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Okénko do radnice:
„Blíží se konec kalendářního roku a to bývá často důvod k zamyšlení, ohlédnutí se, bilancování… Plánuje se rok další. Jak hodnotíte práci
Rady v roce 2015? Co se Vám povedlo, co naopak?“ Na tyto otázky odpověděla Rada městyse Cítoliby:
Z akcí, které se povedly, chceme vyzvednout alespoň tyto:
- zakoupení zametacího vozu, který jsme v letošním roce začali plně využívat, se ukázalo jako opodstatněné. O tom se občané denně přesvědčují
pohledem na čisté ulice.
- v září 2015 proběhla následná kontrola České školní inspekce v místní základní a mateřské škole, kontrolovala školní roky 2014/2015 a
2015/2016 do data kontroly. Veškeré nedostatky z kontroly v roce 2014 byly řádně odstraněny. 26.10.2015 jsme obdrželi protokol o kontrole, který je
k nahlédnutí v Základní a mateřské škole a v kanceláři Úřadu městyse.
- v souladu s našimi volebními programy proběhla elektrifikace místního hřbitova, včetně příjezdové cesty.
- úspěšné dokončení rekonstrukce chodníků a komunikace v ulici Chlumčanská.
- šťastná ruka při personálním obsazení komisí rady. Práce sociální komise je velice intenzivní. Vzhledem k projednávaným tématům, která jsou
vždy osobní a velice citlivá, nelze zveřejnit konkrétní případy. Z práce kulturní komise chceme vyzvednout důstojnou oslavu životního jubilea PhDr.
Zdeňka Šestáka. Obě komise si zaslouží velký dík od vedení městyse.
- v září 2015 proběhl na úřadě audit hospodaření městyse, který provedly pracovnice krajského úřadu, a dopadl výborně.
- díky uzavření nové smlouvy s firmou Elektrowin nabízíme občanům nadstandartní službu uložení vysloužilých elektrospotřebičů (po domluvě
s úřadem odvezeme a řádně roztřídíme).
Co jsme v letošním roce nestihli je předmětem roků příštích. Jedná se zejména o akce časově a finančně náročnější. K jejich realizaci se
snažíme využít dotační tituly a jsme tedy částečně závislí na termínech a podmínkách jejich vypsání:
- prioritní akce jsou Revitalizace Bažantnice – část ulice Na Aleji (hotova projektová příprava), rekonstrukce chodníků v ulici Zeměšská (v roce
2016 bude zpracována projektová příprava, v roce 2017 případná realizace v návaznosti na opravy kanalizací a komunikací), nový Sběrný dvůr
v lokalitě za hřbitovem (hotova projektová příprava), výměna kotle v budově základní školy.
- menšími akcemi s plánem realizace v roce 2016 jsou opravy soch a sloupu nejsvětější trojice (poškozený kříž), výměna vrat v hasičské
zbrojnici, opravy budovy Dělnického domu (nátěry oken a dveří, oprava fasády, střechy a sociálního zařízení v přízemí).
- projekt zřízení obecní policie je finančně a organizačně náročný, probíhají jednání starostů o možnostech spolupráce při zřízení (např. Lenešice).
V této věci nás zajímá Váš názor na potřebu zřízení obecní policie. Sdělit nám ho můžete na e-mail: zpravodaj@obec-citoliby.cz,
popřípadě v anketě na webových stránkách městyse www.obec-citoliby.cz.

Aktuálně z rady a zastupitelstva:
Radní a zastupitelé městyse se seznámili a vzali na vědomí:
zápis z 2. jednání školské rady. O průběhu 3. jednání konaného
dne 22.09.2015 informovaly K. Varmužová a J. Nováková. J.
Nováková též seznámila radní s aktuálním stavem fungování školky
a školy dle její osobní návštěvy obou částí zařízení a účasti na
pedagogických radách.
posouzení zákonnosti obecně závazných vyhlášek č. 2 a 3/2015
městyse Cítoliby Ministerstvem vnitra ČR s verdiktem: „obecně
závazné vyhlášky jsou v souladu se zákonem“, včetně právních
rozborů.
písemné vyjádření památkářů z Městského úřadu v Lounech o
skutečnosti, že na akce „oprava podezdívky kaple sv. Apolonie a
ochranný nátěr plotu okolo sloupu nejsvětější Trojice“ nebude
vydáváno závazné stanovisko a lze jej provést svépomocí.
písemné poděkování Hasičského záchranného sboru Ústeckého
kraje za aktivní účast členů JSDHO při zdolávání rozsáhlého požáru
v areálu Chempark Záluží a dále za účast členů JSDHO a poskytnutí
techniky na akce konané v rámci Hasičských slavností v Žatci.
Výroční zprávu Základní školy a Mateřské školy Cítoliby za
školní rok 2014-2015.
zápisy z valných hromad Mikroregionu Lounské Podlesí.
protokol o kontrole čj. ČŠIU-1306/15-U vydaný Českou školní
inspekcí o provedené kontrole zaměřené na kontrolu odstranění
nedostatků při předchozí inspekční činnosti uvedených v inspekční
zprávě čj. ČŠIU-1513/14-U a v protokolu čj. ČŠIU-1514/14-U a na
účinnost preventivních opatření zamezujících opakování nedostatků.
Závěr v deseti kontrolovaných oblastech zněl „nebylo zjištěno
porušení uvedených ustanovení právních předpisů“.
zápisy z pedagogických rad
čtvrtletní účetní výkazy Základní školy a Mateřské školy Cítoliby.
informaci o zaměstnání celkem 14 pracovníků na dotovaná
pracovní místa veřejně prospěšných prací v listopadu 2015, kdy
během zimního období nepředpokládáme další navýšení. Pracovní
smlouvy stávajících pracovníků jsou do 29.2.2016.
aktuální stav vánočního osvětlení, kdy vánoční výzdoba na
sloupech veřejného osvětlení byla v letošním roce rozšířena na
celkem 30 světel, pořízen byl nový světelný řetěz na vánoční strom,
řetěz původní je využit v areálu školky.
rezignaci J. Makariuse na členství v kulturní komisi vzhledem
k časové vytíženosti.
protokol z veřejnosprávní kontroly č. 1/2015 provedené dne
13.10.2015 kontrolní skupinou jmenovanou starostou městyse ve
složení: Blanka Hejlíková, Ing. Zdeněk Borl, Miroslav Šponiar. Za
kontrolovanou osobu byly přítomny Mgr. Jana Vurbsová, ředitelka
školy a Ing. Markéta Čechová, hospodářka. Kontrolní skupina se
seznámila s aktuálním chodem školy a provedla kontrolu opatření
z kontroly předešlé, vnitřní řídící kontroly v organizaci, pokladní
služby, účetnictví 1-10/2015, interních směrnic, čtvrtletních výkazů
hospodaření a seznámila se s výsledky vnějších kontrol. Kontrolní
skupina konstatovala, že při provádění kontroly v příspěvkové
organizaci Základní škola a Mateřská škola Cítoliby nebyly zjištěny
nedostatky.
informaci Krajského úřadu Ústeckého kraje o neposkytnutí
dotace z Fondu ústeckého kraje na akci „Stavební úpravy hasičské
zbrojnice Cítoliby“.
zápis z dílčího přezkoumání hospodaření městyse za rok 2015,
které proběhlo ve dnech 8.-9.9.2015 v kanceláři Úřadu městyse.
písemnou informaci o vyúčtování investiční akce – Rekonstrukce
chodníků a komunikace v Chlumčanské ul.

Radní a zastupitelé městyse projednali a schválili:
předložený návrh rozpočtového opatření č. 3/2015 v rámci
závazných ukazatelů – paragrafů v důsledku skutečného čerpání
k 30.11.2015 a předpokladu čerpání k 31.12.2015. Po rozpočtové
změně činí roční příjmy 14.537 tis. Kč a výdaje, vč. splátky úvěru na

Dělnický dům 14.864 tis. Kč. Předpokládaný stav finančních
prostředků městyse k 31.12.2015 po úhradě předpokládaného
schodku 327 tis. Kč je celkem 6.219 tis. Kč uložených na účtech a
akciích.
Územní plán Cítoliby formou opatření obecné povahy číslo
1/2015, zpracovaný Ing. Stanislavem Zemanem (AUA –
Agrourbanistický ateliér Praha).
smlouvy zajišťující majetkové narovnání k pozemkům dle
skutečného zaměření pod provedenou stavbou rekonstrukce
chodníků a komunikace v ulici Chlumčanská. Schválené smlouvy
jsou nezbytnou součástí pro závěrečné vyúčtování poskytnuté
dotace od Státního fondu dopravní infrastruktury ČR.
úpravu původní Smlouvy o sdružení prostředků na hasiče
z 24.11.1995 ve smyslu nového Občanského zákoníku. Podmínky
zůstávají stejné, mění se forma smlouvy. Po schválení smlouvy nové
bude následně vypovězena smlouva stávající.
Rozpočtový výhled Městyse Cítoliby na období 2016-2021, který
vychází ze skutečností předchozích let a návrhu rozpočtu 2016. V
položkách běžných opakujících se příjmů a výdajů je počítáno s
mírným nárůstem vlivem inflace. Rozpočtový výhled je sestaven
v rovině provozních výdajů, investiční akce budou předmětem
schvalování rozpočtů na jednotlivé roky. Tento rozpočtový výhled
bude sloužit jako výchozí materiál při zpracování rozpočtů na roky
2016-2021.
schodkový rozpočet Městyse Cítoliby na rok 2016 s úpravami.
Závazným ukazatelem je hodnota čerpání dle paragrafu. Příjmová
část rozpočtu činí 13,376.500,- Kč, výdajová část činí po úpravách
16,445.000,- Kč, financování splátek úvěru činí 999.996,- Kč. Rozdíl
ve výši 4,068.496,- Kč je kryt finančními rezervami na účtech
městyse.
předložený návrh rozpočtového opatření č. 4/2015 ve smyslu
poskytnutí příspěvku Sportovnímu klubu Cítoliby ve výši 28 tis. Kč na
rekonstrukci sociálního zařízení v sokolovně (celková hodnota
opravy 49 tis. Kč) a příspěvek ve výši 14 tis. Kč na ochranné sítě
v areálu fotbalového hřiště (celková hodnota 24 tis. Kč). Administraci
příspěvku zajistí kancelář úřadu v souladu s interní směrnicí „Zásady
poskytování dotací a příspěvků“.
úpravu dopravního značení křižovatky ve směru do ulice
Zeměšská za účelem zvýšení bezpečnosti přechodu pro chodce.
poskytnutí příspěvku Městu Louny na provoz lékařské
pohotovostní služby ve výši 30 tis. Kč, které budou použity na provoz
v roce 2016.
plán inventur na rok 2015 v souladu se Směrnicí k inventarizaci
úřadu městyse. Do inventární komise příspěvkové organizace
Základní škola a Mateřská škola Cítoliby za zřizovatele jmenuje
Františka Rybku a Radku Malínkovou.
setrvání u stávajícího poskytovatele telekomunikačních služeb TMobile pro projednání cenových nabídek od dvou dodavatelů.
jmenování Jiřiny Novákové členem investiční komise.
pořízení 2 kusů informačních vitrín Single Slim, včetně pojištění
vandalismu a popisek s umístěním k autobusové zastávce, na
zábradlí nákupního střediska, výměnou za staré, dřevěné, které již
byly povětrnostními vlivy a časem zničeny.
pořízení kamerového systému na zajištění sběrného dvora
v ocelokolně s využitím dotace z motivačního programu firmy
Elektrowin. Dodavatelem systému bude firma M&M Alarm, s.r.o..
podepsání dodatku k nájemní smlouvě pozemků 1122 a 127 ve
smyslu navýšení částky ročního nájemného na 3.500,- Kč/ha,
výpovědní lhůtou 12 měsíců a dobou nájmu na dobu neurčitou.
zadání opravy nátěru parket v předsálí Dělnického domu o
rozloze 84 m2 firmě p. Mudry z Kladna za cenu 51 tis. Kč.
pronájem části pozemků 208/2, 218/2, 827/2 a 469/7 o celkové
výměře 0,0405 ha, které nejsou ornou půdou za cenu ročního

nájemného 3.000,- Kč/ha s výpovědní lhůtou 12 měsíců a dobou
nájmu na dobu neurčitou.
záměr změny dodavatele elektrické energie a plynu. V současné
době probíhá ve spolupráci s advokátní kanceláří administrace
přechodu a následného rozdělení fakturací odběrných míst na
městys a příspěvkovou organizaci.

Radní a zastupitelé městyse projednali a zamítli:
žádosti firmy JARON GROUP a.s. a jejich zaměstnanců o
povolení provozu výherních hracích přístrojů v provozovně Synot-tip
v Cítolibech v roce 2016 s odkazem na platnou Obecní vyhlášku č.
3/2015, schválenou dne 5.6.2015 a platnou od 1.1.2016.

Stavební akce:
Vzhledem k připravované akci zbudování nového sběrného dvora
bude na jaře roku 2016 probíhat přesun zeminy ze stávající deponie
za hřbitovem na obecní pozemky u silážní jámy. V případě zájmu
místních občanů a spolků je možné darování zeminy na terénní
úpravy. V případě Vašeho zájmu, kontaktujte kancelář úřadu na
tel. 415691134, popř. elektronicky na urad@obec-citoliby.cz.
Zápisy a usnesení z jednání rady a zastupitelstva jsou zveřejněny na
webových stránkách městyse – úřední deska.

Vánoční pozvánka do
místního kostela
sv. Jakuba Většího:

Redakce se zeptala za Vás:
V místní knihovně má zázemí Klub 6-99 a my jsme se zeptali:
Jak dlouho klub funguje, kdo ho vede? Klub se začal scházet v úterý 6.2.2007 v prostorách
jídelny mateřské školky a s využíval pergolu na fotbalovém hřišti pro tvoření s přírodninami.
Důvodem bylo naplnění úterních odpolední různorodou zájmovou činností pro všechny, kdo měli
chuť se něčemu přiučit, nebo ostatní něco naučit. Klub s malými přestávkami (zejména v době
prázdnin) funguje dodnes. Dnes je jeho hlavní organizační duší Marcela Rybáková.
Co je náplní klubu, co se tam dělá? Hlavní myšlenka je, že každý kdo přijde, přinese nějaký
nápad a ostatní něco naučí. Proto název 6-99, což znamená, že je určen pro každý věk.
Připravujeme také výzdoby na Maškarní ples, Mikulášskou, ozdoby na obecní vánoční strom,
blahopřání pro novorozence a také třeba drobné dárky do tomboly.
Kdy a kam mohou zájemci přijít? Je nějaká podmínka? Scházíme se každý čtvrtek od 17 do
18 hodin v místní knihovně. Rádi přivítáme maminky, babičky, děti. Každého, kdo má zájem se
něco naučit, vyrobit si dárek, ozdobu anebo jen přinést nápad, o který se chce podělit s ostatními.
Kolik to stojí? Vybíráme 10 Kč za výrobek, který si je možné odnést. Pokud se vyrábí něco pro
městys, neplatí se nic.
Kde získáváte materiál a potřeby na výrobky? Snažíme se recyklovat různé věci, i ty zdánlivě
zbytečné, které se najdou například na půdách, a vyrobit z nich užitečné ozdoby. Tímto prosíme
čtenáře o pomoc. Pokud máte doma zbytky vlny, látek, knoflíky, korálky a už je nebudete
potřebovat, budeme rádi, když nám je věnujete. I ze zdánlivě obyčejné plechovky může být pěkná
ozdoba ☺. Za Vaše příspěvky děkujeme.

Cítolibské kalendárium:
Další důležitou citolibskou událostí v letech končících pětkou je 22. listopad, kdy uplynulo
180 let od narození Cítolibského rodáka Josefa Mockera. Žil v letech 1835 – 1899.
Josef Mocker projektoval novostavby a podílel se na mnoha dostavbách a obnovách
významných chrámů, hradů a dalších staveb například Staronová synagoga, Prašná brána,
Katedrála sv. Víta, Malostranská mostecká věž, Staroměstská mostecká věž, Pražský hrad
– probošství, kostel sv. Prokopa na Žižkově, Karlštejn, Konopiště, Křivoklát, hrobka knížat
Schwanzenberských a mnoha dalších. Za svoji práci byl občas kritizován, ale hlavně za ni
získal celou řadu ocenění: Hagemüllerova cena (Vídeň), Řád sv. Řehoře Velikého, Řád
železné koruny III. třídy, Zlatá medaile pro církevní umění a vědu a mnoho dalších.
Mockerův statek v roce 1934

Zdeněk Šesták a vokální tvorba písňová:
Písňová tvorba Zdeňka Šestáka je velice rozsáhlá. Kdysi, historicky v ranější tvorbě to byly úpravy lidových písní, které byly často vysílány
Československým rozhlasem, ale měli jsme je také v repertoáru Cítolibského pěveckého sboru. Své místo zde mají též písně umělé, komponované
na texty českých nebo světových autorů, převážně Šestákovi bytostně velmi blízkých, a též texty historické, například biblické nebo přejaté ze
staroegyptského písemnictví. Ty vznikaly zhruba v období let 1983 až 1995. Vždy však jde o kompozice s vysokou úrovní
ideovou i „řemeslného“ zpracování, plně v souladu s šestákovským krédem: „Jsem přesvědčen, že přetrvat může jen ta
hudba, která má duchovní a citové zázemí“.
Z rozsáhlé tvorby z tohoto oboru mohu jmenovat pouze malou část skladeb a podrobněji se zabývat pouze některými.
Hořké smutky Françoise Villona (pro tenor a klavír, 1983), Dalekáť cesta má... (cyklus písní na verše K. H. Máchy pro
baryton a klavír, 1984), Neutíkej mi, chvíle blouznivá (pro tenor a klavír na verše Josefa Hory, 1984), Hlas milého
svého slyším (na biblický text Písně písní pro mezzosoprán a klavír, 1985), Naléhavý souzvuk tvarů (na verše
Michelangela Buonarroti pro bas a klavír, 1989), Moudrost lásky (komorní kantáta na texty Josefa Jelena pro soprán,
bas a klavír, 1991), nebo Srdce mé se prudce chvěje (staroegyptská milostná poezie pro soprán a klavír, 1895).
Podrobněji tedy seznamuji čtenáře pouze se třemi, podle mého názoru, závažnými kompozicemi:
Blahoslavenství hudby je cyklus písní pro bas a klavír na básně Vladimíra Šefla napsaný v roce 1983. Jak je uvedeno
dále, je to hold klasikům světové hudby Franzi Schubertovi (1797 – 1828), Wolfgangu Amadeovi Mozartovi (1756 – 1791), Johannesi Brahmsovi
(1833 – 1897) a Modestu Petroviči Musorgskému (1839 – 1881), který není v názvech písní jmenován. V písních použil Zdeněk Šesták
parafrázování hudebního rukopisu těchto skladatelů. Nejprve krátká informace k autorovi textové předlohy. Vladimír Šefl (2. února 1924, Pardubice
– 13. září 1988, Praha) byl muzikolog, publicista a kritik. Byl na studiích vlastně Šestákovým kolegou, oba studovali na Filosofické fakultě University
Karlovy hudební vědu u profesora Josefa Huttera. Napsal řadu básní, jež zhudebnili mimo Zdeňka Šestáka i další skladatelé, na příklad Jan Hanuš,
Jiří Teml, Otmar Mácha nebo Jindřich Feld. Schubertova píseň – text Šeflovy básně vyjadřuje vřelý vztah obou skladatelů – Schuberta i Šestáka –
k hudbě: („V tajemných hlubinách tě tuším, jen nevím, kde vytryskne tvůj pramen... Pod tíhou krásy neklesám, toužím jak skřivan po písni. A s
tebou, s tebou nejsem nikdy sám.“). V písni Rondo pro Mozarta se v náznaku několikrát opakuje v klavíru známý motiv z Mozartovy „Fantazie d
moll“. Píseň má formu ronda a rondo je v názvu též použito. V textu je narážka na Mozartův pobyt v Praze u manželů Duškových na Bertramce i na
jeho vztah k Josefině Duškové („Povzdech lásky na rty se mu dral: Ach bella mia! Ach bella mia! To není moje vina, že právě vy jste moje
Josefina.“). Musorgskij je oním nejmenovaným skladatelem na jehož poctu napsal Šesták píseň Samorostlý. Už název připomíná, že tento ruský
skladatel – samouk – byl poněkud zvláštním, možno říci živelným, samorostlým člověkem. Celý život trpěl těžkými depresemi, v žádném svém
povolání nebyl spokojen a jeho psychická nestabilita vedla až k alkoholismu. Vynikal ale přirozenou hudebností a mimořádnou hudební pamětí.
Melodika jeho hudební řeči vyrůstá z intonačních základů vzrušené slovní melodie řeči. Kdysi sám o tom napsal: „Moje hudba musí být uměleckým
přetvořením lidské řeči ve všech jejích nejjemnějších odstínech, nebo jinými slovy – zvuky lidské řeči, jako vnější projevy myšlenky a citu, se musí
bez násilí stát hudbou pravdivou, přesnou, a tedy vysoce uměleckou. Tohle je ideál, o který usiluji“. Z Musorgského hudebního kréda vycházel na
příklad Leoš Janáček a je v hudebním projevu blízké i Zdeňku Šestákovi. V textu je připomínána i Musorgského známá humorná „Píseň o bleše“
podle Goethova Fausta se satirickým a ironickým podtextem („...a mocní světa stáli nazí, zmateni z jeho depeše...“), nebo náznakově další skladba
„Písně a tance smrti“ („...láska mi srdce rozdrtí když světu rozdává své dary, to končí písně po smrti.“). Píseň Variace na Brahmsovo téma je
poctou tomuto skladateli z období romantismu, který je považován za posledního velkého skladatele klasické německé hudební tradice od Bacha až
k Beethovenovi. Celou jeho tvorbou prostupuje vášnivý duch romantismu. Na rozdíl od svých současníků byl mistrem nových harmonických efektů a
nových barev tónů. Při pohledu na Brahmse jako člověka upoutá jeho velkorysost a laskavost, kterou projevoval k talentovaným mladým umělcům.
Týká se to také Antonína Dvořáka, kterému pomohl v začátcích zásluhou o udělení finanční podpory a později doporučením hudebnímu nakladateli
Simrockovi. O vztahu k Dvořákovi svědčí jeho vlastní vyjádření: „Byl bych rád, kdyby mě jako hlavní napadlo to, co Dvořáka napadne jen tak
mimochodem“. Variace, jejímž základem je opakování jednoho základního tématu v různých obměnách patří k Šestákovým oblíbeným kompozičním
formám. Počáteční jednoduché nekomplikované téma je v mírném tempu („Chci napsat variace na tvé téma a ty mě moudře držíš za ruku...“). Od
něj se odvíjejí čtyři variace, které se postupně rozvíjejí intonačně, tempově i rytmicky („Neptej se lásko lásky na vinu, v té čtvrté není místa pro
otázku, smyčce a struny vyznávejte lásku a rozdávejte vůni šeříků“). Skladbu trvající téměř 13 minut nahráli ve studiu Československého rozhlasu v
Plzni Karel Petr – bas a Jiří Pokorný – klavír.
Česká hudba je dalším písňovým cyklem z roku 1984, napsaným na básně Vladimíra Šefla s vysvětlujícím označením „Pět daguerrotypií pro bas a
klavír“. Pro vysvětlení tohoto názvu musím odbočit ze světa hudby do světa techniky. Daguerrotypie je první v praxi používaná fotografická technika
s obrazem vytvořeným amalgamem stříbra na dokonale hladké a vysoce vyleštěné destičce ze stříbra, nebo ze silně postříbřené mědi. Byla
nazvána na počest svého tvůrce Louise Jacquese Mandé Daguerra (1787–1851), když 9. ledna roku 1839 patentovala Francouzská akademie věd
jeho vynález. Je to přímá metoda fotografie bez možnosti duplikace snímku, tedy vždy originál. Používána byla v letech 1839 až přibližně 1859,
vzácně i později. Dobrá daguerrotypie má díky dlouhé době expozice, podle intenzity světla od několika minut po několik hodin, něžný a měkký
charakter, jaký pozdější fotografie už nikdy neskýtala. A právě tato vlastnost zobrazení snad vedla Zdeňka Šestáka k vytvoření portrétů velikánů –
tentokrát české hudby. Jsou to opět parafráze na hudební rukopisy Bedřicha Smetany (1824 – 1884), Antonína Dvořáka (1841 – 1904), Leoše
Janáčka (1854 – 1928), Josefa Suka (1874 – 1935) a Bohuslava Martinů (1890 – 1959). Úvodní vysoké tóny klavíru v první písni Karneval not
(B.S.) předznamenávají Smetanovu hluchotu, text basového partu vysvětluje: („Z hluchého ticha tryská její pramen, akord se tříští v slunci o
kameny, stojí tu zmaten, omámený a klavír ten je němý jako kámen.“). Vysvětluje i inspiraci, kterou Smetana nasával jako víno ze své země:
(„...dívá se do zrcadla Vltavy, aby se opil karnevalem not... Ty moje země voníš po jasmínu... a tvoje řeka to je věčné mládí“). Vzpomínkou na
udělení čestného doktorátu českému muzikantovi Antonínu Dvořákovi začíná druhá píseň Touha s trochou stesku (A.D.): („Vy, jako český
muzikant honoris causa jste kdysi dávno přijel do Cambridge a nebylo to na partii bridže...“). Připomíná jeho pobyt v Americe, kde mu byla inspirací
černošská píseň a stesk po domově, připomíná i poctivost jeho skladatelského řemesla: („...Jediný tón jste nevzal zpět, když líbala vás nejkrásnější
z múz a vy jste při tom myslel na domov“). Rychlým a ohnivým tempem ve staccatu klavíru začíná píseň Hvězda v letu (L.J.), bouřlivá a nezkrotná
jako život Leoše Janáčka. Je plná prudké vášně, janáčkovské rytmiky a intonace řeči a nese pečeť impulzivní a nezávislé osobnosti Janáčkovy.
Stejně tak text: („Všichni si berem život do krve a písku dokud je horká, zarostl chodníček do našeho dvorka a miluj, miluj vždycky po prvé...“). Josef
Suk byl velkým lyrikem české hudby na přelomu pozdního romantismu a moderny dvacátého století. V jeho tvorbě se odráží jeho osobní vlastnosti,
vřelost a citlivost k druhým lidem. A tytéž vlastnosti vystihl Zdeněk Šesták v předposlední písni Tep srdce (J.S.). V textu je zmiňována známá „Píseň
lásky“ z „Klavírních skladeb op.7“, připomínána je scénická hudba k Zeyerově pohádce „Radúz a Mahulena“, v roce 1899 upravená pro koncertní

provedení ve čtyřvětou suitu „Pohádka“: („...dotykem křídel rozezníme struny, snad naše láska zruší kletbu Runy...“) – Runa byla zlá královna,
Mahulenina matka. A v závěru ještě odkaz na předčasnou smrt Sukovy ženy, dcery Antonína Dvořáka („Spanilá růže zvadla na záhonu a od ní padl
žalem opitý, když oplakával svoji Otilku“). Všechny tyto odkazy se vztahují k Sukovu prvnímu tvůrčímu období do roku 1904. Bohuslavu Martinů,
rodáku z Poličky, z malé světničky na věži kostela sv. Jakuba je věnována poslední píseň Syn země (B.M.). Šesták ji psal velice intimní parafrází
jeho hudební řeči. („Syn země přihlásil se o svůj díl, jde s dívkou kolem Seiny po nábřeží a co je Eifelovka proti té věži, kde on se narodil.“). Je to
vzpomínka na nevšední seznámení Bohuslava s jeho budoucí ženou Charlottou – v pařížském cirkusu Medrano, kde jí po představení beze slova
strčil do ruky papírek se svojí adresou. Jsou tu i vzpomínky na rodnou Vysočinu, na tamní lidové zvyky, snad i na kantátu „Otvírání studánek“,
komponovanou na báseň Miloslava Bureše („V očích studánky a úsvit slávy, na rtech otisk maminčina slova a v srdci houslový klíč od domova...“).
Tady si Martinů opět podal ruce s rodnou Vysočinou, jíž toto své vyznání také věnoval. Cyklus písní Česká hudba měl premiéru na Koncertní
přehlídce ve Dvořákově síni Rudolfina 21. září 1986. Cyklus o stopáži téměř 17 minut pak nahrál ve studiu Československého rozhlasu v Praze v
roce 1986 opět Karel Petr s Jiřím Pokorným.
Velice zajímavou a myšlenkově závažnou kompozici napsal Zdeněk Šesták v roce 1990. Je jí pětivětá kantáta pro baryton a klavír Hledání
moudrosti, napsaná na poezii starozákonní knihy „Kazatel“. Autorství textu je připisováno biblické postavě moudrého krále Šalamouna. Zdeněk
Šesták zvolil ke zhudebnění výběr veršů 1., 3., 4. a 5. kapitoly knihy Kazatel. Hledání moudrosti – Šalamoun se hlásí k autorství hned v prvním
zhudebněném verši: („Já kazatel jsem byl králem nad Jeruzalémem v Jeruzalémě.“) a v dalším pokračuje: („Předsevzal jsem si, že moudře
prozkoumám vše, co se pod nebem děje. Úmornou lopotu uložil Bůh lidským synům, a tak se lopotí.“). Moudrý král nakonec dospěl k výsledku
svého zkoumání: („Předsevzal jsem si, že poznám moudrost, poznám i ztřeštěnost a pomatenost. Poznal jsem však, že i to je honička za větrem...“).
Věčný koloběh – Je to koloběh dění ve světě, v přírodě i v lidském pokolení, neměnný, tak jako je stálé trvání země: („Pokolení odchází, pokolení
přichází, ale země stále trvá... Co se dálo, bude se dít zase, a co se dělalo, bude se zase dělat; pod sluncem není nic nového.“). Samota – Verše
vypočítávají, proč není dobrá samota: („Lépe je dvěma nežli jednomu,... Upadne-li jeden, druhý jej zvedne... Také leží-li dva pospolu, je jim teplo...
Přepadnou-li jednoho, postaví se proti nim oba a nit trojitá se teprv nepřetrhne!“). Člověk a zvíře – Kazatel vidí nespravedlnost – svévoli, jak říká,
která je všude pod sluncem a není rozdílu mezi člověkem a zvířetem: („Vždyť úděl synů lidských a úděl zvířat je stejný. Jedni jako druzí umírají,
jejich duch je stejný, člověk nemá žádnou přednost před zvířaty, neboť všechno pomíjí.“). Zjistil však rozumné východisko: („Shledal jsem, že není
nic lepšího, než když se člověk raduje z toho, co koná, neboť to je jeho podíl.“). Chvála moudrosti – Malé městečko s malou hrstkou mužů přepadl
velký král. Byl v něm nuzný moudrý muž, který mohl svou moudrostí to město zachránit, ale moudrostí toho nuzáka pohrdli a jeho slova nebyla
vyslyšena. A Šalamoun vyslovuje velké poučení: („Lepší je moudrost než síla... Slova moudrých v klidu vyslechnutá jsou lepší než křik toho, který
panuje nad hlupáky. Moudrost je lepší než válečné zbraně, mnoho dobrého však zničí jeden hříšník.“). Tento strhující závěr svou moudrostí mi
mimoděk připomíná ne příliš vzdálené okamžiky z historie naší země. Kantáta měla premiéru 3. listopadu 2004 v sále Martinů Lichtensteinského
paláce v rámci Dnů soudobé hudby. Na téměř 19 minutové nahrávce se podíleli Roman Janál – baryton a Daniel Wiesner – klavír. Ing. Jiří Veselý

Z KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ:
V sobotu 17.10.2015 uspořádal Městys Cítoliby setkání s PhDr. Zdeňkem Šestákem u příležitosti skladatelova významného životního jubilea.
Program byl připraven ve spolupráci s Nadačním fondem K. B. Kopřivy a Ing. Jiřím Veselým. Slavnostní odpoledne zahájila místostarostka Jiřina
Nováková, poté přítomní přivítali potleskem oslavence. Předseda Nadačního fondu K. B. Kopřivy Jaroslav Bárta pronesl krátký projev a poděkoval
PhDr. Zdeňkovi Šestákovi za jeho přínos Cítolibům. Oslavenci popřáli mnoho zdraví a tvůrčích sil do dalších let předseda Nadačního fondu Jaroslav
Bárta, místopředsedkyně Eva Parkmanová, členky Kulturní komise Miroslava Jirásková a Kateřina Varmužová a místostarostka Jiřina Nováková,
která předala dar - olejomalbu kostela sv. Jakuba v Cítolibech od malíře Miloše Novotného. Pan Šesták poděkoval za květiny, dárky a za uspořádání
výstavky k jeho jubileu představitelům městyse, Nadačnímu fondu i členkám Kulturní komise. Poté Jaroslav Bárta zahájil besedu s umělcem.
Přítomní se dozvěděli mnohé ze skladatelova života, například jak v roce 1942 před půlnoční mší zatemňoval okna cítolibského kostela či jak jeho
tvorbu ovlivnila okupace v roce 1968. Po besedě zhlédli dokument o Z. Šestákovi z cyklu Miroslava Kukly "Rodáci". Poslední část programu poslech skladby Sisyfos (Smyčcový kvartet č. 9). Místostarostka zakončila oficiální část programu a pozvala hosty na raut, výstavku a volnou
zábavu. Skladatelova dcera Marie Šestáková poděkovala organizátorům za povedenou akci a výstavku a vzpomněla na maminku, která byla panu
Šestákovi vždy oporou.
Výstavky se zúčastnilo od 19. do 21.10.2015 celkem šest tříd z Gymnázia Louny a žáci Základní školy Cítoliby. Provedl je předseda Nadačního
fondu K.B.Kopřivy Jaroslav Bárta, kterému ve třech případech studenti poděkovali sborovým zpěvem. ZUŠ Louny si zapůjčila při příležitosti besedy
s PhDr. Šestákem dne 10.11.2015 část cítolibské výstavky. Část výstavky byla zapůjčena i do Vrchlického divadla v Lounech u příležitosti koncertu
věnovaného oslavenci dne 22.11.2015.
U příležitosti skladatelova jubilea se konala celá řada dalších akcí, jako např. 31.10.2015 koncert v Modlitebně Jednoty Bratrské v Praze, 2.11.2015
koncert Dětského sboru Carmen a Kvítek v Sále Martinů v Praze, 17.11.2015 slavnostní koncert v Sále Martinů v Praze, 1.12.2015 koncert
Dětského pěveckého sboru Českého rozhlasu v Sále Martinů v Praze, 2.12.2015 koncert z díla Cítolibských mistrů v Kostele sv. Vavřince v Praze,
6.12.2015 koncert na Českém rozhlasu 3 – Rondo, 7.12.2015 koncert v pražském Rudolfinu.

„Majetek pomine, ale umění zůstává, dávám více přednost umění před majetkem.“
Zdeněk Šesták

V neděli 11.10.2015 uspořádal Městys Cítoliby zájezd na rodinný muzikál Sněhová královna, kterého se zúčastnilo celkem 45 spoluobčanů.
V sobotu 25.10.2015 uspořádali místní rybáři Rybářské závody za účelem ukončení letošní sezony.
Všem příznivcům tohoto sportu, kteří se ve svém volném čase věnují péči o vodní hladinu rybníka v cítolibské Bažantnici,
tímto Městys Cítoliby srdečně děkuje.

Dělnický dům v Cítolibech dne 25.10.2015 hostil Divadlo Pavla Trávníčka, na stopadesát diváků shlédlo původní českou komedii Sborovna. Velký
ohlas diváků sklidila za svůj výkon zejména Uršula Kluková.

Taneční škola a Taneční klub Fénix Louny Martina a Kateřiny Čechových
uspořádali ve dnech 7.11.2015 a 11.12.2015 taneční večery ve stylu tančíren
dříve známých také jako čaje. Tyto večery jsou určeny nejen pro účastníky
tanečních kurzů, ale pro všechny milovníky tance.
Další společenskou akcí v Dělnickém domě byl již druhý Hasičský ples, který se
konal v sobotu 21.11.2015. Vyprodaný sál zhlédl ukázku společenského tance
v podání sourozenců Jelínkových z Taneční školy Fénix Louny, vystoupení mažoretky Daniely Vernerové, která je členkou mladých hasičů a ani
letos nechybělo vystoupení tentokrát dámské části členské základny místních hasičů. Připraven byl opět bufet, do kterého napekly členky sboru
sladké i slané dobroty a bohatá tombola. K tanci i poslechu hrála skupina Traxas. Členové Sboru dobrovolných hasičů tímto děkují všem přítomným
za podporu a těší se na příští ples, který se bude konat 19.11.2016.

V pátek 6.11.2015 uspořádal Sbor dobrovolných hasičů Cítoliby po sedmi letech lampionový průvod, který se vydal od hasičské zbrojnice směrem
k Dělnickému domu. V zahradě byly pro děti připraveny soutěže, táborák a občerstvení. Vypustili jsme i několik lampionů přání. Za hojnou účast
děkujeme.

Svaz tělesně postižených v ČR, o.s., okresní organizace v Lounech uspořádal v sobotu 28.11.2015 předvánoční posezení při hudbě v Dělnickém
domě Cítoliby. K tanci i poslechu zahrál Iša Barák, účastníci viděli taneční vystoupení lounského stacionáře – tanec na vozíku a vystoupení HD
zLouni – street dance, okresní organizace od sponzorů slavnostně převzala nové sociální vozidlo Senior Taxi. K zakoupení byly výrobky zdravotně
znevýhodněných a adventní zboží.

V neděli 29.11.2015 jsme se v 16 hodin sešli při tradičním rozsvícení vánočního stromu spojeným s vánočními trhy. Adventní program v
cítolibském kostele sv. Jakuba Většího si připravily děti a žáci z místní školky a školy a po jeho skončení vedla návštěvníky světelná cesta k živému
Betlému v podání žáků školy. A když se po jejich vystoupení rozsvítil vánoční strom, byly zahájeny i vánoční trhy s adventním zbožím a
s občerstvením. Díky proměnlivému počasí využili prodejci školní chodby. Adventní náladu navodily nejen koledy, ale i voňavé svařené víno a další
občerstvení připravené zaměstnanci školy.

Pátek 4.12.2015 byl v předvečer mikulášské nadílky věnováno dětem, v převlecích za anděly a čerty se jich v Dělnickém domě sešlo 78. Děti si
mohly užít soutěže, minidiskotéku i oblíbenou koulovačku, na závěr se přeci jen na chvilku zastavil Mikuláš a dětem předal adventní kalendáře.

Ve středu 9.12.2015 se od 18 hodin kromě veřejného zasedání zastupitelstva konala i celostátní akce s regionálními Deníky „Česko zpívá koledy“.
V Cítolibech se tak jako vloni zpívalo
v knihovně a sešlo se zde na dvacet
spoluobčanů různého věku.
V pátek 11.12.2015 se tradičně vypravil
zájezd s celkem 49 účastníky na
Vánoční trhy do Drážďan.
V sobotu 12.12.2015 dopoledne se
v Dělnickém domě konala první
Cítolibská burza dětského oblečení a
potřeb pro děti.

Ze školky a školy:
Symbolem výukového měsíce září byla oranžová barva. Aktivity a činnosti byly doplňovány oranžovou barvou, která vyzývá a podněcuje k optimismu,
zvídavosti a chuti žáků do práce. Do oranžové barvy bylo laděno i oblečení při praktických činnostech žáků i pedagogů. Žáci se seznámili s prostředím
školní budovy, pravidly při vstupu a opouštění školní budovy se zamezením vstupu neznámých osob, s vnitřním a provozním řádem školy, řádem školní
družiny. Učili se třídit domovní odpad – funkce barevných tašek k tomuto účelu určených a věnovaných zřizovatelem (do aktivit se zapojili všichni žáci
školy). Zmapovali jsme riziková místa v obci související s dopravním ruchem (vycházka do okolí obce, správné přecházení silnice na vyznačeném
přechodu, chůze po chodníku žáků 2. a 3. ročníku). Součástí projektu „Bezpečná cesta do školy,
jsem odpovědný chodec“ byla dopravní výchova všech žáků školy zaměřená na bezpečnou chůzi a
přesuny žáků po vozovce za běžného denního provozu. Žáci se pohybovali v zástupu, dvojicích po
silnici, reagovali na pokyny pedagogů k přecházení na přehledném a bezpečném místě, sledovali
dopravní značení a vyhodnocovali chování řidičů. Součástí oblečení byly reflexní vesty. Pěší přesun
byl směřován do obce Brloh, kde výuka pokračovala přednáškou a besedou v historickém mlýně
obce. Cesta zpět byla opět zaměřena na plnění prvků z dopravní výchovy žáků školy.
Projekt „Týden zdravých svačin“ byl
zařazen jako součást plnění zdravého
životního stylu v rámci školní prevence ve
třetím zářijovém týdnu. Celý týden byla vyhodnocována kvalita svačinek žáků připravených
doma, ke konzumaci ve škole, a pitného režimu z pohledu zdravé výživy. Čtvrtek 24.9.2015 byl
vyhlášen jako školní oranžový den zdravé výživy. Žáci poznávali z připravené nabídky dle chuti,
hmatu, vůně jednotlivé druhy ovoce a zeleniny. Ochutnávali a vyhodnocovali pomazánky ze
zeleniny, tvarohu a sýrů. Seznámili se se způsoby uchovávání ovoce a zeleniny přes zimu
(konzervace, sušení, mražení, odšťavňování, správné uskladňování), dále s obsahem slova
„bio“. Součástí dne byly praktické činnosti žáků a bohaté výstavky druhů zeleniny i ovoce v
jednotlivých třídách. Nechyběla ochutnávka kukuřičné kaše připravená kuchařkami školní jídelny, receptury zdravých pomazánek, které jsou součástí
přesnídávek dětí z mateřské školy. Škola je zapojena do projektu „Ovoce a
zelenina do škol“, žáci dostávají jedenkrát v týdnu zdarma jako doplněk svačiny
vybrané ovoce nebo zeleninu dovezenou do školy.
Symbolem výukového měsíce října byla barva hnědá, barva země. Tuto barvu
preferují ti, kteří mají pozitivní vztah k půdě, zemi a jsou dobrými hospodáři. V
rámci běžné výuky se žáci seznamovali s průběhem podzimních prací na
zahradách a polích, užití vhodného nářadí, náčiní a zemědělské techniky. 1. ročník
se v rámci pracovních činností seznamoval s průběhem podzimních prací na
školním pozemku, sbíral kaštany na školním dvoře, shromažďoval dostupné
přírodniny na společnou podzimní tvořivou dílnu, sledoval a hodnotil změny v
přírodě, překonával překážky v terénu, využíval školního nářadí. 4. a 5. ročník
prováděl aktuální podzimní práce na školním pozemku, úklid spadaného listí, třídil
odpad, sbíral přírodniny pro školní tvořivou dílnu. V rámci školního projektu
„Evropa nás zajímá“ proběhla ve škole výměnná výuka dvou žáků 2. a 5. ročníku
ve spolupráci se ZŠ Praha Vinohrady a ZŠ Cítoliby. Výuka byla zaměřena na
porovnání prostředí jednotlivých škol, výukových metod, hodnocení žáků. 20.10.2015 se všechny ročníky zúčastnily výstavy uspořádané Městysem Cítoliby
k významnému životnímu jubileu rodáka z Cítolib, hudebního skladatele, pana PhDr. Zdeňka Šestáka. 26.10.2015 proběhla celoškolní tvořivá dílna
zaměřená na práci s přírodninami a uspořádání školní výstavy. Žáci kromě výrobků z dýní, kaštanů a jiných přírodních materiálů vytvořily dle své fantazie
model ekologické vesnice, podobu podzimního lesa včetně jeho zvířecích obyvatel, modely draků, postavičky skřítků, ptáků a mnoho dalších. Velmi
pozitivně byla hodnocena kreativita, fantazie a šikovnost dětí a žáků. 27.10.2015 proběhl v prostorách školní budovy již VIII. ročník školní výstavy nazvaný
„Barvy podzimu“. Do projektu se zapojila i školka se svými nápaditými výrobky a pracemi dětí. Hostem byl i zástupce tisku z redakce Press. Většina výrobků
je umístěna v budově školy jako součást výzdoby, výrobky z dýní a dalších přírodnin byly přemístěny do školky, kde byly ve školním altánu vystaveny k
nahlédnutí všem, kteří se školní výstavy neúčastnili. Všem pedagogům vedení školy
děkuje za pedagogickou podporu a metodické vedení dětí a žáků při tvořivé práci,
veřejnosti pak za podporu projevenou hojnou účastní na výstavě. Na prezenční listině
bylo podepsáno 98 účastníků, někteří prošli bez podpisu, takže celkový počet přesáhl
stovku návštěvníků. Ještě jednou děkujeme!
Symbolem listopadu a prosince byla barva bílá. Tato barva je barvou nesobeckosti,
laskavosti, osvícení a vnitřní inspirace. Symbolizuje skromnost, čistotu a duchovnost.
Volba bílé barvy byla v sounáležitosti s činnostmi vztahujícími se k adventu a
Vánocům. Všechny uvedené vlastnosti byly zakomponovány do hlavních i
doplňkových aktivit a činností žáků škol. Bílá barva byla využita i při výzdobě budovy
školy. Listopad je obdobím, kdy začali připravovat na období adventu, volbě
vhodného dárku pro nejbližší v rodině a blízké přátele. V hodinách českého jazyka se žáci inspirovali četbou knih ze žákovské knihovny, kde prostřednictvím
neobyčejných dětských hrdinů prožili zajímavé příběhy. Hlavní pozornost byla zaměřena právě na nácvik adventního programu, jehož součástí bylo
vystoupení žáků před budovou základní školy a v kostele svatého Jakuba v Cítolibech. Prosinec byl věnován tradicím, zvykům a nejrůznějším příběhům, ze
kterých plyne jisté poučení a vlastnosti charakterizující právě bílou barvu. Od počátku měsíce listopadu byla zahájena materiální příprava na níže uvedené
akce. Činnosti probíhaly i ve školní družině. Všechny ročníky navštívily místní knihovnu v Cítolibech, jako součást školního projektu plněného v rámci běžné
výuky: „Společné čtení a výtvarné zpracování příběhů literárních hrdinů“. Školu i školku navštívil 4.12.2015 Mikuláš, čert a anděl (školní nadílka). Četba byla
zaměřena mimo jiné na ohrožené druhy zvířat v Africe. Po vyúčtování vánočních trhů škola zakoupila dárek pro rodinu z afrického Somálska v podobě živé
kozy, jak dokládá zveřejněný certifikát. Nezapomněli jsme ani na přátele ze slovenského Lenártova, kterým jsme zaslali balíček s drobnými dárky a
přáníčka. Výuka v prosinci probíhala v klidnějším tempu. Pracovní činnosti byly zaměřeny na výrobu nejrůznějších dárků pro své nejbližší. Probíhala
kontrola vzdělávacích plánů jednotlivých ročníků a příprava na plnění pololetních výstupů (testů) z jednotlivých výukových předmětů. Proběhlo kontrolní
metodické šetření u dvou žáků se speciálně vzdělávacími potřebami. Šetření bylo plně v kompetenci Speciálního pedagogického centra Žatec. Hodnocení
bylo velmi pozitivní, obzvláště pochvalně byla hodnocena práce asistentky pedagoga paní R. Plaché. Poslední den školy před vánočními prázdninami se

tradičně prostírala školní vánoční tabule pro všechny žáky školy se všemi zvyklostmi a tradicemi. Pod stromečkem nechyběly dárky pro jednotlivé žáky, ale i
pro děti ze školní družiny. Tentýž den se uskutečnilo i vánoční posezení všech zaměstnanců školy, kterým ředitelka připravila také vánoční tabuli a hlavně
poděkovala všem za odvedenou práci s přáním pohody, klidu a zdraví do nového kroku 2016.
Z akcí ve školce uvádíme například: 25.9.2015 pohádka „Jak koťátko zapomnělo mňoukat“, 30.9.2015 výlet 2. třídy za zvířátky – ke koníkům do Loun,
15.10.2015 výlet do „JUNGLE ARÉNA „ v Mostě, 21.10.2015 vánoční fotografování, 12.a 16.11.2015 pečení perníků ve školce – společná tvořivá odpolední
dílny, 23.11.2015 pohádka divadélka Řimbaba „Ledová královna“, 4.12.2015 mikulášská nadílka – dopolední zábavný program pro děti, 9.12.2015 výlet 3.
třídy do Loun na vánoční výzdobu Loun s doprovodným programem - pohádkou ve Vrchlickém divadle, 15.12.2015 vánoční besídka– odpolední setkání
s rodiči, 16.12.2015 „Vánoce v MŠ“ dopolední program s vánočními zvyky a tradicemi - školní nadílka, 17.12.2015 pohádka „Cukrářka Barborka“. Děti se
aktivně zapojují do kurzů plavání, tvořivých činností, logopedických lekcí, angličtiny, cvičení aj..

Obě části zařízení mají zpracovaný preventivní program zaměřený na minimalizaci rozsahu sociálně patologických jevů v mateřské a základní škole. Na
zahajovací poradě byly dohodnuty oblasti, ve kterých budou pedagogové školky a školy úzce spolupracovat, vyhodnocovat výsledky a úspěšnost
společných aktivit z následujících oblastí: Oblast výchovně vzdělávací: jednotný pedagogický postup při přípravě předškoláků na vstup do 1. ročníku školy;
pravidelné využívání prostoru školní tělocvičny pro rozvoj a posilování pohybových aktivit dětí v posledním ročníku školky; společné organizování
divadelních a dramatických představení zaměřených na rozvoj komunikace dětí, žáků; společné zapojení do vzdělávacích aktivit týkajících se zdravého
životního stylu; společná organizace ozdravného pobytu, výletů a exkurzí do blízkého okolí (poznáváme region); pravidelné uskutečňování společné výuky
předškoláků ze školky a dětí 1. ročníku ve škole. Oblast prevence: pořádání vzdělávacích akcí zaměřených na dopravní výchovu chodce a cyklisty,

zprostředkovávání přednášek, besed týkajících se rizikového chování dětí a žáků při organizaci
volnočasových aktivit. Třídění odpadu, sběr papíru: byl zaveden jednotný systém v třídění denního
odpadu ve školce a škole s aktivní spoluprací se zřizovatelem; školka se zapojila do sběru starého papíru
pořádaného školou; škola se zapojila do sběru plastových víček organizovaného školkou. Oblast rozvoje
tvořivých dovedností: pořádání společných dílen (workshopu) v průběhu celého školního roku
vyplývajících z lidových tradic vesnice; společná příprava Adventu, Vánoc, Masopustu, Čarodějnic, školní
akademie, zahradních slavností ve školce a škole, podzimní výstavy „Barvy podzimu“. Spolupráce s
jinými subjekty: zajišťování kulturních programů pro vítání občánků pořádaných zřizovatelem; spolupráce
s místním sborem dobrovolných hasičů, spolupráce s tanečním klubem Fénix, prohloubení písemné
komunikace se Základní školou Lenártov ze Slovenské republiky. Charitativní oblast: podpora centra
„Chrpa“ - výcvikového střediska koní pro terapie tělesně postižených dětí; společné sbírání plastových
víček pro onkologické oddělení nemocnice v Praze – Motole; zapojení se do akce „pomáháme dětem
v Africe.
Na webových stránkách Základní školy a Mateřské školy Cítoliby www.zscitoliby.eu najdete
podrobné informace o činnosti školy a bohatou fotogalerii z jednotlivých akcí.
Všechny předškoláky a jejich rodiče tímto zveme k zápisu do 1. ročníku cítolibské základní školy.

Sportovní klub:
V minulém Zpravodaji jsme Vás informovali, co se dělo během prázdnin a jak se povedl start do nového ročníku všem našim mužstvům kopané a
stolního tenisu. Fotbalisté si již užívají zimní přestávky, stolní tenisté stále ještě bojují.
Nyní podrobněji o jednotlivých týmech: " A" mužstvo je v okresním přeboru na druhém místě za Dobroměřicemi "B", se ztrátou jediného bodu, což
jistě přinese do jarních bojů určitý postupový náboj. Výbor SK se bude snažit vytvořit mužstvu optimální podmínky, ale důležité slovo budou mít
svými výkony samotní hráči. "B" mužstvo obsadilo 4. místo se ztrátou 3 bodů na prvního. Poněkud méně spokojeni jsme s 12. místem dorostu. Lépe
si vedli žáci, kteří jsou šestí a naši nejmenší, to je starší a mladší přípravka skončili na 8. respektive 4. místě. Musíme se zamyslet, jak budeme dále
pokračovat v mládežnických kategoriích, zdá se, že dětí od nejmenších až po dorostence stále ubývá. Jsme pyšní na to, že vyjma Loun, není v okolí
oddíl, který by měl zastoupení ve všech mládežnických kategoriích. Touto cestou tedy prosíme rodiče, aby své děti více vedli ke sportu, který je
nejenom tělesně posílí, ale naučí je i posilovat kolektivního ducha a pocit odpovědnosti. Víme, že ne všichni budou novým Nedvědem nebo
Čechem, přesto říkáme " Přijďte si zasportovat, přijďte mezi nás ".
Je na místě zmínit nepříjemnost, která klub potkala. Několik let jsme se marně snažili získat dotaci z Fotbalové asociace ČR na automatickou
závlahu hřiště. Letos jsme byli vybráni na 1. místě za Ústecký kraj a podnikli jsme všechny potřebné kroky pro zajištění realizace celého projektu.
Stačila však jediná výměna na postu ministra školství, mládeže a tělovýchovy a náš sen se rychle rozplynul. Paní ministryně celou dotaci zrušila, asi
s tím, že v jejím resortu jsou peníze potřeba jinde. Nejsmutnější na celé věci je to, že nás nikdo dosud oficiálně neinformoval a asi ani nebude.
Dalším oddílem našeho sportovního klubu jsou stolní tenisté. " A" i "B" mužstvo bojují v Okresním přeboru I. Mužstvo "A" je před přestávkou na 7.
místě pouhé 2 body od třetího mužstva. "B" mužstvo je až dvanácté, ale všichni věříme, že se v soutěži udrží.
Závěrem přejeme všem obyvatelům Cítolib hodně zdraví a spokojenosti v roce 2016 a našim sportovcům navíc ještě hodně dobrých výsledků. Pro
ty, kteří chtějí rok 2016 přivítat společně s námi, připomínáme Silvestra v Dělnickém domě. Ti co budou chtít vidět hezký stolní tenis, tak mohou přijít
tamtéž v sobotu 2.1.2016 od 9.00 hodin na IV. ročník memoriálu V. Šány. Těšíme se na Vás.
Ing. Zdeněk Borl, místopředseda

Kulturní, společenské a sportovní akce v Dělnickém domě:
31.12.2015
02.01.2016
22.01.2016
13.02.2016
27.02.2016
12.03.2016
09.04.2016
16.04.2016

Silvestr s SK Cítoliby
Memoriál V. Šány ve stolním tenisu
Valná hromada SDH
Ples 2CV CLUB Louny
III. Reprezentační knihovnický ples
Maškarní pro děti a Maškarní ples
Vítání občánků narozených od 4/2015 do 3/2016
Zájezd na muzikál Mýdlový princ

Informace:

Užitečné kontakty:
ÚŘAD MĚSTYSE, Zeměšská 219, 439 02 Cítoliby:

Odpady
změna termínů svozu ve dnech 24. a 31.12.2015:
Odpolední svoz z 24.12.2015 bude proveden 23.12.2015 ráno
Odpolední svoz z 31.12.2015 bude proveden 30.12.2015 ráno,
bude svezeno vše (tj. týdenní, kombinovaný i čtrnáctidenní).
Pro čtrnáctidenní svozy platí v příštím roce 2016
svoz v lichý týden.
Ceny svozu odpadů zůstávají nezměněny.

Otevírací doba
kanceláře úřadu během vánočních svátků:
Pondělí 21.12.2015
Úterý 22.12.2015
Středa 23.12.2015
Pondělí 28.12.2015
Úterý 29.12.2015
Středa 30.12.2015
Čtvrtek 31.12.2015

07.30-12.00 a 13.00-17.00 hod
07.30-12.00 a 13.00-15.00 hod
ZAVŘENO
07.30-12.00 a 13.00-17.00 hod
07.30-12.00 a 13.00-15.00 hod
ZAVŘENO
ZAVŘENO

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

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

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA CÍTOLIBY:
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

415 691 259

723 605 476
415 691 120

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

ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO, B. Němcové, 439 02 Cítoliby:

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
Klára Ryčková, vedoucí pošty
415 691 135

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 6.3.2016, 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. rodinné oslavy):
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.
Cítolibský zpravodaj 4/2015, roč. 19. Vydává a tiskne Úřad městyse Cítoliby, neprodejné.
Redakční rada: Blanka Hejlíková, Petr Jindřich, Miroslava Jirásková, Věra Pokorná

