod po
tomto nastoupil zpáteční cestu do obce, kde většina oken
uvědomělého občanstva slavnostně osvětlena byla. Velice pěkně
upravil zvlášť výkladní skříň obchodník pan František Míč, (pozn.
č.p.139, jednopatrový dům na rohu dnešních ulic Lounská a Chlumčanská),
kde ve skupině květin ozářen obraz M. J. Husa od V. Černého, což
zvlášť pozornost obecenstva budilo. Za všeobecného nadšení prošel
průvod jednotlivé části obce, načež odebral se do hostince pana
Josefa Svítka, (pozn. č.p.35, rohová budova na konci levé strany ulice

Skladatele Kopřivy při vstupu na náměstí Miroslava Tyrše ze směru od
Loun), kde na to slovy upřímnými a vlastenectvím prodchnutými

přednesl životopis Mistra Jana bratr Josef Mocker. Tím ukončena
zdařilá a důstojná oslava památky Husovy.
Lounské listy č. 28 z 13.7.1901
Předvečer památky uctění M. J. Husa oslavila obec cítolibská
následovně: O půl 9 hodině večerní uspořádán byl slavnostní průvod
s hudbou, k němuž pozvány byly veškeré místní národní odbory a
spolky, které se také zúčastnily. Průvod ubíral se hlavními ulicemi v
následujícím pořadu: Obecní zastupitelstvo s obecním starostou v
čele, občanstvo, dámský odbor (pozn. dámský odbor Národní jednoty
severočeské), občanky, tělovýchovná jednota Sokol, sbor
dobrovolných hasičů a spolek Havlíček. Na návrší u černčické cesty
zapálil Sokol hranici, při níž k shromážděným promluvil bratr náčelník
Josef Mocker o historii, obžalobě, soudu a mučednické smrti M. J.
Husa. Po skončené řeči zapěna píseň „Hranice vzplála“ a „Píseň
české omladiny“ s průvodem hudby. Odtud odebral se průvod do
obce před hostinec pana Karla Sochora (pozn. č.p. 30, rohová patrová
budova ulic Chlumčanská a Skladatele Kopřivy), kde starosta obce
děkoval všem přítomným odborům, národním spolkům a veškerému
občanstvu, které památku nezapomenutelného velikého Čecha M. J.
Husa přítomností svou oslavili. Po průvodu následoval v hostinci

pana Karla Sochora večírek, kde promluvil v delší řeči pan Rudolf
Tichý, knížecí Schwarzenbergský hospodářský úředník o velikém
Čechu M. J. Husovi. Dokazoval národní vlastenecké a horlivé
působení mučedníka kostnického, zejména vylíčil, kterak on upravil
náš pravopis. Z řeči pana Rudolfa Tichého utkvělo každému z
posluchačů přesvědčení a vysvětlení, jak zasloužilým mužem o
národnost M. J. Hus jest. Přednes pana Rudolfa Tichého překvapil
obecenstvo, neboť nebylo známo, jakým řečnickým talentem
obohacen jest, kterak dovede posluchačstvo přednesem svým
upoutati. Po skončené přednášce se řečníku ze všech stran
blahopřálo. Na to zapěno několik národních písní. Tím slavnost
skončena.
Lounské hlasy č. 30 z 27.7.1901
Dne 21. července pořádal Pěvecko-zábavní spolek v Cítolibech pro
své členy a hosty večírek na uctění památky Mistra Jana Husi.
Večírek započat byl sborem, jež velice pěkně byl zapěn řízením
pana Malého (pozn. František Josef Malý, řídící učitel v Cítolibech, žil v
letech 1841 - 1908). Na to následovala přednáška pana Bernarda
Líma ml. (pozn. č.p. 40 a 41), jež týž velice pěkně nastudoval a
přednesl. Týž recitoval ještě v dalším průběhu večírku báseň od E.
Mužíka. Po té přednesly střídavě hodící se písně slečna Minči
Peschlová (pozn. dcera zámeckého úředníka) a slečna Mařka Límová
(pozn. sestra Bernarda Líma ml.) s uměleckým porozuměním a
přednesem, neb známo u obou, že stojí již na výši umění. Též
virtuosně zahrála paní Van-der-Abellová (pozn. manželka zámeckého
úředníka) skladby pro piano. Večírek byl zakončen smíšeným sborem
„Bývali Čechové“. Žel, že vyskytuje se ještě mnoho občanů, kteří při
podobných oslavách zůstávají nezúčastněni. Jak jinaká účast se tu
jevila od pánů z Líšťan.
Lučan č. 29 z 18.7.1903
V řadě oslav Mistra Jana Husi i obec naše zaujala určité své místo,
vědouc dobře, že uctívání paměti tohoto našeho mučedníka a světce
není jen pouhou slavností povrchní, nýbrž že v tomto uctívání je
zdroj v jisté míře celé naší výchovy politické, národní i mravní. Maje
toto na zřeteli, chopila se iniciativy k oslavě té naše čilá jednota
Sokol a nalezla, a to možno poznamenat s potěšením, plné
porozumění jak u zastupitelstva obce, tak i u všech národních spolků
místních.
5. července uspořádán k uctění památky Mistra Jana Husa slavnost,
sice nehlučná, za to však tím vážnější, opravdovější a tím upřímněji
míněná.
V ten den, večer o půl 9, seřadivší se průvod odebral se k mohutné
hranici. V čele jeho nalézali se někteří členové obecního
zastupitelstva se starostou Bernardem Límem, říšský poslanec F.
Šrámek, za těmito pak ubírala se tělocvičná jednota Sokol se
starostou Václavem Jindřichem, dále místní sbor dobrovolných
hasičů, vedený jednatelem panem Buřtem, Pěvecko-zábavní spolek,
vedený sbormistrem panem Pihertem, spolek Národní dělnické
jednoty Havlíček s předsedou panem Ulrichem. Celý průvod vedl
náčelník tělocvičné jednoty Sokol pan Josef Mocker. Průvod ten,
jemuž připojilo se obyvatelstvo téměř celé obce, doraziv ku hořící
velké hranici, zapěl nejprve v mohutném sboru mužů, žen i dětí
píseň „Hranice vzplála“, načež po proslovu starosty Sokola pana
Václava Jindřicha provolána paměti Mistra Jana Husi nehynoucí
sláva a nastoupen za zpěvu vážných národních písní pochod nazpět
městem plným jasu, tonoucí v záplavě světel, plným ruchu a života, v
němž jedině jako zaťaté proti lidu pěstě trčely budovy panské, temné,
černé a hrozící.
Průvod prošed městem, odebral se do místností pana Josefa Svítka,
kteréž se rychle do posledního místečka naplnily, ba přeplnily tak, že
mnoho obecenstva muselo odejíti. I množství dam se zúčastnilo
slavnosti vlastní, při níž nejprve zapěl Pěvecko-zábavní spolek,
vedený taktovkou svého sbormistra pana Piherta, velice pěkně a
zdařile krásný sbor „Bývali Čechové“, načež ujal se slova říšský
poslanec pan F. Šrámek, aby slovy vřelými a také přesvědčivě
odůvodnil nutnost a povinnost národa českého k uctívání muže-

světce, jehož učení směřovalo jednak k opravě církve, v hlavě i v
údech, jednak k šíření čisté pravdy a náboženství v pravdě
křesťanského.
Dále přednášející naznačil poměry v tehdejší církvi i obyvatelstvu,
opravné snahy Mistrovy, dotkl se souzení, odsouzení i utracení
tohoto našeho velikého světce národního. Poté vylíčil nadšenými
slovy důležitost doby husitství pro celý život národní, český, a ukončil
řečník slovy: „ Dobrý Bůh náš národ nedal zahynouti, košaté naší
lípě české, jejíž větvoví cizáci a reakce tak byli zpustošili. Dobrý ten
Bůh český nedá jí zajisté ani v budoucnosti zahynouti, dokud
Čechové všichni, mužové i ženy, jinochové i dívky ve stínu jejím
pamatovati budou jasného příkladu velikého světce našeho
národního Mistra Jana Husi.“
Až do posledního okamžiku s napjetím a vytrvalou pozorností
naslouchající obecenstvo odměnilo řečníka dlouhotrvající a opakující
se bouří potlesku a souhlasu.
Po přednášce zapěl Pěvecko-zábavní spolek opět krásný sbor,
načež pan asistent Tichý přednesl s opravdovým porozuměním a
nadšením velikou apotheosu od A. E. Mužíka „K. 6. červenci“, která
přijata taktéž bouřlivým potleskem. Na to po několika ještě sborech
Pěvecko-zábavního spolku, jehož výkony vůbec přesností přednesu
překvapovaly, vlastní slavnost skončena.
Jednomyslné vystoupení veškerého inteligentního obyvatelstva obce
naší při příležitosti této ukázalo, co vzájemné síly a svorný postup
dovedou a co by i v budoucnosti vykonati mohly ku prospěchu
určitých stavů, ku blahu celých obcí, ku štěstí veškerého národa.
Lučan č. 28 z 9.7.1904
Slavnost konala se v pěkném a v barvách národních a poprsími
našich předních mužů v ladně dekorovaném sále pana Karla
Sochora.
Místnost byla plně obsazena obecenstvem, mezi nimi mnoho dam a
dívek. Přišli i ctitelé ze sousedních obcí, hlavně z Líšťan, pan
starosta s některými rolníky a členové hasičského sboru se svým
předsedou.
V půl deváté večer zahájil slavnost starosta jednoty Sokol bratr
Jindřich a předal slovo říšskému poslanci panu Ferdinandu
Šrámkovi. Ten svou řečí vystihl účel slavností Husových, zhodnotil
stav církve a kněžstva ve 14. stol. a významu pro současnost.
Obecenstvo po přednášce setrvalo pohromadě v příjemné zábavě,
která byla oživována zpěvem a hudbou. Zazněly úryvky: z opery
Hubička (dvoje housle, čelo a klavír), „Láska k vlasti“ od J. J. Piherta
(sbormistra sboru), Fantasie z opery „Braniboři v Čechách“ od B.
Smetany (dvoje housle, čelo, a klavír), „Konec lásky“ a „Pomlouvání“,
neznámý autor „Elegie“, zpěv, housle s průvodem klavíru, přednesl
pan Jerie s paní Jindřichovou, Směs z opery „Prodaná nevěsta“
(dvoje housle, čelo a klavír).
Na klavír hrála při všech hudebních číslech s nevšední dovedností a
obětavostí paní Jindřichová, choť bratra starosty jednoty Sokol,
zpěvná čísla programu pěkně a s procítěním a hlasem lahodným
sličná Mařenka Límová, dceruška paní Anny Límové (pozn. č.p.40
41 v rohu severní části návsi), která musela nejen vždycky jednu
píseň přidat, ale i na konec, mimo program, ještě jednou zazpívat.
V úryvcích z oper Smetanových, zdařile nastudovaných a
provedených, byly obsazeny: prvé housle pan Jerie, druhé housle
pan Sobotka, čelo pan Legát, klavír paní Jindřichová.
Bouřlivý potlesk po každém čísle byl účinkujícím zajisté nejlepší
odměnou.
Po vyčerpání programu bratr Jindřich poděkováním vřelým všem
přítomným, dále přednášejícímu poslanci panu Šrámkovi a
účinkujícím při akademii, zakončil slavnost tuto, krásnou a milou,
provoláním slávy nehynoucí památce Husově, což s nadšením bylo
opakováno.
z dobových textů uvádí Jaroslav Bárta

Hasiči:

Sportovní klub:

Ve čtvrtek 30.4.2015 se na Tyršově náměstí konalo tradiční Pálení
čarodějnice, kterého se zúčastnilo 108 dětí v kostýmech. Připraven
pro ně byl tanec kolem hranice, hod koštětem a let na koštěti.
S čarodějnicí Duhomírou děti opět vařily kouzelný lektvar, který pak
společně vypily. Každý čarodějný kostým byl odměněn dárkovým
balíčkem. Po spálení čarodějnice si všichni přítomní mohli opéct
špekáčky na ohni a posedět až do pozdních hodin.

V mistrovských soutěžích, které vyvrcholí tento víkend si celkem
slušně vedou všechna čtyři naše družstva. A mužstvo v okresním
přeboru je před posledním kolem na pátém místě, B družstvo ve III.
třídě je deváté, dorost v regionálním KP je šestý a přípravka je v
druhé polovině tabulky. Zde je třeba podotknout, že u mužstev
přípravek jsou značné výkonnostní rozdíly s ohledem na věk
začínajících hráčů. Výbor SK proto přihlásil na příští soutěžní období
přípravku mladší a starší, čímž by měly být alespoň částečně
smazány rozdíly ve výsledcích. V soutěžích budeme tak mít 6
družstev, což je zdaleka nejvíc z okolních obcí podobné velikosti.
Zde bychom chtěli apelovat na rodiče, jejichž děti v našem klubu
sportují, aby se i oni podle možnosti zapojili do fungování
jednotlivých družstev. Nejlepší je spolupráce s rodiči v přípravce, ale
ve starších kategoriích žáků a dorostu zájem postupně upadá. Rádi
každého s nějakou pomocí přivítáme.

Staročeské máje viz. str. 4 „Zeptali jsme se za Vás“.
Den otevřených dveří se konal na středu 17.6.2015 od 10 hodin u
hasičské zbrojnice. Pozvány byly děti se svými pedagogy ze škol
zapojených do soutěže Požární ochrana očima dětí. Tradičně byl
připraven bohatý program spojený s ukázkami hasičské techniky a
práce.
Po prázdninách nás 12.9.2015 čeká X. ročník Memoriálu Zdeňka
Havla v disciplínách TFA, Kreslení zážitků z prázdnin a tentýž den i
Branný závod o pohár starosty městyse Cítoliby původně plánovaný
na 3.4.2015, který byl z důvodu nepřízně počasí zrušen.

Z ostatní činnosti je třeba zmínit oslavu Dne Dětí, která se na našem
hřišti konala 31.5. od 13 hodin. Děti, kterých přišlo okolo 280,
soutěžily v 11 sportovních a dovednostních disciplínách. Po splnění
úkolů obdržely malé občerstvení a hezký dárkový balíček. Součástí
oslav byly i tradiční atrakce jako přelet letadla s cukrovinkami, jízda v
traktoru, jízda na koni, hrady a na závěr populární pěna, kterou pro
děti zajistil místní SDH. Počasí nám přálo, účast dětí i rodičů byla
velká. I proto akci hodnotíme jako velmi vydařenou.

Rybářské závody:
Tradičně na rybníku v Bažantnici se konaly rybářské závody za
účasti 26 dospělých a 14 dětí. Největším úlovkem byl amur 57 cm,
2,2 kg (M. Bláha). Děti nachytaly celkem 42,3 kg, dospělí 163,8 kg,
celkem 206,10 kg ryb. Všechny ryby byly vráceny vodě a výtěžek
akce bude použit na další zarybnění.

A co nás ještě před prázdninami a v jejich průběhu čeká? V sobotu
27.6. od 13 hodin se koná již 4. ročník turnaje starých gard za účasti
Klášterce, Zeměch, Chožova a pořádajícího oddílu. Dne 8.8. od 9.30
se můžete těšit na kvalitně obsazený turnaj dorostu a druhý den 9.8.
na turnaj starších žáků. O podrobnostech vás budeme ještě
informovat.
Na závěr bychom se ještě rádi zmínili o tom, že byl náš klub v
Ústeckém kraji vybrán a získal dotaci “ Zelený trávník“, což
znamená, že bude na našem hřišti realizován systém umělé závlahy.
To zajisté povede k dalšímu zkvalitnění hrací plochy. A na úplný
závěr vám všem přejeme hezké a klidné prázdniny a našim
mužstvům co nejlepší výsledky.

Kulturní a sportovní přehled:

29.6.-10.7.2015
15.-16.8.2015
29.08.2015
12.09.2015
12.09.2015
12.09.2015
11.10.2015
25.10.2015
31.10.2015
21.11.2015
29.11.2015
05.12.2015
31.12.2015

Cítolibský obecní tábor pro děti
Soutěž o pohár starosty městyse ve
fotbale (žáci a dorost)
Rozloučení s prázdninami na hřišti
Branný závod o pohár starosty městyse
Memoriál Zdeňka Havla
Kreslení zážitků z prázdnin
Zájezd na muzikál Sněhová královna
(vyprodáno)

Divadlo Pavla Trávníčka – SBOROVNA
(v Dělnickém domě)
Podzimní posezení
Hasičský ples
Rozsvícení vánočního stromu a Vánoční trhy
Mikulášská pro děti
Silvestr

Tipy na výlety:
Máme tu léto. Pro ty, co se chystají ho strávit aktivně, uvádíme
pár tipů na výlet a věřte, že nemusíte nikam daleko:

Hrad Pravda
Jedná se o zříceninu pozdně gotického hradu. Ukrývá se na zalesněném
ostrohu mezi obcemi Domoušice a Pnětluky. Z hradu se zachovala téměř
celá obvodová hradba, zdivo paláce a vstupní brány. Pozoruhodné je
severní valové opevnění se dvěma dělovými baštami. Hradní zříceniny
jsou volně přístupné. Hrad vznikl zřejmě ve 14. století. První písemná
zmínka o hradu však pochází až z roku 1523. Ve 2. polovině 16. století byl
hrad opuštěn a ponechán svému osudu. Délka trasy: cca 20 km.

Zámek Nový Hrad

Užitečné kontakty:
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

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

www.zameknovyhrad.cz
první zmínka pochází ze 14. století, kdy rytíř Záviš z Jimlína nechal nad obcí
Jimlín postavit novou, kamennou tvrz, palácového typu. Po smrti posledního
z jimlínského rodu v roce 1453, se dědictví ujal Albrecht Bezdružický z
Kolowrat, který se svolením krále Jiřího z Poděbrad, ze dne 2.května 1465,
začal s přestavbou tvrze na honosný hrad „s věžemi a příkopy s mosty“… V
průběhu devíti let stavby se Albrecht z Kolowrat začal psát jako
Novohradský. Vzniká tak nejen nová větev rodu Kolowratů, ale i název hradu
a veliké prosperující panství. V držení zmíněného rodu byl Nový Hrad více
než sto let…. Délka trasy: cca 6 km.
Otevírací doba: Červen, červenec, srpen: Út – Ne 9,00 – 17,00 hod

ŠKOLA – Tyršovo nám. 56, 439 02 Cítoliby:
Telefon: Mgr. Jana Vurbsová, ředitelka
e-mail:
skola@zscitoliby.eu
ŠKOLKA – B. Němcové 349, 439 02 Cítoliby:
Telefon: učitelky
Ing. Markéta Čechová, vedoucí školní jídelny
e-mail:
skolka@zscitoliby.eu; jídelna@zscitoliby.eu

České středohoří

Ordinační doba:
Telefon:

PONDĚLÍ a STŘEDA 13.00 – 15.00 hod
MUDr. Anna Weberová

Otevírací doba:
Telefon:

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

je místem, kde se odehrávají nejstarší české pověsti a je také jediným
regionem, kde svého strategického génia vtiskl do vlastních hradních staveb
neporazitelný český vojevůdce Jan Žižka z Trocnova a Kalicha. Že jste to
také nevěděli? Pak vám doporučujeme se podívat na www.hrady-ceskehostredohori.cz a naplánovat si výlet tím správným směrem …

Přejeme všem čtenářům hodně sluníčka a pohody v době prázdnin a
dovolených.

Fotoknihy:
Každá osada, ves, městys i město je živý organismus, který se mění
před očima. Co bylo před sto lety již dávno není, některé domy
chátrají ... jiné se staví, vznikají i zanikají celé ulice. Změny
samozřejmě neminuly ani Cítoliby a tak je zajímavé srovnat náš
městys z historických pohlednic z konce 19. a počátku 20. století s
fotografiemi z druhé dekády 21. století.
Fotoknihu Cítoliby včera a dnes si můžete zakoupit v kanceláři
městyse Cítoliby za 160,- Kč (k dispozici je omezené množství
výtisků). Dále nabízíme poslední výtisky fotoknihy Týden v Cítolibech
za 200,- Kč.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA CÍTOLIBY:

415 691 259

723 605 476
415 691 120

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

ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO, B. Němcové, 439 02 Cítoliby:

415 691 139

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

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.
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.
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:

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 15.9.2015, 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.

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. rodinných oslav):
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.
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