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Pár slov od starosty a místostarostky:
Vážení spoluobčané,
blížící se konec mého druhého volebního období ve funkci starosty vybízí k malé rekapitulaci a zamyšlení.
Nebudu zde uvádět výčet úspěšných akcí, které se zdařilo uskutečnit v uplynulých čtyřech letech, ostatně v těchto
dnech nacházíte v poštovních schránkách moje předvolební materiály, které obsahují tyto důležité informace a
také plány do budoucna.
Za zmínku ovšem stojí jistý fenomén, který nelze spatřit v širokém okolí. Je jím počet kandidátních listin
registrovaných pro komunální volby v Cítolibech. V řeči čísel to znamená, že o přízeň 830 voličů se uchází 105
kandidátů. Oněch 105 kandidátů je jinak řečeno 7 kandidátek, tedy úplný hon na voliče. Volební výsledek si
samozřejmě netroufám předpovídat, nicméně cosi již naznačily volby minulé. On se totiž cítolibský volič vyzná! To, jak rozšifroval
jinotaje ukryté na některých kandidátkách, bylo bezesporu úžasné a nepochybuji, že podobný postup zopakuje také v letošních
komunálních volbách. Přeji tedy cítolibskému voliči ten „správný čich“ ve volbách 10. a 11. října 2014.
Na závěr mi prosím dovolte poděkovat všem, se kterými jsem měl možnost čtyři roky spolupracovat. Děkuji pracovnicím kanceláře
úřadu městyse a rovněž všem dalším zaměstnancům městyse Cítoliby. Velký dík patří těm zastupitelům a občanům, kteří mne po celé
čtyři roky podporovali i v situacích, kdy se dařilo poněkud méně. Poděkovat chci touto cestou také paní místostarostce Jiřině Novákové
– slušnost, pracovitost, kolegialita, co víc jsem si jako starosta mohl přát!
Petr Jindřich
Vážení spoluobčané,
ráda bych Vám poděkovala za čtyři roky, ve kterých jste mi dali důvěru vykonávat funkci místostarostky. Myslím,
že pár věcí se podařilo dobře, některé méně dobře, tak jak je to i v soukromém životě běžné. Čekají nás volby do
zastupitelstva. Nově zvolené zastupitelstvo bude mít na co navázat a přeji jeho budoucím členům a všem
spoluobčanům, aby se městys dále rozvíjel ku prospěchu příštím generacím. Za spolupráci chci též poděkovat
starostovi Petru Jindřichovi a všem zaměstnancům městyse.
Jiřina Nováková

Informace k událostem v mateřské škole:
V současné době došlo k personálním změnám na postu vedoucí učitelky mateřské školy. Od jara letošního roku ředitelka Základní
školy a Mateřské školy Cítoliby Mgr. Jana Vurbsová informovala Radu městyse o nedostatcích v plnění pracovních povinností vedoucí
učitelky Lenky Buškové, zejména v oblasti pedagogické administrativy. Rada městyse svými usneseními vyjádřila podporu postoje
ředitelky příspěvkové organizace a doporučila jí, aby nadále postupovala v souladu s pracovně právními předpisy. Celá záležitost byla
však ze strany bývalé vedoucí učitelky prezentována rodičům dětí ze školky jako šikana ze strany zaměstnavatele.
Dne 11. 9. 2014 předložila Lenka Bušková osobně v kanceláři úřadu městyse odstoupení z funkce vedoucí učitelky a žádost
pedagogického personálu školky o řešení vzniklé situace. Na základě této žádosti svolala rada městyse na 15. 9. 2014 mimořádné
zasedání, na které se však i přes telefonické potvrzení účasti, dostavily pouze dvě učitelky. V té době již bývalá vedoucí učitelka Lenka
Bušková jejich prostřednictvím vzkázala, že se nedostaví.
Na podnět některých rodičů byla v budově základní školy dne 1. 10. 2014 uspořádána schůzka za účasti členů rady městyse, ředitelky
Základní školy a mateřské školy Cítoliby, pedagogického sboru školky a rodičů. Na této schůzce bylo umožněno pedagogickému sboru
školky i rodičům vyjádřit se ke vzniklé situaci a ředitelka Základní školy a Mateřské školy Cítoliby zde zopakovala důvody, které ji
k pracovně právním krokům vedly a byly konzultovány s právním zástupcem městyse Cítoliby, který byl na schůzce přítomen.
Jako nová vedoucí učitelka v mateřské škole byla ředitelkou dne 1. 10. 2014 představena Ivana Koptová, která splňuje zákonné
podmínky pro výkon této funkce.
Jsme si vědomi, že se jedná o velice citlivou záležitost a věříme, že se podaří zklidnit situaci, aby v žádném případě neutrpěla péče o
děti navštěvující mateřskou školu.
Petr Jindřich, starosta
Jiřina Nováková, místostarostka

Aktuálně z rady a zastupitelstva:
VÝBĚROVÁ A POPTÁVKOVÁ ŘÍZENÍ
Vyhodnocení nabídek k Výběrovému řízení č. 1/2014
„Úprava části veřejného prostranství na Tyršově náměstí v
Cítolibech“:
Otevírání obálek s nabídkami proběhlo v kanceláři úřadu
městyse Cítoliby 2.7.2014 v 15.00 hodin bez přítomných
uchazečů. Výzva k podání nabídek byla vyvěšena na portálu
zadavatele a na úřední desce městyse Cítoliby od 19.6.2014.
Konec lhůty pro podání nabídek byl 30.6.2014 do 10.00 hodin.
Celkem byla podána 1 cenová nabídka od firmy S-BAU
BOHEMIA s.r.o., Litoměřice s celkovou nabízenou cenou
697.913,- Kč vč. DPH. Dne 8.7.2014 byla úřadu doručena
informace o Odstoupení firmy od zakázky z kapacitních důvodů.
Rada městyse odsouhlasila nové vyhlášení výběrového řízení.
Vyhodnocení nabídek k Výběrovému řízení č. 2/2014
„Bezbariérové chodníky v Cítolibech – ul. Chlumčanská“:
Otevírání obálek s nabídkami proběhlo v kanceláři úřadu
městyse Cítoliby 28.7.2014 v 15.00 hodin bez přítomných
uchazečů. Výzva k podání nabídek byla vyvěšena na portálu
zadavatele od 8.7.2014 a na úřední desce městyse Cítoliby od
9.7.2014. Konec lhůty pro podání nabídek byl 24.7.2014 do
10.00 hodin. Celkem byly podány 3 cenové nabídky od firem:
EKOSTAVBY Louny s.r.o., nabídková cena bez DPH:
2,984.800,- Kč; Inest stavby s.r.o., nabídková cena bez DPH:
3,071.215,- Kč; AFC Servis DC a.s., nabídková cena bez DPH:
2,889.360,30 Kč. Základním hodnotícím kritériem je dle
zadávacích podmínek nabídková cena bez DPH. Rada městyse
vybrala jako vítěznou nabídku firmy AFC Servis DC a.s.
s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH 2,889.360,30 Kč.
Vyhodnocení nabídek k Výběrovému řízení č. 3/2014
„Úprava části veřejného prostranství na Tyršově náměstí v
Cítolibech“:
Radní se seznámili s protokolem z otevírání obálek s nabídkami
a hodnocení nabídek k výběrovému řízení č. 3/2014 „Úprava
části veřejného prostranství na Tyršově náměstí v Cítolibech“.
Otevírání obálek s nabídkami proběhlo v kanceláři úřadu
městyse Cítoliby 5.8.2014 v 11.00 hodin bez přítomných
uchazečů. Výzva k podání nabídek byla vyvěšena na portálu
zadavatele od 22.7.2014 a na úřední desce městyse Cítoliby od
23.7.2014. Konec lhůty pro podání nabídek byl 1.8.2014 do
12.00 hodin. Celkem byly podány 3 cenové nabídky od firem:
LOUNSKÁ STAVEBNÍ, spol. s r.o., nabídková cena včetně DPH:
627.128,- Kč; Milan Tůma K+T, nabídková cena včetně DPH:
587.649,- Kč; AFC Servis DC a.s., nabídková cena včetně DPH:
667.386,- Kč. Základním hodnotícím kritériem je dle zadávacích
podmínek nabídková cena. Rada městyse vybrala jako vítěznou
nabídku firmy Milan Tůma K+T s nejnižší nabídkovou cenou
včetně DPH 587.386,- Kč.
Vyhodnocení nabídek k poptávkovému řízení č. 2/2014
„Dětské prvky a mobiliář na Tyršovo náměstí v Cítolibech“:
Souhrn a hodnocení proběhlo v kanceláři úřadu městyse Cítoliby
5.8.2014 v 11.45 hodin bez přítomných uchazečů. Výzva
k podání nabídek byla vyvěšena na úřední desce městyse
Cítoliby od 24.7.2014. Konec lhůty pro podání nabídek byl
1.8.2014 do 12.00 hodin. Celkem byly podány 5 cenových
nabídek od firem: TEWIKO systems s.r.o., nabídková cena
včetně DPH: 117.194 Kč vč. DPH, délka dráhy 24,35m; Bonita
Group Service s. r.o., nabídková cena včetně DPH: 118.729,- Kč,

délka dráhy 33m; Dětská hřiště – František Smitka, nabídková
cena včetně DPH: 115.918,- Kč, délka dráhy 35m – bez
nástupního prvku; Kulant cz s.r.o., nabídková cena včetně DPH:
119.169,- Kč, délka dráhy 19,09m. Rada městyse vybrala jako
vítěznou nabídku firmy Bonita Group Service s.r.o. vzhledem
k ceně, použitému materiálu, délce lanové dráhy a záruční lhůtě
za nabídkovou cenu 118.729,- Kč vč. DPH. RM zároveň souhlasí
s pořízením dalšího dětského prvku - kolotoče za cenu vč.
montáže 33.547,- Kč vzhledem k celkové úspoře na celé akci
díky vysoutěženým cenám, které byly nižší než předpokládaný
rozpočet.

SCHVÁLENÉ ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ 2/2014

posílení příjmových položek v důsledku přiznaných dotací:
1.045 tis. Kč dotace na 10 pracovníků veřejně prospěšných
prací ze Státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu na
období od 17.3.2014 do 31.12.2014; 117 tis. Kč dotace na
předáka pracovníků veřejně prospěšných prací ze Státního
rozpočtu a Evropského sociálního fondu od 1.4.2014 do
31.12.2014; 330 tis. Kč dotace na 5 pracovníků veřejně
prospěšných prací od 1.7.2014 do 31.12.2014; 1,534 tis. Kč
dotace od Státního fondu dopravní infrastruktury na akci
„Bezbariérové chodníky v Cítolibech – ulice Chlumčanská“; 267
tis. Kč dotace ze Státního fondu životního prostředí, operačního
programu životní prostředí a Fondu soudržnosti Evropského
fondu pro regionální rozvoj na akci „Snížení energetické
náročnosti hasičské zbrojnice“.; 600 tis. Kč dotace od
Ministerstva pro místní rozvoj na akci „Úprava části veřejného
prostranství na Tyršově náměstí v Cítolibech“; 3.370 tis. Kč
dotace ze Státního fondu životního prostředí, operačního
programu životní prostředí a Fondu soudržnosti Evropského
fondu pro regionální rozvoj na akci „Omezení prašnosti
z plošných zdrojů v městysi Cítoliby“; 200 tis. Kč dotace
Krajského úřadu Ústeckého kraje z Programu obnovy venkova
Ústeckého kraje 2014 na projekt „Územní plán Cítoliby“.
posílení výdajových položek v důsledku realizace akcí s
přiznanými dotacemi: 399 tis. Kč na mzdové výdaje střediska
údržby na 5 pracovníků veřejně prospěšných prací od 1.7.2014
do 31.12.2014 (ve schváleném rozpočtu bylo ve výdajích
počítáno s přiznáním dotace na 11 pracovníků – dalších 5 je nad
rámec původního předpokladu); 3.496 tis. Kč na akci
„Bezbariérové chodníky v Cítolibech – ulice Chlumčanská“
s realizací do 31.12.2014, včetně úprav projektu v návaznosti na
nové normy pro řešení chodníků a komunikací, řešení likvidace
dešťových vod na pozemku městyse (zasakovací bloky a
trativody), odvodňovací systémy – žlaby u vjezdů do objektů,
nové silniční vpusti, dopravní značení přechodů, přeložky sloupů
veřejného osvětlení a kabelové chráničky + nové osvětlení
přechodu, přechodový ostrůvek pro pěší na hranici ul.
Chlumčanská, Májová a Ke Hřišti, folie u RD (nopová).
Souběžně s touto akcí je SČVK prováděna oprava vodovodního
řadu v jejich vlastnictví. 407 tis. Kč na akci „Snížení
energetické náročnosti hasičské zbrojnice“ s realizací do
31.12.2014 (zateplení budovy Hasičské zbrojnice, která je
majetkem městyse, vč. výměny bočních vstupních dveří a dvou
vjezdových vrat); 750 tis. Kč na akci „Úprava části veřejného
prostranství na Tyršově náměstí v Cítolibech“ s realizací do
31.12.2014 (úprava části komunikace, doplnění prvků dětského
hřiště, lavičky, odpadkové koše, úprava zeleně); 3.745 tis. Kč na

akci „Omezení prašnosti z plošných zdrojů v městysi
Cítoliby“ s realizací do 31.12.2014 (nákup nového
multifunkčního stroje – zametá, vysává).
přehled vlivu navrhované rozpočtové změny číslo 2/2014:
ROZPOČET 2014
schválený:
po navrhované úpravě:

Příjmy
Výdaje + financování úvěru
Rozdíl

11.273 tis.Kč
11.120 tis.Kč
.153 tis.Kč

18.736 tis. Kč
19.917 tis. Kč
-1.181 tis. Kč

STAV PROVOZNÍCH ÚČTŮ V BANKÁCH (finančních aktiv):
Předpoklad stavu k 1.1.2014 při schvalování rozpočtu:
Skutečný stav k 1.1.2014 dle výpisů z účtů:
Předpokládaný stav k 31.12.2014 po úhradě schodku
upravovaného rozpočtu:

2.300 tis. Kč
3.406 tis. Kč

Skutečný stav k 1.1.2014 dle výpisů z účtů:
Předpokládaný stav k 31.12.2014

2.355 tis. Kč
2.380 tis. Kč

Skutečný stav k 1.1.2014 dle výpisů z účtů:
Předpokládaný stav k 31.12.2014

-4.000 tis. Kč
-3.000 tis. Kč

2.400 tis. Kč

STAV SPOŘÍCÍCH ÚČTŮ A AKCIÍ V NOMINÁLNÍ HODNOTĚ:
STAV ÚVĚROVÉHO ÚČTU:

Schválené rozpočtové opatření je založeno na reálném základě
finančních možností městyse a i při pokrytí financování těchto
akcí, nebudou finanční prostředky městyse vyčerpány a navíc
budou vyšší, než byly při nástupu stávajících zastupitelů do
funkcí.

DÍLČÍ PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ
MĚSTYSE CÍTOLIBY ZA ROK 2014
Zastupitelé vzali na vědomí zápis z dílčího přezkoumání
hospodaření městyse Cítoliby za rok 2014, které 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. Dle
zápisu o kontrole nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

OPRAVA ZNĚNÍ USNESENÍ ZASTUPITELSTVA:
Zastupitelé se seznámili s doporučením kontrolorek
provádějících dílčí audit: v návaznosti na ustanovení §4 zákona
250/2000 Zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
je nutná úprava znění usnesení schvalování Rozpočtu městyse
na rok 2014 vzhledem ke skutečnosti, že splátka úvěru není
rozpočtovým výdajem, ale položkou financování a schvalovaný
rozpočet je tudíž přebytkový, ne schodkový. Zastupitelé schválili
úpravu znění usnesení č. 35/2013 ze dne 12.12.2013
následovně: „Zastupitelé schválili navrhovaný přebytkový
rozpočet Městyse Cítoliby na rok 2014. Příjmová část rozpočtu
činí 11,085.100,- Kč, výdajová část činí 10,120.260,- Kč,
financování splátek úvěru činí 1,000.000,- Kč. Rozdíl ve výši
35.160,- Kč je kryt finančními rezervami na účtech městyse.
V okamžiku poskytnutí dotace na investiční akci „Bezbariérové
chodníky v Cítolibech, ul. Chlumčanská“ budou prostředky
rezervované na účtech městyse určené na spoluúčast městyse
ve výši 1,1 mil. Kč zapojeny do rozpočtu.“

PROMO VIDEO:
Rada městyse Cítoliby schválila pořízení fotografií ulic a
veřejných prostranství a promo videa Městyse Cítoliby od
firmy Milana Gregora, které budou sloužit jako prezentace a
propagace Městyse Cítoliby a příloha obecní kroniky.
Oznamujeme tímto občanům, že pořizování materiálů pro
tyto účely bude probíhat v měsících říjnu a listopadu t.r.,
záznamy budou v souladu se zákonnými podmínkami pro
ochranu soukromí osob a jejich majetku.
Děkujeme za pochopení
Zápisy a usnesení z jednání rady a zastupitelstva jsou zveřejněny
na webových stránkách městyse – úřední deska.

Proměny:
Restaurování pilíře a sochy
sv. Jana Nepomuckého:
Datum zahájení / ukončení: 3/2011 – 9/2011
Iniciátor a investor projektu: Městys Cítoliby
Projektant: Lubomír Váša – restaurátor, Praha
Realizátor: Lubomír Váša – restaurátor, Praha
Cena: celkem 75 tis. Kč, dotace z programu
obnovy a rozvoje venkova od Ministerstva pro
místní rozvoj v částce 60tisíc Kč, spoluúčast
Městyse Cítoliby 15 tisíc Kč.

Rekonstrukce sálu Dělnického
domu Cítoliby:

Datum zahájení / ukončení: 1/2012 – 11/2012
Iniciátor a investor projektu: Městys Cítoliby
Projektant: Ing. Arch. Pavel Čermák
Realizátor: Lounská stavební spol. s.r.o.
Cena: 9.795 tis. Kč stavební práce a 870 tis.
Kč vybavení, hrazeno z vlastních prostředků
Městyse za využití úvěru 5 mil. Kč.

Zateplení budovy mateřské
školy Cítoliby:
Datum zahájení / ukončení: 7/2013 – 8/2013
Iniciátor a investor projektu: Městys Cítoliby
Projektant: Ing. Pavel Novák
Realizátor: HARTEX CZ s.r.o.
Cena: celkem 549 tis. Kč dotace Státního
fondu životního prostředí ČR 27 tis. Kč,
dotace z Fondu soudržnosti EU 467 tis. Kč a
spoluúčast Městyse Cítoliby 55 tisíc korun.

Volby do obecního zastupitelstva v číslech:
Rozpočet – příjmy
v posledním roce
volebního období

Přijaté dotace
v celém volebním
období (do roku 2004

Finanční majetek ke
konci volebního
období

Hmotný a nehmotný
majetek ke konci
volebního období

Počet voličů

1990-1994

2

667

82,00%

916

nezjištěno

nezjištěno

nezjištěno

nezjištěno

nezjištěno

1994-1998

1

679

63,62%

896

6.119 tis.Kč

8.251 tis.Kč

nezjištěno

1.907 tis.Kč

24.884 tis.Kč

1998-2002

2

708

66,10%

929

13.111 tis.Kč

9.169 tis.Kč

4.297 tis.Kč

2.205 tis.Kč

37.891 tis.Kč

2002-2006

2

752

63,30%

957

15.637 tis.Kč

15.929 tis.Kč

16.399 tis.Kč

2.787 tis.Kč

47.815 tis.Kč

2006-2010

3

784

61,86%

964

14.897 tis.Kč

13.999 tis.Kč

9.233 tis.Kč

6.007 tis.Kč

48.683 tis.Kč

2010-2014

5

813

65,44%

1025

18.736 tis.Kč

19.917 tis.Kč

14.916 tis.Kč

4.780 tis.Kč

67.172 tis.Kč
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Volební účast

Počet obyvatel
při volbách

Rozpočet – výdaje
v posledním roce
volebního období

Počet
kandidátek

Volební období

probíhaly rozpočtem obce
státní finance pro školy)

1053

Kandidátní listiny v nadcházejících volbách do obecního zastupitelstva městyse,
které se konají 10. a 11. října 2014:
pořadové číslo:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

typ:

politické hnutí
politické hnutí
sdružení nezávislých kandidátů
registrovaná politická strana
registrovaná politická strana
politické hnutí
sdružení nezávislých kandidátů

název:

ANO 2011
Fair play – HNPD
CÍTOLIBY DALŠÍM GENERACÍM
Česká strana sociálně demokratická
Občanská demokratická strana
Unie pro sport a zdraví
Za krásný městys Cítoliby – městys pro lidi

veškeré informace k volbám najdete na www.volby.cz

Volební místnost pro okrsek Cítoliby je v předsálí Dělnického domu a bude otevřena:
v pátek 10.10.2014 od 14.00 hod do 22.00 hod
v sobotu 11.10.2014 od 08.00 hod do 14.00 hod
telefon do volební místnosti: 415 691 134
osoby, které se nemohou ze zdravotních důvodů osobně dostavit do volební místnosti, mohou
požádat telefonicky, v kanceláři úřadu, nebo ve volební místnosti o návštěvu členů volební komise
s přenosnou urnou, která bude provedena během sobotního dopoledne

ZPŮSOBY HLASOVÁNÍ:
PLATNÉ 3 VARIANTY:
1) Zakřížkovat celkem 15 kandidátů z různých stran
2) Zakřížkovat pouze stranu (dáte hlas všem jejím 15
kandidátům)
3) Kombinace způsobu 1 a 2 s tím, že hlas bude
započítán jednotlivým kandidátům a zbývající počet
do 15 doplněn ze zakřížkované strany dle pořadí (u
této strany není brán zřetel na přednostní hlasy)

NEPLATNÉ:
1) Více než 15 zakřížkovaných kandidátů
2) Více než 1 zakřížkovaná strana
3) Přetržený hlasovací lístek
4) Lístek vhozený do nesprávné obálky

!!! JEDINÉ PŘÍPUSTNÉ OZNAČENÍ KANDIDÁTŮ NA HLASOVACÍM LÍSTKU JE KŘÍŽEK !!!
!!! HLASOVACÍ LÍSTKY JSOU OBOUSTRANNÉ !!!

SPOLEČNĚ S VOLBAMI DO ZASTUPITELSTVA OBCÍ SE KONAJÍ I VOLBY DO SENÁTU ČR
Je důležité, aby hlasovací lístky byly ve volební místnosti vloženy do správných obálek: senátní
do žluté a komunální do šedé, jinak jsou tyto hlasy neplatné!

Ze školky a školy:
V době prázdnin byla realizována akce vysoutěžená
poptávkovým řízením číslo 1/2014 „Úprava domovního
plynovodu a vzduchotechnika školní kuchyně
v Mateřské škole Cítoliby“, jehož vyhodnocení proběhlo
v kanceláři úřadu městyse Radou městyse Cítoliby dne
9.6.2014. Výzva k poptávkovému řízení byla rozeslána
celkem třem firmám, zpět se vrátily nabídky dvou firem
obsahující všechny požadované dokumenty: Lounská
stavební s.r.o., nabídková cena vč. DPH 113.181,- Kč,
záruka 36 měsíců; Vladimír Fogl, nabídková cena vč.
DPH 118.132,- Kč, záruka 24 měsíců; Václav Řezáč,
nabídka nedodána. Rada městyse vybrala jako vítěznou
nabídku firmy Lounská stavební s.r.o. s přihlédnutím
k ceně a záruce. Další průběh investice byl koordinován
stavebním technikem Milošem Rosenbaumem a
ředitelkou Základní a Mateřské školy Cítoliby Mgr. Janou
Vurbsovou. Fakturace byla provedena přímo na
příspěvkovou organizaci, která má pro tuto investici
vyčleněny finanční prostředky.
V pondělí 1.9.2014 přivítala třídní učitelka Marcela
Honcová nových 12 prvňáčků, všem přejeme, aby se jim
ve škole líbilo a také dařilo.

Celkově je ve škole 40 dětí, tj. o 11 dětí více, než v
předchozím školním roce. Nižší počet dětí ve třídě je pro
děti i učitelky výhodou, což oceňují zejména rodiče a
celorepublikově vzrůstá obliba tohoto typu škol. Věříme,
že i u nás začne důvěra rodičů v tuto školu vzrůstat a
budou ji se svými ratolestmi využívat.
Ve školce je kapacita zcela naplněna, obsazených je
všech 63 míst. Předškoláků ve třídě motýlků je 24,
menších dětí ve třídě berušek je také 24 a těch
nejmenších ve třídě včeliček je 15.

Ze spolků:
KLUB 6-99:

od září se opět budou konat pravidelné schůzky každý
čtvrtek od 17.00 hod v místní knihovně. Tvoříme věci
nejen tematické (vánoce, velikonoce, čarodějnice,
karneval), ale i na míru pro akce konané v městysu
(Dětský den, Výstava na faře, výzdoba Dělnického
domu). Máte-li chuť si něco vytvořit, ostatní něčemu
naučit, nebo si jen přijít popovídat, přijďte.
-----------------------------------------------------

KNIHOVNA:

V týdnu od 9. do 16.7.2014 proběhla v areálu zahrady
Dělnického domu akce Městské knihovny v Lounech
s názvem „Města čtou 2014“. Každý den v tomto týdnu
byl od 13 hodin v zahradě otevřen stan, kde si mohli
návštěvníci číst, relaxovat, ale také denně od 17 hodin
navštívit doprovodný kulturní program: autorské čtení
Petry Braunové a Dana Černého, dobrodružné hry pro
děti, poetické kytary Zuzany Vávrové a Martina Jáchyma,
čtení Jana Miloty z knihy Fimfárum Jana Wericha,
rukodělné dílny a čtení z literatury našeho regionu. Akce
se setkala s příznivými ohlasy a věříme, že se jí
zúčastníme i v příštím roce.
-----------------------------------------------------

HASIČI:

V sobotu 6.9.2014 se muži z výjezdové jednotky
zúčastnili soutěže ve Spořicích, kde získali 2. místo.
Soutěžilo se v hasičském útoku ve stylu skutečného
výjezdu.
Tutéž sobotu mladí hasiči obhájili své vítězství v branném
závodu na kopci Radobýl u Litoměřic. Pokud putovní
plaketu vyhrají i v příštím roce, zůstane nám již nastálo.

V sobotu 20.9.2014 na Tyršově náměstí se od 13 hodin
konal již IX. ročník Memoriálu Zdeňka Havla
v požárním sportu a od 17 hodin proběhlo pro děti
tradiční Kreslení zážitků z prázdnin.
-----------------------------------------------------

SPORTOVNÍ KLUB:

V sobotu 21.6.2014 se od 13 hod konal na fotbalovém
hřišti TURNAJ STARÝCH GARD.
V sobotu 6.9.2014 odehrála na místním fotbalovém hřišti
svůj první zápas mladší přípravka, která s přípravkou
ze Žatce vyhrála 21:8.

TANEČNÍ ŠKOLA FÉNIX:

V Dělnickém domě trénují každou středu pod vedením
Lenky Sivíčkové od 16.30 do 17.30 hod
PŘEDŠKOLÁČCI a od 17.30 do 19.00 hod trénují
MODERNA DĚTI a JUNIOŘI CÍTOLIBY. Pro velký zájem
byla otevřena další páteční hodina od 16.30 do 17.30 hod
pro PŘEDŠKOLÁČKY.
Kontakt: www.fenixlouny.cz; email: K1Kacka@seznam.cz; facebook:
Fénix Louny, tel.: 728 052 494

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

NADAČNÍ FOND KARLA BLAŽEJE KOPŘIVY:

Uspořádal v sobotu 20.9.2014 od 16 hod v předsálí
Dělnického domu Cítoliby Autorské hudební odpoledne
– setkání s hudebním skladatelem PhDr. Zdeňkem
Šestákem. Tradiční vánoční akcí bude tentokrát
Adventní koncert Ženského pěveckého sboru
z Mostu pořádaný v sobotu 6.12.2014 v Dělnickém
domě.
-----------------------------------------------------

Zdeněk Šesták
a vokální tvorba sborová
V roce 1959 dokončil Zdeněk Šesták
cyklus písní pro dětský sbor a klavír Co
to zvoní, co to cinká. Obsahuje devět
drobných skladbiček pro jedno až
trojhlasý dětský sbor (Májový deštík,
Květ, Na rybníčku, Automobil, Zimní ukolébavka,
Křivatec, Doktor pulec, Kukla, Děťátko) na kouzelné
texty Jana Čarka. Název cyklu je z úvodního verše třetí
písně „Co to zvoní, co to cinká na tom našem rybníčku?...“.
Pohled do léty zažloutlé partitury, kterou mám doma s
autorovým věnováním, vyvolává dávnou osobní vzpomínku.
Byl jsem vlastně u zrodu tohoto cyklu. V roce 1958 jsem
zahájil svá studia na strojní fakultě Českého vysokého
učení technického v Praze. Součástí fakulty byla i vojenská
katedra, která sídlila v Konvitské ulici. Šestákovi tehdy
bydleli v malém bytě na Betlémském náměstí, tedy vlastně
za rohem. Na vojenské katedře jsme trávili vždy celý den,
tuším, že to tehdy byly pro náš ročník úterky a v době
polední přestávky jsem často zacházel na chvíli k
Šestákům, kde kromě zajímavých diskusí mě Zdeněk
seznamoval se svojí současnou tvorbou spojenou s
vysvětlováním a přehráváním na klavíru. A tak jsem byl
svědkem vzniku mimo jiné i dětského cyklu „Co to zvoní, co
to cinká“. Ten pak věnoval svým, tehdy malým, dětem
Mařence a Honzíkovi, jak uvádí v partituře.
Ještě poznámka k autorovi textu. Spisovatel, básník,
novinář a esejista Jan Čarek (29. prosince 1898, Heřmaň u
Písku – 27. března 1966, Praha) měl také vztah k Lounsku,

kde určitý čas působil jako železniční úředník v Peruci a v
Teplicích a v letech 1921 až 1929 pracoval v železničních
dílnách v Lounech. Pak v Praze na ředitelství drah
a následně byl zaměstnán na ministerstvu železnic až do
roku 1946, kdy odešel do důchodu a věnoval se pak už jen
profesionální spisovatelské činnosti, po roce 1948 téměř
výhradně tvorbě pro děti.
Cyklus, nebo i jednotlivé části jsou vděčným repertoárem
mnohých, zejména dětských sborů. Pro Český rozhlas tak
na příklad nahrával Dětský pěvecký sbor Českého rozhlasu
se sbormistryní Blankou Kulínskou, nebo Iuventus
paedagogica vedený sbormistrem Jiřím Kolářem.
O deset let později, v roce 1979 vznikla kantáta pro dívčí
sbor a klavír Zvěstování jara. Předlohou byly texty
slovanské lidové poezie - ruské, slovenské, české a
moravské. Jak již výčet napovídá, jsou to čtyři drobné dvou
až čtyřminutové hudební věty, které jsou pohledem do duše
zmíněných etnik. Mohou být hrány též samostatně.
První věta Scherzino (Dejte, dejte, babuško) je
komponován na text ruské lidové poezie ze sbírek P. G.
Jarkové, V. M. Orlové a P. V. Štejna. Jak již název
napovídá je psána formou, pro níž je typický žertovný ráz,
rychlé tempo a živý rytmus. Tomu odpovídá i žertovný text
předlohy. Fašanek - masopust je dávno pryč a jsou tady
velikonoce: „Přišli jsme k vám s koledou,... Honem vrata
otevřte, pirohy nám doneste!... Daladyn, dejte vajíčko, vstal
z mrtvých Pán Ježíš Kristus, aleluja!... Nedáš-li nám pirohy,
vezmem krávu za rohy“.
Canto nuziale (Létala mi lastověnka), v překladu svatební
píseň, je slovenskou lidovou poezií ze sbírky Františka
Ladislava Čelakovského (7. března 1799, Strakonice – 5.
srpna 1852, Praha) „Slovanské národní písně“. V
doprovodném klavíru je několik zvratů od dramatického po
lyrický až smutný, tak jak podobně probíhá text: „...Ač tě já
chytím za ruku, nepustím tě, sivá holubička od rukú...
Hrajte, trubači! Trubte vesele, pokud já mám muoj zelený
věnok na hlavě. Šla do komory plakala, svuoj zelený věnok
a zlatý prstěnok skládala“.
Další věta Rondino (Zimu jsme vám odnesli) je napsána na
českou lidovou poezii a pochází ze sbírky Karla Plicky (14.
října 1894, Vídeň – 6. května 1987, Praha) „Český rok“. K
hudebnímu vyjádření zvolil autor formu ronda, kde se jeden
díl několikrát opakuje a mezi jeho návraty jsou vkládány
další kontrastní díly, krátká témata. Námět předlohy je
podobný jako v první části cyklu. Zima již skončila,
pomlázka se čepejří, budou veselé hody - tedy téma
velikonoční. A je tu i oslava nadcházejícího jara i všeho co s
sebou přináší: „...ptáčkové nám zpívají, nové léto vítají...
Běžel zajíc kolem plotu, roztrhal si novou botu, liška mu ji
zašívala, veverka se posmívala... Na vysokej jedli dva
holoubci sedí, lidé jim nepřejí, že se rádi vidí. Lidi, milí lidi,
nezáviďte toho, kterak to pěkná věc, kdo miluje koho...“.
Poslední věta Pastorela (Jaro se otvírá) opěvuje
moravskou lidovou poezii, rovněž ze stejnojmenné sbírky F.
L. Čelakovského. Po krátkém zadumaném úvodu klavíru
zpívá sbor vcelku pouhých pět veršů: „Jaro se otvírá, slunce
jasně svítí stromy zelenají, ptáčkové zpívají, rozvíjá se
kvítí„. Pak už jen sbor jímavou vokalizou dospívá k závěru
„Jaro se otvírá“, který doznívá v decrescendu s klavírem.

Myslím, že posluchač v této skladbě bytostně vycítí jaro i to,
jak první květiny vylézají ze země ...
Zdeněk Šesták v předmluvě k tištěné partituře této kantáty
říká: „Skladba byla někdy dokonce v době okupace vojsky
SSSR zakazována. Vadil text v 1. části, „Daladyn, daladyn,
dejte vajíčko, vstal z mrtvých Pán Ježíš Kristus, aleluja!“. To
ideologové nemohli přijmout, i když šlo o text ruské lidové
poezie. Sborový part je v této skladbě relativně jednoduchý.
Part klavíru vyžaduje ovšem interpreta velmi schopného rychlá tempa! Harmonické pikantnosti jsou právě v klavíru
nikoliv ve sboru! To je zřetelný záměr. Snažil jsem se, aby
tam byla nejen lyrická poezie, ale i rozpustilá hudba. Musím
říci, že při optimální interpretaci to byl vždy až strhující
úspěch, zvlášť když se povedl jako velký kontrast onen
smírný laskavý závěr se slovy „Jaro se otvírá...“. V této
skladbě jde o lidové folklorní texty nikoliv o lidové melodie!
Ty jsou komponovány v quasi „lidovém“ výrazivu. Nejsou to
v žádném případě úpravy lidových písní! “.
Pro tehdy Československý rozhlas kompletní, téměř 14
minutovou skladbu nahrál Pěvecký sbor Československého
rozhlasu se sbormistrem Milanem Malým, za klavírního
doprovodu Jiřího Pokorného. Partituru vydalo nakladatelství
Alliance publications ve Wisconsinu v USA.
Kantátu Vítej, slunko líbezné napsal Zdeněk Šesták v roce
1980 pro dívčí sbor a klavír. Texty ze sbírky Karla Jaromíra
Erbena (7. listopadu 1811, Miletín u Hořic – 21. listopadu
1870, Praha) vycházejí z české lidové poezie. Kantáta je
třívětá s názvy:
Svíti, svíti sluníčko (Musica rustica) - Jak autor v závorce
předepisuje, jde o hudbu rustikální, vycházející ze života
venkovského, selského. Se svižným hravým tempem
dramatické úvodní části „Svíti, svíti sluníčko na to naše
políčko ...“kontrastuje střední zklidněná lyrická část „Ó
Maria, kdes tak dlouho byla...“, přecházející opět do
rychlého strhujícího závěru.
Šla má milá do hájíčka (Intermezzo amoroso) - Téma
milostného intermezza, uvedené v klavírním partu je dále
opakováno v textových obměnách jednoduchého čtyřverší.
Milá šla do hájíčka, potkala modrookého myslivečka, toho
pozvala domů a mysliveček pak slibuje: „Neplač, neplač má
panenko, když jsem k tobě zván, až se žito zazelená ruku
tobě dám.“.
Vyletěl ptáček na jaloveček (Musica idilica) - „Růžička se
hněvá...“, tak začíná poslední idylická část kantáty. A
následující text „Vyletěl ptáček na jaloveček...“ je
doprovázen ptačím zpěvem ve vysoko položeném klavíru.
Kantáta o celkové stopáži 12 minut byla nahrána ve dnech
14. - 23. března 1984 ve Dvořákově síni Rudolfina v
provedení ženského sboru pedagogické fakulty University
Karlovy v Praze Iuventus paedagogica za řízení sbormistra
Jiřího Koláře a klavírního doprovodu Jitky Nešverové.
Do roku 1982 se datují další dvě jedenácti a dvanácti
minutové kantáty:
Vychádzalo súnečko je kantáta pro dívčí sbor a klavír,
komponovaná na moravskou lidovou poezii. Její tři věty
autor nazval Išli tré mládenci, V čirém poli a Nad
javornýčky. Byla nahrána ve studiu Československého
rozhlasu Pěveckým sborem Československého rozhlasu se
sbormistrem Milanem Malým a klavíristou Jiřím Pokorným.

Kdež ta ruože prokvitá je zase kantátou pro dětský sbor a
klavír na texty české gotické poezie, v tomto případě
čtyřvětou s názvy: Ach, srdéčko, tepru zvieš (Cantilena
cupida), Tajná žalost při mně bydlí (Cantilena amoena),
Noci milá, pročs tak dlúhá (Cantilena tenera) a Slunce
stkvúcé, toť již svietí (Cantilena suavis).
Charakteristickými znaky kantilény jsou u této kantáty
melodická vícehlasá kompozice, zpěvný legatový charakter
a výskyt not dlouhého trvání. V jednotlivých větách je to v
autorově překladu kantiléna toužebná, půvabná, něžná a
příjemná.
Live nahrávka skladby byla pořízena ve Dvořákově síni
Rudolfina v rámci Týdne nové tvorby 18. března 1984.
Skladbu přednesl Kühnův dětský sbor řízený sbormistrem
Jiřím Chválou a s klavíristou Jiřím Holeňou.
V roce 1984 napsal Zdeněk Šesták kantátu V nově zem se
zase směje pro dívčí hlasy a klavír na básně Antonína
Jaroslava Puchmajera. Není náhodou, že si jako libreto
vybral právě básně tohoto básníka.
Antonín Jaroslav Puchmajer (11. ledna 1769, Týn nad
Vltavou – 29. září 1820, Praha) byl český osvícenský kněz,
básník - zakladatel první novočeské básnické školy,
překladatel a organizátor národního a kulturního života. Po
vysvěcení na kněze v únoru 1796 působil jako kaplan a pak
farář v Ktíši na Krumlovsku, Prachaticích, Kamenném
Oujezdě, Jinonicích a v Citolibech. Všude v místech svého působení, tedy i v
Cítolibech, tento kněz věnoval mnoho úsilí drobné osvětové
a vlastenecké práci. Zdeněk Šesták jeho činnost a působení
v Cítolibech hodnotí takto: „Puchmajer se dostal na
cítolibskou faru v době, kdy měl jako básník za sebou
kromě jiného i nanejvýš vlastenecky ba nacionálně
vyhrocenou „Ódu na Jana Žižku“. Puchmajer pobyl na
cítolibské faře uprostřed vyčerpávající duchovní ale i
básnické a literárněvědné práce na počátku 19. věku
půldruhého roku před svým odchodem do Radnic na
Plzeňsku. Činnost Puchmajerova na cítolibské faře - byť jen
velmi krátká - však znamenala pro celou farnost a okolí
další nové impulzy v uvědomování si sebe sama v duchu
obrozujícího se národního společenství“. K tomu zbývá jen
dodat, že Puchmajer se pak stal farářem na šternberském
panství v Radnicích v dubnu 1807 na přímluvu svého přítele
Josefa Dobrovského a setrval zde až do konce svého
života.
Šestákova kantáta obsahuje čtyři sbory, jejichž společným
námětem je jaro se vším co jej provází. Půvabné je
zpracování textů, které pro dnešního posluchače, či čtenáře
znějí zdánlivě již naivně a archaicky. Zájem o odkaz kulturní
minulosti nejen našeho národa je pro Zdeňka Šestáka ale
typický.
Jarní píseň - Je to píseň o tání sněhu, o probouzející se
zemi, o ptactvu i o kvítí a děvčeti milém lákaném do této
krásy: „Pojď ven! Pojď by jaro mělo ještě větší krásu dnes!
Neboť není rozkoš v máji, kde tě není ani v ráji.“.
Tesknost po jaře - Zadumaná, přemítavá skladba,
odrážející básníkův smutek a stesk nad tím, proč všechny
krásy jara se mu vyhýbají. Snad příčinou toho je
Puchmajerovo kněžské tabu, které je nedovoluje plně
vnímat: „ ... oseníčko bujné v poli, klásek můj se nemetá...

ptactvo zpívá pohromadě, můj mi ptáček nezpívá... růže
louku ušlechtila: můj mi kvítek nevzchází...“.
Hlas jara - Pojatý jako vokalíza - píseň bez textu zpívaná
pouze na samohlásky. A opět mě napadá představa rašení
jara, které se stále naléhavěji hlásí, možná i s kapkami
prvního blahodárného deště připomínajícího se v klavíru.
Májový zpěv - Kratičké líčení projevů jara je ohraničeno
stejným textem s dobře míněnou radou: „Kdož se potud
lásky štítil, láskou slaď svůj zejtra čas! Kdož již sladkou
lásku cítil, miluj, miluj zejtra zas! “.
Live nahrávka kantáty (10:14 minut) byla pořízena ve
Dvořákově síni Rudolfina v rámci Týdne nové tvorby
29.3.1987. Ženský sbor pedagogické fakulty University
Karlovy v Praze Iuventus paedagogica řídil jeho sbormistr
Jiří Kolář, klavírní part Jitka Nešverová.
Ing. Jiří Veselý

Kulturní centrum Dělnický dům:
Plán akcí v roce 2014, který vždy aktualizovaný
najdete i na webových stránkách městyse Cítoliby:
09.10.2014 kurz Osobní a rodinné finance
10.-11.10.14 volby do obecního zastupitelstva
18.10.2014 soukromá akce – narozeniny
25.10.2014 sraz rodáků a přátel městyse Cítoliby
07.11.2014 Posezení s Halinou Pawlowskou
22.11.2014 Hasičský ples
05.12.2014 Mikulášská pro děti
06.12.2014 Adventní koncert
12.12.2014 Vánoční večírek FUJIKOKI
13.12.2014 Vánoční večírek AISAN
31.12.2014 Silvestr

Dále Vás zveme na:
23.10.2014
30.11.2014
24.12.2014

Výstava BARVY PODZIMU ZŠ a MŠ
Rozsvěcení vánočního stromu
Vánoční mše v Kostele sv. Jakuba
Většího

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
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
----------------------------------------------------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
----------------------------------------------------ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA CÍTOLIBY:
ŠKOLA – Tyršovo nám. 56, 439 02 Cítoliby:
Telefon: Mgr. Jana Vurbsová, ředitelka
415 691 259
e-mail: skola@zscitoliby.eu
ŠKOLKA – B. Němcové 349, 439 02 Cítoliby:
Telefon: učitelky
723 605 476
Ing. Markéta Čechová, vedoucí školní jídelny
415 691 120
e-mail: skolka@zscitoliby.eu; jídelna@zscitoliby.eu
----------------------------------------------------ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO, B. Němcové, 439 02 Cítoliby:
Ordinační doba:
PONDĚLÍ a STŘEDA 13.00 – 15.00 hod
Telefon: MUDr. Anna Weberová
415 691 139
----------------------------------------------------ČESKÁ POŠTA, Zeměšská 219, 439 02 Cítoliby:
Otevírací doba:
PONDĚLÍ až PÁTEK 8.00–11.15 a 14.00-16.45.00 hod
Telefon: Tomáš Krejcar, vedoucí pošty
415 691 135
-----------------------------------------------------

SBĚRNÝ DVŮR:

Cítoliby, Škroupova ul., za ocelokolnou:
Otevřeno:
STŘEDA 17.00-18.00 a NEDĚLE 16.00-17.00 hod
Možno uložit pouze zelený odpad, kov a barevné pytle na tříděný odpad.
Louny, Poděbradova ul. 2384:
Otevřeno:
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 křovinořezem
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:

nově můžete najít informace z dění v městysu
na naší facebookové stránce

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
HLAVNÍ SÁL
GALERIE S BAREM
PŘEDSÁLÍ+HL.SÁL
VŠE

1.000,- Kč (akce max. 12 hodin),
5.000,- Kč (akce max. 12 hodin),
2.000,- Kč (akce max. 12 hodin),
5.000,- Kč (akce max. 12 hodin),
6.000,- Kč (akce max. 12 hodin),

100,- Kč / 1 hodina
500,- Kč / 1 hodina
200,- Kč / 1 hodina
500,- Kč / 1 hodina
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 S BAREM
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 je možnost dojednat v kanceláři úřadu (zapůjčení
kuchyňky, vč. vybavení; hasičský a technický dozor, ostraha, úklid aj.)
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