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Aktuálně z rady a zastupitelstva:
Radní a zastupitelé městyse se seznámili a vzali na vědomí:
Revitalizace Bažantnice – rybník (do konce července 2016 je
příjem žádostí v programu zadržování vody v krajině, připravujeme
žádost, případná spoluúčast na realizaci v roce 2017-2018 pro
městys činí cca 800 tis. Kč),
Nový sběrný dvůr (příjem žádostí v programu OPŽP bude od září
do listopadu 2016, z čehož vyplývá, že realizace se z roku 2016
přesune do roku 2017-2018, případná spoluúčast na realizaci v roce
2017-2018 pro městys činí cca 1.575 tis. Kč),
Opravy chodníků a komunikací v návaznosti na opravách
vodovodu a kanalizace:
• ulice Zeměšská (žádost SFDI v lednu 2017, spoluúčast na
realizaci v roce 2017-2018 pro městys činí cca 2.000 tis. Kč),
• ulice Fügnerova (SVS bude v roce 2016 provádět opravu
vodovodu a kanalizace, následná oprava chodníků vč.
komunikace bude zřejmě plně v režii městyse, protože na
rekonstrukce místních komunikací nejsou vypisovány dotační
tituly, pravděpodobná hodnota realizace v roce 2017-2018
z rozpočtu městyse činí cca 2.000 tis. Kč, v roce 2016
předkládáme v návrhu rozpočtového opatření č. 1/2016 posílení
par. 2219-6121 na zhotovení projektové dokumentace částku
100 tis. Kč),
• ulice B. Němcové (SVS má v plánu investic na období let 20172018 realizaci opravy vodovodu a kanalizace. Následná oprava
chodníků vč. komunikace bude pravděpodobně plně v režii
městyse, protože na rekonstrukce místních komunikací nejsou
vypisovány dotační tituly. Investice zřejmě proběhne v letech
2018-2019. V období let 2017-2018 městys předpokládá pořízení
projektové dokumentace v hodnotě cca 100 tis. Kč).
Obecní policie (předpokládaná výše celkové investice v prvním
roce při zřízení je 1.000 tis. Kč, každý následný rok předpokládáme
provozní a mzdové výdaje cca 1.000 tis. Kč, Na tento druh investice
nejsou vypisovány dotační tituly, realizace je tedy plně na obecním
rozpočtu), zastupitelé budou o této problematice rozhodovat při
zasedání 04.05.2016, ke kterému obdrží materiály o finanční,
provozní a personální náročnosti. (Zastupitelstvo schválilo zřízení
Obecní policie od 01.09.2016 – více informací v příštím čísle).
Fara (Římskokatolická církev opětovně oslovila městys
s nabídkou na odprodej budovy cítolibské fary za cenu odhadu
zpracovaného ŘKC, v současné době čekáme na písemnou nabídku
jako poklad pro jednání zastupitelů), zastupitelé k příštímu
projednávání možného odkoupení budovy požadují důvodovou
zprávu následného využití a případných výdajů na nemovitost
v návaznosti na provoz, či následné investice.
Žádost Města Louny o odkoupení části pozemku v majetku
Městyse za účelem zbudování veřejného osvětlení v ulicích Na
Horizontu a Průmyslová. Prodej bude projednán po vyvěšení záměru
na příštím jednání zastupitelstva.
Odpověď zástupců Sportovního klubu Cítoliby na dotaz ke stavu
úklidu nepořádku v prostoru bývalého kluziště u starého hřiště, který
je jejich majetkem. Přední část prostoru již není v pronájmu a je
uklizena. Zadní část je v pronájmu soukromému podnikateli, který byl
SK vyzván k udržování pořádku.
Odpověď starosty na dotaz ke stavu úklidu nepořádku v prostoru
bývalé jídelny Osevy. Obec činí nezbytně nutné kroky k úklidu okolí

prostoru. Investice do likvidace zbořeniště však ze strany obce není
možná, vzhledem ke skutečnosti, že není jejím majetkem. Právní
zástupce městyse potvrdil, že v současné době nenastal posun ze
strany majitele a exekutora.
Rozhodnutí Města Louny o zvýšení úhrady nákladů za
projednaný přestupek z 500,- Kč na 2.000,- Kč. V současné době
starosta ve spolupráci s ostatními členskými obcemi Mikroregionu
Lounské Podlesí prověřuje možnosti zpracování agendy přestupků
jiným způsobem za nižší cenu. Městys Cítoliby má dlouhodobý
průměr 7 přestupků ročně, což je po finanční stránce navýšení o
10,5 tis. Kč.
S odborným stanoviskem od Agentury na ochranu přírody a
krajiny v ČR ke stavu jírovce maďalu rostoucího v prostoru Tyršova
náměstí v těsné blízkosti dětského hřiště. Strom poškodil blesk
v roce 2014. V současné době dle stanoviska zjištěné defekty stromu
výrazně snižují jeho stabilitu bez možnosti stabilizace, hrozí značné
riziko statického selhání. Posouzení jsme vyžádali jako podklad ke
správnímu řízení. Strom na základě povolení pokácela odborná firma
a z pařezu by měl dle záměru městyse vzniknout estetický prvek
doplňující náměstí. Za pokácený strom budou v prostoru náměstí
vysazeny tři vzrostlé stromy.
Zprávu o činnosti terénní pečovatelky na úrovni komunikace se
seniory, poskytování služeb zaměřených na jejich potřeby a
rozvozem obědů.
Informaci o schválení projektu „Mezinárodní soutěž mladých
hasičů Euroregionu Erzgebirge/Krušnohoří s datem konání 24.26.06.2016 v Cítolibech“, tzn. o přiznání dotace ve výši 8,5 tis.€, tj.
230 tis. Kč. Radní pověřili zástupce SDH Cítoliby přípravou akce.
Možnost zákazu podomního prodeje v katastru Cítoliby. Zákaz
obecní vyhláškou ovšem pro městys přináší povinnost stíhání
každého porušení přijatého nařízení, tzn. potřebu obecní policie.
Rada odložila projednání do rozhodnutí zastupitelstva o zřízení
obecní policie.

Radní a zastupitelé městyse projednali a schválili:
Předložený návrh rozpočtového opatření č. 1/2016 zahrnující
přiznaný příspěvek od Krajského úřadu Ústeckého kraje na výkon
státní správy v působnosti obcí ve výši 193.100,- Kč na rok 2016 a
posílení par. 2219 pol. 6121 o 100.000,- Kč na zhotovení projektové
dokumentace rekonstrukce ul. Fügnerova.
Program rozvoje Městyse Cítoliby na období 2016-2022. Jde o
základní rozvojový dokument obce, zakotvený v zákoně č. 128/2000
Sb., o obcích, který je důležitou součástí žádostí o dotace.
Pravidla rybolovu v Bažantnici pro rok 2016, která vycházejí
z pravidel roku předchozího a jsou doplněna o informaci týkající se
lovu Jesetera Sibiřského, úpravy cen a členy rybářské stráže.
Přijetí daru Nadace AGROFERT ve výši 95 tis. Kč na dýchací
přístroje (2ks) pro jednotku Sboru dobrovolných hasičů Cítoliby a
pořízení dalšího 1ks z prostředků rozpočtovaných na výzbroj
jednotky.
Výše příspěvků na kulturní a sportovní akce s podporou městyse
Cítoliby v návaznosti na schválený rozpočet pro rok 2016 a
v souladu s platnou vnitřní směrnicí dle žádostí předložených před
schvalováním rozpočtu na rok 2016.
Pořízení nového záložního diskového serveru pro kvalitnější a
kapacitně odpovídající zálohování dat úřadu.
Využívání hlavního sálu Dělnického domu za účelem hraní
badmintonu s nájmem 150,- Kč/hod.

Prodloužení Smlouvy o nájmu nebytových prostor a o nájmu
pozemku a věcí movitých ze dne 23 7.2008 se společností Heineken
Česká republika na další tři roky, tj. do 23. 7. 2019. S nájemcem i
provozovatelem jsme jednali o nutnosti řešení připomínek Městyse
Cítoliby k provozu restaurace Dělnický dům s cílem stimulovat
personál k větší pružnosti, aktivitě a vstřícnosti vůči městysu i
zákazníkům restaurace.
Pořízení nového modulu Evidence smluv informačního systému
Munis s 50% slevou.
Poskytnutí finančního daru ve výši 1 tis. Kč na zřízení Babyboxu
v Masarykově nemocnici v Rakovníku.
Odpisový plán příspěvkové organizace Základní škola a
Mateřská škola Cítoliby pro rok 2015, výše odpisů činila 143 tis. Kč.
Předložený návrh účetní závěrky Základní školy a Mateřské
školy Cítoliby za rok 2015 a převod hospodářského výsledku do
rezervního fondu organizace. Dále vzali na vědomí předložené
vyúčtování jednotlivých středisek organizace a finančních prostředků
poskytnutých ze státního rozpočtu na školství od Ústeckého kraje.
Pověření ekonomky a členů finančního výboru provedením
veřejnosprávní kontroly v Základní škole a Mateřské škole Cítoliby
v návaznosti na ukončené účetní období roku 2015 s termínem
provedení do 31. 3. 2016.
Poskytnutí finančního daru ve výši 2 tis. Kč na činnost Okresního
sdružení hasičů Louny spojenou s prací s dětmi a mládeží.
Provedení zdravotního řezu odbornou firmou (odstranění
poškozených a suchých větví) lip v ulici V Poustkách.
Zvýšení ceny 120l pytle na svoz komunálního odpadu na 60,- Kč
á ks. Dosud byly v prodeji pytle pořízené za cenu nižší a prodávané
za cenu 55,- Kč á ks.

Konání akce 1. ročník Běhu Bažantnicí v Cítolibech, pořádanou
Atletickým klubem při Základní škole Prokopa Holého v Lounech dne
28. 9. 2016 od 9.00 do 13.00 hod s organizačním zázemím u rybníka
v Bažantnici, předpokládaným počtem 100 účastníků, přítomností
starosty u vyhodnocení a parkováním v prostoru Tyršova náměstí.
Organizaci, úklid, občerstvení si zajistí atletický klub ve vlastní režii a
v součinnosti s městysem.
Uspořádání koncertu Jakuba Smolíka s kapelou dne 13. 10.
2016 s cenou vstupného 280,- Kč v předprodeji a 330,- Kč na místě.
Provedení úpravy dopadových ploch pryžovým povrchem
SoftBond v prostoru pod lanovkou a houpačkami na Tyršově náměstí
firmou ONYX vood s.r.o. za cenu 66 tis. Kč (vybírali jsme z nabídek
tří firem a dvou variant zhotovení).
Zvýšení ceny tašek na tříděný odpad na 35,- Kč á sada menších
a 40,- Kč á sada větších. Dosud byly v prodeji tašky pořízené za
cenu nižší a prodávané za cenu 30,- Kč á sada menších a 35,- Kč á
sada větších.

Stavební akce:

Vzhledem k připravované akci zbudování nového sběrného dvora
bude během 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.

Rybolov na rybníku v Bažantnici:
Rada městyse Cítoliby na svém zasedání dne 6. 1. 2016 schválila pravidla pro rybolov na rybníku v Bažantnici, která vychází z pravidel minulého
roku a jsou doplněna v návaznosti na zkušenost ve spolupráci s aktivními rybáři starajícími se o hladinu:
1. Lovit ryby na tomto rybníku je dovoleno pouze od 1.4. do 31.12., a to od 5.00 hod do 23.00 hod. V letním čase od 4.00 hod do 24.00 hod s
platným souhlasem Městyse Cítoliby vystaveným na jméno osoby oprávněné k lovu ryb v Cítolibech.
2. Rybář musí být vybaven:
a) vyprošťovačem háčků (peán nebo pinzeta)
b) mírou na zajištění délky ulovených ryb
c) podběrákem
d) vezírkem s kruhy (pokud uchovává ryby živé)
3. Při lovu je zakázáno používat prostředků omamných, výbušných, otravných bodců a jakýchkoliv druhů lapaček, udic bez prutů, vidlic a
rozbušek. Je zakázáno ryby střílet, tlouci je pod ledem, chytat je na šňůry, lovit rukou do ok.
4. Souhlas Městyse Cítoliby s rybolovem v rybníku bažantnice Cítoliby je oprávněná osoba povinna mít při lovu u sebe a na požádání
předložit policii, provozovateli a osobám pověřeným správou a chovem ryb (Vlastimil Studený, Milan Postl, Jaroslav Nejedlý, Jan Síč,
Tomáš Menčík, Leoš Pokorný).
5. Na stanovišti je rybář povinen udržovat pořádek a čistotu. Je zakázáno na břehu ponechávat sklo a jiné odpadky, házet je do vody, řezat
vidličky z porostů v okolí rybníka nebo tyto jinak poškozovat.
6. V jednom dni lovu si oprávněná osoba (rybář) může ponechat 1 kus ušlechtilé ryby. Do 5 kg hmotnosti (kapr, amur, tolstolobik, candát,
štika, sumec do 140 cm délky). Ostatní ryby (neušlechtilé) nejvýše 3 kusy za den.
7. Parkování vozidel je povoleno pouze na vyhrazených místech.
8. Po ukončení platnosti, nejpozději do 20. 1. 2017 vrátit souhlas vyplněný o úlovky zpět do kanceláře Městysu Cítoliby pro zajištění příští
sezóny a doplnění druhů a stavu ryb.
9. Jeseter Sibiřský je celoročně hájen. Při ulovení Jesetera Sibiřského je osoba provádějící lov, povinna s maximální šetrností v co nejkratší
době vrátit rybu zpět do vody!!!
Při porušování těchto pravidel a pokynů na souhlasu k rybolovu bude souhlas Městyse oprávněné osobě odebrán, případně považován za neplatný!
Byl schválen poplatek za vydání souhlasu s rybolovem, který vybírá kancelář úřadu městyse Cítoliby a bude následně použit na dokoupení násady
a krmení:
pro osoby s trvalým pobytem v Cítolibech a osoby trvale žijící v Cítolibech:
celoroční:
01.04.2016 – 31.12.2016
- dospělí (od 15 let – dva pruty) á 700,- Kč
- děti (do 15 let vč. – jeden prut) á 350,- Kč
prázdninová:
01.07.2016 – 31.08.2016
- děti (do 15 let vč. – jeden prut) á 150,- Kč
hostovací, pro osoby které nemají trvalý pobyt v Cítolibech (pouze se souhlasem místních rybářů):
celoroční:
01.04.2016 – 31.12.2016
- dospělí (od 15 let – dva pruty) á 1.200,- Kč
- děti (do 15 let vč. – jeden prut) á 600,- Kč
prázdninová:
01.07.2016 – 31.08.2016
- děti (do 15 let vč. – jeden prut) á 250,- Kč

Redakce se zeptala za Vás:
Z jakého důvodu byl vypsaný konkurs na nového ředitele / ředitelku Základní školy a Mateřské školy Cítoliby?
Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Cítoliby Mgr. Jana Vurbsová oznámila dne 12.02.2016 odchod do důchodu k 30.06.2016. Městys Cítoliby
jí tímto děkuje za dlouholeté pracovní úsilí, tvůrčí činnost a obětavost ve funkci ředitelky a přeje pevné zdraví, pohodu a spokojenost v soukromém
životě.
Jak a kdy probíhalo výběrové řízení a kdy bude znám výsledek?
Rada se na základě „Oznámení o vzdání se funkce ředitelky ŽS a MŠ Cítoliby a o ukončení pracovního poměru v organizaci k 30.06.2015 z důvodu
odchodu do důchodu“, který doručila stávající ředitelka ZŠ a MŠ Cítoliby Mgr. Jana Vurbsová osobně v pátek 12.02.2016 do podatelny úřadu,
zabývala na svém 31. zasedání 17.02.2016. Rozhodla se vypsat konkurs na ředitele / ředitelku ZŠ a MŠ Cítoliby. 18.02.2016 bylo vyvěšeno
Oznámení o vypsání konkursu s termínem podání přihlášek do 24.03.2016, zveřejněna inzerce a zadány inzeráty do tisku.
Konkursní komise byla jmenována dle vyhlášky 54/2005 a zasedala ve složení: Petr Jindřich a Jiřina Nováková za zřizovatele, Mgr. Miloslava
Sobotková za Krajský Úřad ústeckého kraje, Mgr. Zdenka Dvořáková za školu stejného typu – ZŠ a MŠ Zeměchy, školní inspektor PaedDr. Jana
Hornová za Českou školní inspekci, Kateřina Varmužová za Školskou radu při ZŠ a MŠ Cítoliby a Mgr. Martina Čechová za pedagogické pracovníky
ZŠ a MŠ Cítoliby. Předsedou komise byla jmenována Jiřina Nováková, tajemníkem zajišťujícím jednání komise organizačně a administrativně
Blanka Hejlíková.
První jednání komise proběhlo 04.04.2016 s cílem zkontrolovat náležitosti podaných celkem pěti přihlášek do konkursu. V jednom případě komise
doporučila radě vyřazení uchazeče z důvodu nedoložení dokumentů o vzdělání, ze kterých vyplývá kvalifikace pro učitele mateřské školy, nebo
prvního stupně základní školy (viz. §6, či §7 zákona č. 563/2004 Sb. O pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů ve znění
pozdějších předpisů), které jsou v případě ředitele ZŠ a MŠ Cítoliby zákonnou podmínkou. Ostatní uchazeči se zúčastnili dne 21.04.2016 osobních
pohovorů. Konkursní komise se na základě přihlášky, řízeného pohovoru a vyjádření odborníků usnesla na dvou uchazečích s udáním pořadí
vhodnosti. Výsledné pořadí účastníků mělo pro zřizovatele doporučující charakter.
Rada městyse Cítoliby na základě doporučení konkursní komise a v souladu s ustanovením §12 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), v platném znění a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění jmenuje Mgr. Romanu Wolfovou na pracovní místo ředitele/ředitelky Základní školy a
Mateřské školy Cítoliby, příspěvkové organizace s účinností od 01.07 2016.

Cítolibské kalendárium:
170 let uplyne od zvolení do funkce cítolibského starosty pana Josefa Perneta (26. února 1841 Cítoliby - ?), který se v letech 1876 - 1882 zasloužil o
povýšení Cítolib na městys v roce 1879 a založil spolek dobrovolných hasičů.
180 let uplynulo od narození Edmunda Kaizla (20. února 1836), rakouského a českého advokáta a politika, v 70. a 80. letech 19. století poslance
Českého zemského sněmu a Říšské rady. Jeho pamětní deska je umístěna na domě č. p. 60 v ul. Skladatele Kopřivy (bývalý špitál).
260 let uplynulo od narození Karla Blažeje Kopřivy (9. února 1756 Cítoliby - 15. května 1785 Cítoliby), varhanního virtuosa, nadaného hudebního
skladatele, člena cítolibské skladatelské školy.
365 let uplynulo od koupě cítolibského panství manžely Arnoštem a Markétou Blandinou Schützovými z Leipoldsheimu (v roce 1651). Za jejich vlády
došlo k velkému rozvoji obce. Připojením několika dalších vesnic vzniklo rozsáhlé patrimonium se správním centrem v Cítolibech. Byla zřízena
bažantnice, postaven nový kostel sv. Jakuba a přestavěn zámek, u něhož vznikla okrasná zahrada.
20 let uplynulo od vydání prvního čísla Cítolibského zpravodaje. Připravujeme pro Vás speciální vydání s výběrem z čísel vydaných od
roku 1996.

Třídění odpadu
Prosíme, dodržujte pravidla třídění:
Žlutý kontejner = pouze PET lahve, ostatní plasty do žlutých pytlů. Zelený kontejner =
sklo. Modrý kontejner = papír, oranžové pytle = obaly tetrapack, šedé pytle = kovy
z domácností. Pytle se odkládají ke vratům Sběrného dvora u Ocelokolny.
Všem, kteří výše uvedená pravidla dodržují, děkujeme, neboť šetříte čas našich
zaměstnanců, kteří se namísto přebírání odpadu mohou věnovat například
údržbě zeleně.

Vzkaz majitelům psů
V jednom z loňských čísel jsme se snažili apelovat na majitele psů a volný pohyb jejich psích miláčků na veřejných prostranstvích.
Bohužel jsme však stále svědky nekontrolovaného pohybu psů nejen v Bažantnici, ale i v ulicích městyse.

ŽÁDÁME TÍMTO „PEJSKAŘE“, ABY PŘI VENČENÍ SVÝCH MILÁČKŮ DODRŽOVALI
NEJEN PRAVIDLA OHLEDUPLNOSTI VŮČI OKOLÍ, ALE I ZÁKONY! ZÁROVEŇ VÁS
ŽÁDÁME O ÚKLID PSÍCH EXREMENTŮ, ZEJMÉNA V PROSTORECH, KDE SE
POHYBUJÍ DĚTI.

Zdeněk Šesták a skladby pro sólové dechové nástroje:
Dechové nástroje jsou neodmyslitelnou součástí velkých symfonických nebo komorních skladeb, ale skladatelé pro ně píší též
sólové party. U Zdeňka Šestáka se dechové nástroje těší mimořádné oblibě. Jeho skladby pro sólový nástroj bez doprovodu,
nebo s doprovodem klavíru či varhan vznikaly jako doplňující činnost při komponování závažnějších děl. Sám působil během
gymnaziálních studií jako flétnista v Lounské filharmonii a o několik let později, v době vojenské služby, jako hráč na tento
nástroj u Vojenské divizní hudby ve Slaném. Tady zažil těžké chvíle, když se musel doslova téměř přes noc přeučit na flétnu
tzv. Böhmova systému.
Zásadní změnu ve stavbě příčné flétny, ale též ostatních dřevěných dechových nástrojů provedl v roce 1832 mnichovský
rodák Theobald Böhm, když vyvrtal dírky nikoli podle dosažitelnosti prsty, ale podle akustických měřítek, a pak je opatřil
klapkami. V roce 1847 navíc nahradil původní kónickou trubici trubicí válcovitou, čímž se zlepšila intonace.
Z osobní zkušenosti Šesták nesporně čerpal při komponování proměn zvuku tohoto nástroje. Stejně tak naturelu ostatních
dechových nástrojů velice dobře rozuměl a věděl, jak nejlépe demonstrovat nejen jejich zvukově barevné a tónově rozsahové možnosti, ale i schopnosti
interpretů, jež osobně znal a jimž řadu skladeb věnoval a napsal tak říkajíc „na míru“.
Jedinou skladbou, kterou Šesták pro „svůj“ nástroj napsal, jsou Tři metamorfosy pro flétnu z roku 1967. Je to virtuosní třívětá skladba pro sólový nástroj,
věnovaná prvnímu interpretovi Jiřímu Trávníčkovi, který dílo nahrál ve studiu Československého rozhlasu. Veřejně skladbu provedl doc. František Čech na
koncertu Svazu československých skladatelů. Mezi pozdější interprety patří na příklad Jan Riedlbauch, básník a pedagog flétnové hry na pražské
konzervatoři. Dílo též interpretovala Lenka Kozderková ve Vrchlického divadle v Lounech 22. listopadu 2015 při příležitosti 90. narozenin autora. Zatím
poslední živé provedení bylo 8. března 2016 v kostele sv. Vavřince v podání prof. Jana Ostrého. Zajímavostí je, že Metamorfosy jsou jedinou skladbou, kde
není předepsáno tempo obvyklým italským slovním zápisem, ale přímo pouze metronomem ( = 68, Presto = 164, = 72).
Antika, řecká mytologie se stala inspirací pro Zdeňka Šestáka i v jeho instrumentálních skladbách. V roce 1977 napsal auletiku pro hoboj (anglický roh) a
klavír Euterpé. V řecké mytologii to byla jedna z devíti dcer nejvyššího boha Dia a bohyně paměti Mnémosyné, je Múzou hudby a bývá zobrazována jako
dívka s flétnou. Ve starém Řecku výraz aulódio znamenal zpěv s píšťalou. Autor v pětivěté skladbě vzdává hold antickému výtvarnému umění
prostřednictvím zpěvu hoboje, ve 4. větě pak anglického rohu, doprovázených klavírem. Skladba má pět krátkých dvou až tříminutových pohledů na antické
sochařství a je reflexí autorovy cesty do Řecka:
Eleusinský reliéf – jedná se o kultovní reliéf z chrámu Telesterion v Eleusině, kde se konala Eleusinská mysteria, obřad, kterého se jednotlivec mohl účastnit
až po zasvěcení. Autorem reliéfu uloženého v Národním archeologickém muzeu v Athénách je antický řecký sochař Feidiás. Výjev znázorňuje vznik
rolnictví, kdy nahý chlapec Triptolémos dostal od bohyň klasy a naučil lidstvo pěstovat obilí.
Náhrobní stéla Athéňanky Hégésó – stéla se zobrazením tklivého loučení, asi z roku 410 př.n .l. je rovněž uložena v Národním archeologickém muzeu v
Athénách.
Niké odvazující si sandál – v řecké mytologii je to bohyně vítězství, jejímž centrem kultu byl chrám na Athénské Akropoli. Ve výtvarném umění byla
důsledně zobrazovaná jako okřídlená postava s různými atributy, symbolizujícími vítězství, často s hudebními nástroji nebo s dary pro vítěze (věnec,
palmová ratolest, šerpa, džbán s vínem). Niké na reliéfu z balustrády chrámu na Athénské Akropoli si odvazuje sandál na pravé noze, neboť chce vstoupit
do chrámu Athény Niké.
Afrodité Doidalsova – je starověká řecká bohyně lásky, krásy, plodnosti a sexuální touhy. Díky své kráse a kouzlům se stala jednou z nejmocnějších bohyň,
neodolali jí lidé, ani bohové.
Hefaisteión – chrám zasvěcený bohu Héfaistovi a ochránkyni města, bohyni Athéně, vybudovaný roku 449 př. n. l. Héfaistos byl v řecké mytologii bohem
ohně a kovářství.
Skladba je věnována hobojistce Ludmile Ježové, která ji s klavíristkou Janou Nácovskou hrála 22. listopadu 1995 v Sále Martinů na Koncertu z díla Zdeňka
Šestáka u příležitosti jeho 70. narozenin. Na Konzervatoři Jana Deyla uvedla dílo 16. června 2009 Gabriela Krčková s Davidem Švecem v rámci úterků
Umělecké besedy. K 85. výročí narození autora provedla 23. června 2010 na koncertu v kostele sv. Vavřince pod záštitou Společnosti českých skladatelů
skladbu Gabriela Krčková s klavíristou Danielem Wiesnerem. Titíž interpreti uvedli skladbu ve Vrchlického divadle v Lounech 22. listopadu 2015 při
příležitosti 90. narozenin autora.Tyto virtuosní party si všichni hráči vždy přímo živočišně užívají.
Nepochybně zajímavou je čtyřvětá skladba z roku 1967 Hudba pro hoboj, jejíž poslední věta má podtitul Fuga na jméno Hebda, doslova „Fuga supra
cognomen HEBDA qui oboista Pragensis amicuscve meus est“. Jedná se o hudební kryptohram H–E–B–D–A, věnovaný hobojistovi Zdeňku Hebdovi,
zakládajícímu členovi Českého dechového kvinteta.
Sonátu pro dva klarinety napsal Zdeněk Šesták v roce 1967 pro dva tehdejší vynikající klarinetisty – Adolfa Nechvátala, hráče Symfonického orchestru
Československého rozhlasu a člena Českého dechového kvinteta a Jiřího Štengla působícího zejména ve Filmovém symfonickém orchestru. Těmto
znamenitým hráčům je také skladba věnována. Oba byli v šedesátých letech i členy dnes už legendární Komorní harmonie, spjaté pod vedením Libora
Peška s počátky tzv. Nové hudby. Sonáta měla v jejich podání premiéru 13. března 1968 v pražském Rudolfinu v rámci Týdne nové tvorby. Ale i v současné
době se skladba těší zájmu mladších interpretů, jako na příklad prof. pražské HAMU Vlastimila Mareše, který se Simonou Vaňkovou vystoupil v Sále
Martinů na Matiné komorní hudby katedry dechových nástrojů 12. prosince 2010. Na koncert 25. května 2013 v Lichtenštejnském paláci, nazvaném Večer s
českými skladateli, zařadila Šestákovu skladbu prostějovská rodačka Jana Černohouzová, druhý klarinet hrála Hana Tauchmanová.
Autor použil pro jeden z klarinetů ladění in B, pro druhý in A. Tím docílil zajímavých zvukových barev od temného šalmajového rejstříku v nejnižších
polohách až po ostrý zvuk v nejvyšší poloze tříčárkované oktávy. Vstupní věta Un poco allegro s rysy sonátové formy má spíše etudový charakter s
vysokými technickými nároky na oba hráče. Pomalá druhá věta Moderamente, molto cantabile je zpěvná s velkou zvukovou i výrazovou gradací uprostřed a
závěrečná věta Allegro agile v rychlém tempu má rondový obrys a hravý výraz.
Rokem 1968 je datována Musica tripartita pro klarinet solo, opět věnovaná Adolfu Nechvátalovi. Název napovídá, že jde o trojstranné setkání – autorovi a
interpretovi dělá prostředníka v pomyslném jednání na nejvyšší úrovni hudební nástroj a využívá přitom celou škálu svých schopností. A tak první věta
Moderato assai, affanato vedená v hluboké poloze nástroje s výstřelky do vysokých poloh až téměř do přefuku je pouze zahřívacím kolem. Druhá věta
Molto agitato ukazuje v rychlém tempu zvukovou škálu ve střední poloze a hýří rozpustilostí, snad i naschvály. Poslední věta je opakem věty předchozí,
působí smířlivým až meditativním dojmem. Ve Vrchlického divadle v Lounech při příležitosti skladatelových 80. narozenin přednesl skladbu profesor pražské
AMU Vlastimil Mareš 8. října 2005. Zopakoval ji ještě 27. června 2011 v Sále Martinů. Na koncertu k 85. výročí narození autora hrál skladbu Irvin Venyš v
kostele sv. Vavřince 23. června 2010 a zopakoval ji pak 1. prosince téhož roku v Sále Martinů Lichtenštejnského paláce.
K pedagogickým účelům byla v roce 1986 zkomponována Serenáda pro tři klarinety. Tato třívětá skladba je určena vyspělejším hráčům. Jejím cílem bylo
nenásilným způsobem přivést mladé adepty k netradičnímu pojetí klarinetové hry.
Trois pièces pro klarinet a klavír, tedy tři dvou až tříminutové virtuosní kusy pro klarinet s doprovodem klavíru jsou z roku 2001. Hravý dialog klavíru s tímto
nástrojem je obsažen v úvodní větě Allegro gaio. Volná druhá věta Poco andante nechává vyniknout plnému tónu střední a vyšší polohy. Velice živá

poslední věta Allegro, molto vivo uzavírá ve svižném tempu tuto zajímavou skladbu, kterou v roce 2009 nahrál ve studiu Českého rozhlasu v Praze Karel
Dohnal s klavíristou Danielem Wiesnerem.
Když psal v roce 1966 Zdeněk Šesták Pět virtuózních invencí pro fagot, nemohl tušit, jaké oblibě se bude skladba těšit mezi fagotisty a to nejen v Čechách,
ale doslova v mezinárodním měřítku a především mezi mladými hráči, pro které se stala v mezinárodních hudebních soutěžích povinnou skladbou. Je to
skladba mimořádně technicky náročná a nezůstává nic dlužna svému názvu. Potvrzují to slova sice mladého, avšak ostříleného fagotisty Václava Vonáška,
který ji zařadil do svého doktorandského koncertu, nazvaného „Léčba fagotem“ dne 5. března 2011 v Sále Martinů Lichtenštejnského paláce: „Pět
virtuozních invencí představuje pět různých nálad, pět rozdílných charakterů fagotu. Úvodní recitativ (Recitativo molto rubato) jako by si říkal o doplnění not
slovy. Má improvizační charakter a příznačné jsou pro něj časté prudké změny tempa, dynamiky a charakteru. Vtipně psaná druhá invence (Allegro
giocoso) představuje dialog mezi dvěma hlasy – chceme-li mužským a ženským. Úsečný hlavní motiv věty nese jasné janáčkovské rysy. Další invence
(Seriosamente pensieroso) je variační věta, v níž autor uplatňuje dodekafonní kompoziční techniku. Ve čtvrté invenci (Molto allegro quasi adiratamente)
cyklus plně dostává svému adjektivu „virtuózní“. Efektní scherzo v 6/16 taktu s občasnými vloženými lichými dobami nápadně připomíná styl Šostakovičův,
konkrétně druhou větu z jeho 1. houslového koncertu. Závěrečná část (Recitativo molto inquieto e rubato) začíná citací úvodu první invence o půltón výše.
Onen neklid, který je předepsán v názvu, se projevuje především prudkými změnami temp. Na rozdíl od první invence, kde se objevují stále nové nápady,
máme zde dojem neustálé nervózní oscilace mezi dvěma náladami. Její intenzita směrem ke konci postupně slábne; výsledkem však není usmíření, ale
spíše rezignace.“
Václav Vonášek (1980) je rodákem z jihočeské Blatné. Je laureátem několika mezinárodních soutěží a od roku 2006 je členem České filharmonie. Skladbu
zopakoval ještě na koncertu „Pocta jubilantům“ v Sále Martinů 01.12.2010; jubilantovi Zdeňku Šestákovi bylo o pár dní později 85 let. Dalším mladým
interpretem byl rovněž jihočeský rodák Jan Hudeček (1990 České Budějovice). Skladbu zařadil do svého ročníkového koncertu na HAMU 12. dubna 2013.
Ještě před nimi uvedl na koncertní pódium tuto kompozici Jaroslav Kubita, nyní člen České filharmonie. Za zmínku stojí i jeho interpretace 8. září 2005 ve
Vrchlického divadle v Lounech na slavnostním koncertu u příležitosti 80. narozenin autora. Není bez zajímavosti, že všichni jmenovaní interpreti studovali ve
třídě prof. Františka Hermana. Ten, dávno před nimi nahrál Šestákovo dílo ve studiu Československého rozhlasu. Nevím, od kterého z hráčů pochází
přirovnání jednoho z obtížných míst první věty k těžko překonatelnému velkému příkopu pardubické steeplechase. V muzikantské hantýrce si toto místo
nazvali „Thurn – Taxis“.
V USA vyšel snímek Šestákových Invencí v podání prvního fagotisty Los Angelesské filharmonie Davida Breidenthala 26. listopadu 2002. Ruský fagotista
Valerij Popov pořídil nahrávku v japonském Tokiu.
Dílo je věnováno Františku Štěňhovi, fagotistovi Symfonického orchestru Československého rozhlasu a Českého dechového kvinteta.
Dalším příspěvkem do české fagotové literatury je suita pro fagot a klavír z roku 1999 Musica bizarra. Jak již název napovídá je to skladba zvláštní,
neobvyklá, snad i výstřední. Jako bývalý hráč na tento nástroj znám úskalí, která může part fagotu tomuto nástroji nastražit, a zároveň dokáži ocenit jejich
autorovu znalost a mohu říci, že těch nástrah tam použil požehnaně, stejně jako v předchozí zmiňované skladbě. Již v první větě Allegro giocoso zaujme
obtížné staccatové „zobání“ ve střední poloze tónového rozsahu. Druhá věta Andante moderato dává vyniknout širokému legatovému tónu v celém rozsahu
nástroje. A konečně poslední Rondo. Allegro comodo je opět ukázkovým staccatem v rondovém provedení. Skladbu věnoval Zdeněk Šesták Jaroslavu
Kubitovi, sólo fagotistovi České filharmonie, který ji hrál s Danielem Wiesnerem na koncertu k 85. výročí narození autora 23. června 2010 v kostele sv.
Vavřince. Zbývá ještě dodat, že tehdy ocenilo publikum autora i interprety tří minutovým potleskem ve stoje – standing ovation.
Žesťové nástroje jsou v Šestákově tvorbě pro sólové dechové nástroje zastoupeny lesním rohem a trubkou. Lesní roh má měkký medový tón daný tvarem
nátrubku, který je poměrně malý, ale hluboký. Má značný tónový rozsah, přesahující čtyři oktávy. Dnes nejpoužívanější lesní rohy jsou opatřeny čtyřmi
ventily, umožňující ladění in F a pomocí čtvrté přelaďovací klapky ovládané palcem ladění in B. Trubka dosahuje ze všech žesťových nástrojů vůbec
nejvyšších tónů. Na rozdíl od lesního rohu je tón trubky velmi hlasitý a výrazný, opět je dán tvarem nátrubku, který je širší a mělčí než u lesního rohu.
Pro lesní roh napsal Šesták dvě concertina s doprovodem klavíru. První, Concertino pro lesní roh a klavír z roku 1974 je třívětá instruktivní skladba, kterou
autor věnoval svému synovi, v té době studujícímu hru na lesní roh na pražské konzervatoři.
Concertino č. 2 F Dur pro lesní roh a klavír napsal Zdeněk Šesták v roce 1975 pro svého přítele, amatérského hornistu a australského lékaře Colina Jonese
– Russela. Je to krátká koncertantní skladba. První věta Poco moderato elegiaco nechává vyniknout širokému a plnému tónu nástroje. Druhá věta Allegro
giusto je naopak ve svižném tempu a působí hravostí, ve střední části zaujmou hluboké tóny lesního rohu. Po létech skladbu znovu objevil a v roce 2012
nahrál brněnský rodák Přemysl Vojta, působící v dlouhodobém angažmá v Konzerthausorchestru v Berlíně. Na klavír doprovázela Tomoko Sawano,
rodačka z japonského Tokia rovněž působící v Berlíně.
Suitu pro trubku a varhany Evocationes paschales věnoval Zdeněk Šesták Vladislavu Kozderkovi, který ji premiéroval se skladatelovou dcerou Marií na
festivalu v severošpanělském městě Santander. Je z roku 1993 a autor na její vznik takto vzpomíná: „Skladba je svým způsobem jakousi reminiscencí na
moje gymnaziální léta, kdy jsem ve svém rodišti Cítolibech působil jako druhý varhaník. Tehdy jsem se tu v době velikonoční poprvé setkal s nádherným
gregoriánským zpěvem s názvem „Exultet“. Je to jedinečný chvalozpěv vzdávající při svěcení velikonoční svíce poděkování za vyvedení židovského národa
z egyptského zajetí. A navíc alegorický zpěv naděje, dokumentující spjatost křesťanství se starozákonním židovstvím. Melodie byla známa již ve 4. století
nejen v Itálii a Galii, ale též v Hispanii. Je to úchvatný zpěv, intonačně dosti náročný, pohybující se ve frygické modalitě. Já jsem s tím jako student před
těmi téměř 70 léty dost zápasil, ale právě proto mně to tak uvízlo v paměti. A proč jsem pro svou skladbu volil právě trubku? V onom textu se říká například
„... et pro tanti regis victoria tuba insonet salutaris“ (rozezniž se trubko spásy). Charakteristické intonační momenty této melodie procházejí v nejrůznějších
transformacích celou mojí skladbou jako jakási stále se připomínající a obměňující idéé fixe.“
Jednotlivé části skladby (Evocatio prima – Moderato volubile, Evocation sekunda – Poco sostenuto, Evocation tertia – Allegro giocosamente) jsou vlastně v
mysli vyvolanými představami a vzpomínkami na autorův dávný studentský zážitek. O několik let později skladbu koncertně provedli v Sále Martinů
trumpetista Marek Vajo a varhaník Kamil Novák. Zatím posledními interprety jsou Jiří Bachtík a Linda Čechová – Sítková, kteří toto dílo uvedli na Matiné
komorní hudby katedry dechových nástrojů AMU v Sále Martinů 25. dubna 2010.
V následujícím roce 1994 vznikla Sonata pro trubku a varhany „Dies laetitiae“– v českém překladu „Den radosti“. Jde o třívětou virtuosní skladbu (Allegro
giusto, comodo – Moderato cantabile – Allegro deciso). Premiera skladby v podání klarinetisty Jiřího Bachtíka a varhanice Lindy Čechové – Sítkové zazněla
až po letech 6. listopadu 2008 na Dnech soudobé hudby v Sále Martinů. Autor tehdy ke skladbě napsal: „ Základním melodickým materiálem, který prochází
a proměňuje se důsledně monotematicky v celé kompozici, je stará gotická vánoční píseň, zdomácnělá v našem českém prostředí pod názvem „Nastal nám
den veselý“. Skladba je jakousi reminiscencí na moje studentské varhaničení. Právě tato píseň, obsažená v Českém kancionálu, revidovaném prof.
Dobroslavem Orlem, mne tehdy svojí půvabnou archaičností a nezvyklým koloritem doslova fascinovala.“
Zbývá ještě dodat, že obě skladby pro trubku a varhany vyšly tiskem v nakladatelství Alliance Publications, Inc. v městě Sinsinawa v americkém státě
Wisconsin.
Ing. Jiří Veselý

CÍTOLIBSKÝ KNÍŽECÍ ARCHIV SE PO STALETÍCH PŘIBLIŽUJE VEŘEJNOSTI:
Již krátce poté co získali Schwarzenbergové dvě rozlehlá jihočeská panství, v roce 1660 Třeboň
a na podzim 1661 Hlubokou, podařilo se jim úspěšně expandovat rovněž do oblasti
severozápadních Čech. Hned v dalším roce odkoupili mšecké dominium, čímž položili pomyslný
základní kámen svým tzv. dolním panstvím v tehdejším Rakovnickém, Litoměřickém a Žateckém
kraji. V průběhu dalších let a staletí tu díky výhodným koupím a sňatkové politice vybudovali
aglomeraci deseti prosperujících velkostatků, které jim zajišťovaly hospodářské zázemí v oblasti
důlní, lesní i hospodářské. Z nich se později vyčlenily samostatné administrace a průmyslové
závody, umocňující ještě více tento rozsáhlý ekonomický potenciál. Mezi poslední územní zisky,
kterými rozšířil rodové državy Josef ze Schwarzenbergu, se počítají i Cítoliby. Ty kníže zakoupil
od Jakuba svobodného pána Wimmera z Wimmersbergu na základě předběžné smlouvy z 20.
prosince 1802 a doplnil je ještě o Lenešice a Domoušice. Schwarzenbergové pak zůstali majiteli
Cítolib až do druhé světové války, přestože na zdejším zámku nikdy trvale nesídlili. Budovu však
využívali ke správě velkostatku a umístili do ní i projekční kanceláře stavební správy.
Poměrně rozsáhlá písemná produkce citolibské vrchnosti z let 1545–1938 je dochována ve více
než 230 metrech archiválií v rámci fondu Velkostatek Cítoliby. Archivní soubor vznikl už z činnosti
předchůdců schwarzenberského rodu, tedy Hrušků z Března, rytířů ze Schützu a Leopoldsheimu,
Pachtů z Rájova a od roku 1797 také samozřejmě z krátkého wimmerovského období. Pro zhruba
16 poddanských vesnic, jejichž počet se měnil v průběhu historie, vedla vrchnostenská kancelář
v Cítolibech rozmanitou agendu, kterou můžeme dnes mj. označit za písemné prameny evidenční
povahy. Jejich současné využití v historických vědách je velice široké, ať už se jedná o
demografii, diplomatiku anebo genealogii. Navzdory tomu, že všechen tento materiál vznikal na cítolibském zámku, případně tu byl uložen a péčí
schwarzenberských archivářů v první polovině 19. století zpracován, neměl to později se svou existencí nikterak jednoduché. S poválečnou
konfiskací knížecího majetku připadly státu také archivy všech severočeských schwarzenberských velkostatků, které byly sváženy nejprve a
především do Lovosic a Postoloprt a odtud dále distribuovány v rámci tehdejší československé archivní sítě. Archiválie z Cítolib se tak dostaly do
Libochovic a do pobočky litoměřického archivu v Žitenicích, která je až do roku 1969 spravovala ve svých depozitářích. V červnu téhož roku došlo
k první delimitaci podle zásady provenienčního principu. U velkostatků to v praxi znamená scelování historických písemností podle původce a sídla
hlavní, v případě Cítolib schwarzenberské kanceláře knížecí primogenitury. Z tohoto důvodu byly archiválie přestěhovány na jih Čech, do tehdejšího
Státního archivu v Třeboni. Ten je umístil do odsvěceného kostela sv. Rodiny na Senovážném náměstí v Českých Budějovicích, který byl předtím
speciálně upraven na archivní depozitář. V červenci 1970 proběhla poslední přejímka materiálu, poté už se jednalo (a nahodile dosud jedná) pouze
o drobné dílčí delimitace. Badatelé tak měli po předchozí domluvě možnost nahlížet do historických písemností v tamní sakristii, z níž byla vytvořena
studovna.
Zásadní průlom ve zpřístupňování všech severočeských schwarzenberských archivních fondů znamenal až rok 2010. Tehdy došlo k dalšímu, a
doufejme, že již definitivnímu přestěhování do zcela nově zřízeného depozitáře v archivní budově na Rudolfovské třídě v Českých Budějovicích. Po
několika staletích se tedy staré písemnosti dočkaly důstojného uložení v čisté, klimatizované místnosti. A to není všechno. V souvislosti se
započatou digitalizací archiválií, kterou jihočeské archivy zahájily již v roce 2007, byly do jednotlivých projektů zakomponovány také
schwarzenberské fondy ze severu Čech. Záhy po svém posledním přestěhování tak došlo ke zpřístupnění všech 37 knih citolibských soupisů
poddaných z let 1763–1805, jedna kniha je do tohoto celku zařazena z roku 1859, tedy již z období po pádu feudalismu. Nejstarší záznamy pro
Cítoliby z uvedeného typu pramene, který se vyvinul ze starších sirotčích register, lze nalézt v česky psané knize z let 1619–1633, vedené při
vrchnostenské kanceláři v Toužetíně. Druhým velkým a badatelsky využívaným pramenem, který 10. února 2016 třeboňský archiv předložil
veřejnosti prostřednictvím svého digitálního archivu, je 68 cítolibských pozemkových knih. Ty zahrnují i další knihovní typy spjaté s touto agendou,
tedy svatební smlouvy, přípovědi, kvitance a obligace, v nichž podchycují všechen poddaný lid podle usedlostí v letech 1587–1907, vztahující se
k 23 místům.
V současnosti probíhá také zpracování mapových děl, která budou pro Cítoliby a okolí výhledově zpřístupněna z fondu Schwarzenberský lesní úřad
Domoušice. Nejedná se sice o významný počet, nicméně tuto skutečnost vyvažuje fakt, že se nadto podařilo digitalizovat také 12 velkoformátových
map z období 1769–1798, a to přímo z fondu zdejšího velkostatku. Zatím posledním projektem digitalizace, který se teprve připravuje, jsou urbáře,
zahrnující opět i bývalé citolibské dominium. Všech jeho 10 knih z let 1588–1800 vznikalo za účelem přehledu poddanských platů a povinností
k vrchnosti. Nejstarší knihou z této skupiny je fragment úročního rejstříku, obsahující úroční platy z vinic, posudné, žňové roboty a naturální dávky,
především slepice a vejce, a to i pro vesnice, které byly k Cítolibům připojeny dočasně v 16. století za Hrušků z Března.
Díky moderním technologiím je možné po staletích pomyslně navrátit archiválie
tam, odkud vzešly, do míst zaniklých vrchnostenských správ a poddanských
vesnic. A nejen tam. Staly se dostupným pramenem poznání svého regionu pro
všechny zájemce o historii. V případě jihočeských archivů lze využít bezplatný
digitální archiv na adrese http://digi.ceskearchivy.cz a dohledat v něm výše
uvedené písemné historické prameny a ještě mnohem víc. Uživatelům se zájmem
o konkrétní lokalitu je doporučováno vstupovat do DigiArchivu prostřednictvím
zeměpisného
rejstříku
(tedy
např.
pro
Cítoliby
adresou
http://digi.ceskearchivy.cz/citoliby), díky němuž odpadá vyhledávání v jinak složité
struktuře celé aplikace. Všechny digitalizované prameny má tak badatel k dispozici
z jediného místa. Výhodou takového zpřístupnění je beze sporu jejich rychlá a
široká dostupnost, v případě Státního oblastního archivu v Třeboni navíc zcela
bezplatná. Zároveň s tím nedochází k nežádoucímu opotřebení originálů ve
studovnách archivů, čímž se cenné písemnosti snáze uchovávají i pro budoucí
generace.
PhDr. Aleš František Plávek, Státní oblastní archiv v Třeboni

Z KULTURNÍCH AKCÍ:

Všechny fotky z akcí naleznete na Facebooku:
www.facebook.com/citoliby/photos

Vítání občánků:
V sobotu 02.04.2016 přivítali starosta Petr Jindřich a místostarostka Jiřina Nováková v Dělnickém domě nové občánky městyse Cítoliby. V období
od března 2015 do března 2016 se narodilo 15 dětí, z toho 7 chlapců a 8 děvčátek. Osobně se vítání se svými rodiči zúčastnili: Kristýna Jelínková,
Stanislav Roubal, Adéla Bláhová, Tereza Surmajová, Matěj Prokop, Ester Godlová, Patricie Godlová, Lukáš Janda, Tereza Sládková, Jan Sailer,
Jaroslav Šramčík, Michaela Nekolná a Adam Trkal.
Květinu obdržela za asistenci při domácím porodu Alžběta Trkovská, která 12.09.2015 pomohla na svět svému vnoučkovi Lukáškovi Jandovi. Ten
na svět opravdu pospíchal, narodil se ještě před příjezdem záchranářů a tak máme zase po letech občánka s místem narození Cítoliby.
Děkujeme dětem ze Základní školy a Mateřské školy Cítoliby za kulturní program, který si pro své malé kamarády připravily. Rodičům přejeme
hodně radosti a málo starostí při výchově.

Ze školky a školy:
Symbolem výukových měsíců leden a únor 2016 byla barva modrá, která symbolizuje klidný a vyrovnaný proud
životodárné vody, energie. Modrá barva uklidňuje a uvolňuje mysl. Modrá barva je spojována s uvážlivým a
mírným způsobem školní činnosti a tvořivé práce. Je to barva modrosti, podporuje logické myšlení. Výzdoba školy
byla po dobu obou měsíců laděna do modré barvy, která byla upřednostňována především při výtvarných a
pracovních činnostech.
Leden se odvíjel v duchu polytechnické výchovy. 1. ročník prováděl pokusy s táním sněhu, ostatní ročníky
experimentovaly v kroužku „zábavná věda“, kdy prováděly nejrůznější pokusy související s životem kolem nás.
Nečekanou pokrývku sněhu využily všechny ročníky, včetně oddělení školní družiny k řízeným a soutěživým
aktivitám na čerstvém vzduchu. Přizpůsobeny byly všechny hodiny tělesné výchovy.
15.01.2016 se konal zápis do 1. třídy Základní školy a
Mateřské školy v Cítolibech, ke kterému se dostavilo celkem 14 předškoláků, z nichž 3 mají
odklad školní docházky.
V únoru modrá barva napomáhala rozvoji vzájemné komunikace a také k posílení vyjadřovacích
schopností a dovedností žáků. Bohužel, chřipková epidemie vyloučila z projektu den „učíme se
s rodiči“. Veškeré písemnosti žáků byly zaměřeny na vyjádření společných zážitků ze zimního
sportování na sněhu, i když trvalo jen několik dní. 12.02.2016 se celá škola tradičně zapojila do
projektu „Školní masopust“. Připomenuty byly dostupné a užívané lidové tradice spojené s tímto
obdobím. Rej masek byl proložen školními soutěžemi, které připravili vyučujících jednotlivých ročníků. Tradičně si všichni pochutnali na
masopustním pečivu upečeném ve školní kuchyni. 24.02.2016 zahájeno školní kolo soutěže „Požární ochrana očima dětí“. Zapojili se všichni žáci
od 1. až do 5. ročníku.

Kapacita mateřské školy je v současné době zcela zaplněna, je obsazeno všech 63 míst. Děti jsou vzdělávány podle školního vzdělávacího
programu Tvořivá škola – škola pro život. 3. třídu Motýlků navštěvuje 24 dětí, 2. třídu Berušek také 24 dětí a v 1. třídě Skřítků 15 dětí. Celkem školku
navštěvuje 33 dívek a 30 chlapců, z toho jich v Cítolibech bydlí 40 a 23 dětí je z blízkého okolí, především okolních vesnic. Z předškolní třídy
Motýlků v Cítolibech žije celkem 16 dětí. V letošním roce se zápisu do první třídy zúčastnilo celkem 21 dětí v různých základních školách. Bohužel,
zápisu do první třídy v Základní škole a Mateřské škole v Cítolibech se v letošním roce zúčastnilo pouze pět z těchto dětí. Z celkového počtu 21
předškolních dětí navštěvujících školku, zažádali zákonní zástupci o odklad povinné školní docházky u šesti dětí. V pěti z těchto případů byl
Pedegogicko-psychologickou poradnou doporučen odklad školní docházky, v jednom případě školka čeká na doporučení výsledků vyšetření. Pro
zápis dětí do mateřské školy bude uvolněno 14 míst (v loňském roce se uvolnilo 23 míst).
Výuka Anglického jazyka paní učitelky Šánové v mateřské škole pokračuje i v druhém pololetí. Počet dětí navštěvujících výuku angličtiny zůstal
stejný jako v minulém pololetí – 15 dětí ze 3. třídy Motýlků a 3 děti z 2. třídy Berušek. Závěrečná pololetní ukázková hodina byla určena pro rodiče a
veřejnost. Děti na ní pod vedením paní učitelky ukázaly přítomným, co se všechno v předchozím období naučily.
Pokračují také lekce dětské jógy, které jsme pro velký zájem dětí rozdělili na dvě skupiny (starší a mladší děti). Celkem se lekcí jógy pod vedením
lektorky paní Abiadové účastnilo 36 dětí.
Pokračujeme i ve výuce hry na flétnu. Především děti z 2. třídy Berušek (8) a z 1 třídy Motýlků (11) pokračují v pravidelné výuce zaměřené na
zvládnutí dechových cvičení a základů hry na flétnu.
V lednu celkem 27 dětí dokončilo kurz plavání v Plavecké škole Prosen Louny, v letním období navážeme ještě pokračovacím kurzem.
V průběhu měsíce února začaly děti ze ZŠ a MŠ docházet na kurzy bruslení na zimním stadionu v Lounech, pro velký úspěch byl kurz bruslení
prodloužen ještě do konce března. Celkem se kurzu bruslení zúčastnilo 35 dětí z MŠ a 12 dětí ze ZŠ. Povedlo se nám zajistit dopravu od

společnosti BusLine, dopravce nás vyzvedává přímo před budovou školky. Při zajištění kurzů se aktivně zapojili i někteří rodiče, pomáhali při
obouvání bruslí, při svačinových přestávkách i přímo na ledě, kde byli nápomocni trenéru bruslení panu Trefnému.

V lednu, únoru a březnu děti ve školce shlédly představení zaměřené na ochranu životního prostředí a pohádku O dvanácti měsíčkách. Třída
motýlků se zúčastnila představení ve škole s názvem „Nebojte se Hastrmanů“ a společně s dětmi ze Základní školy jsme navštívili divadlo v
Lounech na představení „Jak pan Slepička a paní Kohoutková malovali vajíčka“. Užili jsme si také Karneval v Dělnickém domě v Cítolibech spojený
se soutěžemi a tancem, tvořivé dílny v Mateřské škole a hledání VELIKONOČNÍHO POKLADU v zahradě školky.

Děti z 2. a 3. třídy školky pravidelně navštěvují tělocvičnu v Základní škole, zúčastnily se plavání a bruslení. Hojně využíváme zahrádku školky ke
sportovním hrám a soutěžím. Často společně vyrážíme do blízkého okolí, především do Bažantnice, kde si všímáme proměn v přírodě a sledujeme
měnící se prostředí. Předškolní děti ze třídy Motýlků pravidelně navštěvují 1. třídu školy, kde se formou her a dalších aktivit připravených paní
učitelkou seznamují s prostředím školy a výukou v první třídě.

V tomto období se Mateřská škola zapojila do 4 soutěží a projektů. Jedním z nich je výtvarný projekt v Městské knihovně Louny s názvem „Na
návštěvě v ZOO“, do kterého se zapojila především třída Motýlků. Další soutěží, do které se školka zapojila je výtvarná soutěž „Požární ochrana
očima dětí“, v současné době zatím ještě nevíme, zda některé z našich dětí v této soutěži postoupilo do dalšího kola. Do další výtvarné soutěže

„Vesmír“ tvořily děti ze třídy Berušek koláž. V soutěži pro mateřské školy ústeckého kraje „Děti na hrad“ postoupila naše školka do finále s nejvyšším
počtem hlasů z 36 účastníků soutěže.
Velice si vážíme podpory rodičů, kterou nám projevují účastí na akcích
pořádaných Základní a Mateřskou školou. V nedávné době to byly například
VELIKONOČNÍ TVOŘIVÉ DÍLNY, kterých se účastnili rodiče, sourozenci a
kamarádi našich „školkáčků“. Velkou podporou, které si velmi vážíme, byla
dopomoc rodičů při výuce bruslení. Velký ohlas má také zapojení do sběru
víček a papíru. VŠEM RODIČŮM, KTEŘÍ NÁS TOUTO CESTOU
PODPORUJÍ, SRDEČNĚ DĚKUJEME.
Zápis do Mateřské školy se uskutečnil ve středu 30. března 2016 a
zúčastnilo se ho celkem 13 uchazečů o umístění. Z důvodu volné kapacity
MŠ v příštím školním roce může být všem uchazečům o umístění dítěte
vyhověno.
Co nás čeká:
Květen: Vystoupení pro maminky k jejich svátku ve školce, Pohádka ve školce - Divadlo Šikulka, Pohádka ve Vrchlického divadle v Lounech
společně s dětmi ze školy – Brouk pytlík
13.05.2016 ukončujeme sběr papíru ve škole, opět začneme v září.
Červen: Dětský den ve školce, Ozdravný pobyt Hotel Peklo – společný pobyt pro děti ze ZŠ a MŠ Cítoliby, Akademie v Dělnickém domě, Škola
Naruby – program ve škole, loučení se školáky, páťáky a školním rokem
Na webových stránkách Základní školy a Mateřské školy Cítoliby www.zscitoliby.eu najdete podrobné informace o činnosti školy a bohatou fotogalerii z jednotlivých akcí.

Myslivecký spolek:
Myslivecký spolek Cítoliby má v současné době 25 členů (5 z Cítolib, 7 z Loun, 9 z Líšťan, 2 z Brloha, 2 ze Smolnice a 1 z Prahy). Honu
Mysliveckého spolku Cítoliby 07.11.2015 se zúčastnilo 32 střelců, 2 honci a 9 lovecky upotřebitelných psů. Celkem jsme ulovili 49 bažantů, jednu
kachnu a jednu lišku. V katastru městyse Cítoliby jsme ulovili cca 30 bažantů, jednu kachna a lišku. Po honu proběhla poslední leč v pohostinství v
Líšťanech, kde vyhrávala muzika, vyhlásili jsme "Krále honu", kterým se stal náš host pan Zdeněk Folauf z Peruce. V průběhu "Poslední leče" jsme
vylosovali zvěřinovou tombolu. Jak členové spolku, tak naši myslivečtí hosté byli s průběhem honu i "Poslední leče" velmi spokojeni a to i díky
sponzorským darům Městyse Cítoliby a Obecního úřadu Líšťany.
Letošní Myslivecký ples se konal 06.02.2016 v Kulturním domě v Líšťanech.
Brigády pro ZD Podlesí Ročov, které uskutečnili líšťanští a cítolibští myslivci se konaly ve dnech 02.a 03.04.2016. Těchto dvou brigád se zúčastnilo
celkem 16 myslivců, nebo jejich dětí. Na brigádě jsme využili traktor mysliveckého spolku a káru zapůjčila obec Líšťany
s pozdravem "Myslivosti zdar" myslivecký hospodář MS Cítoliby Milan Šedivý.

Mulťák:
Již více než rok se scházíme s dětmi každé pondělí na Mulťáku. Za pěkného počasí se snažíme trávit čas venku. Když to nejde, poskytuje nám
přístřeší tělocvična základní školy. Těší mě, že děti mají stále zájem a chuť se scházet a trávit společný čas s kamarády. Přivítáme i vás ….
za Mulťák Hana Němcová

Sbor dobrovolných hasičů:
Rok 2016 jsme zahájili tradičně Valnou hromadou 22.01.2016 v Dělnickém domě, kde jsme
zhodnotili činnost sboru v uplynulém roce 2015. V roce 2015 se členské schůze konaly
každý sudý týden v hasičské zbrojnici. Ve spolupráci s Okresním sdružením hasičů Čech,
Moravy a Slezska v Lounech se naši zástupci zúčastnili pravidelných měsíčních zasedání
Rady mládeže, Výkonného výboru, čtvrtletně Organizačního výboru a Revizního výboru.
Naši členové vypomáhali stejně jako v minulých letech na řadě akcí pořádaných v našem
regionu jako například na Závodech vozíčkářů v Lounech – Memoriálu Karla Václava Raise,
Závodech vozíčkářů v Lounech – Paraplegici, Lounském letním vábení, Hasičských oslav v
Žatci. Členové sboru se stejně jako každý rok podíleli na přípravě a zabezpečení akcí pořádaných Městysem Cítoliby a Základní školou a Mateřskou
školou v Cítolibech: v březnu na Dětském karnevalu, v dubnu na čištění rybníka na návsi, v květnu na automotosrazu, v červenci na Cítolibské
Svatojakubské pouti, v prosinci na vystoupení v cítolibském kostele sv. Jakuba a vánočních trzích u školy. V režii Sboru byly i v tomto roce akce
jako: Pálení čarodějnice, Staročeské máje, Den otevřených dveří, X. ročník memoriálu Zdeňka Havla, Kreslení zážitků z prázdnin, Hasičský ples.
Bohužel se v tomto roce nekonal Branný závod O pohár starosty městyse.
Výjezdová jednotka v období 01.01.2015 do 31.12.2015 vyjížděla celkem 24 k událostem z toho k 9 požárům, 1 dopravní nehodě, 8 technickým
zásahům, 2 taktickým a prověřovacím cvičením, 3 planým poplachům, 1 záloze na stanici. K největším případům patří 04.08.2015 požár lesa v obci
Olešná v okrese Rakovník. Kde jednotka na pokyn velitele úseku likvidovala požár a skrytá ohniska za pomoci 4 proudů C, 13.08.2015 požár
technologie v areálu podniku Unipetrol v Záluží u Litvínova. Po příjezdu na místo zásahu zůstala jednotka na místě jako záloha, na pokyn velitele
zásahu jednotka pomáhala s instalací velkoobjemového čerpadla Somati a s následným vytvořením dopravního vedení na místo zásahu, pak byla
jednotka nasazena jako obsluha lafetových proudnic určených k ochlazování požárem zasažených konstrukcí technologie. Jako poděkování za
tento zásah jednotka obdržela věcný dar hasičského vybavení v hodnotě 9 tis. Kč.
Členové jednotky se účastnili pravidelných školení v hasičské zbrojnici, školení v autoškole a školení
pořádaných Hasičským záchranným sborem – velitelé, strojníci, nositelé dýchací techniky.
V roce 2015 se za pomoci dotací získaných úřadem městysem podařilo provést opravu nájezdu před
hasičskou zbrojnicí, zpevnění svahu, vybudování nových schodů, Severočeská vodárenská společnost, a.s.
provedla instalaci nového nadzemního hydrantu. Dále bylo provedeno zateplení vnitřku a venkovních stěn
zbrojnice a zhotovení nové fasády. V listopadu 2015 se nám naskytla možnost čerpání dotace od nadace
Agrofert. Podali jsme žádost na zakoupení 3 kusů nové dýchací techniky od firmy Drager. Obdrželi jsme
dotaci ve výši 95 tis. Kč na nákup 2 kusů, třetí kus jsme pořídili počátkem roku 2016 z rozpočtovaných prostředků na vybavení.
Schůzky mladých hasičů probíhaly každý pátek od 15 hod
a při přípravách na soutěže i o nedělích. Ke konci roku
2015 bylo registrováno celkem 42 dětí v kategoriích
přípravka, mladší žáci, starší žáci a dorost. Děti se
zúčastnily celkem 15 soutěží. Úspěšné pro nás bylo
okresní kolo celostátní hry Plamen, které se konalo
v Domoušicích. Družstva starších a mladších žáků
obsadila druhá místa, přípravka první místo. Za dorost
postoupil do krajského kola Lukáš Žovinec a umístil se na
krásném šestém místě. Ve 2. ročníku Stimax cupu
krajského poháru v disciplíně 60 m s překážkami jednotlivců dětí a 100 m s překážkami jednotlivců dorost, seriálu pěti soutěží, které se konaly ve
Lhenicích, Žatci, Ústí nad Labem, Chomutově a Krupce, se zapojilo celkem 20 dětí a 4 dorostenci. Do celkového žebříčku se započítávaly tři
nejlepší časy ze tří soutěží. 9 dětí se zúčastnilo všech pěti soutěží, 7 se jich umístilo do desátého místa a 9 do dvacátého místa. Nejlepší umístění
získal Lukáš Borl – 3. místo v kategorii starších chlapců a Kateřina
Taťána Šponiarová – 4. místo v kategorii mladších dívek.
V letošním roce máme za sebou Branný závod o pohár starosty
městyse Cítoliby 09.04.2016, kdy se citolibskou návsí a bažantnicí
proběhlo téměř 180 závodníků. Naše družstva se umístila na čelních
místech.
Pálení čarodějnice 30.04.2016 proběhlo na návsi za účasti sta dětí
v maskách čarodějů a čarodějnic. Program si pro děti opět připravila čarodějnice Duhomíra v podání Jitky Holubové. Ten samý den jsme od rána ve
spolupráci s městysem a rybáři čistili rybník na návsi.

V červnu nás kromě okresního kola celostátní hry Plamen čeká akce mezinárodního rozměru, kdy se ve
dnech 24.-.26.06.2016 bude v Cítolibech konat Mezinárodní soutěž mladých hasičů Euroregionu
Erzgebirge/Krušnohoří. Projekt je spolufinancován v rámci fondu malých projektů „Program Ahoj sousede,
Hallo Nachbar. „INTERREG VA“ na podporu přeshraniční spolupráce 2014-2020 mezi Českou republikou a
Svobodným státem Sasko“, sponzorů Žatecký pivovar, KASYJA a pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje.
Veškeré informace najdete na webových stránkách: http://www.soutezeuroregionkrusnohori.estranky.cz/.
S politováním však sdělujeme, že se nám v letošním roce nepodařilo zajistit dostatečné množství ochotných lidí, kteří by se
podíleli na přípravě a samotné realizaci tradičních Staročeských májů, z tohoto důvodu jsme byli nuceni akci zrušit. Věříme,
že v roce příštím se najdou lidé, kteří se s námi budou na této tradici podílet – přípravy začínají již od února a informujeme o
nich rozhlasem, zpravodajem, na obecních stránkách i na facebooku.
Blanka Hejlíková, jednatel SDH

Sportovní klub:
Rok 2016 jsme zahájili již tradičně Memoriálem Vladimíra Šány ve stolním tenisu, který se konal v sobotu 2. ledna 2016 v Dělnickém domě. Turnaje
se zúčastnil rekordní počet 67 startujících mužů a 3 žen, kteří byli rozděleni do dvou výkonnostních kategorií. V první byli hráči okresních soutěží a
ve druhé startovali hráči krajských a vyšších soutěží. Přítomní diváci, kterých se sešlo během celého dne také velké množství, viděli ve dvouhrách i
čtyřhrách řadu velmi kvalitních a dramatických zápasů, které vyvrcholily finálovými střetnutími ve všech kategoriích. Hráči našeho oddílu, bohužel,
na přední umístění nedosáhli, ale útěchou jim mohlo být ocenění z řad ostatních účastníků, za velmi kvalitní a organizačně zdařilý turnaj. Zde bych
rád podotknul, že všichni zúčastnění pořadatelé, především z řad hráčů oddílu stolního tenisu, již nyní zvažují regulaci počtu účastníků v příštím, již
pátém ročníku. Vede nás k tomu snaha o další zkvalitnění organizace a sportovní úrovně turnaje.

Oddíl kopané zahájil svoji činnost účastí na zimním turnaji, který pořádá FK SEKO Louny na svém hřišti s umělým povrchem. Turnaj probíhal od
16.1. 2016 do 26.2.2016. Turnaje se zúčastnilo 8 mužstev a musím zdůraznit, že všechna mužstva byla z vyšších soutěží než náš tým. Přesto, že
naše mužstvo skončilo se ziskem 6 bodů na předposledním 7. místě, oceňuji přínos pro další přípravu a především pro jarní část soutěží. Trenéři
umožnili startovat i hráčům z B mužstva a i několika dorostencům. Od čtvrtka 3. 3.2016 do neděle 6. 3. 2016 se 15 hráčů zúčastnilo přípravného
kempu v Modré u Děčína. Přípravu jsme zaměřili na zlepšení fyzické kondice a rehabilitaci. Součástí byl i přípravný zápas na umělém povrchu v
Děčíně. V úterý 8. 3.2016 jsme zahájili přípravu i na místním hřišti pro A, B mužstvo a též pro dorostence. Žáci a přípravky zahájili jarní přípravu na
konci března. Závěrem přejme všem našim mužstvům hodně sportovních úspěchů v jarní sezoně.
Ing. Zdeněk Borl, místopředseda SK

Policisté radí seniorům jak předcházet tomu, aby se nestali obětí trestného činu. Zde je tzv. seniorské desatero nečastějších
situací, ve kterých hrozí určité riziko, že se stanou právě obětí majetkové nebo násilné trestné činnosti:
1. Telefonický kontakt cizí osobou
Dotyčný se vydává za někoho z příbuzenstva a pod různými záminkami žádá vydání peněz, pro které si má přijít někdo z okruhu
kamarádů.
Rada: Zavolejte příbuzným a ověřte si, jestli opravdu volali.
2. Podomní prodej a různé nabídky v místě bydliště
Pachatelé se vydávají za dealery společností s elektřinou atd. s jediným cílem, a to upoutat pozornost a následně odcizit co
půjde.
Rada: dejte si na dveře i schránku upozornění, že o podomní prodej zboží a služeb nemáte zájem.
3. Přeplatky v místě bydliště
Častý způsob podvodníků, jak se dostat k oběti. Navštíví seniora s tím, že jdou vracet přeplatek za elektřinu, sociální pojištění,
plyn apod. Seniorovi následně vysvětlují, že mají bankovku vysoké hodnoty a potřebují ji rozměnit.
Rada: Nevěřte. Žádná instituce u nás neroznáší přeplatky tímto způsobem.
4. Před cestou mimo byt
Rada: Zvažte, kam jdete, co tam budete dělat, jak se tam dopravíte a jaká zavazadla jsou nezbytná. Např. taška na kolečkách
pachatele nezaujme tolik jako kabelka. Osobní doklady, peníze, platební karty, telefon a léky umístěte nejlépe do ledvinky,
případně malých taštiček pod oblečením.
5. Cesta na poštu či do banky pro peníze
Mnoho seniorů dává přednost osobním výběrům důchodů na těchto místech. Zloději si pak vyhlížejí seniory a po cestě zaútočí.
Rada: Domluvte se na této cestě s příbuznými či sousedy, ať vás doprovodí.
6. Výběr z bankomatu
Rada: Nepište si na kartu osobní identifikační číslo a nenechávejte ani lísteček s číselnou kombinací poblíž karty.
7. Senior na nákupu
Především v nákupních centrech si nejenom senioři ukládají své kabelky a tašky do nákupních košíků. Často je ještě ukrývají
pod své bundy, které na ně pokládají, aby nebyly vidět.
Rada: Buďte obezřetní a mějte své věci neustále pod kontrolou! Zloději stačí opravdu jen okamžik.
8. Po nákupu
Často senioři chodí do různých cukráren či restaurací. Zde dochází k častým krádežím odložených věcí.
Rada: Nenechávejte cenné věci v kapsách bund přehozených přes židli. Pozor i na odložené kabelky vedle židle. Nejlepší je
uložit si zavazadlo na klín.
9. Cesta domů
Nejčastějším místem útoku při přepadení je okamžik, kdy člověk vstupuje do domu.
Rada: Sledujte před bydlištěm vaše okolí, zdali se k vám někdo nepřidal a nesleduje Vás.
10. Nabídka pomoci s taškou na schodech
Jedná se o častou fintu zlodějů, kteří nabídnou pomoc s taškou a rychle ji vynesou do vyšších pater, kam není vidět, přičemž při
cestě tašku prohledají a odcizí například peněženku.
Rada: Nedávejte svou tašku z ruky.
Samozřejmě existuje mnoho dalších situací, do kterých se můžete dostat. V tu chvíli záleží pouze na vaší adekvátní reakci. Je
důležité mít na mysli, že zdraví a život je přednější než jakákoliv hodnota případně odcizených věcí.

Obecní tábor v Cítolibech – 2. ročník:
I letos chceme dětem zpříjemnit 2 týdny prázdnin (v termínech 18.-22. a 25-29. července). Tento
rok s malou změnou. První týden bude pro děti od 3 – 6 let a druhý týden bude pro děti od 7 let.
Zázemí nám opět poskytne městys Cítoliby v Dělnickém domě a program se bude odvíjet podle
počasí. Rozhodně budeme jezdit na výlety, hrát hry, nebo poznávat okolí. Již nyní je kapacita
naplněna. Velice si vážíme zájmu a důvěry rodičů i dětí a těšíme se na léto.
Hana Němcová a spol.

Kulturní, společenské a sportovní akce:
28.05.2016
29.05.2016
10.06.2016
09.-12.06.2016
11.06.2016
15.06.2016
18.06.2016
21.06.2016
24.-26.06.2016
25.06.2016
22.-24.07.2016
13.-14.08.2016
13.10.2016
19.11.2016
20.11.2016
31.12.2016

7. Sraz cítolibských automotoveteránů
Dětský den na hřišti
Setkání s Vlastimilem Vondruškou
Města čtou
Rybářské závody v Bažantnici / Avon Pochod
Den otevřených dveří SDH Cítoliby
Obecní výlet do hornického skanzenu a na zámek Veltrusy
Školní akademie ZŠ a MŠ
Mezinárodní soutěž mladých hasičů Erzgebierge/Krušnohoří
Turnaj starých gard
Cítolibská svatojakubská pouť
Fotbalový turnaj dorostu a žáků O pohár starosty
Koncert Jakuba Smolíka s kapelou
Hasičský ples
Posezení Svazu tělesně postižených Louny
Silvestr 2016

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

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

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
Monika Slabochová, 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

415 691 139

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

Otevírací doba:
Telefon:

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

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

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.

Informace:
Rada městyse na svém zasedání dne 20.01.2016 schválila cenu za
pronájem sálu v Dělnickém domě pro hraní badmintonu. V úřadu
městyse si můžete zapůjčit i rakety a síť. Cena pronájmu činí 150,Kč/hod.

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 20.06.2016, 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.

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:

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 1/2016, roč. 20. Vydává a tiskne Úřad městyse Cítoliby, neprodejné.
Redakční rada: Blanka Hejlíková, Petr Jindřich, Miroslava Jirásková, Věra Pokorná

