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Informace Úřadu městyse
Volby do zastupitelstva městyse:
Ve volbách do zastupitelstva městyse Cítoliby, které se konaly ve dnech 15. – 16. Října 2010,
mohli cítolibští občané volit své zastupitele z celkem 75 spoluobčanů kandidujících za 3
sdružení a 2 politické strany. Z 813 voličů zapsaných ve volebním seznamu se jich k volbám
dostavilo 532, což je 65,44 %.
Za Občanskou demokratickou stranu byli zvoleni: Petr Jindřich 244 hlasy, Jaromír Makarius
232 hlasy, Miroslav Šponiar 200 hlasy, Vladimír Oliva 185 hlasy. Za Unii pro sport a zdraví
byli zvoleni: Jiřina Nováková 203 hlasy, Lenka Hronková 166 hlasy, Svatopluk Bláha 147 hlasy,
Věra Pokorná 143 hlasy. Za sdružení Za krásný městys Cítoliby byli zvoleni: Alenka Špeciánová
152 hlasy, Miroslav Bartl 150 hlasy, Vladimír Šebánek 145 hlasy. Za Českou stranu sociálně
demokratickou byli zvoleni: Alena Němcová 181 hlasy se k 31.1.2011 vzdala mandátu, Josef
Neudert 130 hlasy, Jaroslav Ságl 123 hlasy, Milan Postl jako náhradník. Za Sdružení
nezávislých kandidátů – Děti, naše budoucnost byli zvoleni: Mgr. Miroslav Ságlová 83 hlasy.
Noví zastupitele se sešli na svém ustavujícím zasedáni ve středu 10. Listopadu 2010 v 18.00
hodin na předsálí Dělnického domu v Cítolibech. Zasedání bylo přítomno i 37 občanů.
Uvolněným starostou obce byl zvolen Petr Jindřich, neuvolněnou místostarostkou Jiřina
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Nováková, kteří jsou zároveň členy Rady městyse. Dalšími členy rady byli zvoleni Lenka
Hronkova, Jaromír Makarius a Alenka Špeciánová. Předsedou kontrolního výboru
zastupitelstva byl zvolen Miroslav Bartl a členy Jaroslav Bárta a Alena Petržilková.
Předsedkyní finančního výboru byla zvolena Věra Pokorná a členy Miroslava Skočdopolová a
Miroslav Šponiar. Rada městyse na svém 1. zasedání ve středu 18. listopadu 2010 svým
rozhodnutím zřídila a obsadila komise, které plní funkci poradních a iniciativních orgánů rady.
Předsedou Investiční komise je Jaromír Makarius a členy Alenka Špeciánová, Petr Jindřich,
Miroslav Bartl, Jiřina Nováková, Michal Jonák, Miloš Rosenbaum. Předsedou Komise pro
veřejný pořádek, rozvoj obce a životni prostředí je Svatopluk Bláha a členy Petr Jindřich,
Jaromír Makarius, Vladimír Oliva, Miroslav Šponiar, Miroslav Bartl. Předsedkyní Komise pro
školství, kulturu a sport je Alenka Špeciánová a členy Vladimír Šebánek, Kateřina Varmužová,
Lenka Hronková, Blanka Hejlíková, Eva Parkmanová, Svatopluk Bláha. Předsedkyní Komise
sociální a právní ochrany dětí je Lenka Hronková a členy Jiřina Nováková, Eva Parkmanová,
Petr Jindřich, Alenka Špeciánová. Rada městyse dále zvolila Jiřinu Novákovou a Vladimíra
Šebánka za členy Školské rady.

Termíny zasedání rady a zastupitelstva
městyse v roce 2011:
Rada městyse se schází vždy ve středu v sudé týdny v 17.00 hod na Úřadě městyse Cítoliby.
Materiály určené k projednání Radou městyse musí byt doručeny na Úřad městyse Cítoliby
nejpozději do úterý, dvanácti hodin. Později doručené materiály budou projednány na
následujícím jednání rady. Radním budou podklady pro zasedání doručeny nejpozději den
předem.
Zasedání zastupitelstva městyse se budou v roce 2011 konat v březnu, červnu, září a prosinci v
předsálí Dělnického domu Cítoliby od 18.00 hod – přesná data stanoví Rada městyse
v průběhu roku. Materiály určené k projednání Zastupitelstvem městyse musí byt doručeny na
Úřad městyse Cítoliby nejpozději do úterý, dvanácti hodin předcházejícího zasedání Rady
městyse tak, aby mohly být zařazeny do schvalovaného programu zastupitelstva. Později
doručené materiály budou projednány na následujícím jednání rady a tedy i zastupitelstva.
Zastupitelům budou podklady pro zasedání doručeny nejpozději 7 dní předem.
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Zastupitelé a radní:
 projednali předložený ceník od firmy Marius Pedersen za svoz komunálního odpadu
od 1.1.2011 a odsouhlasili ponechání výše plateb pro občany ve stejné výši jako v roce 2010.
Rada dále pověřila starostu zjištěním možnosti navýšení počtu kontejnerů na PET lahve a
papír hlavně u zahrady DD a dále starostovi uložila zajistit třídění komunálního odpadu
z odpadkových košů umístěných v městysi.
 se seznámili s průběžnou zprávou o auditu provedeném v Základní škole a Mateřské škole
v Cítolibech, který provedla Ing. Blanka Vorlíčková v souladu s vnitřními předpisy městyse,
které ukládají kontrolu účetnictví příspěvkové organizace jedenkrát za tři roky. Kontrola
proběhla bez závad.
 byli seznámeni s rozhodnutím Krajského úřadu Ústeckého kraje o souhlasu s navýšením
počtu dětí v Mateřské škole na 48.
 projednali a schválili dodatek o prodloužení k veřejnoprávní smlouvě na úseku přestupků
uzavřené s Městem Louny.
 projednali a schválili veřejnoprávní smlouvu o zabezpečení výkonu přenesené působnosti o
sociálně právní ochraně dětí s tím, že sledování nad dodržováním udělených výchovných
opatření si budou orgány městyse vykonávat sami.
 projednali a odsouhlasili žádost Jednotky Sboru dobrovolných hasičů Cítoliby na bezplatný
převod automobilového žebříku na podvozku IFA W50 L od Sboru dobrovolných hasičů
Krupka s tím, že nebude navýšen požadavek na finanční prostředky z rozpočtu městyse.
Automobil bude zařazen v Integrovaném záchranném systému.
 odsouhlasili návrh Pozemkového úřadu na realizaci společných zařízení v katastrálním
území Cítoliby, lokalitě „Na kolečkách“. Záměrem je vypracování projektové dokumentace
na vybudování poldru, biocentra a biokoridoru, vč. opravy polní cesty, která tudy prochází.
Náklady na projekt a realizaci, včetně následné tříleté údržby zeleně hradí Pozemkový úřad
a obci předá společná zařízení po ukončení následné péče bezplatně.
 odsouhlasili provedení opravy havarijního stavu střešního žlabu Dělnického domu ze strany
Zeměšské ulice. Opravu provedla firma Petra Kaplana za celkem 13 tis. Kč.
 odsouhlasili dodatek k licenční smlouvě od firmy Triada na řešení elektronické spisové
služby Munis za cenu 19 tis. Kč, která je kompatibilní se používaným ekonomickým
softwarem. Pro městys vyplývá povinnost elektronické spisové služby ze zákona.
 odsouhlasili návrh na pronájem fary v Cítolibech na dobu dvou let s předpokládanými
náklady 15 tis. Kč za rok, včetně energií. Přípravou návrhu nájemní smlouvy byla pověřena
Advokátní kancelář Trkovský a v současné době prochází jednáním a schvalováním
v Římskokatolické církvi.
 schválili žádost ředitelky Základní školy a Mateřské školy Cítoliby na převod prostředků
z rezervního fondu příspěvkové organizace do fondu reprodukce investičního majetku
Základní školy ve výši 18,5 tis. Kč a dále odsouhlasili úhradu oprav výměny lina v Základní
škole v hodnotě 29 tis. Kč z fondu reprodukce a investičního majetku školy.
 pověřili starostu prověřením možnosti zákazu stání nákladních vozidel v prostoru
parkoviště před Jednotou. Starosta následně předložil možnost řešení situace na parkovišti
před Jednotou umístěním betonových květináčů, které by se využily na zahrazení po celé
délce (cca 15 ks). Toto provedení však nebylo odsouhlaseno pro finanční náročnost.
 pověřili místostarostku zjištěním ceny investice na změnu vytápění kanceláří Úřadu městyse
z elektrických přímotopů na plynové topení. Zamýšlená změna vytápění pro kanceláře
úřadu, knihovnu a předsálí byla vyčíslena na 420 tis. Kč, radní doporučili zpracovat projekt
pouze na kanceláře úřadu a knihovnu.
 odsouhlasili zapůjčení kamerového systému na dobu dvou měsíců od firmy M&M Alarm
výměnou za reklamu umístěnou na zábradlí u chodníku na křižovatce. Důvodem je
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monitorování a prevence v chování nepřizpůsobivých občanů. Po vyhodnocení zkušebního
období rada odsouhlasila prodloužení zapůjčení kamerového systému výměnou za reklamu
a navrhuje pořízení kamerového systému zařadit do plánu investic pro příští rok.
 vzali na vědomí zprávu kontrolního výboru z provedené kontroly v měsíci únoru 2011
zaměřené na činnost terénní pracovnice pro romskou komunitu v Cítolibech v roce 2010
v návaznosti na vyúčtování dotace a o posouzení nákupu použité komunální techniky –
Multicar M26.
 vybrali z celkem 5 předložených nabídek na pořízení použité komunální techniky Multicar a
odsouhlasili pořízení automobilu Multicar M26 2,5 TDi 4x4 Double od firmy Autodaniel za
cenu 399 tis. Kč a příslušenství – sněhové radlice PVS 170 za cenu 59 tis. Kč.
 odsouhlasili umístění billboardu na pozemkových parcelách městyse při cestě z Loun
z důvodu povinné publicity rekonstrukce silnice Louny – Ročov, hrazené z dotačních
prostředků Evropské unie. Po ukončení projektu v červnu 2012 bude billboard odstraněn,
včetně betonových patek.
 Schválili rozvojovou strategii městyse Cítoliby pro roky 2011 až 2013 upravenou v souladu
s aktuálními záměry městyse a upřesněním bodu týkajícího se vypracování projektové
dokumentace na akci „Zpevnění koryta strouhy z Cítolib do Cítolibského potoka“.
 vzali na vědomí informaci o nehodě nové cisternové automobilové stříkačky, ke které došlo
v sobotu 5.3.2011 v areálu Hasičského záchranného sboru Louny při plánovaném školení
hasičů. Řidič utrpěl lehká zranění a byl v pracovní neschopnosti. Dle prohlášení pojišťovny
bude oprava kryta z havarijního pojištění s 5% spoluúčastí městyse.
 se seznámili s předloženou studií na „Obnovu rybníka Bažantnice“ obsahující návrh na
vytěžení sedimentu a jeho uložení na určený pozemek, návrh úpravy břehů rybníka, návrh
na vybudování bezpečnostního přelivu rybníka, návrh na úpravu stávajícího náhonu
napojeného na Cítolibský potok a na vybudování tůně na pozemku, který navazuje na konec
zátopy rybníka. Radní pověřili starostu přípravou poptávkového řízení na zhotovitele
projektové dokumentace.
 vzali na vědomí předloženou zprávu o kontrole finančního výboru z března 2011 zaměřenou
na kontrolu pokladní hotovosti, poplatků, inventarizace 2010 a došlých faktur. Při kontrole
nebyly shledány nedostatky.
 vzali na vědomí zápis o kontrole kontrolního výboru z března 2011 zaměřené na plnění
usnesení zastupitelstva a rady, dodržování právních předpisů ostatními výbory a Úřadem
městyse na úseku samostatné působnosti městyse v období od listopadu 2010 do února
2011. Nebyly shledány závažné nedostatky. Výbor doporučil úpravu zápisů ze zasedání rady.
 vzali na vědomí zápisy z valných hromad Mikroregionu Lounské podlesí, které se konaly ve
dnech 17.2.2011a 24.3.2011.
 odsouhlasili žádost ředitelky Základní školy a Mateřské školy Cítoliby o zakoupení
motorového vozidla z fondu investičního majetku školy pro zajištění rozvozu obědů do školy
a okolních obcí.
 odsouhlasili žádost ředitelky Základní školy a Mateřské školy Cítoliby o provedení opravy
podlahové krytiny ve školní jídelně v rámci rozpočtu příspěvkové organizace.
 odsouhlasili návrh na uzavření bývalé cesty Osevy od tunelu ke komunikaci Cítoliby –
Zeměchy pro motorová vozidla s výjimkou pěších, cyklistů a zemědělců, kteří obhospodařují
přilehlá pole.
 odsouhlasila návrh na pořízení květinového mobiliáře od společnosti Floravil s.r.o., která
má výhradní zastoupení výrobce pro Česko a Slovensko. Z tohoto důvodu nebylo
požadováno poptávkové řízení, jelikož ostatní firmy na trhu jsou pouze distributoři
společnosti Floravil s.r.o. a jejich cena je navýšená o rabat. Pořízení květinového mobiliáře
je v souladu se schváleným rozpočtem pro rok 2011 a získanou dotaci z fondu T-Mobile na
akci „Rozkvetlá obec“.
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 vzali na vědomí informaci ředitelky Základní školy a Mateřské školy Cítoliby o zvýšení
úvazku kuchařky v kuchyni Školní jídelny z důvodu zvýšení kapacity dětí v Mateřské školy a
se zvýšením počtu strávníků z Cítolib i z okolních obcí.
 vzali na vědomí zprávu ze zápisu dětí do Mateřské školy Cítoliby, který se konal 22.3.2011, o
umístění dětí ve školce je velký zájem nejen u rodičů z Cítolib, ale i z okolních obcí.
K 1.9.2011 je zapsáno 47 dětí.
 odsouhlasili závazné podmínky pro přijetí dětí do Mateřské školy v Cítolibech: přednostně
jsou přijímány děti s trvalým pobytem v Cítolibech, děti zaměstnanců Městyse a školy a děti
v předškolním věku plnící předškolní výchovu ze zákona s trvalým pobytem v Cítolibech.
 vzali na vědomí informaci o uzavření provozu Mateřské školy v době letních prázdnin od
4.7.2011 do 29.7.2011 se souhlasem rodičů.
 odsouhlasili spolufinancování odběru elektrické energie v kostele Sv. Jakuba v Cítolibech
spojeným s provozem věžních hodin ve výši 3 tis. Kč.
 vzali na vědomí informaci o možnosti přemístění předškoláků z Mateřské školy do Základní
školy, pokud bude v souladu se stanovisky Krajského úřadu a hygieny, která si škola
vyžádala a dále na konzultaci se stavebním technikem, který vypracuje předběžný rozpočet
na přestavbu třídy pro předškoláky. Stávajících předškoláků je 13 a mohlo by se přijmout
dalších 11 z okolních obcí, aby byla naplněna kapacita.
 vzali na vědomí protokol z kontroly Finančního úřadu v Lounech zaměřené na kontrolu
čerpání dotací na rekonstrukci Dělnického domu, obnovu zahrady Dělnického domu,
terénní práci v romské komunitě a restaurování kaple sv. Apolonie. Kontrolou nebylo
zjištěno porušení rozpočtové kázně.
 odsouhlasili pořízení dětských prvků na Tyršovo náměstí v maximální hodnotě 35 tis. Kč
z vlastních prostředků městyse.
 odsouhlasili záměr prodeje starého vozidla Multicar M25 obálkovou metodou.
 projednala tři předložené nabídky na restaurování pilíře a sochy sv. Jana Nepomuckého na
Tyršově náměstí pře bývalým Sochorovým statkem a vybrala nabídku pana Lubomíra Váši
s celkovou cenou 85,5 tis. Kč a záruční lhůtou 60 měsíců.
 vzali na vědomí informaci o jednání se zástupci firmy Farm Cítoliby o postupu provedení
úklidu a sanace pozemků za panelovými domy v Zeměšské ulici. Bylo domluveno zahájení
prací dne 15.7.2011 a dokončení maximálně do 5 pracovních dní.
 projednali a schválili upravené vyhlášky o místním poplatku ze psů, za užívání veřejného
prostranství a za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické zařízení povolené
Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu. Ke změně došlo z důvodu změny
ohlašovací povinnosti podle § 14 zákona o místních poplatcích a dále zrušení ustanovení o
prominutí poplatku.
 projednali a schválili zajištění předfinancování celkové realizace projektu Turistický web
mikroregionu Lounské Podlesí v rámci Regionálního operačního programu NUTSII
Severozápad s celkovými náklady ve výši 1.430.400 Kč s DPH. Spoluúčast v 1/9 z rozpočtu
městyse z celkové částky ve výši 23.840 Kč.
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Dotace:
V letošním roce jsme předložili sedm žádostí o dotace, přiznána nám byla dotace od
Ministerstva pro místní rozvoj z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova na
„Restaurování pilíře a sochy sv. Jana Nepomuckého v celkové výši 60 tis. Kč a dotace od Úřadu
vlády České republiky na podporu terénní práce v romské komunitě Cítoliby v celkové výši 100
tis. Kč. Naše žádost Krajskému úřadu Ústeckého kraje z Programu obnovy venkova Ústeckého
kraje na projekt „Oprava chodníku v ulici Chlumčanská“ v celkové výši požadované dotace 184
tis. Kč byla vybrána jako náhradní. Zamítnuty nám byly žádosti o dotace na Dětské hřiště,
Územní plán, Slavnosti 2011, Rekonstrukci hlavního sálu Dělnického domu. Nadále průběžně
čerpáme finanční prostředky z dotačního titulu Aktivní politiky zaměstnanosti dotace od
Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a dotace z Evropských fondů na pracovní místa veřejně
prospěšných prací.

Rozpočet roku 2010
Zastupitelé na 3. zasedání 13.4.2011 projednali a schválili navrhované rozpočtové změny ve
smyslu narovnání položek účelového značení a skutečného čerpání jednotlivých položek
v důsledku zpracování účetní závěrky městyse Cítoliby za rok 2010, v souladu s doporučením
krajských auditorek. Konečný stav čerpání rozpočtu městyse Cítoliby k 31.12.2010 po zahrnutí
rozpočtových změn činí v příjmech 14,897.426,49 Kč a ve výdajích 13,999.455,89 Kč.
Zastupitelé na 4. zasedání 8.6.2011 projednali a schválili žádost o převedení hospodářského
výsledku ZŠ a MŠ Cítoliby za rok 2009 v celkové výši 5 tis. Kč z rezervního fondu do fondu
investičního majetku ZŠ.

Závěrečný účet městyse za rok 2010
Zastupitelé dne 8.6.2011 projednali a s výhradou schválili předložený návrh závěrečného účtu
Městyse Cítoliby za rok 2010, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření městyse
Cítoliby provedeného pracovníky odboru kontroly Krajského úřadu Ústeckého kraje. Dle
zápisu o kontrole byly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky.
Rozpočet městyse Cítoliby k 31.12.2010 po schválených úpravách činil v příjmové části 14.897
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tis. Kč a ve výdajové části 13.999 tis. Kč, přebytkový rozdíl příjmů a výdajů ve výši 653 tis. Kč
byl ve formě finanční hotovostí uložen na účtech městyse. Městys Cítoliby v roce 2010 nevedl
žádnou hospodářskou činnost. Stav finančních prostředků na účtech městyse k 31.12.2010 činil
celkem 4.024 tis. Kč. Městys dle inventarizace k 31.12.2010 disponuje movitým, nemovitým a
finančním majetkem ve výši 46.145 tis. Kč.
Výroční zprávu Základní školy a Mateřské školy Cítoliby o hospodaření školského zařízení v
účetním období 2010 vzalo Zastupitelstvo městyse Cítoliby 10.3.2011 na vědomí a dne 8.6.2011
schválili převod hospodářského výsledku ve výši 33,5 tis. Kč do fondu oběžných aktiv.
Dotace do rozpočtu městyse za rok 2010 činily celkem 5,711 tis. Kč, dotace byly řádně
vyúčtovány a čerpány v následující výši:
 aktivní politika zaměstnanosti – pracovníci na veřejně prospěšné práce – dotace od
Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ve výši 43 tis. Kč a dotace z Evropských fondů ve
výši 630 tis. Kč,
 podpora terénní práce v romské komunitě Cítoliby – dotace od Úřadu vlády České
republiky ve výši 106 tis. Kč,
 výkon státní správy a příspěvek na školství – dotace z Krajského úřadu ve výši 369 tis. Kč,
 dotace na Jednotku Sboru dobrovolných hasičů Cítoliby – dotace od Města Louny ve výši
209 tis. Kč a dále 2.000tis. na zakoupení cisternové automobilové stříkačky; dotace od
Obce Blšany ve výši 11 tis. Kč; dotace od Obce Chlumčany ve výši 21 tis. Kč; dotace od
Krajského úřadu ve výši 26 tis. Kč na činnost, dotace od Ministerstva vnitra České
republiky ve výši 2.000 tis. Kč na zakoupení cisternové automobilové stříkačky
 dotace na volby do Parlamentu ČR ve výši 20 tis. Kč,
 dotace na volby do zastupitelstev obcí ve výši 15 tis. Kč,
 dotace z Programu obnovy vesnice Krajského úřadu Ústeckého kraje ve výši 113 tis. Kč na
rekonstrukci sociálního zařízení v Mateřské škole
 dotace od okolních obcí na pokrytí neinvestičních nákladů na žáky v Základní škole a
v Mateřské škole Cítoliby v celkové výši 62 tis. Kč.

Rozpočet roku 2011
Ekonomka a správkyně rozpočtu městyse předložily návrh rozpočtu pro rok 2011, ve kterém
jsou zahrnuty předpokládané příjmy, které byly pokráceny o 20 %, tak jako v roce 2010. Do
rozpočtu byly zahrnuty i náklady na pracovní místo romské terénní pracovnice, pečovatelky a
pracovníků VPP, které jsou z velké části pokryty dotačními tituly. Dle rozhodnutí RM byly do
návrhu rozpočtu dále zahrnuty příspěvky jednotlivých spolků dle jejich žádostí. Investiční akce
jsou zahrnuty dle rozhodnutí RM 75 a doplněny rozhodnutím RM 1 o akce smluvené koncem
roku 2010 s termínem plnění v roce 2011 a dále investice neuskutečněné v roce 2010 a
převedené do roku 2011. Předložený návrh rozpočtu pro rok 2011 by na Úřední desce vyvěšen
od 29. – 13. 12. 2010. Zastupitelstvo městyse na svém 2. zasedání dne 14.12.2010 schválilo
předložený návrh schodkového rozpočtu Městyse Cítoliby na rok 2011. Příjmová část rozpočtu
činí 7,884.000,- Kč, výdajová část činí 8,749.000,- Kč. Rozdíl ve výši 865.000,- Kč je plně kryt
nerozpočtovanými příjmy (dotace a příspěvky) a dále zůstatkem finančních prostředků
Městyse Cítoliby na běžných účtech.
Zastupitelé na svém 4. zasedání dne 8.6.2011 schválili předložené rozpočtové opatření číslo
1/2011 ve smyslu navýšení příjmové položky o částku 307 tis. Kč na základě přiznání dotace
z Krajského úřadu Ústeckého kraje na státní správu a školství pro rok 2011, a dále rozpočtové
opatření číslo 2/2011 ve smyslu oprav dle skutečných příjmů 175 tis. Kč a výdajů 36 tis. Kč
v návaznosti na přiznané a obdržené dotační tituly – na Sčítání lidu 2011, spoluúčast
spoluúčasti ZŠ a MŠ na akci rekonstrukce sociálního zařízení v budově MŠ a vratky dotací
z roku 2010 na základě jejich řádného vyúčtování.
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Pohyb obyvatel v roce 2010
K 31. prosinci 2010 bylo v Cítolibech hlášeno k trvalému pobytu celkem 1038 obyvatel.
Narodilo se 6 chlapců a 9 děvčátek. Zemřeli 4 muži a 6 žen. Do manželského stavu vstoupilo 7
párů, oproti tomu se 3 páry rozvedly. Přistěhovalo se 87 nových občanů, z toho 42 mužů a 45
žen. Odstěhovalo se 24 mužů a 38 žen. Za tak velkou migrací stojí především pohyb obyvatel
v bývalém Obecním domě.

Stavba Agara Industrial Park Louny
V souladu s Územním plánem městyse Cítoliby je v prostoru „Na Dolíku“ plánovaná výstavba
průmyslového areálu AGARA Industrial Park Louny. Areál se rozkládá na 31 hektarech,
plánována je výstavba 8 hal, které budou pronajímány. V předloženém projektu v textové části
je psáno, že navrhovaný areál bude napojen na stávající komunikaci Průmyslová a místní
komunikaci severně od areálu spojnice Rakovnická – Rybalkova. Při územním řízení v dubnu
letošního roku na Stavebním úřadě v Lounech byl předložen návrh, že jediný výjezd
z průmyslového areálu bude na silnici II/229 Louny - Rakovník, která je již tak dopravně
vytížena. Městys Cítoliby na územním řízení nesouhlasil s touto variantou, protože lze
důvodně předpokládat neúnosný nárůst nákladní i osobní dopravy přes obec. Skutečnost, že
Ředitelství silnic a dálnic České republiky plánuje zrušení mimoúrovňové křižovatky na silnici
II/229 Louny střed, je dalším důležitým faktorem podporující naše zásadní odmítavé
stanovisko. V projektu zpracovaném v prosinci 2008 je plánovaná intenzita dopravy během 24
hodin 1840 vozidel osobních, lehkých nákladních a těžkých nákladních. Proto jsme na jednání
požadovali, aby dopravní situace byla řešena tak, jak je uvedeno v projektu.
Požádali jsme radu města Loun, aby na svém jednání 27.6.2011 revokovala své usnesení z 82.
schůze ze dne 22.7.2009, na které členové rady zamítli vyústění dopravy z průmyslové zóny
do ulice Průmyslová a to i přes to, že silnice byla zbudována z dotačního titulu a předpokládalo
se, že bude sloužit i pro výše uvedený areál. Rada města Loun, na základě zprávy dopravní
komise a našeho požadavku, toto usnesení revokovala. Vyústění dopravy tedy bude do ulice
Průmyslová a místní komunikace na Horizontu a odtud směrem na Prahu a Chomutov. Směr
na Rakovník bude i nadále přes silnici II/229 Louny - Rakovník.
Územní řízení je přerušeno do 31.12.2011 do té doby musí investor a projektant přepracovat
dokumentaci tak, aby bylo vyhověno našemu požadavku. V případě, že se tak nestane budeme
dál trvat na našem zamítaném stanovisku.
Jiřina Nováková, místostarostka

Soutěž „Skleněná popelnice 2010“
Dne 2.6.2011 byly slavnostně vyhlášeny výsledky soutěže
měst a obcí Ústeckého kraje ve třídění odpadů „Skleněná
popelnice 2010“. Vyhlašovatelem soutěže je Ústecký kraj.
Do soutěže obcí jsou automaticky zařazeny všechny obce
v kraji. Zdrojem informací pro hodnocení úrovně sběru
jsou použity údaje společnosti EKO-KOM, a. s. (čtvrtletní
výkazy, roční dotazník), případně další údaje poskytnuté
obcemi. Vzhledem k odlišnostem ve fungování odpadových
systémů v obcích a městech se soutěží ve dvou kategoriích:
města a obce.
Městys Cítoliby se stal finalistou „Skleněné popelnice
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2010“ (10. místo) v kategorii města, což je o to cennější, jelikož jsou hodnotící kritéria pro tuto
kategorii přísnější. Velice si ocenění vážíme a chtěli bychom poděkovat především cítolibským
občanům za to, že tak příkladně třídí a zároveň je vyzvat k ještě větší aktivitě, protože rezervy
určitě ještě máme a tím i šanci být v příštím ročníku Skleněné popelnice ještě úspěšnější.
V letošním roce dojde k rozšíření sběrných míst tzv. hnízd, čímž se pro občany zkrátí
docházkové vzdálenosti. Dále městys zřídil komunitní kompostárnu, čímž ušetříme cca 90 tisíc
Kč ročně. Vzniklý kompost bude využíván nejen pro potřeby údržby obce, ale budou si ho
moci odebírat i občané na své zahrádky.

Vítání občánků
V sobotu 16. dubna 2011 se v předsálí Dělnického domu konalo v pořadí sedmé Vítání
občánků. Členka rady paní Lenka Hronková a místostarostka Jiřina Nováková přivítali do
života 16 miminek a batolat, narozených v době od dubna 2010 do března 2011: devět děvčat a
sedm chlapců. Program si připravily děti z Mateřské školky.

Sbírka pro psí útulek v Jimlíně
Úřad městyse Cítoliby vyhlásil v říjnu loňského roku sbírku pro útulek Jimlín. Občané nosili
staré ručníky a deky pro využití na pelíšky psů a koček odložených v útulku. Dne 18.11.2010
jsme předaly sbírku provozovatelům Jaroslavovi a Davidovi Kubalíkovým a útulek si při té
příležitosti prohlédly. Byly jsme mile překvapeny, jak dobře je o zvířecí obyvatele postaráno a
jak mají krásně a vkusně upravené okolí útulku. Dozvěděly jsme se, že návštěvníci mají
možnost o víkendech vzít pejsky na procházku, čímž jim udělají velkou radost. Děkujeme všem
občanům, kteří se sbírky zúčastnili.
Eva Parkmanová a Eva Horáčková, pracovnice městyse
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Lodí za poznáním až do Saského Švýcarska
Každý rok se snažíme vymyslet atraktivní zájezd pro občany bez rozdílu věku. Letos jsme
naplánovali trasu Děčín – Hřensko – Königstein, zpestřenou plavbou lodí. Jelikož máme již za
ta léta věrné výletníky, autobus se zaplnil téměř okamžitě
a tak jsme pro velký zájem po domluvě se sousední obcí
Líšťany přiobjednali ještě druhý autobus. O adrenalin
jsme měli postaráno již zkraje výletu, jelikož dopravce
nám poslal druhý autobus na méně míst. Cestou jsme se
v Ústí nad Labem připletli k nehodě cisterny a tak jsme do
přístavu dorazili s menším zpožděním. Naštěstí jsme se
všichni stihli nalodit včas a čekala nás hodina plavby
s překrásnou vyhlídkou na okolní pískovcové skály.
V Hřensku mohli výletníci zhruba tříhodinové volno
využít dle svého uvážení. Na výběr měli Pravčickou bránu,
Edmundovu soutěsku, prohlídku Hřenska či možnost občerstvení v několika restauracích,
kavárnách a cukrárnách. Velká část zvolila
návštěvu soutěsky, kde jsme mohli díky vstřícnosti
lodivodů obdivovat roztodivné skalní útvary během
zkrácené 30 minutové plavby. Jinak bychom totiž
potřebovali na návštěvu soutěsky dvojnásobné
množství času.
V půl druhé byl naplánován odjezd na skalní
pevnost Königstein, který však musel být díky
opozdilcům z líšťanského autobusu odložen až na
druhou hodinu. Musím pochválit účastníky
z Cítolib a Loun, kteří již byli všichni přichystáni
v autobuse na minutu přesně. Na Königstein jsme
přijeli kolem půl třetí a tak jsme měli na prohlídku
rozsáhlé vojenské skalní pevnosti necelé tři hodiny času. Zrovna zde probíhalo dobývání
pevnosti Švédy, kterého se zúčastnilo 250 vojáků. K vidění byly vojenské tábory, ukázky
cvičení, zbraně, děla, markytánky. Více jak 400 let stará skalní pevnost, je nejen jedinečným
příkladem evropské pevnostní architektury, ale uprostřed bizarní krajiny Saského Švýcarska
představuje atraktivní cíl pro turisty. Na
skalní plošině ve výši 247 metrů nad hladinou
Labe se nachází více než 50 impozantních
vojenských staveb z dob renesance, baroka a
19. století, a rozsáhlé parky. Do pevnosti se
dá vyjet panoramatickým výtahem, čehož
mnozí návštěvníci využili. Na nádvoří se
prodávala výborná zmrzlina, takže si na své
přišli i mlsalové.
Závěrem bych chtěla poděkovat především
manželům Vorudovým, kteří se zhostili úlohy
průvodců a řidičům Robertovi Kociánovi a
Petrovi Havlíčkovi. Také Vás tímto zvu na
zájezd do vojenského muzea v Lešanech, který se bude konat 17.9.2011. Už teď vymýšlíme
zájezd pro příští rok a doufáme, že nám zachováte přízeň a počasí nám bude přát jako letos.
Eva Parkmanová
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Soutěž o nejkrásnější rozkvetlé okno
Vážení spoluobčané, jak jste si mohli všimnout náš městys zdobí od jara závěsné koše na
lampách veřejného osvětlení, osázené popínavými muškáty. O rostliny se nám
starají pracovníci veřejně prospěšných prací a veřejné služby pod bedlivým
dohledem místního zahradníka pana Vedrala, který nádoby též osázel. Toto
zkrášlení veřejného prostranství si mohl městys dovolit především díky příspěvku
z programu Fondu T-mobile, který nám přispěl na realizaci částkou 42.480,- Kč.
Rozhodli jsme se do zkrášlování obce zapojit i Vás – občany a tak Městys Cítoliby
vyhlásil soutěž O nejkrásnější rozkvetlé okno. Členové kulturní komise nafotili
v minulých dnech Vaše rozkvetlá okna a vybrali z nich 10 nejhezčích. Prvních pět
bude odměněno poukázkou na výběr zahradního zboží v Zahradnictví pana
Vedrala a výherci dalších pěti míst obdrží publikaci Cítoliby. Vyhlášení proběhne
24.7.2011 v 17 hodin v rámci programu Cítolibské svatojakubské pouti na Tyršově náměstí.

Socha sv. Jana Nepomuckého
Socha sv. Jana Nepomuckého byla umístěna v 1 polovině 20. století na prázdný barokní
kamenný sokl na návsi městyse Cítoliby před domy pana Líma a Mockera. V padesátých letech
p. Límová sochu ukryla před komunistickou zvůlí ve stodole svého statku. Protože ji chtěla
ukrýt na ještě bezpečnější místo, oslovila známého svého syna z Prahy, který sochu odvezl na
svou chalupu ve vsi Karlovka na Českolipsku. Ukryl ji na půdě, kde byla později přistavena
koupelna. Tam čekala 50 let zazděná na svůj návrat do Cítolib do podzimu roku 2001, kdy
jsem jí díky korespondenci s Dobromilem Límem vypátrala a posléze přivezla a darovala
městysi s přáním, aby se vrátila zpět na náves tam, kde si ji starousedlíci pamatují.
Věra Pokorná

Základní a mateřská škola
Obě školská zařízení, mateřská škola a základní škola zahájila školní rok 2010/2011 s
jednotným školním vzdělávacím programem, s přívlastkem „tvořivá“. Hlavním cílem je
zapojovat do výchovy a vzdělávání tvořivé pracovní činnosti, naučit žáky pracovat s
nejrůznějšími pomůckami, nářadím, náčiním a zapojovat při samostatné práci vlastní rozum,
zkušenosti a nápady. Základní školní vzdělávací program je rozšířen a obohacen minimálním
preventivním programem, který upozorňuje na možná rizika v chování žáků, aktivní a
plnohodnotné využívání volného času, možnosti zapojení do života obce. Každé školské
zařízení má zpracovaný plán těchto doplňkových aktivit a měsíčně jsou vyhodnocovány.
Sledována je i docházka žáků do školy, sporné případy budou po celý rok řešeny se sociální
komisí Městyse Cítoliby a sociálním odborem Městského úřadu v Lounech.
Říjen probíhal v obou zařízeních v duchu podzimních změn v přírodě, praktických činností
spojených se zazimováním školních pozemků, sbírání přírodnin a jejich využití při výuce,
ověření znalostí ze života zvířat připravujících se na přežití zimy, školní přehlídky praktických
dovedností žáků při zpracování soustředěných přírodnin zakončenou velkou školní výstavou
„Barvy podzimu“ pro rodiče a širokou veřejnost s kulturním vystoupením dětí a žáků.
V předvánoční době se děti seznamovaly s celkovou atmosférou, obdobím příprav, stanovení
povinností jednotlivých členů rodiny a vzájemnou spoluprácí. Ústředním tématem bylo
zpracovat i netradiční materiály do podoby dekorace, vánočního přání, dárku, výzdoby
interiéru školy a školky. Dramatické činnosti souvisely s přípravou živého Betléma a nácvikem
vánočního příběhu o narození Ježíše.
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Nebývá tak zcela zvykem v Cítolibech zapojit se do aktivit naší Základní školy a Mateřské školy
s takovým nadšením a důvtipem, jako to předvedla 21. 12. 2010 místní skupina dobrovolných
hasičů pod vedením pana Šponiara při průběhu školních vánočních trhů, jejichž součástí byl i
bohatý kulturní program dětí a žáků, včetně živého Betléma. Velmi si takové spolupráce
vážíme a moc děkujeme. Věříme, že toto pracovně kulturní setkání nebylo první, ani poslední a
všichni se upřímně těšíme na další. Současně děkujeme i všem pravidelným návštěvníkům a
příznivcům školy, kteří se zúčastňují této akce s letitou tradicí a svým nákupem ocení šikovnost
a zručnost našich dětí a žáků, jež se dlouhodobě v průběhu výuky i v rámci zájmových kroužků
na své vystoupení před veřejností připravují.
V únoru jsme se snažili přiblížit dětem lidové tradice související s obdobím Masopustu,
připomenout řemesla tehdejší vesnice (kovář, pekař, švec, sedlář …), především náplň jejich
činností. Jaké nářadí a náčiní užívali a co bylo produktem jejich výroby.
S příchodem jara byl vzdělávací proces v obou školských zařízení ovlivněn přicházejícími
změnami v přírodě. Zapojili jsme se do projektu nazvaného „Celé Česko čte dětem“. Nejen že
se zájemci o společnou četbu scházejí pravidelně třikrát v týdnu před zahájením výuky a
nejméně půl hodiny se věnují četbě knih ze žákovské knihovny, ale společně diskutují nad
textem, vyjadřují své pocity, předkládají náměty k případné vlastní ilustraci. Práce s knihou je
hlavním doplňkovým tématem ve všech dalších ročnících a vzdělávacích předmětech. V
jednotlivých třídách jsou uspořádány výstavky knih nejznámějších autorů. Žáci si vyhledávají
potřebné informace na internetu a
autorech a ilustrátorech knih, učí
se správně s knihou zacházet
včetně obalu a výroby záložky.
Vlastní ilustrace zdobí nástěnky
na chodbách budovy školy.
Nejmenší žáci vytváří obrázkovou
osnovu, podle které text vypráví.
Žáci četli, vyhledávali ukázky,
zpracovávali
vlastní
ilustrace
například z díla Boženy Němcové,
Karla Jaromíra Erbena, Josefa
Čapka, Karla Čapka, Jaroslava
Seiferta či Františka Nepila.
Od dubna jsou Radou městyse
stanoveny pravidla pro přijímání
dětí do Mateřské školy. Obecně
platným kritériem pro zahájení docházky ve školce vyplývajícího ze schváleného předškolního
vzdělávacího programu je dovršení věku tří let dítěte a dále jsou přednostně přijímány děti
s trvalým pobytem v Cítolibech, děti zaměstnanců Městyse a školy a děti v předškolním věku
plnící předškolní výchovu ze zákona s trvalým pobytem v Cítolibech. Dále informujeme rodiče,
že děti navštěvující mateřskou školu mohou plynule přejít ke vzdělávání do 1. ročníku základní
školy, která není kapacitně vytížena. Velkou výhodou je výuka činnostní metodou, velmi klidné
prostředí, možnost individuálního přístupu a přizpůsobení výuky potřebám žáka. Široká
nabídka doplňkových vzdělávacích a zájmových aktivit s velmi nízkou finanční spoluúčastí
rodičů. Výuka anglického jazyka od 1. ročníku. Zřizovatel přispívá každému žákovi v 1. ročníku
1 000,- Kč na nákup školních potřeb, popřípadě úhradu poplatků za ŠD a zájmové kroužky.
Škola je zpřístupněna všem zájemcům o způsob vedení výuky, úroveň materiálního zázemí a
vybavení jednotlivých ročníků učebními pomůckami. Důležité je vytvoření vlastního názoru po
osobní návštěvě školy, než přejímat názory anonymních osob z ulice.
čerpáno z webových stránek školy www.zscitoliby.eu
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napsali o nás:
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Sbor dobrovolných hasičů Cítoliby
Výjezdová jednotka zasahovala v roce 2010 u celkem 55 případů, z toho bylo 16 požárů, 2 plané
poplachy, 26 technických zásahů, 9 dopravních nehod, 1 prověřovací cvičení a 1 záloha na
stanici. Mezi větší události, u kterých naše jednotka zasahovala, byly například: 19.1.2010
odstranění sněhových převisů na střeše obchodu v ulici Lounská v Cítolibech, 13.4.2010 požár
střechy montovny v podniku Lostr v Lounech,
1.5.2010 zatopený sklep v ulici Sladovnická
v Lounech, 7.8.2010 odstranění padlého stromu na
komunikaci za obcí Brloh směr Divice, 6.9.2010
požár posekaného pole mezi obcemi Chlumčany a
Cítoliby u železniční tratě za zrušenou železniční
stanicí Cítoliby, 26.9.2010 technický zásah –
vyproštění zapadlého nákladního automobilu na
lounském výstavišti, 18.10.2010 požár bývalého
pivovaru v Postoloprtech, 8.12.2010 hromadná
dopravní nehoda šesti nákladní a tří osobních
automobilů na silnici I/7 u obce Chlumčany. Dále
se
členové
výjezdové
jednotky
zúčastnili
pravidelných školení velitelů a strojníků, řidičů a obsluhy motorových pil. Podrobně se o
našich výjezdech můžete dočíst na webových stránkách www.hasicicitoliby.estranky.cz.
Ve spolupráci s Okresním sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska v Lounech se naši zástupci
se zúčastňují pravidelných měsíčních zasedání Rady mládeže, Výkonného výboru, čtvrtletně
Organizačního výboru a Revizního výboru, v loňském roce se též zúčastnili školení a porady
členů revizních komisí v Přibyslavi, krajského zasedání sdružení a volebního zasedání OSDH
v lounském Unionu. Naši členové vypomáhají každoročně 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, dětském dni závodu
FUJIKOKI, cyklistických závodů v průmyslové zóně.
Členové sboru se stejně jako každý rok podíleli na přípravě a zabezpečení akcí pořádaných
Městysem Cítoliby, Nadačním fondem K. B. Kopřivy a Základní a mateřskou školou v
Cítolibech: v únoru 2010 a březnu 2011 na Dětském karnevalu, v květnu 2010 a 2011 na
automotosrazu, v srpnu 2010 při sbírce pro oblasti postižené povodněmi, v září 2010 na
benefičním festivalovém odpoledni v Dělnickém domě, v květnu 2010 a v prosinci 2010 na
koncertech v cítolibském kostele sv. Jakuba a vánočních trzích u školy.
V režii Sboru byly v roce 2010 akce jako: Branný závod O pohár starosty městyse, Pálení
čarodějnice, Staročeské máje a VI. ročník memoriálu Zdeňka Havla, Kreslení zážitků
z prázdnin, Drakyjáda a Lampiónový průvod. Drakyjády 24.
října se zúčastnilo 31 dětí z Cítolib. Počasí přálo dobrému letu
draků a pro zahřátí byl připraven čaj. Děti za dračí lety dostaly
žvýkačky a cítolibští hasiči předvedli, že dokáží vyprostit i
draka, který si z pole zaletěl až na střechu k Makariusům.
Lampionový průvod se vydal na cestu městysem až 3.
prosince a za mrazivého počasí, i přes to se ho zúčastnilo 36
dětí z Cítolib. Děti z kroužku mladých hasičů si lampióny
vyráběly samy, a protože byl předvánoční čas, napsaly děti svá přání Ježíškovi na balón, který
jsme pak společně vypustili.
Valná hromada hodnotící rok 2010 se konala 8.1.2011 v hasičské zbrojnici. Členské schůze se
konají pravidelně každou poslední sobotu v měsíci od 15 hodin a naši zástupci se zúčastňují
pravidelných měsíčních zasedání Rady mládeže, Výkonného výboru, čtvrtletně Organizačního
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výboru a Revizního výboru při Okresním sdružení hasičů Louny. Tradičně jsme absolvovali
zimní soustředění v Koutech nad Desnou v Jeseníkách.
Děti se své první soutěže v letošním roce dočkaly již 8. ledna 2011, kdy se zúčastnily branného
závodu v Oseku – na trať se vydaly celkem čtyři hlídky po pěti dětech a umístily se na 4, 5, 10 a
11 místě. 11. února 2011 si děti namísto obvyklé přípravy v hasičárně užily plavání, hry ve vodě
a relaxuj v Plavecké hale v Lounech.
19. února 2011 jsme vypomáhali městysi s organizací a zajištěním programu Dětského
karnevalu v Cítolibech, jehož se zúčastnilo na stovku dětí v maskách.
9. dubna 2011 ožila cítolibská náves při 2 ročníku branného závodu O pohár starosty městyse.
Závodilo celkem 110 dětí ve 22 družstvech v tradičních i netradičních disciplínách požárního
sportu a branné všestrannosti (střelba, zdravověda, hasicí přístroje, technické prostředky,
topografie, kuželky, lano, uzlování, slalom). V kategorii přípravky
soutěžilo jen družstvo Cítolib, v kategorii mladších žáků získaly
první tři místa hlídky z Cítolib a v kategorii starších žáků byli na
prvním místě Cítoliby, na druhém Litoměřice a na třetím Kryry.
Trasa závodu měřila tři kilometry a vedla z Tyršova náměstí přes
Bažantnici a ulici Na Aleji zpět k hasičárně. Po doběhnutí
branného závodu bylo připraveno pro účastníky zpestření –
závodily dvojice z každého sboru ve slalomu mezi kuželkami
v kolečku a v cíli čekal každý pár půllitr limonády v kelímku
s dvěma brčky. A v dalším závodu si pětice z každého sboru daly
„přetahovanou s hadicí“. Odpoledne byl připraven stejný závod pro
vedoucí a rodiče, z mladých hasičů se stali rozhodčí (kteří byli
přísní a neúplatní!!!). I tento závod sklidil velký úspěch.
Dne 16. dubna 2011 od ranních hodin bylo zahájeno čištění požární nádrže na Tyršově náměstí
v Cítolibech. Na čištění se podílela jak výjezdová jednotka SDH Cítoliby ale také zaměstnanci
obce Cítoliby, kteří pomáhali s úklidem dna od kamení a nánosu, a také mimo jiné rybáři, kteří
pomohli s vylovením nasazených ryb. Bylo nalezeno i 5 živých raků, kteří byli společně s
rybami vypuštěni zpět do vyčištěné požární nádrže. Čištění, které trvalo od ranních šesti hodin,
trvalo 25 lidem zhruba 5 hodin, během kterých byla nádrž vypuštěna, vyloveny ryby, vyčištěno
dno od usazenin, kamenů a různých předmětů které byly do nádrže naházeny, umyty a
vyčištěny stěny od usazenin, uzavřeno a utěsněno stavidlo a opětovně vypuštěny ryby do
nádrže. Po vyčištění nádrže, nadešla ta méně zábavná práce, kterou byl úklid všech použitých
věcí. Ale i to se všechno zvládlo a v 15 hodin bylo hotovo. Tímto děkujeme všem zúčastněným,
kteří se podíleli na čištění požární nádrže, a věříme, že až se bude nádrž někdy opět čistit, tak
se sejdeme opět tak v hojném počtu.
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Děti se též 16. dubna 2011 zúčastnily soutěže v Libočanech, kde se umístily na 5. místě v závodě
60 m překážek, útok požárních dvojic a štafeta 4 x 60 m. V soutěži jednotlivců, kategorii
starších dívek první místo získala Pavlína Rybková a 5. místo Eliška Vrbová.
Ze soutěže v požárních dvojicích a požárním útoku dne 24. dubna 2011 v Obrnicích si starší
žáci přivezli druhé místo a mladší žáci třetí místo.
30. dubna 2011 se před hasičárnou konal tradiční rej čarodějnic a čarodějů, kterými se to tu jen
hemžilo i přes nepřízeň počasí. Akci moderovala čarodějnice Duhomíra (Jitka Holubová),
které asistoval nejen její pomocník Huhla, ale i ostatní všem již dobře známé kolegyně
čarodějky. Odměnu za kostým dostalo celkem 78 dětí a čarodějnici se i přes déšť podařilo
spálit, ostatně déšť nám nezabránil ani v opékání špekáčků.
14. května 2011 děti soutěžily v požárním útoku a štafetě požárních dvojic v Košticích.
Staročeské máje se konaly 21. května 2011, po vsi jsme zahráli celkem 69 svobodným
děvčatům, nejstarší občance paní Martě Mucskové (99 let) a nejmladší občance Sofii Novákové
(1 týden). Besedu si pod Májí zatančilo 20 párů nejen mladých lidí ale i docela malých dětí.
Počasí nám přálo, všichni se dobře bavili a celá akce se nad míru vydařila, což nás těší, protože
jak o nás napsali ve Svobodném hlasu „Staročeské máje v Cítolibech patří k nejkrásnějším na
okrese.“ Všem sponzorům a přispěvatelům tímto srdečně děkujeme za podporu. Letošní ročník
byl podpořen i finančním příspěvkem získaným v soutěži Vesnice roku za rozvíjení lidových
tradic.

Výjezdová jednotka od začátku roku 2011 až dosud zasahovala již u celkem 39 případů, z toho
bylo 12 požárů, 3 plané poplachy, 17 technických zásahů a 7 dopravních nehod.
Blanka Hejlíková, jednatel SDH

Natáčení v Cítolibech
14. dubna 2011 jste na Tyršově náměstí mohli vidět více či
méně známé tváře při natáčení reklamy na Krušovické pivo –
ovšem jen zasvěcení si při tak krátkém čase, který reklama
trvá stihnou všimnout zámeckých vrat, budovy školy, fary,
vodárny či schodů ke kostelu, které se mihnou v pozadí
pijáků tohoto moku. Filmaři určitě zaujali nejen místní děti,
ale i dospělé, kteří natáčení přihlíželi.
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Sportovní klub Cítoliby
Zpráva o činnosti SK Cítoliby – oddíl kopané - v sezoně 2010/2011
Po podzimní části soutěže dospělých A jsme vedli tabulku okresního přeboru. Druhou část
sezóny jsme proto zahájili už koncem ledna, abychom byli dobře připraveni na jarní část
soutěže. Zúčastnili jsme se zimního turnaje Fotbalového klubu Louny, kde jsme skončili
celkově čtvrtí, když obsazení turnaje bylo z vyšších soutěží. Do jarní části jsme vstoupili výhrou
na hříšti našeho největšího soupeře a vybudovali si tak několikabodový náskok, který jsme
udrželi až do konce sezóny a tím se stali přeborníky okresu a současně postoupili do vyšší
soutěže -1B. třídy. Naše B mužstvo dospělých skončilo šesté a splnilo to, co od něj očekáváme.
Dorostenci hrající krajskou soutěž nejdéle, se umístili sedmí - v konkurenci čtrnácti mužstev.
Starším žákům, kteří v okresním přeboru skončili na nepostupovém místě, se také podařilo,
pro nedostatek přihlášených družstev do okresního přeboru, zúčastnit se vyšší soutěže. A po 15
letech se vracíme i s týmem žáků do soutěže krajské.

Starší přípravka (10-11 let) skončila 3. v okresním lounském přeboru. Jarní kola hrála
finálovou skupinu společně s okresem Chomutov, celkově skončili čtvrtí z 15 družstev obou
okresů, ale výsledky nejsou to hlavní, co od nich očekáváme, nejdůležitější je to, aby dostávali
stejnou příležitost hrát zápas všichni, kdo mají fotbal rádi a mohli pracovat na svém
zdokonalování. Mladší přípravku (6-9 let) jsme do soutěží přihlásili prvním rokem a ta hned
předvedla velice úspěšnou sezónu. Na podzim i na jaře sehráli vždy 8 turnajů a celkově z 8
družstev skončili na krásném 4. místě. Bližší informace o mladší přípravce najdete na jejich
internetových stránkách www.mpcitoliby.estranky.cz, kde si také můžete prohlédnout jejich
fotogalerii z jednotlivých turnajů.
Nenechali jsme zahálet ani ty nejmladší, kterým se na hřišti v Cítolibech líbí, využili jsme jejich
zájmu a založili takzvanou - předpřípravku - děti mladší 6 let. Celkově to byla nejúspěšnější
sezóna v historii cítolibského fotbalu a jsme velice hrdí na práci s mládeží a zájem rodičů.
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V areálu našeho hřiště se snažíme stále něco zlepšovat, jak pro hráče, tak pro příznivce
cítolibského fotbalu. Letos se nám podařilo upravit chodník před kabinami, včetně nového
zábradlí na jižní straně hřiště. V současné době natíráme stožáry pro ochranné sítě za obě
branky, které následně budeme nové věšet. Největší starosti máme s ukládáním posekané
trávy. V dubnu se vyměnil nájemce restaurace Sport, která je součástí Sokolovny. Ten provedl
celkovou rekonstrukci vnitřních prostor, včetně sociálního zařízení a vytvořil příjemné
posezení pro místní občany. Připravuje se na pořádání různých sportovních, ale i kulturních
akcí. V plánu má také opravu fasády, aby vzhled restaurace byl stejně pěkný i zvenku. A co nás
ještě trápí - výměna střešní krytiny a některých latí přímo na Sokolovně, tato akce zatím vázne
na financích. Další informace o naší činnosti najdete na www.skcitoliby.estranky.cz
Bláha Svatopluk, předseda SK

Cítolibský sraz automotoveteránů
Spolek přátel a příznivců automotoveteránů Cítoliby uskutečnil druhý ročník srazu
automotoveteránů za podpory městyse Cítoliby a sponzorů viz.www.veteranicit.estranky.cz.
Díky půlročním přípravám a objednanému počasí se v sobotu 28.5.2011 sjelo do Cítolib na 120
registrujících účastníků srazu. A zhruba 400 lidí tak mohlo mlsně obcházet kolem
nablýskaných veteránů Tatrovky, Pragovky, Aerovky, Populár a dalších skvostů včetně
motorek. Od rána tak měli všichni zúčastnění možnost volby nej nej veterána a určitě to nebyla

lehká volba! Krásné zázemí nám vytvořila restaurace Dělnický dům a její zahrada. Pro vozidla
bylo naklizeno prostranství parkoviště a prostory za nákupním střediskem Jednoty. Všichni
registrovaní dostali tašky s hezkými dárky a upomínkovými předměty a propagačním
materiálem Cítolib. Dále oběd a pití zdarma. V 12.30 hodin se rozjela spanilá jízda pod
doprovodem Cítolibských hasičů, motorkářů a za účasti dopravní policie. Jízda vedla na Nový
hrad v Jimlíně, kde byla asi hodinová přestávka na prohlídku zámku. Poté se přes Hřivice,
Zbrašín a Líšťany vrátili účastníci jízdy do Cítolib. Po návratu probíhaly recesistní soutěže pro
malé i velké, kde nechyběla legrace, ale i napětí a každý byl náležitě oceněn. Celý den včetně
počasí byl úžasný a všichni byli nadšení, tak nastal v 17 hodin zlatý hřeb dne a to vyhodnocení
nej nej podle toho jak sami lidi volily. V kategorii osobní auta vyhrál pan Škuthan se s vozem
20

BUICK 1916, druhé místo patřilo panu Konáškovi s vozem TATRA 12 a třetí místo panu
Česalovi s vozem ŠKODA POPULÁR. V kategorii motorek vyhrál pan Kabourek s motocyklem
JAWA 500 OHC, druhé místo patřilo panu Fridovi s motocyklem JAVA 350 OHV a třetí místo
paní Vodičkové s motocyklem ČZ 125. V poslední kategorii terénních vozidel vyhrál pan
Jidřich s vozem JEEP WILIS, druhé místo patřilo panu Postlovi s vozem GAZ 69 a třetí místo
panu Kolaříkovi s vozem DKW MUNGA. Výhercům předával poháry, věcné ceny a publikace
Cítolib starosta Petr Jindřich spolu s pořadateli Petrem Renčem a Renátou Postlovou. Celý
sraz profesionálně odmoderoval Roman Wasserbauer. Dále pokračovala do nočních hodin
volná zábava s muzikou. Sraz se povedl s ohromnou kladnou odezvou a už teď se moc těšíme
na příští rok a věříme, že další ročník bude jen a jen lepší. V prodeji je DVD ze srazu. Dotazy a
objednávky na gmatej@seznam.cz. To vše by ale nešlo nebýt bodrého kolektivu a všech, kteří
se jakýmkoliv způsobem podíleli na organizaci. Ještě jednou za podporu Městysi Cítoliby a
sponzorům veliký dík!!!
Petr Renč

Nadační fond K. B. Kopřivy
V roce 2010 se nadační fond zaměřil na organizování dvou kulturních akcí a průvodcovskou
činnost po místních památkách.
První kulturní akce se uskutečnila 21. května v kostele sv. Jakuba Většího koncertem
Pěveckého sdružení severočeských učitelů Most. Tento pěvecký sbor, založený v roce 1923, měl
podporovat vlastenecké tendence a Český živel v pohraničí. Jeho repertoár se postupně
rozrostl z lidové písně na hudbu světových klasiků, hudbu duchovní a vánoční. Je znám v
Severočeském kraji i mimo něj. Po umělecké stránce je odborníky vysoce hodnocen.
Osmnáctičlenný mužský sbor, vedený sbormistrem Vlastimilem Podlenou, zazpíval duchovní
skladby českých a evropských autorů. Škoda, že tento špičkový pěvecký sbor vyslechlo pouze
18 posluchačů. Příčinou malé účasti byl pravděpodobně obsah koncertu – duchovní hudba.
Druhá kulturní akce se uskutečnila v sobotu 18. prosince, rovněž v kostele sv. Jakuba Většího.
Na předvánočním koncertě „Zvěstujem vám radost „ (použit název skladby českého barokního
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skladatele Matěje Václava Šteyera – 1630–1692) převažovaly vánoční skladby českých autorů,
např. „Spi, spi neviňátko„ od Jakuba Jana Ryby a české lidové vánoční koledy. Vánoční
atmosféru posluchačům zpříjemnili zpěváci Kateřina Štolová – soprán a Miroslav Sochr –
tenor. Hudební doprovod zajišťovali Martina Podaná – varhany a Miloslav Wainer – housle.
Všichni účinkující učí v Základní umělecké škole v Lounech. Přes nepříznivé počasí (byl 12
stupňový mráz a 15 cm sněhu) se koncertu zúčastnili 53 posluchači. Z tohoto počtu bylo kolem
10 posluchačů z okolních obcí a jeden dokonce v tomto počasí přijel na kole až z Černčic.
Umělce slyšel u nich, v Černčicích, a chtěl je slyšet ještě jednou. Moc se mu líbili. Celý
promrzlý přivázal kolo k hřbitovním vratům. Aby se zahřál, pomáhal ve sněhu prohrabat
cestičku od kostela k místní komunikaci.

Na přání romské poradkyně zajistil nadační fond prostřednictvím člena správního výboru v
pátek 3. prosince pro romské děti a jejich rodiče výklad legend o sv. Mikuláši, sv. Barboře a
vzniku Vánoc. Vše probíhalo jako součást Mikulášské nadílky pro místní romské děti. Malý sál
Dělnického domu byl zaplněn téměř do posledního místa.
V době turistické sezony se projevil zvýšený zájem o cítolibské umělecké památky a hudbu
cítolibských mistrů 18. století. V době od května do konce října shlédlo památky celkem 245
návštěvníků z toho 19 bylo z Cítolib a 226 z jiných míst.
Pro zájemce o památky a cítolibskou hudbu zajistil Nadační fond Karla Blažeje Kopřivy
průvodcovství spojené s výkladem, kterého se ujal člen správního výboru. Připravil pro ně
vycházku po návsi, kde je seznámil s legendami k jednotlivým sochám a vysvětlil symboliku a
vznik dvou sloupů Nejsvětějších Trojic. Před vstupem do kostela upozornil na výjimečné
uspořádání soch Víry a Chrona, obsahující alegorii moralit o marnosti a dočasnosti
pozemského života (vanitas vanitatum – marnost nad marnost, což je citát z bible). V kostele
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návštěvníci vyslechli legendu o sv. Jakubu vč. jeho života a smrti v Palestině, o jeho významu
jako světce pro Španělsko, poznali plastiky z dílny Matyáše Bernarda Brauna a shlédli oltářní
obraz od Václava Vavřince Reinera „Kázání sv. Jakuba„. Zvláštní pozornost byla věnována
čtyřem světlonošům z dílny Matyáše Bernarda Brauna a jejich účast na výstavách v tuzemsku i
v cizině. Přítomní se zajímali o zvláštní tvar svícnů u čtyř světlonošů. Jejich zájem byl
uspokojen odpovědí o návaznosti na řeckou mytologii.
Ve čtvrtek 25. května navštívilo městys 50 účastníků zájezdu, který pořádala lounská pobočka
Spolku rodáků a přátel města Loun a blízkého okolí. Přítomni byli lounští rodáci žijící dnes v
Praze a někteří v současnosti v Lounech. Dopoledne si v malém sále Dělnického domu
vyslechli výklad o historii městyse a o
významném hudebním období 18. století.
Po společném obědě v místní restauraci „
Na Rychtě „ následovala procházka po
návsi spojená s výkladem k jednotlivým
památkám. Mezi přítomnými byl i
cítolibský rodák, hudební skladatel PhDr.
Zdeněk Šesták. Po prohlídce Cítolib odjeli
účastníci zájezdu do Dolního Ročova, kde
se
seznámili
s
památkami
v
augustiniánském klášteře a vyslechli
varhanní koncert cítolibského rodáka Karla
Blažeje Kopřivy v podání paní Marie
Šestákové.
Odpoledne téhož dne přijelo do Cítolib 40
studentů dějin umění pod vedením
profesora PhDr. Víta Vlnase PhD. Za
přítomnosti člena nadačního fondu si
studenti prohlédli památky v kostele. Jedna
studentka přednesla svou seminární práci
na téma „Barokní památky v Cítolibech„.
Potom měl profesor Vlnas pro studenty
odborný výklad k plastikám z dílny Matyáše
Bernarda Brauna a následně požádal člena
správního výboru o výklad k cítolibským
mistrům 18. století.
V sobotu 26. června se pouze památkám v kostele sv. Jakuba věnovalo 45 účastníků zájezdu z
Peček a Poděbrad. Vedoucí zájezdu přečetl přítomným stručnou historii městyse, věnoval se
uměleckým památkám a hudební historii Cítolib. Svůj výklad čerpal z knih PhDr. Roedla a
PhDr. Šestáka. Po výkladu si na vlastním přístroji přehráli dvě skladby: Allegro ze Sinfonie ex
A od Jana Adama Galiny a Aria in Dis od Karla Blažeje Kopřivy. Mimo vlastní program si navíc
přáli shlédnout jednotlivé památky na návsi včetně výkladu k nim.
V neděli 27. června od 16.00 hod. byla nadačním fondem pro cítolibské občany uspořádána
procházka po cítolibských památkách spojená s výkladem. Zúčastnilo si jí pouze 19 občanů.
V pátek 10. září navštívila Cítoliby Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, která pořádala pro
40 účastníků třídenní zájezd po lounsku Na ukončení zájezdu krátce (na půl hodiny) navštívila
Cítoliby. Účastníci již měli informace o historii i uměleckých památkách Cítolib. Pro pozdní
příjezd (v 18.30 hod.) a únavu z vykonané cesty nemohli již shlédnout vše. Byli překvapeni
uměleckými památkami městyse, chtěli vidět více, ale pozdní hodina jim to neumožnila.
Loučili se slovy: „Do roka a do dne opět v Cítolibech„.
Ve středu 27. října navštívilo městys 26 členů Senior klubu z Loun. V malém sále Dělnického
domu byli seznámeni s historií městyse. Potom následovala společná procházka po památkách
včetně kostela sv. Jakuba Většího.
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Účastníci všech zájezdů shodně konstatovali, že obec je čistá a upravená. Postrádali pouze
objekt, který by byl věnován historii a významným osobnostem městyse tak jak je tomu v
jiných místech.
Mimo dospělé návštěvníky shlédlo na vlastivědném výletě památky v kostele sv. Jakuba
Většího 25 dětí z 8. Základní školy v Lounech.
Při psaní tohoto příspěvku jsem si vzpomněl na článek Alberta Förstera „DOBA BAROKA NA
LOUNSKU„, uveřejněný ve „VLASTIVĚDNÉM SBORNÍKU OKRESU LOUNSKÉHO„ z března
1932. V uvedeném článku popisuje stavební ruch na lounsku po třicetileté válce. Vše, co se
tehdy nově stavělo nebo opravovalo, bylo provedeno v barokním slohu. Stavební činnost byla
prováděna v Lounech, Dolním Ročově, Černčicích, Třtěně, Touchovicích a v Cítolibech. V
jednotlivých obcích popisuje obnovované objekty. Téměř jednu stránku věnuje Cítolibům. U
Cítolib se zmiňuje o jednotlivých barokních památkách a uvádí: „Vše to svědčí o uměleckém
vkusu a citu hrabat ze Schützenu a Pachtů z Rájova, kteří počátkem osmnáctého století vše
uvedené k výzdobě svého sídla zříditi dali. Zámek a zámecký park cítolibský v době oné
přirovnáván byl ke Kuksu u Dvora Králové, nádhernému sídlu pověstného hraběte Šporka.
Výzdoba zámeckého parku a zámku cítolibského označována tehdy co - pohádka a svět,
vytesaný z kamene. Balustráda terasy, cesty, obruby záhonů, pilíře schodů – vše pokryto bylo
sochami a sousošími, ať tančícími, laškujícími či snivě zamyšlenými skupinami amorů,
šklebících se trpaslíků, nebo zjevy pohanských božstev“. V závěru svého hodnocení uvádí:
„Málo však z toho všeho zbylo do naší doby. Mnoho bylo odvezeno do Neuvaldeku u Vídně,
zbývající pak zubem času zničeno.“ K tomuto hodnocení je vhodné dodat: „Važme si toho, co se
nám dochovalo z minulosti, a nedopusťme další znehodnocení památek. Jiné obce litují, že
něco podobného nemají“.
Jaroslav Bárta

Neobvyklé vyvrcholení
Svatojakubské poutě v Cítolibech
Ve dnech 23.-25.7.2010 probíhala v Městysi Cítoliby tradiční Svatojakubská pouť. Přestože
jsem v zde vyrůstal, nepamatuji si tolik atrakcí, vystoupení a muzik, jako letošního roku.
Ovšem vyvrcholení této tradice tématice poutě sice neodpovídalo, ale svým kulturním
významem rozhodně patří mezi špičkové akce nejen místní,
dokonce státní priority!
Cítolibský rodák, muzikolog a hudební skladatel PhDr. Zdeněk
Šesták s výkladem reprodukoval souhrn svých posledních skladeb
z právě vydaného CD s názvem „Orchestrální skladby“.
CD obsahuje skladby Paměť (symfonická variační freska), Koncert
č. 1 (pro housle a orchestry dechových nástrojů), Symfonie č. 6
„Věčný nepokoj srdce“, Euripides (dramatická variační freska),
Koncert pro violu „Sokratovské variace“ a Symfonie č. 5
„Chronos“. Tyto skladby byly nahrány v provedení sólistů Antonína
Nováka – housle, Pavla Jandy – viola, Symfonického orchestru
Českého rozhlasu s dirigenty Ondřejem Kukalem, Jiřím Pinkasem,
Markem Šticlem, České filharmonie s dirigentem Zdeňkem
Mácalem, Moravské filharmonie Olomouc s dirigentem Jaromírem
Nohejlem, Symfonického orchestru hlavního města Prahy s dirigentem Jiřím Malátem.
Za krásný večer Zdeňkovi Šestákovi všichni milovníci umění – zejména hudby, děkují! A
protože se letos dožije 85 let, přejeme mnoho zdraví, spokojenosti i další pokračování v krásné
tvorbě!
Ing. Karel Šedivý, Ústí nad Labem 9.8.2010
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Zdeněk Šesták a antika
Podzim roku 2010 byl neobyčejně bohatý na koncerty z díla Zdeňka Šestáka, jimiž jeho
kolegové muzikanti vzdávali hold tomuto přednímu soudobému skladateli, neobyčejně
vzdělanému a skromnému člověku. Dvořákova síň Rudolfina, Koncertní síň Hlaholu, Kostel sv.
Vavřince, Tereziánský sál břevnovského kláštera, Sál Martinů Lichtenštejnského paláce, zde
všude zněla šestákovská osobitá hudba. Když jsem 10. prosince předával svému příteli
Zdeňkovi gratulaci, napadla mě myšlenka, přiblížit pohled na jednu část jeho rozsáhlého díla i
ostatním posluchačům a čtenářům.
K antice, její filozofii, mytologii i mravním zásadám obrací Zdeněk Šesták pozornost již od
studentských let, mimo jiné i díky osobnosti profesora Josefa Patočky, který významně působil
na studenty Filozofické fakulty. Je proto samozřejmé, že nabyté poznání autorsky zúročuje ve
své pozdější tvorbě.
Patří sem především vokálně symfonický fragment Fatum (Osud) pro mezzosoprán, bas,
smíšený sbor a orchestr z roku 1983, inspirovaný Sofoklovou tragédií Antigoné. Sofoklés,
starořecký dramatik, autor 123 tragédií, z nichž se zachovalo pouze 7, ji napsal asi roku 442
př.n.l.. Kreón, král thébský, zakázal pohřbít tělo Poyeneika, bratra Antigoné jako trest za to, že
přitáhl proti Thébám s cizím vojskem. Antigoné se však rozhodne přes Kreónův zákaz
Polyneikovo tělo pohřbít. Z nařízení krále je pak dívka zaživa zazděna ve skalní kobce. Tato
tragédie je námětem rozsáhlé třívěté skladby, především střední části s názvem Drama. Je zde
hudebně zpracován zápas člověka s nepřízní osudu, zápas autoritativních rozhodnutí vládců
proti nepsaným zákonům lidství a morálním příkazům, je to konflikt moci a oběti. „Mnoho je
na světě mocného, nic však mocnějšího člověka. … Kdo zákonů své otčiny dbá i přísahou
posvěcených práv, ten povznáší vlast; však ten je vlasti nehoden, kdo směle zlu se oddává.“
Drama je předznamenáno 1. větou – Introitus, navozující následující atmosféru až mysticky
působivě. Poslední 3. věta – Postludium je velice smutnou hudbou přednášenou sólovou
violou a končící smířlivými tóny doprovázejícího smyčcového orchestru.
Další mistrovskou skladbou s tématikou antiky je Koncert pro violu, s podtitulem „Sokratovské
meditace“ z roku 1982. Touto skladbou uctil Zdeněk Šesták památku svého učitele profesora
Josefa Patočky, jehož osud, podle slov autora: „… se podobá osudu antického filozofa, i on byl
osočován z toho, že kazí mládež, a proto byl i on nucen vypít kalich hořkosti až do svého
trpkého konce.“ Sokratés (469-399 př.n.l.) je pokládán za jednoho z největších představitelů
nejenom antické, ale i evropské filozofie, na rozdíl od svých předchůdců, kteří pátrali po
původu a příčinách světa, soustředil svůj zájem na záležitosti člověka a společnosti. Největším
přínosem je jeho metoda dotazování, nazývaná sokratovská. Byl přesvědčen, že lidé chybují
hlavně proto, že nedovedou správně používat svůj rozum a že jednají podle svých domněnek,
místo aby se snažili skutečně poznávat. Pro vnitřní varující hlas, užíval Sokratés pojem
daimonion. Názvy jednotlivých vět koncertu jsou převzaté ze sokratovské filozofie: 1.
Anamnesis – rozpomínání, 2. Daimonion – vnitřní hlas, 3. Mania – tvůrčí zaujatost,
posedlost, vášeň.
Antika je 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 roku, doprovázených klavírem. Jsou to virtuosní party a interpreti si je přímo
živočišně užívají. K vysvětlení uvádím několik poznámek k jednotlivým částem. 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 Feidás.
Výjev znázorňuje vznik rolnictví, kdy nahý chlapec Triptolémos dostal od bohyň klasy a naučil
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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
Hefaistovi a ochránkyni města, bohyni Athéně, vybudovaný roku 449 př.n.l.. Héfaistos byl
v řecké mytologii bohem ohně a kovářství.
Ing. Jiří Veselý, Praha

Kultura v obci
Benefiční festivalové odpoledne, aneb vzpomínka na Milenku
Drakyjáda
Projektový den „Barvy podzimu“ v Základní škole
Odpoledne nejen pro seniory s podtitulem „dejte si Dvořáka“
Rozsvícení vánočního stromu
Mikulášská nadílka pořádaná romskou asistentkou
Zájezd na Vánoční trhy do Drážďan
NF K. B. Kopřivy – koncert „Zvěstujem vám radost„
Školní vánoční trhy před Základní školou
Turnaj neregistrovaných – stolní tenis – Sokolovna
Dětský karneval v Sokolovně
Zájezd do Mosteckého divadla na představení U pokladny stál
Branný dětský závod SDH – O pohár starosty městyse – 2. ročník
Vítání občánků
Pálení čarodějnice
Staročeské máje
2. Cítolibský sraz „Automotoveteránů“
Dětský den
Rybářské závody v Bažantnici
Zájezd Děčín – Hřensko – Königstein

18.9.2010
24.10.2010
25.10.2010
27.11.2010
28.11.2010
6.12.2010
11.12.2010
18.12.2010
21.12.2010
2.1.2011
19.2.2011
1.4.2011
9.4.2011
16.4.2011
30.4.2011
21.5.2011
28.5.2011
4.6.2011
19.6.2011
25.6.2011

Připravujeme:
Letní slavnosti – Cítolibská svatojakubská pouť
Fotbalový turnaj o pohár starosty městyse a memoriál Václava Karbana
Kreslení zážitků z prázdnin a VII. Ročník Memoriálu Zdeňka Havla
Zájezd do vojenského muzea v Lešanech
Drakyjáda
Zájezd do Litoměřic na Zahradu Čech
Zájezd do Prahy na muzikál Kat Mydlář (vyprodáno)
Koncert Nadačního fondu v kostele sv. Jakuba
Posezení pro důchodce
Rozsvícení vánočního stromu
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22.-24.7.2011
13.-14.8.2011
10.9.2011
17.9.2011
21.9.2011
22.9.2011
1.10.2011
15.10.2011
5.11.2011
27.11.2011

K zakoupení na úřadu městyse
Pohlednice Cítolib á 3 Kč - staré / á 5 Kč – nové / á 10 Kč - velké
Publikace CÍTOLIBY od Bohumíra Roedla á 180 Kč
Publikace Musica Antiqua Citolibensis od PhDr. Zdeňka Šestáka á 270,- Kč
Komplet 4 CD hudby cítolibských mistrů á 499 Kč, CD Musicae Fons Aureus á 100 Kč
Turistická známka č. 1365 Cítoliby á 30 Kč, Turistická karta á 25,- Kč
Letecké snímky městyse á 200,- Kč a 250,- Kč
Kalendář Mikroregion Lounské podlesí na rok 2011 (týdenní) á 80,- Kč
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Užitečné informace
ÚŘAD MĚSTYSE v Cítolibech, Zeměšská ul. 219, 439 02 Cítoliby
kancelář ÚM – E. Parkmanová, (B. Hejlíková – tč.MD), E.
415 691 134
Horáčková
starosta P. Jindřich, místostarostka Jiřina Nováková
415 653 455
fax
415 653 457
pracovnice pro romské záležitosti K. Skopcová
605 938 660
e-mailová adresa:
urad@obec-citoliby.cz; podatelna@obec-citoliby.cz
internetové stránky:
www.obec-citoliby.cz
úřední hodiny:
pondělí a středa
07:30 – 12:00; 13:00 – 17:00 hodin
Na Úřadě městyse funguje oddělení ztrát a nálezů – informace v kanceláři.

telefonní kontakt:

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

knihovna@obec-citoliby.cz
čtvrtek
pondělí a středa

15:00 – 18:00 hodin
13:00 – 17:00 hodin

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

Mgr. Jana Vurbsová, ředitelka
vurbsovajana@seznam.cz

415 691 259

Ke Hřišti 349, 439 02 Cítoliby
telefonní kontakt:

Iva Fixová, vedoucí školní jídelny

415 691 120

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

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

Tomáš Krejcar, vedoucí pošty
415 691 135
pondělí – pátek
08:00 – 11:15; 14:00 – 16:45 hodin

OHLAŠOVNY POŽÁRU v Cítolibech
Havel Pavel
Šponiar Miroslav
ÚM Cítoliby

415 691 053
728 477 034
415 691 134

SBĚRNÝ DVŮR:
v prostoru za ocelokolnou:

středa
neděle

17:00 – 18:00 hod
15:00 – 17:00 hod

Louny, Poděbradova 2384

po – ne

08:00 – 18:00 hod

pouze zelený odpad a barevné pytle na
tříděný odpad
200 kg objemného odpadu ročně na
osobu, 4 ks pneu ročně na osobu, tříděný
odpad, zelený odpad, nebezpečný odpad

SLUŽBY ÚM a POPLATKY:
Poplatek za odvoz 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.

ÚM dále poskytuje tyto služby za poplatky:
sekání křovinořezem
práce malotraktorem bez přívěsu / s přívěsem
práce s použitím výsuvného žebříku
práce drtiče zeleného odpadu
dopravné Multicar
naložení 1 t materiálu
hlášení v místním rozhlase
pronájem předsálí Dělnického domu
zapůjčení setu stolu a 2 lavic

200 Kč / hod
200 Kč / hod
300 Kč / den
100 Kč / hod
14 Kč / km
150 Kč / t
30 Kč / hlášení
150 Kč / hod nebo 700,- Kč / den
100 Kč / set / den

Cítolibský zpravodaj 1/2011, roč. 16. Vydává Úřad městyse Cítoliby, neprodejné. Redakce Blanka Hejlíková, Věra Pokorná.
Tisk AKORD Chomutov.
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