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Pár slov od starosty
Vážení spoluobčané,
tak jako už v minulých číslech Cítolibského zpravodaje, bude se mých pár slov týkat hlavně
vandalismu. Bohužel se i nadále setkáváme s poškozenými či vytrhanými stromy v Bažantnici
a dokonce již i v obci. Na „kluzně“ na Tyršově náměstí tuto zimu kdosi zničil nově vysazený
strom Gingo Biloba tím, že odlomil korunu stromu. Na místním zámku se zase začala ztrácet
střešní krytina, na což jsme majitele upozornili a ten nás informoval, že v nejbližší době bude
na zámku vybudována bytová jednotka pro správce, který bude celý objekt střežit. Dále se
množí ztráty či poškozování květin na hřbitově a odkládání hřbitovního odpadu mimo
vyhrazená místa. A tak jak jsem se již v minulých
číslech zpravodaje zmiňoval, došlo nejdříve
k odcizení panelů zahrazujících vjezd do
Bažantnice ze silnice od Chlumčan, z tohoto
důvodu jsme nechali namísto panelových skruží
vybudovat závoru, kterou však vzápětí někdo
poškodil a po její opravě ji stejně jako skruže
odcizil. Z těchto důvodů byl vjezd nakonec
zahrazen panelovými bloky.
Rád bych Vás i tentokrát požádal o Vaše příspěvky a názory na dění v obci, na Vaše návrhy
týkající se rozvoje obce. Je možné je zaslat na adresu Obecního úřadu, eventuálně vhodit do
naší poštovní schránky, kdo by raději využil elektronické pošty, zde je naše adresa:
ou.citoliby@quick.cz.
V Cítolibech dne 19.4.2006
Václav Karban, starosta obce
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Informace Obecního úřadu

Úvodem
Protože jsme zaznamenaly ze strany občanů spokojenost s formou zveřejňování informací
v samostatných článcích, budeme v tomto způsobu pokračovat. Věříme, že Vám následující
řádky poskytnou nejen informace o dění v obci, ale i příjemné chvíle při čtení příspěvků
občanů a spolků v obci působících.
Cítoliby 12.4.2006
Věra Pokorná, Blanka Hejlíková

Obecní symboly
● V pondělí 5. prosince 2005 se starosta Václav Karban a
místostarosta Josef Neudert zúčastnili slavnostního předání dekretu
o udělení vlajky naší obci předsedou Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky panem Lubomírem Zaorálkem.
●

Rada obce na svém 4 zasedání dne 22.2.2006 projednala předložené cenové nabídky 3
společností na zhotovení obecních symbolů na základě žádosti OÚ. Rada obce vybrala
společnost NEKA s.r.o. jako zhotovitele 1 ks slavnostní obecní vlajky a 1 ks slavnostní státní
vlajky v saténu o rozměrech 100 x 150 cm, včetně žerdí a stojanu a dále 2 kusů venkovních
obecních vlajek. Společnost ALERION s.r.o. byla vybrána jako zhotovitel 5 ks smaltovaných
oválu se znakem obce a 3 ks smaltovaných oválů se státním znakem.

Nabídka stavebních pozemků
Začátkem letošního roku inzerovala obec prodej jedenácti stavebních pozemků pro
individuální výstavbu rodinných domů. V současnosti jsou tři stavební pozemky prodány, pět
pozemků je ve stadiu příprav kupních smluv a tři pozemky ještě svého nového majitele a
budoucího stavebníka nemají.
Cenu stavebních pozemků stanovilo zastupitelstvo obce na svém 14 zasedání dne 16.12.2005
na 480,- Kč/m2. Podle uzavřené smlouvy s SČE a.s. bude do konce května 2006 realizována
přípojka nízkého napětí. Obec podala žádost na vydání územního rozhodnutí, aby již
s podzimem mohli někteří stavebníci zahájit stavební práce.
Zájemci o stavební pozemky nechť své písemné žádosti zasílají na adresu Obecního úřadu
v Cítolibech, Zeměšská 219, 439 02 Cítoliby, e-mail: ou.citoliby@quick.cz.
V Cítolibech dne 13.4.2006
Josef Neudert, místostarosta obce
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Uzávěrka roku 2005
Zastupitelé obce na svém 15. zasedání dne 16.12.2005 projednali materiály a výkazy týkající se
hospodaření obce a jejích příspěvkových organizací v roce 2005:

●

Mateřská škola Cítoliby: Zastupitelé schválili předložený návrh změny zřizovací listiny
ve smyslu úprav článků VI, VII, VIII, XIII a XIV z důvodu změny školského zákona.
Zastupitelé byli seznámeni se zprávou MŠ o finanční kontrole dle zákona č. 320/2001 Sb. o
finanční kontrole a vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se od 1.11.2004 provádí zákon o finanční
kontrole. Zastupitelé dále schválili zprávu o hospodaření MŠ v roce 2005 a čerpání prostředků
poskytnutých zřizovatelem. Schválili i žádost o rozdělení hospodářského výsledku roku 2005
ve výši 43.040,- Kč do rezervního fondu organizace. Mateřské škole bylo schváleno udělení
výjimky z počtu dětí pro školní rok 2005-2006, podle vyhlášky č. 14/2005 Sb., par. 2, odst. 2
se třída MŠ naplňuje do počtu 24 dětí a k 1.9.2005 bylo přijato k docházce do MŠ Cítoliby
celkem 28 dětí.

●

Základní škola Cítoliby: Zastupitelé byli seznámeni se zprávou ZŠ o finanční kontrole
dle zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole a vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se od
1.11.2004 provádí zákon o finanční kontrole. Zastupitelé dále schválili zprávu o hospodaření
ZŠ v roce 2005 a čerpání prostředků poskytnutých zřizovatelem. Schválili i žádost o rozdělení
hospodářského výsledku ZŠ za rok 2005 ve výši 39.487,05 Kč do rezervního fondu organizace.
Základní škole bylo schváleno udělení výjimky z počtu dětí pro školní rok 2006-2007 pro
předpokládaný počet žáků 51.

●

Obecní úřad Cítoliby: Zastupitelé obce vzali na vědomí roční zprávu Obce Cítoliby o
finanční kontrole za rok 2005. Ve zprávě byly zhodnoceny výsledky řídících a
veřejnosprávních kontrol týkajících se obecního úřadu, příspěvkových organizací jejichž
zřizovatelem je obec a ostatních organizací, kterým byl obcí schválen finanční příspěvek.
Zastupitelé schválili zprávu auditora o přezkoumání hospodaření obce v roce 2005, kterou
předložil odpovědný auditor Ing. Václav Vlček se závěrem: při přezkoumání hospodaření obce
nebyly zjištěny nedostatky ani rozpory se závaznými právními předpisy, a proto vyslovuji
výsledek přezkoumání hospodaření obce Cítoliby BEZ NEDOSTATKŮ. Zastupitelé dále
schválili Závěrečný účet obce Cítoliby za rok 2005 dle předloženého návrhu:
PŘÍJMY:
rozpočet
11,340.000,- Kč
skutečnost 11,251.983,- Kč
tj. 99,20 %
VÝDAJE:
rozpočet
10,304.000,- Kč
skutečnost 10,386.778,- Kč
tj. 100,80 %
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Evidence obyvatel
---------------------------------- Pohyb obyvatel v roce 2005 -----------------------------------Narození

Úmrtí

Přistěhovalí

Odstěhovalí

Změna
trv.pobytu v
rámci obce

MUŽI

2

7

10

13

8

ŽENY

2

6

16

9

5

CELKEM

4

13

26

22

13

------------------------------ Složení obyvatelstva k 31.12. 2005 ------------------------------věková kategorie
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51
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78

111
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17

5

0

996

do 6
let

7 - 15 16 19 31 41 51 61 71 81 91 let
18 let 30 let 40 let 50 let 60 let 70 let 80 let 90 let 100 let

CELKEM
491

Likvidace odpadu
●

V roce 2005 bylo na likvidaci komunální odpadu vynaloženo celkem 119 tis. Kč z rozpočtu
obce. Prostředky získané na likvidaci odpadu činily celkem 166 tis. Kč (z toho činily příjmy za
prodané „likorky“ 119 tis. Kč; příjmy za tříděný odpad od EKO-KOM 8 tis. Kč; příjmy za
uložení odpadu do velkoobjemového kontejneru 39 tis. Kč). Prostředky vynaložené na
likvidaci odpadu činily celkem 315 tis. Kč (z toho činily výdaje za nakoupené „likorky“ 129 tis.
Kč; výdaje za odvod odpadu z velkoobjemového kontejneru 51 tis. Kč, výdaje za likvidaci
odpadu se sběrových sobot 35 tis. Kš, výdaje za likvidaci druhotných surovin 11 tis. Kč, výdaje
na likvidaci skládek 89 tis. Kč.

●

Obec Cítoliby se na základě rozhodnutí Rady obce číslo 6/2006/2 ze dne 22.3.2006
přihlásila do projektu „Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití využitelných složek
komunálních odpadů včetně jejich obalové složky na území Ústeckého kraje“, na jehož řešení
spolupracují KÚÚK a společnost EKO-KOM, a.s.. Cílem projektu je zvýšení účinnosti třídění a
recyklace odpadů tak, aby se dosáhlo požadavků Plánů odpadového hospodářství a zákona o
obalech. Obec Cítoliby předložila žádost o poskytnutí dalších tří kontejnerů na tříděný odpad
sklo / papír / plasty nad rámec současného stavu.

●

Svoz nebezpečného odpadu (lednice, televizory, zářivky, obaly od barev a chemikálií,
léky a ostatní nebezpečný materiál, který nelze odkládat do komunálního odpadu) proběhne v
sobotu 20.5.2006 v 7.30 hod. V uvedený den připravte nebezpečný odpad na chodníky
před rodinné domky.
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Rozpočet obce na rok 2006
● Zastupitelstvo obce na svém 14. zasedání dne 16.12.2005 schválilo celkem 14 čtrnácti hlasy
rozpočet obce Cítoliby na rok 2006 v tomto znění:
PŘÍJMY:

1012
1012
3314
3319
3612
3612
3326
3612
3613
3632
3633

1111
1112
1113
1121
1122
1211
1341
1343
1347
1361
1511
4112
2131
3111
2111
2111
2111
2132
2321
3112
2132
2111
3113

3639

2111

3722
5512
6171
6171
6310
6310

2111
2111
2111
2132
4141
4142

DPFO ZČ a FP
DPFO OSVČ
DPFO KV
DPPO
DPPO za obec
DPH
Poplatek ze psů
Poplatek za už. veřejného prostranství
Poplatek VHP
Správní poplatky
Daň z nemovitostí
Neinvestiční dotace ze SR
Příjmy z pronájmu pozemků
Příjmy z prodeje pozemků
Příjmy z poskytování služeb - knihovna
Příjmy z poskytování služeb - publikace
Příjmy z poskytování služeb - obecní dům
Příjmy z pronájmu ost. nem. - obecní dům
Přijaté nekap.přísp.a náhrady – T-Mobile SOCHY
Příjmy z prodeje ost.nem. – obecní dům
Příjmy z pronájmu ost. nem. - nebyt. prostory
Příjmy z poskytování služeb - hřbitov
Příjmy z prodeje ost. DHM - Sev.plynárenská
Příjmy z poskytování služeb –
Multicar,sekání,žebřík, dřevo
Sběr a svoz komunál ních odpadů
Příjmy z poskytování služeb – SDH
Příjmy z poskytování služeb - místní správa
Příjmy z pronájmu ost. nem. - místní správa
Příjmy z úroků
příjmy z podílů na zisku a dividendy
Dotace úřadu práce + HZS

1 300 000,00 Kč
400 000,00 Kč
80 000,00 Kč
1 400 000,00 Kč
350 000,00 Kč
2 000 000,00 Kč
11 000,00 Kč
1 000,00 Kč
35 000,00 Kč
30 000,00 Kč
400 000,00 Kč
122 000,00 Kč
2 000,00 Kč
5 097 000,00 Kč
2 000,00 Kč
3 000,00 Kč
18 000,00 Kč
36 000,00 Kč
27 000,00 Kč
1 000 000,00 Kč
86 000,00 Kč
10 000,00 Kč
2 000 000,00 Kč

PŘÍJMY CELKEM:

15 555 000,00 Kč
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12 000,00 Kč
167 000,00 Kč
1 000 Kč
40 000,00 Kč
1 000,00 Kč
5 000,00 Kč
20 000,00 Kč
899 000,00 Kč

VÝDAJE:
1012
1037
2219
2221
2321
2333
3111
3112
3113
3113
3314
3326
3341
3349

Podnikání a restrukturalizace v zeměd. a potr.
Celospolečenská funkce lesů
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
Provoz veřejné silniční dopravy
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
Úpravy drobných vodních toků
Předškolní zařízení
Speciální předškolní zařízení
Základní školy - Cítoliby
Základní školy - Louny (neinvestiční náklady)
Činnosti knihovnické
Pořízení, zachov. a obnova hodnot míst. kult.
Rozhlas a televize
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

70 000,00 Kč
1 002 000,00 Kč
6 100 000,00 Kč
50 000,00 Kč
11 000,00 Kč
1 005 000,00 Kč
514 000,00 Kč
10 000,00 Kč
370 000,00 Kč
160 000,00 Kč
45 000,00 Kč
200 000,00 Kč
8 000,00 Kč
13 000,00 Kč

3399
3419
3421
3532
3612
3613
3631
3632
3633
3639
3722
3745
4314
5512
6112
6171

Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.
Ostatní tělovýchovná činnost
Využití volného času dětí a mládeže
Lékárenská služba
Bytové hospodářství - obecní dům
Nebytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Výstavba a údržba místních inženýrských sítí
Komunální služby a územní rozvoj
Sběr a svoz komunálních odpadů
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Pečovatelská služba
Požární ochrana
Zastupitelstva obcí
Činnost místní správy

80 000,00 Kč
98 000,00 Kč
30 000,00 Kč
12 000,00 Kč
108 000,00 Kč
405 000,00 Kč
293 000,00 Kč
318 000,00 Kč
480 000,00 Kč
180 000,00 Kč
300 000,00 Kč
1 155 000,00 Kč
199 000,00 Kč
350 000,00 Kč
900 000,00 Kč
1 485 000,00 Kč

VÝDAJE CELKEM:

15 954 000,00 Kč

ROZDÍL mezi PŘÍJMY 15, 555.000,- Kč a VÝDAJI 15,954.000,- Kč ČINÍ -399.000,- Kč a bude
uhrazen přebytkem finančních prostředků z roku 2005. Tento dle uzávěrky roku 2005 činil
k 31.12.2005 celkem 1,122.592,07 Kč.

● Zastupitelstvo obce na svém 15 zasedání dne 17.3.2006 schválilo rozp. změnu číslo 1/2006:
PŘÍJMY: par. 0000 pol. 4112 úprava na 117.379,- Kč (dotace poskytované kr. úřadem
zřizovateli MŠ a ZŠ); par. 3633 pol. 3113 úprava na 654.700,- Kč (spoluúčast SVS a.s. na
vybudování vodovodu do ulice Na Aleji, Tyršovo nám. – rozšíření vodovodu, Na Aleji –
rozšíření kanalizace a rozšíření Škroupova ul. - vodovod a tlaková kanalizace).
VÝDAJE: par. 3633 pol. 6121 úprava o 100.000,- Kč (dobud. 50 m vodovodu v ulici Na Aleji).
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Termíny zasedání Rady a
Zastupitelstva obce v roce 2006
Materiály určené k projednání RO musí být doručeny na OÚ Cítoliby nejpozději do úterý,
dvanácti hodin. Později doručené materiály budou projednány na následujícím jednání RO.

● Termíny jednání RO: 11. 01. 2006; 25. 01. 2006; 08. 02. 2006; 22. 02. 2006; 08. 03. 2006;
22. 03. 2006; 05. 04. 2006; 19. 04. 2006; 03. 05. 2006; 17. 05. 2006; 31. 05. 2006; 14. 06.
2006; 28. 06. 2006; 12. 07. 2006; 26. 07. 2006; 09. 08. 2006; 23. 08. 2006; 06. 09. 2006;
20. 09. 2006; 04. 10. 2006; 18. 10. 2006; 01. 11. 2006

● Termíny zasedání ZO: 17. 03. 2006; 9. 06. 2006; 1. 09. 2006; 27. 10. 2006
16. veřejné zasedání zastupitelstva obce se bude konat dne
9. června 2006 od 18:00 hodin v předsálí Dělnického domu.
Srdečně zveme širokou veřejnost.

Prodej obecního domu č.p. 329
Rada obce po zvážení dvou nabídek realitních kanceláří a doporučení AK Trkovský na svém
24. zasedání dne 30.11.2005 odsouhlasila podepsání smlouvy o zprostředkování prodeje
domu č.p. 329 se společností REAN CZ, s.r.o. zastoupenou jednatelem Vladimírem Štysem.
Na svém 1. zasedání 11.1.2006 byla rada seznámena s vážným zájemcem o koupi panem
Milanem Kalejou. Po probíhajících jednáních zastupitelé na svém 15. zasedání dne 17.3.2006
schválili návrh kupní smlouvy na obecní dům č.p. 329 předložený pověřenou realitní
agenturou REAN CZ s.r.o., zastoupenou paní Zdeňkou Štysovou. Kupujícím obecního domu
jsou pan Milan Kaleja a slečna Hana Kolárová. Celková kupní cena domu č.p. 329 činí 1023
tis. Kč, a skládá se z hodnoty domu 940 tis. Kč, částky kryjící daň z převodu nemovitosti 28 tis.
Kč a odměny zprostředkovávající realitní kanceláře 55 tis. Kč. Zastupitelé dále odsouhlasili
návrh smlouvy o zřízení zástavního práva č. 02718331919/1 k nemovitosti č.p. 329 s tím, že
zástavní právo bude do LV zapsáno po úplné úhradě kupní ceny na účet obce. Úhrada dle
podepsané smlouvy proběhla v částkách 11 tis. Kč dne 30.3.2006 a 1012 tis. Kč dne 31.3.2006.
Obecní dům byl novému majiteli fyzicky předán dne 3.4.2006.
-8-

Oprava soch – grant T-Mobile
Společnost T-Mobile poskytla obci Cítoliby nadační příspěvek z programu Fond T-Mobile
v celkové výši 80 tis. Kč na opravu soch sv. Václava a sv. Jana Nepomuckého. Částku 53 tis. Kč
zaslala na účet obce již v roce 2005 a částka 27 tis. Kč bude obci proplacena v roce letošním.
Rada obce na svém 6. zasedání dne 22.3.2006 projednala cenové nabídky předložené v rámci
poptávkového řízení č. 2/2006 – restaurování barokních soch. Ze 4 oslovených restaurátorů
Mgr. Vít Mudruňka na nabídku nereagoval, ak. soch. Pavel Míka zaslal omluvu z důvodu
nemoci, ak. soch. Libor Pisklák předložil cenovou nabídku v celkové hodnotě 344 tis. Kč,
Radomil Šolc předložil cenovou nabídku v celkové hodnotě 199 tis. Kč. Rada obce rozhodla o
zadání restaurování barokních soch panu Radomilu Šolcovi z důvodu nejnižší cenové nabídky.
Zadané restaurování bude z části financováno z prostředků grantu společnosti T-Mobile ve
výši 80.000,- Kč, zbývající část tj. 119 tis. bude hrazena z rozpočtu obce.

Údržba zeleně
●

Rada obce na svém 25. zasedání dne 14.12.2005 schválila podepsání smlouvy o dílo na
údržbu zeleně v roce 2006 dle usnesení RO 22/2005 s firmou Oldřich Honka – SADOVÉ
ÚPRAVY, Cítoliby.

● Rada obce na svém 1. zasedání 11.1.2006 odsouhlasila zmlazení

a zdravotní řez keřů v obci
(před nákupním střediskem, na Tyršově náměstí u vodní nádrže a vedle sv. Prokopa).
Odborným zásahem byla pověřena firma O. Honky.

●

Rada obce na svém 7. zasedání dne 29.3.2006 odsouhlasila podání žádosti o vykácení 21
stromů v ulicích Lounská a Skladatele Kopřivy. Návrh na podání žádosti byl radě podán
v souvislosti s připravovanou rekonstrukcí komunikací. Stávajících 21 stromů (převážně
hlohů) v ulicích Lounská a Skladatele Kopřivy je přestárlých, napadených hnilobou a škůdci.
V žádosti bude navržena náhradní výsadba v počtu 21 - 29 akátů. Dle rozhodnutí OÚ ze dne
30.3.2006 bude na podzim 2006 provedena náhradní výsadba v celkovém počtu 29 kusů
akátů v prostoru ulic Lounská a Skladatele Kopřivy.

● Úřad práce v Lounech poskytl OÚ Cítoliby na základě smlouvy celkem tři pracovní místa na
veřejně prospěšné práce. Z toho dvě pracovní místa jsou určena pro dělníky udržující čistotu
v obci a jedno pracovní místo je určeno pro pečovatelku. Na OÚ Cítoliby v současné době na
základě dohod o realizaci výkonu trestu obecně prospěšných prací pracují celkem čtyři
odsouzení.
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Havarijní stav č.p. 369
●

Rada obce na svém 1. zasedání dne 11.1.2006 odsouhlasila návrh na podání podnětu
k prošetření Městu Louny (odboru státního stavebního dohledu) týkající se pomoci při řešení
vzniklé situace, kdy objekt bývalé sezónní ubytovny čp.
369, stojící na stavebních pozemcích č. 96/2, 96/3
ohrožuje svým špatným technickým stavem zdraví a životy
lidí. Vzhledem k mnohaletému nevyužívání budovy došlo k
její devastaci. Přístup do budovy je zcela volný. Vlastnické
vztahy k objektu jsou stále nevyjasněné.

●

Městský úřad Louny, orgán státního stavebního dohledu zaslal OÚ Cítoliby kopii Výzvy
k odstranění volného přístupu do budovy č.p. 369 v Cítolibech („jídelna Oseva“) adresovanou
majiteli.

Zdravotní středisko a lékárna
●

MUDr. Anna Weberová se z důvodu snížení počtu pacientů, kteří ji navštěvují ve
zdravotním středisku v Cítolibech rozhodla od 1.5.2006 pro změnu ordinační doby na:
PONDĚLÍ A STŘEDA 13.00 – 15.00 HODIN

● Výdejna léků v Cítolibech v zastoupení PharmDr. Marcely Tesařové mění od 1.5.2006
v důsledku změn ordinační doby zdravotního střediska svoji otevírací dobu na:
PONDĚLÍ A STŘEDA 13.00 – 15.30 HODIN
PharmDr. Marcela Tesařová dále uvedla, že se radikálně zhoršila ekonomická situace
v lékárnách i výdejnách a i přes podporu obce, není možné pokrýt náklady na provoz výdejny
v Cítolibech. Z tohoto důvodu bude výdejna léků v Cítolibech od 1.6.2006 uzavřena.

Dotace v roce 2006
● Počátkem roku 2006 jsme podali následující žádosti o dotace: Žádost o nadační příspěvek
na „Oranžové hřiště“ od Nadace Duhová energie - dne 12.4.2006 nám bylo doručeno
rozhodnutí správní rady se závěrem „nevyhovět“. Žádosti o dotace na opravu Dělnického
domu byly v tomto roce zaslány na celkem 3 programy: Ministerstvo pro místní rozvoj –
Regionální program podpory rozvoje severozápadních Čech a Moravskoslezského regionu;
Ministerstvo kultury – akce obnovy nemovité kulturní památky do Havarijního programu
Ministerstva kultury; Ústecký kraj –Program na záchranu a obnovu kulturních památek
Ústeckého kraje. Žádost o dotaci na zateplení MŠ a výměnu oken byl podán Ústeckému kraji
v rámci Programu pro obnovu vesnice.
● Z dotací Ministerstva zemědělství není možno čerpat na Revitalizaci Bažantnice a Zalesnění
Bažantnice z důvodu nesplnitelnosti požadovaných podmínek. I nadále se zabýváme dalšími
možnostmi podání žádostí na projekty zahrnuté v rozpočtu obce pro rok 2006.
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Opravy komunikací
●

V návaznosti na stížnosti na stav komunikace II/229 v úseku ulice Lounská, která OÚ
Cítoliby obdržel od občanů a postoupil SÚS Louny, bylo na OÚ doručeno vyjádření s tím, že
lokální opravy budou provedeny v jarních měsících, hned jak to dovolí technologie oprav.
Případné větší výtluky vzniklé v zimních měsících pak budou provedeny provizorně, dle
potřeby. K souvislé opravě celého úseku však letos nedojde.
● Rada obce na svém 6 zasedání dne 22.3.2006 odsouhlasila vyhlášení šesti výběrových řízení
na opravu komunikací v obci dle projektové dokumentace Ing. Pavla Adamce: Výběrové
řízení č. 1/2006 - SV 2 – Lounská ulice: od křižovatky po Máchovu ulici: 1) místo po
morovém sloupu na křižovatce před čp. 139, zadláždit a zabetonovat 2 ks betonových laviček;
2) před čp. 84 (p. Matějovský, obchod) – místo zeleně parkování ABS; 3) p.p. 739/1 (p.
Kosma, výjezd z garáže) – místo zeleně ABS a dlažbu (v úseku chodníku). Výběrové řízení
č. 2/2006 - SV 12 – Chlumčanská ulice: od křižovatky po ulici Ke Hřišti: 1) před čp. 139,
přístavek – místo zeleně parkování ABS; 2)
v celém úseku SV12 nahradit v plochách na
parkování dlažbu VJ mat. ABS. Výběrové řízení č. 3/2006 - JV9 – Chlumčanská ulice: od
křižovatky po vjezd u čp. 262. Výběrové řízení č. 4/2006 - JZ2 – ul. Skl. Kopřivy: chodník
pouze při silnici od zámku po cestu na hřbitov. Výběrové řízení č. 5/2006 - SZ1 –
Zeměšská ulice: pouze úsek u křižovatky. Výběrové řízení č. 6/2006 - JV10- ul. Skl.
Kopřivy: od křižovatky po Tyršovo náměstí.

Software územní plán Cítoliby
Rada obce na svém 6 zasedání dne 22.3.2006 projednala nabídku společnosti MK Konsult,
v.o.s. na využití programu KEN4 pro zobrazení územního plánu Cítoliby. Program je vhodný
pro zobrazení územního plánu včetně popisných údajů, ortofotomapy, inženýrských sítí a
k práci s daty digitální katastrální mapy včetně pokročilého vyhledávání, tisku výpisů atd.
Současná verze MapInfo, kterou používáme neumožňuje podrobné vyhledávání pozemků a
tisk potřebných informací. Rada obce odsouhlasila pořízení výše uvedené programu.

Inženýrské sítě v obci
Ing. Robert Klement byl na základě rozhodnutí Rady obce č. 2/2006/6 ze dne 25.1.2006
pověřen zpracováním projektové dokumentace a přípravy až do stadia stavebního povolení na
akce: Rozšíření kanalizace – Máchova ulice, Rozšíření kanalizace a vodovodu – ulice Ke Hřišti
– výstavba RD a Odkanalizování ulice Na Plevně.

Volby 2006
Volby do Parlamentu ČR proběhnou ve dnech 2. a 3. června 2006, Komunální volby
proběhnou v listopadu 2006. Volební místnost bude již tradičně na předsálí Dělnického
domu. Nezapomeňte si před volbami zkontrolovat platnost vašich občanských průkazů.
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Výrobní hala OMCSCI
Zastupitelstvo obce na svém 15 zasedání dne 17.3.2006 obdrželo veškerou korespondenci
týkající se výstavby výrobní haly a technologie firmy OMCSCI v průmyslové zóně Louny –
jihovýchod na k.ú. Cítoliby. Činnost firmy OMCSCI osvětlil její zástupce p. Barša a postupy
investora RESTAMO Holding s.r.o. p. Turek. Každý ze zastupitelů obdržel materiály
osvětlující výstavbu a chod nového závodu. Dotazy zastupitelů týkající se dopravy, likvidace
odpadu, odvodu dešťových vod a vlivu na ovzduší byly na místě zodpovězeny zástupci obou
společností, kteří dále uvedli, že budou předkládat KÚÚK odboru životního prostředí nové
oznámení upravené ve smyslu přesného využití nového závodu (nejnebezpečnější část provozu
bude umístěna v Irsku) a doplnění dle požadavků OÚ Cítoliby a ostatních zainteresovaných
stran. Zastupitelé hlasovali o postupu schválení následného vyjádření pro firmu OMCSCI. 3
Zastupitelé byli pro projednání vyjádření v zastupitelstvu a 9 zastupitelů hlasovalo pro
pověření RO s tím, že budou předem seznámeni s projednávaným materiálem a budou mít
možnost se zasedání RO zúčastnit.

Pozemky
● Na základě rozhodnutí zastupitelstva obce číslo 14/2005/9 byla podepsána kupní smlouva s
paní L. Mühlbergerovou a paní M. Vítkovskou o koupi nemovitosti – pozemku p.č. 722/179 o
výměře 328 m2 za dohodnutou kupní cenu 20.000,- Kč (pozemek pod částí komunikace Ke
Hřišti).

●

Zastupitelé obce svým rozhodnutím číslo 14/2005/10 odsouhlasili podpis kupní smlouvy
s celkem 11 vlastníky o koupi nemovitosti – pozemku p.č. 722/98 o výměře 597 m2 za
dohodnutou kupní cenu 25.070,- Kč (pozemek pod komunikací kolem MŠ k „Černčické“).

● Rada obce projednala na svém 6 zasedání dne 22.3.2006 nabídku Pozemkového fondu ČR
na odprodej pozemků v k.ú. Cítoliby a pověřila OÚ sledováním stavu prodeje pozemku p.č.
722/166 (pozemek mezi MŠ a cestou kolem MŠ k „Černčické“).
●

Zastupitelé obce byli na svém 15 zasedání dne 17.3.2006 informováni o projednávaném
zahájení pozemkových úprav k.ú. Zeměchy u Loun, které nepatrně ovlivní změnu katastrální
hranice k.ú. Cítoliby a to tak, že bude napřímena v podélném 5-ti metrovém pásu při polní
cestě vedoucí od silničního obchvatu Loun směrem na Zeměchy („třešňovka“). K.ú. Cítolib tak
zaznamená celkový přírůstek 1,3661 ha.

Bezpečnost vjezdu do areálu MŠ
V důsledku připomínek občanů k bezpečnosti vjezdu do areálu Mateřské školy a Zdravotního
střediska v Cítolibech projednala Rada obce možnosti řešení a na svém 23 zasedání dne
16.11.2005 schválila předložený návrh na zbudování plotu z plotového pletiva s povrchem PVC
výšky 125 cm na ocelové sloupky. Zhotovením plotu v celkové hodnotě 39 tis. Kč Rada obce
pověřila firmu Zdeňka Kopty. Prostředky na financování zbudování plotu byly zastupitelstvem
odsouhlaseny v návaznosti na obdržené finanční prostředky z vyúčtování dotace Státního
fondu životního prostřední na změnu tepla v MŠ.
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Plakátovací plochy

V důsledku podnětů od zastupitelů, požádal OÚ firmu MARST Ing. Zbyňka Malínka o
předložení cenové nabídky na výrobu 2 ks nových plakátovacích ploch a opravu 1 ks stávající
plakátovací plochy. Cenová nabídka ve výši 10 tis. Kč byla projednána a schválena na 5
jednání Rady obce dne 10.3.2006. Plakátovací plochy budou umístěny během dubna 2006.

Euroregion Krušnohoří
Obecní úřad na základě rozhodnutí Zastupitelstva obce číslo 14/2005/5 podal žádost o přijetí
obce Cítoliby do Euroregionu Krušnohoří z důvodu lepšího přístupu obce k dotačním titulům
v rámci EU. Naše obec byla jednomyslně přijata za člena sdružení Euroregion Krušnohoří na
jednání Rady Euroregionu Krušnohoří dne 27.1.2006. Dne 31.3.2006 se v Mostě konala Valná
hromada Euroregionu Krušnohoří, na které obec zastupoval místostarosta Josef Neudert.

Karneval 2006
V sobotu 25. února 2006 uspořádal Obecní úřad již tradiční Dětský karneval,
který začal v 15 hodin v sále místní sokolovny. Program pro
děti zajistili D. J. Kúča a Vlasta Vébr. Děti si zatancovaly,
zazpívaly a zúčastnily se soutěží, ve kterých mohly vyhrát i
nějaké ty sladkosti. Jsme velice rádi, že přišlo téměř 60 dětí
v maskách, které svědčily i o šikovnosti a fantazii maminek.
Všechny masky si zasloužily ocenění, ale při hodnocení
zastupitelek byly za nejhezčí masky z kategorie mladších dětí vybrány „včelka
Mája“ (Kateřina Šponiarová) a z kategorie starších „JŮHELÁCI“ (Štěpánka a Filip Renčovi).

Vítání občánků
Dne 22.4.2006 na předsálí Dělnického domu přivítali zástupci obce celkem 10 nových
občánků obce Cítoliby narozených od dubna 2005 do března 2006. Slavnostním uvítáním do
života prováděla paní Jiřina Nováková, proslov za obec přednesl místostarosta Josef Neudert.
O kulturní program se postaraly děti z mateřské a základní školy pod vedením Aleny Němcové
a Jany Poncarové, kterým tímto děkujeme.
V Cítolibech dne 26.4.2006
Blanka Hejlíková, Eva Parkmanová
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Základní škola
V posledním podzimním Zpravodaji OÚ jsem Vás podrobně informovala a hlavně zvala na
probíhající, ale víceméně chystané školní akce, vzdělávací programy, podrobně jsem
popisovala jejich průběh. Děti se těšily a my samozřejmě s nimi. Bohužel, účast rodičů a
podpora svých ratolestí v těchto programech byla opravdu chabá. Nebudu proto sáhodlouze
popisovat současné dění ve škole, ale zaměřím se ve stručnosti na to, co bude ve škole
aktuální, co se chystá.
Aby škola mohla zajišťovat vzdělávací akce mimo školu, pořádat exkurze, projektové dny,
kulturní akce a podobně, musí především dobře hospodařit a pedagogický sbor táhnout za
jeden provaz. Obojí se nám v kalendářním roce povedlo splnit. Byl obnoven kompletně školní
nábytek, doplněny nové učební pomůcky a učebnice v celkové hodnotě 62 000,- Kč. Žákovská
knihovna obohacena o 100 nových svazků, školní družina vybavena společenskými hrami,
stavebnicemi, materiálem pro výtvarné činnosti. Ze schváleného rozpočtu určeného na provoz
školského zařízení, který činí celkem 320 000,- Kč a je poskládán z částek hrazených MŠMT,
obcemi odkud žáci dojíždí a firmou OSKAR, se podařilo ještě 39 000,- ušetřit pro rok 2006.
Příjmy školy z nejrůznějších aktivit činily 27 805,- Kč. Rozpočet zahrnoval i tu skutečnost, že
na všechny školní akce vedení školy přispělo každému žáku částkou do výše 50 %
požadovaných celkových výdajů. Nemalá částka byla věnována na charitu a sponzorství
ohrožených zvířat. Prvňáčkům byla poprvé připsána zaslouženě uspořená částka za první
pololetí do jejich školních „vkladních“ knížek, také z rozpočtu školy. Veškerá činnost byla
shrnuta do Výroční zprávy a předložena zastupitelům obce ke schválení. Rok 2006 byl
zahájen zápisem do 1. ročníku, zapsáno bylo celkem 10 žáků. Uskutečnilo se několik
vzdělávacích akcí v Národní galerii , Národním muzeu v Praze, exkurze v provozu pekárny
v Lounech, vzdělávací programy v knihovně v Lounech a školní projektové dny. Všichni
pedagogové se pravidelně vzdělávají v programech směřujících ke kvalitnímu zpracování
nového školního vzdělávacího programu. Zahájena byla pravidelná znalostní soutěž o
Cítolibský dukát, která vyvrcholí ozdravným pobytem žáků na Berounce a školním
jarmarkem. Za zmínku ještě snad stojí chystaný projektový den nazvaný „ Pohádka v životě
dětí“, který bude probíhat 27. 4. – 28. 4. 2006 ve škole. Přizváni jsou i externí lektoři k výuce,
téma bude prolínat veškeré výukové předměty a činnosti žáků. Odpolední aktivity se budou
týkat dopravní výchovy, ekologie, zdravovědy,ochrany přírody, správné výživy. Z využitých
pracovních metod to budou: přednáška, pokusnictví, anketa, dramatizace, vyprávění a
skupinová spolupráce. Na co se žáci nejvíce opět těší, je společné spaní ve škole. Stravování
bude zajištěno z vlastních „zdrojů“. Kdo má zájem nahlédnou pod školní pokličku, dveře jsou
mu dokořán v tento den otevřeny. Mimo jiné, škola je již zase vzorně uklizena od půdy díky
spolupráci místních hasičů a pracovníků veřejně prospěšných prací. Byly vyčištěny okapy,
sneseny z půdy nepotřebné těžké věci a zbytek úklidu už patřil nám. S příchodem jara a
lepšího počasí přibývá i nového elánu, nápadů do dalších činností. Prožijte v tomto duchu
Velikonoce a celé jaro, které snad co nevidět nám také ukáže, co dokáže ….. a myslím, že to
bude stát za hluboké nadechnutí a především za úsměv na tváři.
Děkuji za pozornost – s úsměvem …
V Cítolibech 10.4.2006
Mgr. Jana Vurbsová, ředitelka školy

- 14 -

Mateřská škola
Školní rok 2005/2006 se příchodem jara rychlým tempem blíží ke svému závěru a po dlouhé
zimě se všichni těšíme na dny, kdy budeme s dětmi více pobývat venku v přírodě.
V zimním období jsme dětem prostřednictvím pohádek, her a vyprávění předávaly poznatky
na téma: Už se umím oblékat, Moje tělo, Moje rodina, Planeta Země, Můj kamarád a Sněhové
království. Fantazii, tvořivost a jemnou motoriku si děti rozvíjely při různých výtvarných
činnostech a při výrobě vánočních dárků a výzdoby na dětský karneval. Se skupinou starších
dětí jsme docházely do ZŠ v Cítolibech na výukové hodiny, při kterých si budoucí prvňáčkové
mohli vyzkoušet, jak se budou ve škole učit. Paní učitelka Čechová vždy děti zaujala takovým
způsobem, že se dokázaly soustředit celou vyučovací hodinu a vše mladším dětem ve školce
s nadšením vyprávěly. Nyní budeme společně se ZŠ připravovat vystoupení dětí u příležitosti
Vítání občánků. V zimním období jsme také s dětmi nacvičovaly skladbu na XIV. Všesokolský
slet, která má výstižný název „Kdo si hraje, nezlobí“ a děti v ní představují námořníky, kteří
mají své loďky v podobě žlutých plovoucích desek. Svoje „námořnické“ dovednosti předvedou
v sobotu 27.5.2006 ve Sportovní hale v Lounech a týden před tím v Roudnici nad Labem.
Skutečné plavecké dovednosti budou děti získávat při plaveckém výcviku v průběhu měsíce
května a června v Plavecké hale v Lounech, kam budeme pravidelně 2x týdně dojíždět.
Závěr školního roku bude již tradičně patřit výletům. V loňském roce jsme se projeli v Praze
parníkem po Vltavě a v letošním roce pojedeme na zámek Ploskovice, kde děti provede
princezna a seznámí je s celou svojí královskou rodinou, šaškem a dvořany. K tradicím také
patří zahradní slavnost, při které se loučíme s budoucími prvňáčky a odměníme všechny děti,
které společně s rodiči po celý rok sbíraly papír a PET lahve. Tímto bychom chtěli poděkovat i
obyvatelům Cítolib, kteří nám sběrem pomáhají získat peníze na nové hračky a vybavení
školky. Poděkování patří také OÚ v Cítolibech za vybavení třídy novými židličkami a stoly,
které podle nových norem a předpisů musí odpovídat velikosti dětí. Zároveň nemalé
prostředky obec vynaloží v polovině dubna na instalaci odsavačů par ve školní kuchyni.
Vytváří nám tak podmínky pro bezproblémový provoz Mateřské školy.
V Cítolibech dne 3.4.2006
Alena Němcová, ředitelka školy

- 15 -

Nadační fond K. B. Kopřivy
Hudební veřejnost, a bez nadsázky lze říci i mezinárodní, si letos 9. února připomněla 250.
výročí narození hudebního skladatele a varhaníka Karla Blažeje Kopřivy.
K pamětní desce, umístěné na staré cítolibské škole, v den výročí zavěsili zástupci obecního
úřadu Cítoliby a nadačního fondu Karla Blažeje Kopřivy kytice.
V průběhu letošního roku chce nadační fond uspořádat k tomuto výročí připomínkové akce.
První z nich je uveřejnění následujícího textu PhDr. Zdeňka Šestáka z programu Novoročního
koncertu, který se konal 1. ledna 1999 v prostorách Akademie múzických umění v Praze.
Cítoliby 27.3.2006
Správní výbor nadačního fondu

K významným střediskům hudební kultury na českém venkově v 18. věku patří Cítoliby.
O českých zemích se často hovoří jako o konzervatoři Evropy. Naším úkolem je podrobně
zkoumat, zdali podobné hodnocení se vůbec blíží pravdě, není-li to pouhá romantizující
nadsázka, přikrášlující všední skutečnost. Jisté je, že nejen Praha jako česká metropole, ale i
český venkov žil v 18. století velice intenzívně hudbou. A právě na prototypu podobné
venkovské lokality, jakou byly Cítoliby v této době, můžeme dobře poznávat hudebnost našeho
národa, jak se vyvíjela i v dobách, jež byly politicky, sociálně i jazykově zajisté málo příznivé
pro rozvoj národního společenství jako celku. Byla to právě hudba, jež ve svém globálu svým
ojedinělým způsobem sehrála v tomto zajisté velmi složitém procesu svoji nezastupitelnou
roli.
Vyspělá kultura Cítolib, ležících 60 km severozápadně od Prahy, jež koncem 18. věku neměly
více nežli 60 domků, byla výsledkem intenzivního uměleckého ruchu, jehož centrem tu byl
kromě zámku a školy hlavně chrám sv. Jakuba, vybavený díly takových mistrů, jako byli M. B.
Braun a V. V. Reiner. Cítoliby a spolu celé stejnojmenné panství měly to štěstí, že se roku 1720
dostaly dědictvím uměnímilovnému rodu Pachtů z Rájova. Pachtové měli neobyčejně
vytříbený vkus a smysl pro vše kvalitní a progresivní v hudbě. Jsou známy jejich osobní styky
s tak významnými umělci, jako byli Mozart, Weber a Wagner, z českých tvůrců pak Seger,
Mysliveček a Dušek. Tyto jejich umělecké sklony ba přímo vášeň pro hudbu způsobovaly, že i
na venkově se obklopovali hudebníky a že jejich venkovská sídla se stala doslova líhněmi pro
talenty. Tak tomu bylo i v Cítolibech v době, kdy tu panoval Arnošt Karel Pachta (1718–1803),
za něhož tu došlo doslova k explozi talentu místních hudebníků.
Za inspirujícího uměleckého a pedagogického vlivu kantora Václava Jana Kopřivy (17081789) se tu dokonce formovala celá skupinka skladatelů, o nichž není vůbec nadsázkou hovořit
jako o cítolibské skladatelské škole. Kvalita zde vzniklé hudební tvorby, její relativní
samostatnost, v některých případech dokonce i skutečná osobitost estetického názoru spolu
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s jistými společnými rysy uměleckého vyjádření nám dávají plné oprávnění takto o
cítolibských umělcích hovořit. Do okruhu této venkovské „kameráty“ patří kromě Václava
Jana Kopřivy jeho dva synové, a sice Jan Jáchym Kopřiva (1754-1792), nástupce otcův
v kantorském úřadě, a Karel Blažej Kopřiva (1756-1785), vynikající varhaník a skladatel
později ze školy Segerovy, Jan Adam Galina (1724-1773), ředitel hudby na zámku, Jakub
Lokaj (1752-?) a Jan Janoušek (1717-1750), předchůdce Gallinův v řízení zámecké kapely.
Nelze ovšem opomenout ani Jana Venta (1745-1801), synka šumaře z blízkých Divic, který
v Cítolibech prožil polovinu svého života a který po dramatických útěcích z cítolibského
poddanství dosáhl jako hobojista a skladatel uznání u vídeňského dvora.
Významnou uměleckou osobností této venkovské skladatelské komunity i umělcem, jemuž
plným právem náleží místo v české hudební historiografii, je bezesporu Karel Blažej
Kopřiva. O několik málo dní mladší vrstevník W. A. Mozarta (narodil se 9. února 1756), měl
s tímto mistrem podobný osud; zemřel rovněž velice mlád, dokonce ještě o 6 let dříve než
Mozart, již ve 29 létech na nemoc – později by se řeklo proletářskou – na tuberkulózu. Dnešní
koncert nám ve zkratce přiblíží dílo tohoto umělce, který podle lexikografa Dlabače patřil
k nejlepším žákům pražského skladatele, varhaníka a pedagoga Josef Segera.
Karel Blažej Kopřiva prožil celý svůj krátký život jako „organista ecclesiae Citolibensis“,
z dnešního hlediska jakoby v ústraní všeho uměleckého dění, nicméně dílo, jež po sobě
zanechal, svědčí o mimořádném talentu. Jeho skladby se vyznačují hlubokou citlivostí,
zvláštní opravdovostí a evidentním sklonem k filosofické přemýšlivosti. Kopřivova hudba je
silná především svojí neotřelou melodickou invencí, jež i v rámci obecného myšlení své doby
upoutává nevšední krásou i originalitou. Jeho „expresívní“ zvuková představivost, mající
leckdy rysy individuálního přístupu k materiálu, je zřejmě plodem vyspělé hudebnosti a
vnitřního skladatelského sluchu. V pozadí Kopřivova hudebního jazyka je nejen dílo
Haydnovo, italská (neapolská) škola, ale i česká škola, jak ji představují o generaci starší tvůrci
F. X. Brixi a J. Mysliveček. Kopřiva ovšem dovedl tato různorodá estetická stanoviska prožít a
integrovat ve vlastní umělecky dost osobitý a od svých vrstevníků přece jen se jemně odlišující
názor, který nevylučoval, jak ani u Segerova žáka nemohlo být jinak, i hledisko barokně
polyfonní. Kopřiva byl i ve své relativní venkovské odloučenosti překvapivě dobře informován
o současném světovém hudebním dění, jak je toho dokladem například jeho opis cembalové
sonáty J. Chr. Bacha či konec konců i vlastní varhanní fugheta komponovaná na způsob
Händla.
Kopřivovo dílo obsahuje kromě dodnes nezvěstných, nicméně svědecky doložených dvanácti
symfonií především skladby určené chrámovým účelům. Kopřiva proslul ovšem i jako
vynikající varhaník, který se ve své době těšil zřejmě dost velké popularitě, jak o tom svědčí
zajímavá poznámka v Schillingově díle „Encyklopedie der gesammten Wissenschaften der
Tonkunst“, vydaném v roce 1837 v německém Stuttgartu. Zde se o Karlu Blažeji Kopřivovi
hovoří jako o takzvaném cítolibském varhaníku (der gewöhnlich nur „der Organist von
Zittolib“ genannte berühmte Orgelspieler Koprziwa …).
Kopřivova tvorba přináší četná překvapení, ukazující jak vynalézavě a inteligentně se dovedl
vyrovnávat skladatel nejen s texty liturgické povahy, ale jak se nezřídka uchyloval i k textovým
předlohám volně vytvářeným a reagujícím dokonce i na kritickou situaci, v níž se ocitli lidé
v dobách krutého hladomoru v 70. letech 18. století. Podobná díla jsou v kontextu české
hudební historiografie svým naléhavým textovým obsahem i zřejmým úsilím přinášet „útěchu
z hudby“ zcela výjimečná.
Připomeňme si tvůrčí úsilí tohoto nadaného umělce i v porovnání jeho odměny a odměny,
které požíval další z cítolibských hudebníků Jan Vent po svém dramatickém útěku
z cítolibského panství ve Vídni. Kopřivova „mzda“ z cítolibského panského důchodu činila
v roce 1778 16 zlatých, 82 liber másla, 3 strychy žita, 70 žejdlíků soli a 1 sud piva. Vent měl ve
Vídni u dvora ročních 400 zlatých jako komorní hobojista, 100 zlatých podle vlastního
přiznání za nejrůznější adaptace a transkripce pro komorní harmonii – kromě toho ročně
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novou uniformu, otop a stravu u dvorní tabule, což vše obnáší více nežli 1150 zlatých! Z těchto
suchých čísel nad slunce jasněji vysvítá, jak těžké a nespravedlivé bylo sociální postavení
umělce v českých zemích a jakou asi morální sílu a doslova statečnost bylo nutno vyvinout
k tvorbě a nepropadnout naprosté beznaději.
Není zde místa šířeji se o celé problematice tvorby K. B. Kopřivy rozepisovat, nicméně nutno
zde alespoň v detailu upozornit na mimořádnou originalitu, s níž se autor chopil
kryptogramového zpracování jména mecenáše hudebníků, lounského obchodníka Josefa de
Boueuf, pocházejícího z Cách a působícího v radě města Loun. Výsledkem byla fuga na jméno
DEBEF (fonetický přepis francouzského tvaru). Kopřiva tento úkol však nepojal jako snad nic
neříkající varhanní hříčku, ale samotná struktura notového přepisu (zejména neobvyklý,
akademická pravidla přísného kontrapunktu překračující tritonový melodický postup)
umožnila skladateli vytvořit závažné dílo neobvyklého hudebního obrazu, snad dokonce
charakterizující duchovní profil nositele tohoto jména.
Dnes již není pochyb o tom, že cítolibská hudební kultura 18. věku je významným fenoménem
české hudební historiografie. Lze ji přirovnat k docela malému nepatrnému kamínku, který
hozen do velkého rybníka zanechává po sobě kruhy. Proto se nelze divit, že souvislosti s touto
svéráznou a svébytnou hudební kulturou jsou často až neuvěřitelné. Dosavadní koncertní i
badatelská praxe zcela jasně dosvědčuje, že cítolibská kultura 18. věku je důležitou a
nenahraditelnou součástí národní kultury v onom širokém slova smyslu.
ππππππ
Moje rodné městečko Cítoliby – to je můj osud. Jako desetiletý chlapec jsem se dostal
k varhanům cítolibského chrámu sv. Jakuba a to poznamenalo nadobro můj životní běh.
Působil jsem tu po celá svá gymnaziální studia jako druhý varhaník a už tehdy jsem si
bedlivě všímal starých rukopisných notových materiálů, uložených ve skříni za varhanami.
Ty staré partesy měly příjemnou a poněkud tajuplnou vůni ručního papíru a bylo radost se
jimi probírat. I když jsem zpočátku těm všemožným klíčům a číslům ve varhanních partech
vůbec nerozuměl a nebyl je schopen dešifrovat, bylo zřejmé, že jsou to stopy nějaké vyspělé
hudební kultury, která se tu před těmi staletími odehrávala. Byl to první impulz.
Další rozhodující impulz přišel v době, kdy jsem po válce studoval na filosofické fakultě a kdy
se mi při pořádání knih na katedře hudební vědy docela náhodou dostala do ruky vzácná
kniha premonstráta Bohumíra Jana Dlabače, onen obdivuhodný !Allegemeines historisches
Künstlerlexikon für Böhmen, Mähren und teilweise Schlesien“. Doslova u vytržení jsem tu
četl hesla o hudebnické rodině Kopřivů z Cítolib. Tím vše vlastně začalo a dodnes neskončilo.
Svou muzikologickou prací na této zajímavé a pro mě neustále objevné tématice, jejímž
výsledkem jsou prozatím dva díly hudebně-historické gramofonové antologie „Hudba
cítolibských mistrů 18. století“ (Supraphon 1968 a 1985), se snažím vrátit onomu místu, kde
jsem nacházel velké poučení v hudbě to, co mi tak trpělivě a laskavě po celá studentská léta
dávalo.
Chtěl bych doufat, že tato moje badatelská práce, doplňující moji hlavní skladatelskou
profesi, nebyla neužitečná a marná a že pomohla vyplnit bílá místa v naší hudební
historiografii. Snad mi uvěříte, že bylo nutno velice často pracovat s téměř
„archeologickými“ metodami, tak to vše krásné a hodnotné, co tu kdysi k boží oslavě a
duchovnímu povznesení i k potěše lidí vznikalo, bylo nelítostně uvrženo do propadliště času
a naprostého zapomnění. Při odhalování té netušené krásy i historických souvislostí s tím
spojených jsem často stál nad starými partesy, psanými hnědavým duběnkovým inkoustem
s velkou pokorou a obdivem u vědomí toho, co ti prostí venkovští umělci dokázali. A
přiznávám se vám, že jsem při té badatelské práci nejednou prožíval slastné až opojné
okamžiky objevitele. Jsem vděčen i za tyhle vzácné a neopakovatelné chvíle.
PhDr. Zdeněk Šesták
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Církev československá
husitská v Cítolibech
Milí bratři, milé sestry, vážení spoluobčané,
dovolujeme si vás informovat o činnosti Husova sboru v Cítolibech v uplynulém roce 2005 a
zároveň vás pozvat na výroční shromáždění náboženské obce, které se bude konat v neděli 29.
ledna od 17. hodin v modlitebně, ul. V Poustkách 76.
V roce 2005 se v naší náboženské obci konalo 15 bohoslužeb, 33 pobožností, 33 modlitebněpastoračních setkání na faře, 13 hodin náboženství, 1 kulturní akce pro děti (br. Zbyněk
Zeman z Peruce). Bohoslužby sloužila s. Helena Smolová z Loun, příležitostně pak br. Jan
Janota z Kadaně a br. Ivo Šimůnek z Radonic. Pobožnosti a hodiny náboženství vedl br.
Kraus, kterého o prázdninách zastoupila s. Lucie Haltofová z Mostu. Na výročním
shromáždění kázal br. vikář Vladislav Hána.
Do sboru přistoupili 3 noví členové (z toho: 2 přistěhováním a 1 přístupem), vystoupilo 0
(odstěhování ani žádné úmrtí nebylo hlášeno). Rozdíl (přírůstek) členstva činí +3.
Náboženská obec má dle oficielní evidence k 31.12.2005 celkem 230 členů, z toho děti do 6 let
3, děti 7-14 let 9, mládež od 15-17 let 1, dospělí od 18-30 let 4, dospělí 31-59 let 44, senioři 6069 let 19, starší senioři 88, nezjištěno 62.
V roce 2005 byla vybílena kancelář sboru, do místnosti na WC byl umístěn elektrický ohřívač
vody, modlitebna byla vybavena halogenovým elektrickým topením pro zavlažení prostoru.
Chodník před modlitebnou byl odhrabán v celém rozsahu, kolaudace vestavby WC proběhla
úspěšně. Všechny objekty spravované sborem (modlitebna, Brloh zvonice, kaple Divice) byly
opatřeny samolepkou s názvem naší organizace, identifikačním číslem a kontaktem. Církevní
příspěvek, který činil souhrnně 9.845 Kč, zaplatilo celkem 60 členů.
Náboženská obec opět obdržela dotaci od ÚP Louny na zaměstnávání 5 lidí na veřejně
prospěšné práce (do 30.6.). Ti se věnovali péči o staré a nemocné občany, volnočasovými
aktivitami se sociálně slabšími dětmi, úklidovou činností v našem objektu. Též jsme pečovali o
postiženou paní a o slepého pána. Dále jsme zajišťovali sběr charitativního šatstva (dodáno do
Armády Spásy a KDU ČSL).
Náš sbor zaslal 1000 Kč na konto pomoci Asii, dále podpořil finančním příspěvkem 500 Kč
stavbu církevního dětského domova v Dubenci, 50 Kč na sociální činnost Husitské církve a
500 Kč na opravu kostela v Liptovském Hrádku.
Od února 2006 přebírá starosti s vedením sboru sestra Jana Blábolilová (tel. 606755714,
415658186), na kterou se mohou občané obracet s veškerými požadavky (svatby, křty, pohřby,
péče o staré a nemocné občany, sociální poradenství, sběr charitativního šatstva, aj.)
Přejeme všem občanům hojnost Božího požehnání v novém roce.
Louny 29.1.2006
Ing. Ivo Kraus
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Rybník v Bažantnici
Novodobá éra rybníku v Bažantnici začala před 14 lety. Díky Sdružení myslivců Cítoliby byla
vypuštěnému a nevyužitému rybníku opravena hráz. Myslivci rybník zprovoznili a osadili
rybami pro účely mysliveckého spolku. Díky jejich
aktivitě se zde začal provozovat odchov
polodivokých kachen a ten trvá i v současnosti. Poté,
co Sdružení myslivců přestalo rybník užívat, staral
jsem se o něj víceméně celý rok sám. Před třemi lety
se vytvořila parta nadšených rybářů, která rybník
vyčistila a zbavila stromů a větví napadaných či
vyrůstajících z vody. Rybník byl zprovozněn pro
sportovní rybolov a pro zájemce jsou u mne
k zakoupení povolenky. V rybníku jsou nasazeny
všechny druhy ryb a každý rok je jejich stav
obnovován. Pravidla rybolovu se dodržují dle
rybářského řádu a v rybníku lze ulovit až 12-ti kg
ryby. Pravidelně pořádáme soutěž v rybaření pro
děti i dospělé. Rybářský dětský den je na rybníku
vždy zakončen grilováním a vyhodnocením úlovků.
Již druhým rokem jsme pořádali taneční zábavu s bohatou tombolou. V letošním roce bylo
první cenou divoké prase.
Všem rybářům přeji dobré úlovky. Petrův zdar!
Cítoliby 24.11.2004
Vlastimil Studený

Místní knihovna
Od září roku 2004 jsme v naší knihovně začali půjčovat knihy elektronicky pomocí
počítačového programu Clavius. Průběžně se prováděla katalogizace knih, která byla
zakončena dne 10.10.2005. Tímto se půjčování knih značně urychlilo a celá evidence je
přehlednější. Knihovna obsahuje přes 3200 svazků, včetně výměnného fondu z lounské
knihovny, který se několikrát za rok obměňuje. Najdete zde nejen beletrii a časopisy (pro děti
Čtyřlístek, Sluníčko, Mateřídoušku, ABC a pro dospělé Květy, Vlasta, Instinkt, Bydlení,
Domov, Zdraví atd.), ale i naučnou literaturu pro dospělé a pro děti. V loňském roce nás
navštívilo 743 čtenářů, kteří si vypůjčili celkem 2448 titulů. Bylo zakoupeno 24 nových,
převážně dětských knížek. Díky obecnímu úřadu přibyly v dětském oddělení další dva nové
regály a tak celá knihovna působí velice pěkným dojmem. Že tomu tak opravdu je, svědčí
skutečnost, že při návštěvě ředitelky Městské knihovny Louny, paní Dagmar Bahnerové, byla
naše knihovna hodnocena jako nejlepší a nejhezčí z knihoven na Lounsku. Pro děti máme
připraveny různé soutěže, mohou si kreslit, vystřihovat. Před velikonocemi jsme barvili
kraslice, ke Dni matek budeme vyrábět přáníčka maminkám k svátku. Pro příští rok
plánujeme ve spolupráci se ZŠ Cítoliby akci „Noc s Andersenem“. Chceme, aby děti chodily do
knihovny rády a aby se jim zde líbilo.
Od 1.6.2006 prodlužujeme dobu výpůjček a knihovna bude otevřena každý čtvrtek od 15 do 18
hodin. Snažíme se tak vyhovět i zájemcům, kterým původní výpůjční doba nevyhovovala.
V knihovně lze též vždy v pondělí a ve středu odpoledne využívat internet.
V Cítolibech dne 19.4.2006
Růžena Horáková, knihovnice
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Sportovní klub Cítoliby
Sen se žákovskému družstvu fotbalistů naplnil, v pátek 17. března 2006 od 19.30 sehráli
přátelské utkání se Slovanem Jirkov na umělé trávě SIAD Most při umělém osvětlení. Myslím,
že to byl pro všechny nezapomenutelný zážitek.
Před zahájením jarního kola v kopané se podařilo obléknout obě mládežnická družstva (žáků i
dorostu) do stejných šusťákových bund.
V měsíci červenci a srpnu nás čekají i fotbalové prázdniny, na které opět připravujeme, skoro
již tradiční, turnaj „O pohár starosty obce Cítoliby“ jak mládeže, tak v kategorii dospělých
Cítoliby 14.4.2006
Lenka Hronková, členka výboru
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Černčice
Ž
Chožov
Ž
Blažim
Ž
Slavětín
Peruc
Ž
Libčeves
Ž
Postoloprty
Ž

Sbor dobrovolných hasičů
Letošní rok jsme tradičně zahájili hodnocením roku 2005 na Výroční valné hromadě, která se
konala na předsálí Dělnického domu v sobotu 14.1.2006 od 17:00, všech přítomných 35 členů
SDH, 12 mladých hasičů a 16 hostů přivítal jménem výboru Luboš Vokrouhlík, který přečetl i
zprávu o činnosti. Zprávu o výjezdech přečetl Miroslav Šponiar, zprávu o kulturní činnosti
Blanka Hejlíková, zprávu mandátové komise Zdeňka Neudertová, zprávu o hospodaření
Kateřina Varmužová a zprávu revizní komise Jan Němec. V roce 2005 zasahovala jednotka
SDH Cítoliby u celkem 19 případů, z toho bylo 8 požárů, 1 likvidace hmyzu, 5 likvidací
následků silného větru, 1 požární asistence, 3 dopravní nehody a 1 planý poplach.
Družstvo dětí trénuje každou neděli od 15.00 hodin. V letošním roce se již zúčastnilo tří
soutěží mladých hasičů: 25.3.2006 Memoriál Václava Javůrka v Kadani (2 místo), 15.4.2006
Závod požárnické všestrannosti pro mladší a starší žáky v Libočanech (14 a 16 místo),
22.4.2006 O pohár starosty obce v Háji u Duchova (6 a 12 místo). Kroužek mladých hasičů má
dnes celkem 12 členů a stále přijímá nové zájemce.

Družstvům mužů a žen začíná období soutěží v sobotu 6.5.2006, kdy se na novém hasičském
hřišti OSH v Telcích koná soutěž v požárním sportu O putovní pohár sv. Floriana. Soutěžit se
bude v požárním útoku a 100 m překážek. 2. ročník Memoriálu Zdeňka Havla se bude konat
před hasičskou zbrojnicí v Cítolibech dne 16.9.2006.
I letos pořádáme 30.4.2006 Pálení čarodějnice s programem pro děti a táborákem. Již od
začátku března nacvičujeme v hasičské zbrojnici každou neděli ve 13.00 hodin předtančení
České besedy, které budete moci shlédnout 13.5.2006 během Staročeských májů konaných
v obci a před hasičskou zbrojnicí. Tak jako každoročně budeme koncem léta pořádat Kreslení
zážitků z prázdnin a na podzim pro loňský úspěch i Lampiónový průvod.

V letošním roce jsme uzavřeli smlouvu s firmou K & V s.r.o. Lounky, která se bude starat o
údržbu a servis dýchací techniky. Do vybavení jednotky SDH jsme pořídili nafukovací člun
ULTIMATE včetně příslušenství. Zásadní oprava by měla v letošním roce podle schváleného
rozpočtu proběhnout na vozidle Avia. I nadále svépomocí probíhají drobné úpravy v hasičské
zbrojnici a do Májů bude zbrojnice vymalována.
Cítoliby 26.4.2006
Blanka Hejlíková, jednatel SDH
- 22 -

Naučná stezka
Chlumčany – Brloh
Město Louny mělo vždy zájem vytvořit pro místní občany příjemné prostředí pro tzv.
příměstskou rekreaci. To znamená, dosažitelnou do půl hodiny od místa bydliště. Proto byla
vyznačená vycházková trasa Lužerady s informačními panely o zajímavostech v okolí. A pak
jsme přemýšleli dál.
Už na první trase jsem spolupracovala s panem Kasalem z Klubu Českých turistů. Při
diskusích o nových trasách a dalších možnostech jsme viděli příležitost po zrušení kasáren
v Lounech a vrácení pozemků výcvikového prostoru kolem Blšanského chlumu obcím.
V návaznosti na to jsem v roce 2004 vyhlásila Blšanský chlum významným krajinným prvkem
Tato lokalita je zajímavá na pohled i z hlediska přírodovědného. Potom jsme hledali dále
vedení trasy po cestách pokud možno mimo silnice. Logicky jsme postupovali přes Malý
chlum kolem budov bývalého „Agrasolu“ do Chlumčan. Odtud pak kolem vinařství pana
Liederhause a mlýna pěšinkou podél Smolnického potoka do Brlohu. Z Brlohu jsme měli více
tras. Pan starosta Kerner preferoval polní cestu ke kapličce u Líšťan a odtud po silnici do
Loun. Turisté upřednostňovali trasu přes historické Cítoliby, přestože vede po silnici. Tolik
uměleckých památek se na jednom místě jen tak nenajde. Trasa oficiálně končí U vodárny
v Lounech.
Příjemná cestička kolem Smolnického potoka přímo nabízela, aby zde byla zřízená naučná
stezka. O vybudování cesty jsem jednala se starostou a místostarostou Chlumčan a oba byli
velmi vstřícní. S Ing. Topičem jsem procházela trasu budoucí naučné stezky a vybírali jsme
místa pro umístění informačních tabulí. Musím se zde zmínit, že při této příležitosti jsme
zrovna viděli pár černých čápů. Byl to pěkný zážitek.
OÚ Chlumčany nechal zhotovit dřevěné stojany na informační tabule a potom jsem už
přemýšlela o jakých zajímavostech se zrovna zmínit. Protože mám na starost ochranu přírody,
tato tématika na tabulích převládá a je doplněná i o něco z historie. Když je nyní naučná stezka
hotová, mám radost, že se kolemjdoucím tento nápad líbí. Pokračování naučné stezky
v Cítolibech naši trasu vylepší a dozvíme se zase něco nového.
V Lounech 11.4.2006
Ing. Olga Salačová, odbor ŽP MěÚ Louny
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„Vykoupanej není žádnej!“
Další kapitolu Nových pověstí Cítolibských mi připomněla letošní pravá česká zima, zima se
vším všudy. A pro nás, pro pamětníky, pravou cítolibskou zimu, jaká byla před několika
desítkami let.
Pro cítolibské děti bylo prožívání zimních radovánek charakteristické čtyřmi možnostmi: saně,
lyže, bruslení a pro Cítoliby neodmyslitelná „skluzna“. Saně – od kostela , od Trojice, od Žáků,
lyžaři chodili „Ke splavu“. Všechny radovánky mají své kapitoly, své historie.
Začnu lyžemi. Na lyžích se dalo na stráně u splavu ještě přijet, protože existovaly dva
železniční přejezdy. Dodnes se jedné stráni říká „Na zlámané noze“, kde si cítolibský rodák
Ota Šic zlomil nohu. Z protistraně od „Paloučku“ dokázal přes tehdejší můstek přes potok sjet
pouze Luděk Laurich.
A půjdeme na skluznu (v cítolibském nářečí kluznu). De facto byly tři, někdy čtyři. Pro
začátečníky byla ta nejmenší – od zdi pod kostelem. Vedle schodů ke kostelu byl kamenný
žlábek a to byla kluzna nejrychlejší a nejnáročnější. Třetí a čtvrtá byly uprostřed svahu před a
za stromem. No a jak jsme se klouzali? Nejmenší po zadku, starší podle stylu: děvčata
s kolíčky, kluci buď na bobku, nebo ve stoje. U rybníka ještě nebylo zábradlí a lepší jezdci
seskočili do rybníka. Záleželo na podrážkách a jejich pobití. Oplechované špičky bot a
podpadky, v lepším případě podkůvky na podpatcích. Ovšem mistrem ve sjezdu na skluzně –
s přejezdem rybníka byl Zdeněk Šedivý – s podrážkami plnými cvočků.
A zamrzlý rybník! Ne ovšem docela a v tom je fígl našeho rybníka. Pod zdí pivovaru
nezamrzaly tři tůně a to ani za sebekrutějších mrazů! Tři prameny vytvořily „zimní lázně“ pro
neopatrné hokejisty, protože hokej se většinou hrával „na zadním“. Nebudu lhát, já osobně
jsem se vykoupal několikrát a když jsem se vyškrábal, nebo když mne spoluhráči vytáhli, ani
jsem se nepřezouval a šel jsem na bruslích domů. V titulku této pověsti je uveden zpěv, kterým
mne mančaft vyprovázel a sólo, kterým jsem odpovídal.
Zimní lázeň v rybníku se stala oblíbenou i mezi našimi přespolními spolužáky. V polední
přestávce mezi vyučováním jsme my – domácí – chodili domů na oběd, Brdložáci a Líšťaňáci
na rybník. Když jsme se vrátili do třídy, někteří sušili šaty.
Bruslení na rybníce mělo ale i dramatické chvilky. Vzpomínku a pochválení za odvahu a
pohotovost si zaslouží Eva Topičová – Kalinová, která vytáhla jednu dívčinu, která se
probořila a dokonce zajela pod led.
Jó kdeže ty doby jsou, když jsme si u Židovny obuli brusle a jeli po strouze do bazaru, ba
dokonce do Chlumčan na Žabárnu. Kdeže ty doby jsou, kdy jsme mydlili ulámanými větvemi
do plechovky a mysleli jsme, že hrajeme hokej!
S pozdravem
Ústí nad Labem 27.2.2006
Ing. Karel Šedivý
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Výročí
Edmunda Břetislava Kaizla
Do takřka nepřeberného množství významných osobností, které spatřily světlo světa nebo
působily v Cítolibech, patří i Edmund Kaizl. Kdyby pocházel z jiné obce, asi by tam už měl
pamětní desku a byl by náležitě uctíván. Vždyť v kolika vesnicích se narodil poslanec
zemského i říšského sněmu, respektovaný literát a přední zemský advokát! Takhle se
v plejádě proslulých hudebníků, architektů a výtvarníků, kteří pocházejí z této malebné obce u
Loun, Kaizl poněkud ztrácí, i když neprávem.
Narodil se 20. února 1836 v cítolibském čp. 60, což byl obytný dům zámeckých zaměstnanců.
Necelé dva měsíce předtím se na protější straně návsi narodil člověk, který značně ovlivnil
představu české státnosti těch z nás, kteří ji máme spojenou s panoramatem Hradčan: Josef
Mocker, projektant dostavby svatovítské katedrály. Kamzlův otec byl v Cítolibech knížecím
obročním písařem, což znamenalo, že měl na starosti evidenci obilí ve velké panské sýpce na
statku. Maminka rozená Baumgartenová byla dcerou chalupníka ze Břvan. V matrice však
nalezneme trochu jinou podobu Kamzlova jména: Edmund Josef. Druhé křestní jméno – po
otci – později vlastenecky založený mladík zaměnil za slovanštěji znějícího Břetislava.
Důvod, proč Kaizl není v regionálním povědomí příliš zřetelně zapsán, je asi ten, že jeho
rodina nepatřila mezi starousedlíky a zřejmě ani dlouho v Cítolibech nežila. Bývalo totiž
běžné, velkostatkoví úředníci často měnili působiště. Edmund vystudoval v Praze Akademické
gymnázium, zapsal se na práva a roku 1860 získal doktorát. To už měl za sebou první literární
úspěchy. Byl mladý a proto pochopitelně okouzlený romantismem. Začal s překlady.
Platformu mu poskytl časopis Lumír – nikoliv ovšem ten slavný, Nerudův a Sládkův, nýbrž
jeho předchůdce, redigovaný Ferdinandem Mikovcem. Už v roce 1853 otiskl Lumír Kamzlovy
překlady básní Ira Thomase Moora. Jaký to asi musel být pro sedmnáctiletého studenta pocit
vidět svou prvotinu otištěnou v pražském týdeníku! Následující dva roky se Kaizl ještě věnoval
Kokrovi, pak ho oslovil Edgar Allan Poe. Roku 1856 vyšla v Lumíru z Kaizlova pera biografická
skica a překlad šesti básní velkého amerického romantika. Cítolibský rodák byl vůbec první,
kdo Poeovu poezii českým čtenářům přiblížil. Překládal i další anglofonní autory,
z francouzštiny pak Victora Huga. Povzbuzen příznivým přijetím svého zpřístupnění
evropských romantiků pokusil se Kaizl také o vlastní tvorbu. Roku 1858 mu vyšlo dílko
Křivoklát, označované jako „rýmovaná kronika“. Žádný věhlas mu však nepřineslo. Zůstal
proto u překladů a roku 1867 přeložil autobiografii amerického politika a vědce Benjamina
Franclina. Do Světozoru psával cestopisné črty, pro něž čerpal látku z domova i z ciziny.
Ačkoliv je z dnešního hlediska Kaizl v kontextu české literatury osobností spíše okrajovou, čas
od času bývá připomenut. V poslední době to byly hned dvě antologie. Roku 1991 vyšel výbor
z Poeovy poezie s názvem „Bludná planeta“, který konfrontuje překladatelské snažení českých
básníků za půldruhého století. Je v něm otištěn kamzlův překlad básně Eldorádo a
v konfrontaci s přebásněním Nezvalovým vůbec nevyznívá špatně. O deset let později vydal
Ivan Wernisch rozsáhlou antologii „Zapadlo slunce za dnem, který nebyl“. Představuje v ní
téměř šest set málo známých adeptů básnického řemesla, tvořících v letech 1850 až 1940. I zde
je Kaizl zastoupen. Obě knihy jsou případným zájemcům nejen o Kaizla přístupné v lounské
městské knihovně.
Psaní samozřejmě ani tehdy nemohlo Kaizla uživit, a tak se věnoval profesi, kterou vystudoval.
V roce 1868 si otevřel v Praze – Karlíně advokátní kancelář a s literaturou byl konec. Postupně
se stal místopředsedou Právnické jednoty. Smysl života ale nalezl Edmund Kaizl v politice,
v níž se ze všech svých aktivit prosadil nejvíc. Začínal v městském zastupitelstvu a od roku
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1875 zasedal za staročechy v zemském sněmu. V roce 1879 byl dokonce zvolen do říšské rady –
za Litomyšlsko, s nímž neměl mnoho společného. Získal tak mnoho užitečných kontaktů a
přátel, takže mohl pomoci v začátku kariéry svému později mnohem slavnějšímu synovci
Josefu kamzlovi (1854-1901), jenž patřil spolu s Masarykem k realistickému proudu české
politiky a založil s ním časopis Čas. K blízkým přátelům cítolibského Kaizla patřil průmyslník
a mecenáš Vojta Náprstek; v rámci Amerického klubu dam v Praze oba podporovali
vzdělávání žen.
Osobnost Edmunda Kaizla je z badatelského hlediska dosud polem nezoraným. Neexistuje o
něm žádná studie, jen pár zmínek v encyklopediích. Přitom se jako studijní téma doslova
nabízí. V Literárním archivu Památníku národního písemnictví v Praze je uložena jeho
pozůstalost. Obsahuje korespondenci s mnoha osobnostmi tehdejšího politického a kulturního
života a především deníky, které si Kaizl psal od svých patnácti let až do smrti. Zde bychom
měli nalézt odpověď na otázku, jak dlouho pobývala jeho rodina v Cítolibech a jaké – a zda
vůbec – měl k Lounsku vazby.
V Lounech 4.1.2006
PHDr. Bohumír Roedl

Dne 20.2.2006 ve 13:00 hodin proběhlo za účasti
zástupců obce, PHDr. Bohumíra Roedla a regionálního
tisku odhalení pamětní desky cítolibskému rodákovi
EDMUNDOVI KAIZLOVI v ulici Skladatele Kopřivy, č.p.
60 (rohový dům před odbočkou na Brloh).

Výstavní plán Národní
galerie v Praze na rok 2006
Václav Sochor
Výstava bude probíhat v Grafických kabinetech Veletržního paláce, 2. patře v termínu září až
prosinec 2006. Kurátorem výstavy je PhDr. Šárka Leubnerová.
Výstava ukáže dílo Václava Sochora,
představitele
vizuálně
iluzivního
naturalismu a salonní malby konce 19.
století, který se mimo jiné věnoval
malbě velkých bitevních scén a výjevů z
nejnovější historie. Jeho obraz Slavnost
Božího těla z roku 1888 patří k
nejrozměrnějším dílům v českém
malířství vůbec (520 x 800 cm) a od
roku 1928 nebyl veřejně prezentován.
Navíc archiv Národní galerie v Praze
získal v nedávné době část umělcovy
pozůstalosti, která bude v souvislosti s
výstavou také zpracována.
Obecní úřad plánuje na výše uvedenou výstavu zájezd pravděpodobně v říjnu 2006.
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Kultura v obci
Vánoční besídka a trhy u ZŠ
Zájezd do Mosteckého divadla na představení Řek Zorba (přeloženo)
Odhalení pamětní desky E. B. Kaizla
Dětský karneval
Josefovské posezení v místní Sokolovně
Zájezd do Mosteckého divadla na představení Jeptišky
Velikonoční posezení s rybáři v místní Sokolovně
Vítání občánků 2005
Pálení čarodějnice
Staročeské Máje
Dětský den
Výlet na berounsko: Krakovec, Koněpruské jeskyně, Točník

20.12.2005
11.1.2006
20.2.2006
25.2.2006
18.3.2006
21.3.2006
16.4.2006
22.4.2006
30.4.2006
13.5.2006
4.6.2006
10.6.2006

Dále máme v plánu:
srpen 2006
- Fotbalový turnaj
- Kreslení zážitků z prázdnin
září 2006
- 16.9.2006 - II. ročník Memoriálu Zdeňka Havla v požárním sportu
- Zájezd na Zahradu Čech do Litoměřic
říjen 2006
- Zájezd do Mosteckého divadla na představení Kladivo na čarodějnice
- Zájezd do Veletržního paláce v Praze – výstava díla Václava Sochora
listopad 2006
- Zájezd do Mosteckého divadla na představení Lucerna
- Lampionový průvod

K zakoupení na obecním úřadu
Pohlednice Cítolib á 3 Kč
Publikace CÍTOLIBY od Bohumíra Roedla á 180 Kč
Kalendář CÍTOLIBY 2006 á 80 Kč - doprodej
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Užitečné informace
OBECNÍ ÚŘAD v Cítolibech, Zeměšská ul. 219, 439 02 Cítoliby
telefonní kontakt:

e-mailová adresa:
internetové stránky:
úřední hodiny:

kancelář OÚ - E. Parkmanová, B. Hejlíková
starosta - V. Karban
fax; místostarosta - J. Neudert
OU.Citoliby@quick.cz
www.citoliby.wz.cz; www.obecni-urad.net/citoliby
pondělí a středa
07:30 - 11:00; 12:00 - 17:00 hodin

415 691 134
415 653 455
415 653 457

MÍSTNÍ KNIHOVNA v Cítolibech, Zeměšská ul. 219, 439 02 Cítoliby
e-mailová adresa:
otevírací doba:
internet pro veřejnost:

knih.cit@seznam.cz
čtvrtek
pondělí a středa

15:00 - 17:00 hodin
12:00 - 17:00 hodin

ZÁKLADNÍ ŠKOLA v Cítolibech, Tyršovo nám. 56, 439 02 Cítoliby
telefonní kontakt:
e-mailová adresa:

Mgr. Jana Vurbsová, ředitelka ZŠ
vurbsovajana@seznam.cz

415 691 259

MATEŘSKÁ ŠKOLA v Cítolibech, Ke Hřišti 349, 439 02 Cítoliby
telefonní kontakt:
e-mailová adresa:

Alena Němcová, ředitelka MŠ
Dana Hejzlová, hospodářka
ms.citoliby@seznam.cz

417 635 048

ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO v Cítolibech, Ke Hřišti 349, 439 02 Cítoliby
telefonní kontakt:
ordinační doba:

MUDr. Anna Weberová
pondělí, středa

415 691 139
13:00 - 15:00 hodin

LÉKÁRNA v Cítolibech, Lounská 89, 439 02 Cítoliby
otevírací doba:

pondělí, středa

13:00 – 15:30 hodin

ČESKÁ POŠTA v Cítolibech, Zeměšská 219, 439 02 Cítoliby
telefonní kontakt:
otevírací doba:

Šárka Adamčíková, vedoucí pošty
415 691 135
pondělí - pátek
08:00 – 11:00; 14:00 – 16:00 hodin

OHLAŠOVNY POŽÁRU v Cítolibech
Havel Pavel
Šponiar Miroslav
OÚ Cítoliby

415 691 053
415 691 335; 728 477 034
415 691 134

SBĚRNÝ DVŮR v areálu Dělnického domu, Zeměšská ul. 219, 439 02 Cítoliby
otevírací doba:

úterý
sobota

15:00 - 17:00 hodin
13:00 - 15:00 hodin

poplatky za uložení komunálního odpadu činí:
10 litrů (vědro)
pneu od nákladního vozidla
20 Kč
40 litrů (stavební kolečko)
pneu od osobního vozidla
10 Kč
300 litrů (přívěs za auto)
Ve sběrném dvoře lze bezplatně ukládat papír, textil, objemný odpad, ocel a plechy, barevné kovy, sklo, PET lahve a plasty.

10 Kč
30 Kč
150 Kč

SLUŽBY OÚ a POPLATKY:
Poplatek za odvoz odpadu ze sběrných nádob (vašich popelnic) určuje oprávněná osoba Jaroslav Hladký - LIKOR, v současné době je cena za
odvoz 1 sběrné nádoby 44,- Kč, "likorky" na jednotlivé svozy jsou k zakoupení na OÚ v Cítolibech - četnost svozů od května do září 1x za 14
dní, od října do dubna 1x za týden vždy ve čtvrtek.
OÚ dále poskytuje tyto služby za poplatky:
sekání křovinořezem
150 Kč / hod
sekání sekačkou (MTD, SH50, AJ102)
200 Kč / hod
práce malotraktorem bez přívěsu / s přívěsem
100 Kč / hod
práce s použitím výsuvného žebříku
50 Kč / hod nebo 200,- Kč / den
dopravné Multicar
14 Kč / km
naložení 1 t materiálu
100 Kč / t
hlášení v místním rozhlase
20 Kč / hlášení
pronájem předsálí Dělnického domu
100 Kč / hod nebo 500,- Kč / den
Cítolibský zpravodaj 1/2005, roč. 10. Vydává Obecní úřad v Cítolibech, neprodejné. Redakce Věra Pokorná, Blanka Hejlíková.
Tisk AGROS Tiskárna, s.r.o., Žatec.
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