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Informace Úřadu městyse
Volby do zastupitelstva městyse
Ve volbách do zastupitelstva městyse Cítoliby, které se konaly ve dnech 20. - 21. října 2006,
mohli cítolibští občané volit své zastupitele z celkem 45 spoluobčanů kandidujících za 2
sdružení a 1 politickou stranu. Ze 784 voličů zapsaných ve volebním seznamu se jich k volbám
dostavilo 485, což je 61,86 %.
Za Sdružení nezávislých kandidátů – Budoucnost byli zvoleni: Vladimír Šebánek 179 hlasy,
Petr Kučera 166 hlasy, Stanislav Roubal 164 hlasy, Bohumil Zapletal 147 hlasy se 27.10.2006
vzdal mandátu, Alenka Špeciánová 146 hlasy jako náhradník. Za Sdružení nezávislých
kandidátů – Za Cítoliby krásnější byli zvoleni: Jiřina Nováková 250 hlasy, Václav Karban 243
hlasy, Věra Pokorná 238 hlasy, Josef Neudert 224 hlasy, Ivan Borl 223 hlasy, Lenka Hronková
215 hlasy, Svatopluk Bláha 186 hlasy. Za Občanskou demokratickou stranu byli zvoleni:
Jaromír Makarius 191 hlasy, Petr Jindřich 154 hlasy, Alena Petržilková 129 hlasy, Miroslav
Šponiar 125 hlasy.
Noví zastupitelé se sešli na svém ustavujícím zasedání ve středu 1. listopadu 2006 v 18.00
hodin na předsálí Dělnického domu v Cítolibech. Zasedání bylo přítomno i 61 občanů.
Uvolněným starostou obce byl zvolen Petr Jindřich, neuvolněným místostarostou Ing. Petr
Kučera, kteří jsou zároveň členy Rady městyse. Dalšími členy rady byli zvoleni Lenka
Hronková, Jaromír Makarius a Jiřina Nováková. Předsedou kontrolního výboru zastupitelstva
byl zvolen Mgr. Ivan Borl a členy Jiřina Nováková a Stanislav Roubal. Předsedkyní finančního
výboru byla zvolena Lenka Hronková a členy Věra Pokorná a Alenka Špeciánová.
Rada městyse na svém 1. zasedání ve středu 8. listopadu 2006 svým rozhodnutím zřídila a
obsadila komise, které plní funkci poradních a iniciativních orgánů rady. Předsedou Stavební
komise je Jaromír Makarius a členy Vladimír Šebánek, Petr Jindřich, Ing. Petr Kučera a Jiřina
Novákové. Předsedou Komise pro veřejný pořádek, rozvoj obce a životní prostředí je Stanislav
Roubal a členy Václav Karban, Milena Bernášková, Miroslav Šponiar a Jaromír Makarius.
Předsedou Komise pro školství, kulturu a sport je Vladimír Šebánek a členy Blanka Hejlíková,
Věra Pokorná, Stanislava Profousová, Dagmar Bahnerová (rezignovala RM 9 dne 7.3.2007),
Ivanka Dvořáková, Svatopluk Bláha, Eva Parkmanová (jmenována RM 10 dne 21.3.2007).

Termíny zasedání rady a
zastupitelstva městyse v roce 2007
Rada městyse se schází vždy ve středu v 17.00 hod na Úřadě městyse Cítoliby (16.5.2007,
30.5.2007, 13.6.2007, 27.6.2007, 11.7.2007, 25.7.2007, 8.8.2007, 22.8.2007, 22.8.2007,
5.9.2007, 19.9.2007, 3.10.2007, 17.10.2007, 31.10.2007, 14.11.2007, 28.11.2007, 5.12.2007,
19.12.2007). Materiály určené k projednání Radou městyse musí být 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.
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Zasedání zastupitelstva městyse se budou v roce 2007 konat v pátek 15.6.2007, čtvrtek
27.9.2007 a pátek 14.12.2007 v předsálí Dělnického domu Cítoliby od 18.00 hod. Materiály
určené k projednání Zastupitelstvem městyse musí být doručeny na Úřad městyse Cítoliby
nejpozději do úterý, dvanácti hodin předcházejícího zasedání Rady městyse tak, aby mohly být
zařazeny do schvalovaného programu ZM. Později doručené materiály budou projednány na
následujícím jednání RM a tedy i ZM. Zastupitelům budou podklady pro zasedání ZM
doručeny nejpozději 7 dní předem.

Uzávěrka roku 2006
Zastupitelé městyse na svém 4. zasedání dne 23.3.2007 projednali materiály a výkazy týkající
se hospodaření městyse a příspěvkových organizací v roce 2006:

●

Mateřská škola Cítoliby: 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 2006 a čerpání prostředků poskytnutých zřizovatelem. Schválili i žádost o
převedení hospodářského výsledku roku 2006 ve výši 27.990,- Kč do rezervního fondu
organizace.

●

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 2006 a čerpání prostředků poskytnutých zřizovatelem. Schválili i žádost o převedení
hospodářského výsledku ZŠ za rok 2006 ve výši 1.397,54 Kč do rezervního fondu organizace.

● Úřad městyse Cítoliby: Zastupitelé obce vzali na vědomí roční zprávu Městyse Cítoliby o
finanční kontrole za rok 2006. Ve zprávě byly zhodnoceny výsledky řídících a
veřejnosprávních kontrol týkajících se úřadu městyse, příspěvkových organizací jejichž
zřizovatelem je městys a ostatních organizací, kterým byl městysem schválen finanční
příspěvek. Zastupitelé schválili zprávu auditora o přezkoumání hospodaření městyse v roce
2006, 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. Zprávu
auditora i návrh závěrečného účtu městyse projednali na svém společném zasedání dne
9.3.2007 členové finančního a kontrolního výboru s doporučením zastupitelům ke schválení.
Radní seznámili zastupitele se změnou auditora pro rok 2007, kdy kontrolu hospodaření
městyse provedou pracovníci kontrolního odboru Krajského úřadu Ústeckého kraje.
Zastupitelé též schválili Závěrečný účet městyse Cítoliby za rok 2006 dle předloženého
návrhu: rozpočtované příjmy činily 14,656.000,- Kč, skutečné 15,646.808,43 Kč, tj. 106,69 %;
rozpočtované výdaje činily 15,954.000,- Kč, skutečné 15,929.378,72 Kč, tj. 99,85 %. Rozdíl
skutečně čerpaných příjmů a výdajů ve výši 292.570,29 Kč byl uhrazen z finančních
prostředků městyse převedených z roku 2005. Stav finančních prostředků na běžných účtech
městyse činil k 31.12.2006 celkem 904.313,24 Kč.
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Likvidace odpadu
● V roce 2006 bylo na likvidaci komunální odpadu vynaloženo celkem 180 tis. Kč z rozpočtu

obce. Prostředky získané na likvidaci odpadu činily celkem 143 tis. Kč (z toho činily příjmy za
prodané „likorky“ 112 tis. Kč; příjmy za tříděný odpad od EKO-KOM 12 tis. Kč; příjmy za
uložení odpadu do velkoobjemového kontejneru 19 tis. Kč). Prostředky vynaložené na
likvidaci odpadu činily celkem 323 tis. Kč (z toho činily výdaje za nakoupené „likorky“ 113 tis.
Kč; výdaje za odvod odpadu z velkoobjemového kontejneru 99 tis. Kč, výdaje za likvidaci
odpadu se sběrových sobot 45 tis. Kč, výdaje za likvidaci druhotných surovin 25 tis. Kč, výdaje
na likvidaci skládek 41 tis. Kč.

●

Na doporučení Komise pro veřejný pořádek, rozvoj obce a životní prostředí schválila Rada
městyse na svém 10. zasedání dne 21.3.2007 přemístění kontejnerů na tříděný odpad na dvě
stanoviště: ke zdi Dělnického domu (vedle vchodu do sběrného dvora) a k plotu Mateřské
školy za bytovým domem.

●

V současnosti probíhá legislativní proces nutný k přemístění stávajícího sběrného dvora u
Dělnického domu do prostor v ulici Malíře Sochora za ocelokolnou. Dvůr Dělnického domu
by měl být v budoucnu využíván jako vícefunkční zelená klidová zóna ve středu městyse.

●

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 19.6.2007 v 7.30 hod a v sobotu 10.11.2007 v 7.30 hod. V uvedené dny
připravte nebezpečný odpad na chodníky před domy.

Evidence obyvatel
--------------------------------- Pohyb obyvatel v roce 2006 -----------------------------------Narození
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CELKEM
497

Rozpočet obce na rok 2007
●

Zastupitelstvo obce na svém 3. zasedání dne 29.12.2006 schválilo celkem 14 čtrnácti hlasy
pro, 1 byl proti, rozpočet obce Cítoliby na rok 2007 v tomto znění:
PŘÍJMY:

1012
1012
3314
3319
3612
3612
3612
3613
3632
3633

1111
1112
1113
1121
1122
1211
1334
1341
1343
1347
1351
1361
1511
2131
3111
2111
2111
2111
2132
2210
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
Odvody za odnětí půdy ze zeměděl. půdního fondu
Poplatek ze psů
Poplatek za už. veřejného prostranství
Poplatek VHP
Odvod výtěžku z provozování loterií
Správní poplatky
Daň z nemovitostí
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 sankční platby – 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
PŘÍJMY CELKEM:

1 400 000,00 Kč
350 000,00 Kč
80 000,00 Kč
1 400 000,00 Kč
300 000,00 Kč
2 300 000,00 Kč
10 000,00 Kč
11 000,00 Kč
1 000,00 Kč
35 000,00 Kč
5 000,00 Kč
50 000,00 Kč
600 000,00 Kč
1 500,00 Kč
2 490 000,00 Kč
2 000,00 Kč
5 000,00 Kč
5 500,00 Kč
1 500,00 Kč
1 000,00 Kč
98 000,00 Kč
10 000,00 Kč
605 000,00 Kč
12 000,00 Kč
149 000,00 Kč
1 000,00 Kč
40 000,00 Kč
1 000,00 Kč
3 000,00 Kč
24 000,00 Kč
9 991 500,00 Kč
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VÝDAJE:
1012
1037
2219
2221
2321
2333
3111
3113
3131
3314
3326
3341
3349
3399
3419
3421
3613
3631
3632
3633
3639
3722
3745
4351
5512
6112
6171

Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinář.
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
Základní školy
Výchovné ústavy a dětské domovy
Činnosti knihovnické
Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. kult. památek
Rozhlas a televize
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků
Ostatní tělovýchovná činnost
Využití volného času dětí a mládeže
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

175 000,00 Kč
2 000,00 Kč
200 000,00 Kč
50 000,00 Kč
11 000,00 Kč
1 005 000,00 Kč
688 500,00 Kč
639 000,00 Kč
6 000,00 Kč
55 000,00 Kč
200 000,00 Kč
10 500,00 Kč
13 000,00 Kč
50 000,00 Kč
106 000,00 Kč
20 000,00 Kč
507 000,00 Kč
290 000,00 Kč
38 000,00 Kč
820 000,00 Kč
40 000,00 Kč
310 000,00 Kč
1 312 000,00 Kč
210 500,00 Kč
350 000,00 Kč
1 057 000,00 Kč
1 603 000,00 Kč

VÝDAJE CELKEM:

9 818 500,00 Kč

ROZDÍL mezi PŘÍJMY 9,991.500,- Kč a VÝDAJI 9,818.500,- Kč ČINÍ 173.000,- Kč. Dále
počítáme s příjmy od Úřadu práce (refundace mezd pracovníků VPP celkem 267 tis. Kč) od
Města Louny a Obce Blšany (podíl na nákladech jednotky SDH v roce 2006 celkem 221 tis. Kč)
a od Krajského úřadu Ústeckého kraje (příspěvek na státní správu a pro zřizovatele škol
celkem 120 tis. Kč)

●

Zastupitelstvo městyse na svém 5. zasedání dne 23.3.2007 schválilo rozpočtovou změnu
číslo 1/2007 spočívající v úpravě příjmů navýšením na par. 0000 pol. 4112 o 138.000,- Kč
(dotace poskytované Krajským úřadem ústeckého kraje na výkon státní správy a zřizovateli
škol – tzv. dotace na žáka) a na par. 0000 pol. 4121 o 231.000,- Kč (podíl Městského úřadu
Louny a Obecního úřadu Blšany na nákladech jednotky SDH Cítoliby za rok 2006).
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Oprava Dělnického domu
V loňském roce proběhla oprava Dělnického
domu v celkové hodnotě 1.444 tis. Kč, která
byla částečně hrazena z dotace od Ministerstva
pro místí rozvoj (670 tis. Kč). Výměnu oken,
opravu fasádních omítek a střešní krytiny na
přístavku provedla firma Jiří Kreuzmann pod
dohleden památkářů a stavebního dohledu
Zdeňka Kopty. Letos byl na budově zbudován
hromosvod v hodnotě 69 tis. Kč. Pracovníky
městyse
se
provádí
drobné
opravy
v přístavcích a postupné vyklízení dvora tak,
aby zde v budoucnu mohla být zřízena vícefunkční zelená klidová zóna ve středu městyse.
V letošním roce též počítáme se zhotovením nové projektové dokumentace na využití
Dělnického domu jako celku.

Havarijní stav č.p. 369
V návaznosti na podnět Rady obce Cítoliby ze dne 2.1.2005 k prošetření špatného technického
stavu budovy č.p. 369 (OSEVA jídelna a ubytovna) na Tyršově nám. v Cítolibech, Městský
úřad Louny, orgán státního stavebního dohledu vyzval dne 3.2.2006 a opětovně 3.5.2006
vlastníka nemovitosti k odstranění volného přístupu do budovy, která svým špatným
technickým stavem ohrožuje životy či zdraví osob. Následně Městský úřad Louny v září 2006
obec informoval, že na základě soudní exekuce není možné nakládat s majetkem vlastníka
nemovitosti. Rada se rozhodla oslovit přímo vykonavatele soudní exekuce se žádostí o jednání
o stavu věci. Přestože byl pověřený pracovník Exekutorského úřadu obeslán písemně i
elektronickou poštou, do dnešního dne se nevyjádřil. Vzhledem ke stále horšímu stavu budovy
podal v březnu 2007 Úřad městyse Cítoliby Městskému úřadu Louny nový podnět k zahájení
jednání ohledně havarijního stavu budovy č.p. 369. Městský úřad Louny zaslal obratem
sdělení popisující stav týkající se soudní exekuce na majetek vlastníka. Rada městyse Cítoliby
opověděla s tím, že zaslané sdělení nepovažuje za uspokojivé a úplné, dále požaduje, aby
stavební úřad postupoval při zabezpečení nemovitosti ve smyslu § 135 Stavebního zákona,
s tím, že případná dražba objektu neřeší momentální havarijní stav nemovitosti, který se den
ze dne zhoršuje, objekt je nadále volně přístupný a hrozí zde možnost vzniku požáru, černé
skládky, úrazů a stává se centrem nežádoucích sociálních jevů.

Ukazatel rychlosti
Město Louny – odbor místního hospodářství vyhovělo žádosti Úřadu městyse Cítoliby o
zapůjčení ukazatele rychlosti, který bude umístěn v obci během dubna 2007 postupně
v ulicích Skladatele Kopřivy a Lounská ve dvou směrech. V době
přípravy zpravodaje jsou nám známy statistické údaje z měření
v době od 2. do 9. dubna 2007 na úseku ul. Skladatele Kopřivy při
vjezdu do obce směrem od Líšťan a dále měření v době od 9. do
13.4.2007 na úseku ul. Lounská při vjezdu do obce od Loun.
Podrobnější statistiku ze všech měřených úseků Vám přineseme
v podzimním čísle zpravodaje.
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Studny
Vzhledem k častým dotazům týkajících se povolení k odběru podzemních nebo povrchových
vod jsme se rozhodly otisknout část otázek a odpovědí uveřejněných na internetových
stránkách Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zemědělství www.zanikpovoleni.cz.

● Jsem fyzická osoba nepodnikající a mám u své nemovitosti studnu postavenou

někdy kolem roku 1925. Musím žádat o nové povolení? Nemusíte. Odběr podzemní
vody ze studny vybudované před 1.1.1955 se považuje za povolený, nehledě na to, že v listinné
podobě žádné rozhodnutí vydáno být nemuselo. Pokud zároveň odběr podzemní vody slouží,
podle prohlášení odběratele, k individuálnímu zásobování domácnosti pitnou vodou (tzn.
např. k vaření, splachování WC, zalévání zahrady, mytí vozidla, napájení zvířat apod.),
považuje se odběr za povolený i po 1.1.2008 a o žádné nové povolení není třeba žádat. Není
podstatné, zda se jedná o zásobování domácnosti v místě trvalého bydlení nebo jinde, např. v
místě rekreační chaty či chalupy.

● Jsem fyzická osoba nepodnikající a mám u své nemovitosti studnu postavenou
v roce 1995. Vše mám řádně povoleno – musím žádat o nové povolení? Nemusíte
žádat, pokud jde o odběr určený pro individuální zásobování domácnosti pitnou vodou. Za
odběr podzemní vody ze zdroje určeného pro individuální zásobování domácnosti pitnou
vodou se považuje odběr podzemní vody, u něhož je účelem nakládání s vodami odběr vody
pro zásobování domácnosti pitnou vodou nebo je použita jiná formulace vyjadřující tento účel
(uvedeno v platném povolení k odběru podzemní vody). Není přitom podstatné, zda se jedná o
zásobování domácnosti v místě trvalého bydlení nebo jinde, např. v místě rekreační chaty či
chalupy. Pokud se tedy jedná o individuální zásobování domácnosti pitnou vodou, platnost
povolení dnem 1.1.2008 nezaniká.

● Mám jako fyzická osoba nepodnikající zahradu u potoka a vodou zalévám přes
léto zeleninu. Musím mít nějaké povolení? Pokud není k odběru povrchové vody (tj.
např. voda v potoku, v rybníku, v řece apod.) využíváno zvláštní technické zařízení (např.
čerpadlo), ale voda je odebírána např. přímo konví, pak žádné povolení není třeba. Pokud je
k odběru povrchové vody využíváno zvláštní technické zařízení (např. čerpadlo, trkač apod.),
pak je třeba povolení příslušného pověřeného obecního úřadu (vodoprávní úřad), a to bez
ohledu na množství odebrané vody.
● Jak mám doložit, že studna byla vybudovaná před 1.1.1955 ? Zjednodušeně lze říci,
že k doložení stáří může postačit např. i dokumentace ke stavbě, u které je studna umístěna.
Jako v každém jiném řízení je možné k provedení důkazů užít všech důkazních prostředků,
které jsou vhodné ke zjištění stavu věci (tj. prokázání stáří studny) a které nejsou získány nebo
provedeny v rozporu s právními předpisy. Jde např. o listiny či svědeckou výpověď.
● Potřebuji povolení k zachytávání dešťové vody do sudu na zalévání zahrady?
Žádné povolení k takovému zachytávání vody nepotřebujete.
Městys Cítoliby spadá pod Vodoprávní úřad Městského úřadu
v Lounech – odbor životního prostředí, Mírové nám. 35, 440 01
Louny, IV. patro č. dveří 403 – p. Kocina pro fyzické osoby, tel.
415621103; č. dveří 409 – pí Nováková pro fyzické osoby
podnikající a právnické osoby, tel. 415621118. Na žádost pí
Novákové z Vodoprávního úřadu uvádíme, že přestože občan
nemá povinnost v případě historické studny (tzn. starší 1.1.1955)
podávat její ohlášení, může tak přesto učinit a zjednodušit tak
prokazování stáří studny při případné kontrole. Formulář je
možné stáhnou ze stránek MěÚ Louny www.mulouny.cz.
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Informační a orientační systém
v Lounech – prezentace Cítolib
Rada městyse Cítoliby na svém 7. zasedání dne 7.2.2007 schválila umístění propagace Městyse
Cítoliby v rámci Informačního a orientačního systému v Lounech. Na dvou informačních
panelech na Mírovém náměstí a v Pražské ulici (u „dívčích škol“) bude umístěn prezentační
panel zpracovaný firmou DIGON s.r.o. Louny a zároveň bude doprovázen sloganem „Přijeďte
se přesvědčit o půvabu Cítolib – barokní klenotnice Lounska.“ a mluveným spotem „Rádi Vás
uvítáme v Cítolibech – barokní klenotnici Lounska. Budete obdivovat zámek z konce
sedmnáctého století, sloup Svaté trojice, kostel svatého Jakuba postavený ve stylu baroka
osmnáctého století a vyzdobený sochami Matyáše Brauna obrazy V.V. Reinera. Zdejší
prostředí ovlivnilo celou řadu hudebních mistrů natolik, že se hovoří o Cítolibské skladatelské
škole. Nejen milovníci baroka, hudby a historie budou překvapeni atmosférou a půvabem
Cítolib. Přijeďte se přesvědčit i Vy!“

Originály Chronose a Víry
Originály soch z dílny M. B. Brauna Chronose a Víry byly umístěny
v kostele sv. Petra v Lounech, kde budou chráněny před vlivem
povětrnosti a před vandalskými útoky. Obě sochy prošly
restaurátorským zásahem Radomila Šolce (na snímku opravuje
pohár v ruce Víry).

Nabídka stavebních pozemků
Z celkem jedenácti nabízených stavebních pozemků pro individuální výstavbu rodinných
domů v lokalitě Na Aleji je v současnosti šest stavebních pozemků prodáno, jeden pozemek je
ve stadiu příprav kupní smlouvy a zbylé čtyři (označeny tmavě) jsou nabízeny zájemcům
prostřednictvím realitních agentur a reklamních poutačů v obci za cenu 480,- Kč/m2.
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Cvičení - aerobic
… se koná každé pondělí od 18.45 hod v tělocvičně Základní školy v Cítolibech. Odměna
lektorce činí 25,- Kč. Zveme všechny příznivce zdravého pohybu.

Klub 6-99
Pod patronátem Sociální komise se od února 2007 scházíme každé úterý od 16.30 hod
v jídelně Mateřské školy Cítoliby na takzvaném Klubu 6-99. Každý, kdo má zájem se něčemu
přiučit, nebo ostatní něčemu naučit je vítán. Scházíme se, abychom různorodou zájmovou
činností naplnili každé úterní odpoledne. Vytvářeli jsme výzdobu na dětský karneval,
z korálků dárečky pro maminky na vítání občánků, ze zbytků látek a vlny čarodějnice,
chobotnice a postavičky. Na velikonoce jsme si z papíru vyrobili výzdobu do oken, naučili jsme
se zdobit vajíčka pomocí vosku a vytvořili jsme si domů i květinovou výzdobu.

Budeme rádi, když nás navštíví i ti, kteří tak dosud neučinili a měli by jakýkoliv nápad, jak
příjemně a tvořivě strávit odpoledne.

Dětský karneval
V sobotu 24. února 2007 se opět po roce konal Dětský karneval, který začal v 15 hodin v sále
místní sokolovny. Ti, co přišli v maskách, obdrželi již při vstupu dárkový balíček. Program pro
děti i letos zajistili D. J. Kúča a Vlasta Vébr. Děti si zatancovaly, zazpívaly a zúčastnily se
soutěží, za které byly oceněny. Chvilky na oddech vyplnily svým tanečním vystoupením děti
z taneční skupiny Ninas Blažim. A stejně jako vloni, přišlo i letos téměř 60 dětí v maskách,
které byly vyrobené s pečlivostí a velkou fantazií. Jako nejlepší masky byly vyhodnoceny:
originální „Jeptiška“, rozpustilá „Čertice“ a nápaditý „Bořek“.
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Zájezd - Lovci mamutů
V sobotu 7. dubna 2007 uspořádal Úřad městyse zájezd do Národního muzea v Praze na
výstavu Lovci mamutů. Celkem se jej zúčastnilo 46 velkých i malých zájemců o pravěk.
Výstava je založena na prezentaci nejkvalitnějších uměleckých děl a předmětů denní potřeby
tak, aby mohla být celá společnost představena ve své komplexnosti. Dalším poutačem výstavy
jsou modely v životní velikosti z Centra experimentální archeologie ve Všestarech u Hradce
Králové. Je možné shlédnout rekonstrukce jak zvířat a lidí, tak i jejich pracovních nástrojů a
lidských obydlí. Jsou zde prezentovány i výsledky antropologického průzkumu kosterních
pozůstatků našich gravettienských předků. Větší pozornost je například věnována slavnému
„trojhrobu“ z Dolních Věstonic. Obrazové rekonstrukce jsou od malíře Libora Baláka, který je
vytvořil na základě nejnovějších vědeckých teorií a archeologických nálezů. Celou výstavou
prolínají speciální světelné a zvukové produkce evokující život v dávnověku. Mimo jiné jsou
zde k vidění: originály nejvzácnějších sbírkových předmětů (Věstonická Venuše,
Předmostecká Venuše, figurka Muže z Brna), které se svým významem rovnají korunovačním
klenotům, repliky pracovních nástrojů a obydlí, modely lidí a zvířat v životní velikosti (např.
také replika mamuta), ukázky pravěkých řemesel, život v pravěké vesnici.

Vítání občánků
V sobotu 14. dubna se v předsálí Dělnického domu konalo již třetí Vítání občánků. Členka rady
paní Jiřina Nováková a místostarosta Ing. Petr Kučera přivítali do života sedm miminek a
batolat, narozených v době od února 2006 do dubna 2007: Marušku Grundzovou, Kubíka
Koptu, Adélku Šedivou, Kačku Surmajovou, Lukáška Sainera, Jakoubka Grase a Kateřinku
Vitnerovou. Děti obdržely drobné dárečky a maminky květinu. O kulturní vystoupení se
postaraly děti z Mateřinky a ZŠ Cítoliby pod vedením Aleny Němcové a Jany Poncarové, za což
jim tímto děkujeme. Na závěr byly maminky obdarovány srdíčky z korálků.
V Cítolibech dne 18.4.2007
Eva Parkmanová
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Národní galerie v Praze
Václav Sochor
Pro všechny zájemce o návštěvu ohlašované výstavy díla Václava Sochora v Národní galerii
v Praze máme bohužel nemilou zprávu, kurátorka výstavy PhDr. Šárka Leubnerová nás
začátkem tohoto roku informovala o skutečnosti, že uspořádání této výstavy je bohužel
odloženo na neurčito z důvodů finančních a prostorového omezení.
V Cítolibech dne 20.4.2007
Blanka Hejlíková

Anketa „Největší Severočech“

V loňském roce vyhlásil deník Mladá Fronta Dnes anketu „Největší Severočech“, do které byli
nominovány jak osobnosti z historie, tak i žijící osobnosti. Mezi všeobecně známými a
slavnými jmény bylo i jméno cítolibského rodáka Josefa Mockera, který byl jako osobnost,
pro kterou je možné hlasovat představen v článku MF Dnes dne 6.12.2006:

V anketě Mladé Fonty Dnes o Největšího Severočecha v dějinách vyhrál Jan Evangelista
Purkyně z Libochovic, vědec, který popsal jako první mikroskopickou stavbu kůže, objevil
kostní buňku a zavedl termín protoplazma. Hlasování se zúčastnilo 476 čtenářů a Purkyně
dostal 72 hlasů. Druhý skončil kupodivu současník, generální ředitel Glaverbel Czech Štěpán
Popovič (70) a 3. místo obsadil Bohumil Němeček (41), boxer a olympijský vítěz z Říma.
Následují Ivan Hlinka (37), František Fajtl (28), Thun-Hohenstein (místodržící-28), Porsche
(20), Karel Kryl (17), Viktor Fibich (Pan Březňák-16) a desítku uzavírá Přemysl Oráč (15).
Kromě oprávněného prvního místa je to nějak smíchané. Třeba vynálezce František Gerstner,
lovosický fotograf Antonín Kratochvíl nebo Praotec Čech dostali jen jeden hlas. Škoda, že
nehlasovalo více lidí, nemá to příliš vysokou vypovídací hodnotu.
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Základní škola
Nemělo to chybu….!
Předposlední listopadový den vyvrcholil na Základní škole v Cítolibech týden starých řemesel
veřejnou dražbou nejzdařilejších výrobků žáků všech zúčastněných ročníků. Celý týden od 22.
listopadu 2006 se v rámci jednotlivých předmětů žáci seznamovali s nejrůznějšími
řemeslnými technikami, mnohdy už zapomenutými a oživovali tak šikovnost našich předků.
Přípravná fáze zahrnovala společné studium odborné literatury, návštěvu okresního muzea,
skanzenů ve Březně u Loun a Zubrnice u Litoměřic. Jednotlivé skupiny žáků vyráběly
užitkovou keramiku, vyplétaly koše, drátovaly hrnce, vyráběly
vánoční ozdoby a svícny,
adventní věnce z přírodních
materiálů a poslední den se převážně peklo pečivo a zdobily
perníčky. Za odměnu jim vedení školy uspořádalo soutěžní
podvečer, který navštívil také Mikuláš s čertem. V obecenstvu
fandili především rodiče, prarodiče, sourozenci a pozvaní
kamarádi. Škoda, že naše pozvání nepřijal nikdo z místní MŠ,
pro které bylo také připraveno spoustu dárků a odměn. Na
závěr proběhla zmíněná dražba, výtěžek byl překvapující a
poputuje na charitativní účely, výcvikovému středisku koní CHRPA, umožňující rehabilitaci
tělesně postiženým dětem.
Vánoční trhy
Dne 21.12.2006 uspořádala Základní škola Cítoliby předvánoční podvečer před vyzdobenou a
osvětlenou školní budovou s kulturním programem určeným rodičům, občanům obce a všem
příznivcům školy. Ani tentokrát nechyběl živý betlém, který ztvárnili žáci školy. Po
dlouhotrvajícím potlesku, kterým všichni přítomní odměnili herce pohádky O dvanácti
měsíčkách, následovaly vánoční trhy nabízející tradiční vánoční i netradiční výrobky žáků
školy. Dobrou náladu a pohodu podpořila bohatá nabídka občerstvení, včetně horkých nápojů
a svařeného vína. K čaji byly nabízeny sladkosti, dorty, vánočky, kobližky vše ze školní dílny -

kuchyně. Část výtěžku z této akce tradičně putovala na charitativní účely, opuštěným
zvířátkům a středisku CHRPA, které se věnuje výcviku koní pro rehabilitační účely tělesně
postižených dětí.
Vzdělávání předškoláků
Ve druhém pololetí školního roku 2006-2007 byla obnovena spolupráce s MŠ v oblasti
vzdělávání předškoláků. Každý měsíc se zapojují do týdenního vzdělávacího cyklu jak budoucí
žáci z MŠ Cítoliby, tak žáci z 1.-3. ročníku ZŠ. Jsou vytvářeny nesourodé skupinky, kde věková
hranice není překážkou při společném plnění připravených úkolů. Hlavním cílem je učit žáky
komunikovat ve skupině, vzájemně si naslouchat, tolerovat odlišnosti a spolupracovat. Všem
zúčastněným předškoláků byly předány žákovské knížky s vlastní fotografií. Každý den paní
učitelka zhodnotila úspěšnost předškoláků formou motivačního hodnocení. Děti měly
možnost využít a vyzkoušet si činnosti s nejrozličnějšími učebními pomůckami a práci
s počítačem. Nechyběly společné hodiny tělesné výchovy, hudební a výtvarné činnosti.
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Spokojenost žáků vyjadřuje jejich úsměv zachycený na fotografiích pořízených při plnění
úkolů. Hlavním koordinátorem spolupráce byla ředitelkou školy pověřena paní učitelka Mgr.
Martina Čechová, která vyhodnocuje, připravuje a zabezpečuje celý projekt.

Oslavy 120. výročí Základní školy v Cítolibech
Vedení základní školy chce touto cestou oslovit a informovat všechny občany Cítolib,
přilehlých obcí a především bývalé žáky zdejší školy o připravované kulturní akci ke 120.
výročí založení a nepřetržitého provozu Základní školy Cítoliby. Připomenutí tohoto
významného výročí se uskuteční 19. května 2007 s následujícím programem:
- v 10.00 hod. proběhne slavnostní otevření školní budovy,všem bude umožněna prohlídka
interiéru školy. V učebnách budou vystaveny učební texty, pomůcky, školní potřeby nutné pro
zabezpečení průběhu současného, ale i předchozích vzdělávacích programů školy. Vystaveny
budou důležité historické dokumenty, třídní dokumentace, kroniky školy, školní matrika,
fotodokumentace zachycující činnosti žáků ve škole a aktivity školy. K historickým tématům
budou probíhat odborné přednášky připravené pracovníky lounského muzea a místními
rodáky. Zpřístupněn bude kostel sv. Jakuba.
- od 12.30 do 13.00 hod. občerstvení ve školní jídelně
- od 13.30 – 17.00 hod. proběhne sportovní a soutěžní odpoledne na
náměstní před budovou školy. Hlavním bodem programu bude
vytrvalostní překážkový běh ke 120. výročí školy. Zájemci se budou moci
přihlásit a zapsat na startovní listinu v době od 13.30 do 14.00 hod. u
hlavního vchodu do budovy školy. Závod bude odstartován ve 14.00 hod.
Pro malé sportovce budou připraveny soutěže zaměřené na postřeh,
rychlost a šikovnost. Odměnou pro sportovní účastníky budou pamětní
diplomy a medaile.
- v 17.00 hod. se představí v tělocvičně školy současní žáci s kulturním
programem.
- od 18.00 do 18.30 hod. občerstvení ve školní jídelně
- v následujícím čase bude zahájen pro všechny účastníky, hosty,
bývalé zaměstnance a žáky společenský večer. Atmosféru večera zpestří
country kapela Parťáci. Připraveno bude bohaté občerstvení, možnost
grilování, táborák, posezení s přáteli a spolužáky v prostorách školy.
- jako celodenní souběžná akce bude v kostele sv. Jakuba St. v
Cítolibech zpřístupněna výstava prací současných, ale i bývalých žáků
naší školy. Účelem této výstavy je přiblížit vám jejich zájmy, koníčky a
životní uplatnění. Všichni prošli lavicemi zdejší školy a velmi rádi na toto
období vzpomínají.
S potěšením Vám předáváme tuto informaci a těšíme se na setkání s Vámi dne 19.5.2007
v budově ZŠ Cítoliby. Jménem všech zaměstnanců a žáků školy Vás srdečně zve
V Cítolibech dne 13.4.2007
Jana Vurbsová, ředitelka školy
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Mateřská škola
Od minulého vydání Cítolibského zpravodaje uplynulo několik měsíců a v naší mateřské škole
jsme s dětmi prožili plno zážitků. Pravidelně Vás informujeme o mimoškolních akcích školky
(výlety, besídky, návštěvy divadel, sběr papíru apod.) a tentokrát
bychom Vám chtěli více přiblížit naši výchovnou činnost.
Prostřednictvím her a vycházek děti získávají poznatky o všem,
co nás obklopuje. Jsou zvídavé, pohotové a společně prožíváme
radost ze všeho naučeného.
Podzimní příroda nás inspirovala k vytváření z přírodnin,
malování obrázků na oblázky, seznamovali jsme se s druhy ovoce
a zeleniny, názvy stromů a keřů. Při výletě do lesoparku
v Chomutově se děti setkaly s domácími a cizokrajnými zvířaty. V zimním období jsme se
zaměřili na poznávání lidského těla, vyprávěli jsme si o rodině a o zimním spánku v přírodě.
Děti nejvíce zaujalo povídání o naší planetě, vesmíru, prohlížení globusu a encyklopedií. Jarní
období a probouzející příroda nám umožňuje delší pobyt venku a přímé pozorování a
poznávání. Na školní zahradě a při procházkách si povídáme o práci na polích, zahrádkách,
seznamujeme děti s názvy květin, brouků a hmyzu. V minulosti jsme měli možnost přímo
pozorovat i některá domácí zvířata, ale v současné době je děti
znají pouze z obrázků. Také zaséváme semínka hrachu, čočky,
obilí a děti pozorují jejich klíčení a pravidelně je zalévají.
Každodenní činnost dětí se snažíme motivovat tak, aby byl den
ve školce pro děti radostný a plný zážitků.
V závěru bych se chtěla zmínit o poznávání místa, ve kterém děti
bydlí. Zažila jsem krásné chvilky při seznamování dětí
s kulturními památkami Cítolib, kdy děti spontánně vyjadřovaly
obdiv nad jejich množstvím, dožadovaly se názvu a vyprávění o historii. Kdykoliv nyní jdeme
okolo, děti je bez vyzvání pojmenují a zahrnují mne dalšími otázkami. V tomto směru mi
hodně pomohly informační tabule umístěné na návsi. Chtěla bych poděkovat všem, kteří se
podílení na úpravě obce a jejích památek.
V Cítolibech dne 13.4.2007
Alena Němcová, ředitelka školy

Místní knihovna
K 31.12.2006 obsahovala knihovna celkem 3204 svazků, z toho 706 svazků naučné literatury a
2498 svazků beletrie. V roce 2006 navštívilo naši knihovnu 694 čtenářů, kteří si půjčili 2557
titulů. Z rozpočtu obce jsme zakoupili i nové knihy, jak naučnou literaturu tak i beletrii,
převážně pro dětské čtenáře. Z výměnného fondu
lounské knihovny jsme pro naše čtenáře vypůjčili 433
knih. Ve spolupráci s lounskou knihovnou se snažíme
vyhovět požadavkům našich čtenářů. V knihovně máme i
několik druhů časopisů, jak pro dospělé, tak i pro děti.
Z dětí máme velkou radost, dětských čtenářů nám stále
přibývá. Děti si v knihovně kreslí, mohou si zahrát různé
hry, dokonce si i zazpíváme. Knihovna je otevřena každý
čtvrtek od 15.00 do 18.00 hod. Rádi přivítáme nové čtenáře. Přijďte se do knihovny podívat a
určitě si pro sebe vyberete nějakou zajímavou knížku.
V Cítolibech dne 10.4.2007
Růžena Horáková, knihovnice
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Sportovní klub Cítoliby
Oddíl kopané
Ve čtvrtek 5. dubna 2007 proběhl na novém hřišti SK Cítoliby nábor začínajících fotbalistů, do
přípravky se nám přihlásilo nových 15 hráčů, které budou každý čtvrtek od 16.00 hod trénovat
Petr Novák a Petr Koten. Další zájemce samozřejmě uvítáme i přesto, že se nezúčastnili
náborového dne.
V Cítolibech 20.4.2007
Lenka Hronková, členka výboru
Oddíl stolního tenisu
V oddílu stolního tenisu hraje celkem 18 hráčů rozdělených do tří družstev. Sezóna 2006 –
2007 byla celkem úspěšná, vzhledem k tomu, že je to naše druhá. Oddíl A skončil na 8. místě a
oddíl B na 11. místě v Okresním přeboru 2. třídě, skupině A. V hodnocení jednotlivců se z
cítolibských nejlépe, tj. do první čtyřicítky v celém přeboru umístili Jiří Bernášek, Miroslav
Bartl, Ivan Bernášek, Pavel Menčík a Jan Krob. Tréninky se mimo hrací sezónu konají každé
pondělí od 17.00 hod v místní Sokolovně.
V Cítolibech 23.4.2007
Miroslav Bartl, člen výboru
Tabulka ke kopané:

Fotky z oddílu stolního tenisu:
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Sbor dobrovolných hasičů
Ve vydání minulého zpravodaje jsme se stihli zmínit o Cítolibské pouti, která se konala 29.
července 2006, téhož dne se družstvo mužů zúčastnilo III. ročníku závodů hasičských sborů
v Jimlíně. Ve dnech 18. a 20. srpna 2006 se konalo letní Lounské vábení, kde jsme tak jako
každý rok vypomáhali při zajištění bezpečnosti na řece. II. ročník memoriálu Zdeňka Havla
jsme v prostoru před hasičskou zbrojnicí v Cítolibech pořádali 16. září 2006. Zúčastnily se jej
2 družstva žen a 7 družstev mužů. Soutěžilo se v požárním útoku na 2 béčka a 2 pokusech.

Odpoledne se pak konalo kreslení zážitků pro děti, kterých bylo opět plné náměstí. Poté, co
byly odměněny, děti si ještě zasoutěžily a zatancovaly.

23. září 2006 byli muži s ukázkou požárního sportu, techniky a soutěžemi na víkendu pro děti
ze sociálně slabých rodin v Jesenici u Rakovníka, který pořádal MÚ Louny. 11. listopadu 2006
jsme již podruhé pořádali lampiónový průvod, který měl opět dobrou účast, na konec
průvodu bylo možné vidět i malý ohňostroj.
V loňském roce bylo celkem 15 členských schůzí, které se konají pravidelně každou poslední
neděli v měsíci, 3 byly mimořádně sezvané pozvánkami. Výkonný výbor OSH se scházel 1x
měsíčně a za nás se jej účastnila Kateřina Varmužová. Na čtvrtletních schůzích organizační
rady byl přítomen Miroslav Šponiar. Každý měsíc též zasedala okresní rada mládeže, na které
za nás byli Vít Varmuža a Pavel Pém. Na společném zasedání OSH ČMS v Košticích 2.
prosince 2006 byli za náš sbor Kateřina Varmužová a Miroslav Šponiar.
Za rok 2006 zasahovala naše výjezdová jednotka celkem u 26 událostí, z toho bylo 15 požárů,
4 likvidace následků silného větru, 2 likvidace následků silného deště, 1 námětové cvičení, 1
prověřovací cvičení, 1 likvidace hmyzu, 1 likvidace vyteklých pohonných hmot a 1 vyproštění
osob z výtahu. Dále jsme vyčistili okapy na budovách MŠ a ZŠ v Cítolibech.
Vše, co se v našem spolku událo, jsme zhodnotili na Valné hromadě dne 12.1.2007, které se
zúčastnilo 35 členů z celkových 68. Schůzi řídil starosta sboru Luboš Vokrouhlík, zprávu o
výjezdech přednesl Miroslav Šponiar, zprávu o činnosti Blanka Hejlíková, zprávu o činnosti
mladých hasičů Vít Varmuža, zprávu o hospodaření Kateřina Varmužová a zprávu mandátové
komise Kateřina Varmužová. Po oficiální části následovalo příjemné posezení při hudbě a
občerstvení.
Družstvo mladých hasičů trénuje vždy v pátek od 15.00 hodin a v neděli od 14.00 hodin.
Kroužek mladých hasičů má dnes celkem 18 členů a stále přijímá nové zájemce – přijďte se
podívat a zapojit se.
V Cítolibech dne 23.4.2007
Blanka Hejlíková, jednatel SDH
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O Cítolibech

se starostou městyse Petrem Jindřichem a
místostarostou městyse Ing. Petrem Kučerou
● Jak by měly, podle Vás, Cítoliby vypadat za 10 let?

Lépe než dnes. Doufám, že bude konečně fungovat Dělnický dům, chtěl bych slyšet tikající
hodiny na věži kostela, nechtěl bych vidět parkovat kamiony na parkovišti před Jednotou a
na návsi, také bych chtěl klidnější dopravu po hlavní silnici a hezčí bažantnici než je dnes.

● Uveďte některé z plánovaných akcí v krátké době.

Je to úprava prostoru zahrady za Dělnickým domem podle projektu, pokud na něj
dostaneme dotační titul. Pokračování legalizace sběrného dvora, aby odpovídal všem
parametrům současné legislativy. Ve spolupráci s panem architektem Čermákem oprášit
projektovou dokumentaci Dělnického domu.

● Kolem Cítolib se staví nové rodinné domy, kde jsou parcely a jaký je o ně zájem?
Prvořadým úkolem Rady obce je prodat volné parcely pro stavbu rodinných domů. Na Aleji
zbývá prodat 4 poslední parcely z celkových 11. Jsou to ty směrem k pozemkům pana
Malínka a obec připravila zpevnění svahu výstavbou opěrné zdi. Potom je tu ještě lokalita v
soukromém vlastnictví, směrem na Chlumčany. Hledáme místo, kde bychom mohli postavit
garáže, o které je Cítolibech zájem.

● Jaký je Váš názor na stavbu větrných elektráren na parcelách Zbrašín-Jimlín?
Můj názor není vstřícný.

● Jak to v současnosti vypadá s chátrající budovou bývalé jídelny na návsi?
Rada obce oslovila dopisem 11.4.2007 Stavební úřad v Lounech, kde žádáme, aby na základě
stavebního zákona přiměl soukromou osobu vlastnící budovu k tomu, aby ji zabezpečil proti
vniknutí a dalšímu poškozování, tak aby byla bezpečnější než je teď.
V tuto chvíli se k rozhovoru připojil i místostarosta ing. Kučera.

● Co se Vám povedlo v posledních dnech?
Starosta: Zahájili jsme opravné práce na ohradní zdi kostela, na což jsme dostali plnou moc
od lounského vikáře, byla provedena oprava ocelokolny včetně jejího oplocení, dokončili
jsme opravy Dělnického domu ze strany dvora a zajistili instalaci hromosvodu tamtéž.
Zahájili jsme rovněž jednání se společností SČVaK o rekonstrukci kanalizace v ulici Na
Plevně. Doufáme, že se tato rekonstrukce objeví v plánu realizací v příštím roce. Dále byla
zahájena likvidace černé skládky v lokalitě Na Kolečkách.
Místostarosta: Po několika jednáních byla zkušebně prodloužena, zatím pouze v pondělí do
17.00 hodin, otevírací doba na poště v Cítolibech. Kontejnery na tříděný odpad jsme
přemístili ze sběrného dvora na volně přístupná místa a tím jsme umožnili občanům časově
neomezeně likvidovat tříděný odpad. Začala oprava schodů základní školy.

● Co Vám udělalo radost v posledních dnech?

Starosta: Přestěhování natřené a opravené lavičky od zdi p. Hádka na náves k jedné ze soch.
Místostarosta: Velkou radost nám udělalo zlepšení spolupráce mezi mateřskou a základní
školou v Cítolibech akcí, kdy předškoláci ze školky chodí na cvičné vyučování do školy,
pomáháme Základní škole s přípravou oslav 120. výročí jejího založení.
Děkuji za rozhovor
V Cítolibech dne 18.4.2007
Věra Pokorná
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Nové poznatky o Cítolibech
v době baroka
O historii Cítolib v jejich nejslavnějším období, době baroka, už v lounském archivu žádné
nové informace nezískáme. Všechny knihy byly přečteny, všechny archiválie prostudovány.
Pohříchu jich zde ale není mnoho. Cítoliby patřily Schwarzenbergům; všechny písemnosti
jejich velkostatků jsou soustředěny ve Státním oblastním archivu v Třeboni. Archivní fond
cítolibského velkostatku je uložený v jeho pobočce v Českých Budějovicích, v jednom
zrušeném kostele. Problém spočívá v tom, že není zpřístupněný inventářem a že je uložený
v krabicích o celkové délce dvou set metrů.
Někdy na jaře loňského roku mě upozornila studentka, která ve své diplomové práci
srovnávala trojiční sloupy ve Valči a v Cítolibech, že se v Budějovicích nachází kniha
kostelních účtů z Cítolib z let 1691–1752. To je doba, kdy se v cítolibském baroku odehrálo
všechno podstatné a takřka vše se točilo kolem kostela. V dějinách cítolibského umění je
přitom stále mnoho bílých míst: nevíme, kdo projektoval kostel a kdy přesně se stavěl, kdo
navrhl trojiční sloup, kdy byly namalovány oltářní obrazy. Konec konců i obraz Kázání sv.
Jakuba na hlavním oltáři je Reinerovi připsán jen na základě slohového rozboru, dlouho se
považoval za dílo Brandlovo. A stoprocentní jistotu nemáme ani o poloze původního
cítolibského kostela. Protože je mi zájem o historii Cítolib souzený asi už nadosmrti, netrvalo
dlouho, do Budějovic jsem se rozjel, knihu přefotografoval a po večerech přečetl. Myslel jsem
si, že na uvedené otázky přinese odpověď. Kde jinde mohou být zachycena jména umělců a
data, kdy se jim za práci zaplatilo, než v kostelních účtech? Bohužel jsem se mýlil a část otázek
zůstane i nadále opředena tajemstvím. Hlavním důvodem je skutečnost, že pro stavbu a
vybavení nového kostela se vedla detailní pomocná účetní kniha, která se zřejmě nedochovala.
Do hlavní účetní knihy, kterou jsem si přenesl do počítače, se zapisovaly jen celkové částky.
Ale i tak jsem v ní nalezl nepřeberné množství velice zajímavých a dosud neznámých
informací k dějinám umění i kultury v obci. Chtěl bych čtenáře Zpravodaje seznámit alespoň
s těmi nejdůležitějšími.
Začněme starým kostelem. Schwarzenberský archivář Johann Veselý vydal v roce 1895
německou knihu, která popisuje historii cítolibského panství. O kostele napsal, že původně
stál v zámecké zahradě, byl zasvěcen sv. Havlovi a jako zchátralý byl při stavbě nového kostela
zbořen. Slavětínský farář František Štědrý, jeden z autorů Dějin Cítolib z roku 1930, dokonce
věděl, že stál v její jižní části. Veselý ani Štědrý ale neuvedli, odkud informaci získali. Už ve své
knížce o Cítolibech jsem o tom vyslovil hlubokou pochybnost. V cítolibských matrikách
z druhé poloviny 17. století se přece vždy mluví jen o kostele sv. Jakuba a nikdy o Svatém
Havlovi, který ostatně stojí v Brloze; Schützové by určitě nepohřbívali členy své rodiny
v nějaké poloruině a navíc – kostel nemohl stát v okrasné zahradě, poněvadž zpravidla míval
okolo sebe hřbitov. V tomto ohledu mi kniha dala za pravdu.
Především máme díky účtům alespoň přibližnou představu, jak starý kostel vypadal, a
naprosto detailní, jaké bylo jeho vybavení dvacet let před tím, než byl zbořen. Starý Svatý
Jakub měl věž, jehož báň roku 1691 natírali zelenou barvou. Na hřbitově u kostela stála
kostnice, kterou opravoval stavitel Matěj Vanka v roce 1722, kdy už stál kostel nový. To je další
a snad nejdůležitější důkaz pro to, že oba kostely, starý i nový, stály na stejném místě. O
původní kostel se pečovalo. Roku 1695 se opravovala střecha, 1697 vyzdobil neznámý malíř
jeho stěny, 1699 opravil lounský sklenář vitráže, 1703 se pořídily dva nové malé zvony, 1705
nové varhany. Je ale nepochybné, že kostel byl po třicetileté válce zničen. Noví majitelé
vesnice, Schützové z Leopoldsheimu, ho nechali opravit a možná i přestavět, ale časem přestal
vyhovovat – buď svými rozměry nebo narušenou statikou. Druhé alternativě nasvědčuje
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skutečnost, že v roce 1704 museli zedníci opravit věž a zároveň lounský stavitel Ludvík
Naymayer, kterého známe jako architekta Barokního špitálu a kostela 14 sv. Pomocníků, nově
zaklenul vchod do kostela, protože původní klenba se zřítila. V roce 1695 byl do knihy zapsán
podrobný soupis kostelního inventáře, který zahrnul každý hadřík, polštářek či svícen. Mimo
jiné zdobilo kostel přes dvacet obrazů různých velikostí a patnáct svícnů. Tři velké sochy
v něm stály: Ukřižování, Panny Marie a sv. Anny. Kostel opatroval čtyři liturgické knihy, jednu
z toho českou.
Nevíme, kdy se Arnošt Bohumír Schütz rozhodl postavit v Cítolibech nový kostel. Taková
investice se ale musela plánovat dlouhodobě. V literatuře se setkáme s různými roky
dokončení stavby. Zmíněný archivář Veselý uvádí 1715, farní kronika 1713, někteří autoři je
kladou až do roku 1717. Kniha ale umožňuje stanovit dobu stavby jednoznačně. V březnu 1713
se z kostelních peněz přispělo na stavbu kostela částkou osmdesáti zlatých. Tyto peníze se
použily buď na nákup stavebního materiálu nebo na blíže nespecifikované přípravné práce.
V dubnu 1714 obdrželi symbolickou odměnu kostelníci, kteří pomáhali vyklízet starý kostel.
Stěhování mobiliáře měl na starosti místní truhlář Šebestián Cantzler. Ten umístil provizorně
oltář a varhany v salla tereně, což byla do zahrady otevřená část přízemí v jižním traktu. Zde se
pravděpodobně sloužily provizorně bohoslužby. Vyjmuta byla i všechna okna, kazatelna a
další mobiliář, které byly umístěny rovněž na zámku. V červenci 1715 dostal Cantzler
zaplaceno za novou kazatelnu postavenou ke cti Svaté Trojice, v lednu 1716 se ve Vrbně
prodalo dříví, které ze stavby zbylo. V tomto roce se už ze stavebních účtů do hlavní knihy
žádná částka nepřepsala, kostel byl tedy po stavební stránce dokončen roku 1715.
„A tak se na stavbu nového cítolibského kostela vypůjčilo 3607 zlatých a 39 grošů, které byly
vyplaceny různým umělcům a řemeslníkům. Z vlastních peněz přispěl cítolibský kostel 185
zlatými a 11 groši.“ Tak zní zápis, který rekapituluje celkové náklady na stavbu. Kdybychom
tak znali jména všech těch „různých umělců“! Možná překvapí, že ony vypůjčené peníze nebyly
od dobrodinců či vrchnosti, nýbrž ze jmění všech ostatních kostelů na panství:
chlumčanského, brložského, vinařického (odtud nejvíc, přes 1500 zl.), ročovského a dokonce i
kaple na Dřevíči. Z řemeslníků známe jen zmíněného truhláře Cantzlera. Ten kromě kazatelny
vyřezal i rámy obrazů, které byly do kostela později dodány. Ještě jeden významný poznatek
ke kostelu kniha přinesla. Uměnovědná literatura bez opory v pramenech předpokládala, že
obrazy k postranním oltářům dodal malíř Václav Vavřinec Reiner někdy později, až ve
třicátých letech. Tento předpoklad se v účtech potvrdil. Obraz sv. Barbory byl díky
sponzorským příspěvkům zakoupen v roce 1735, kostel na něj přispěl částkou sedmdesáti
zlatých. O zbývajících obrazech se kniha bohužel nezmiňuje.
Kostelní účty také přinesly nové poznatky k dějinám cítolibské školy a fary. Dnešní opuštěná
farní budova byla postavena roku 1855. Měla nejméně dvě předchůdkyně. Nějaký,
pravděpodobně už zděný dům byl postaven ve 14. století. Po třicetileté válce, která celou
vesnici proměnila v ruiny, byla fara obnovena. V roce 1700 se započalo se stavbou nové farní
budovy, o rok později byla dostavěna. Její podobu samozřejmě neznáme, před polovinou 19.
století nikdo cítolibskou náves nenakreslil. Pro kostelní jmění to byla investiční akce zhruba za
pět set zlatých. Fara měla devět oken a byla obehnána zdí s branou, o níž se v účtech často
mluví.
Jedna z několika cítolibských pamětních desek je umístěna na staré škole. Připomíná
působení rodiny Kopřivů, která už je v hudebním světě pojmem. Škola je zevnitř nehostinnou
a neutěšenou kůlnou, která by si zasloužila pietnějšího zacházení už s ohledem na tradici,
která s ní je spojena. Budova, na které je deska osazena, byla postavena roku 1698 a stála
necelých tři sta zlatých. Do roku 1705 zde byl kantorem Václav Messner. Toho roku ho
vystřídal rodák z Blšan Martin Antonín Kallina, otec pozdějšího kapelníka zámecké hudby a
skladatele Jana Adama Galliny (změnil si první písmeno v příjmení). Roku 1730 se stal
kantorem Václav Kopřiva, zakladatel cítolibské skladatelské školy.
O životě kantorů kniha mnoho neříká. Placeni byli z jiných peněz než kostelních. Pár drobných
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detailů se ale přece jen dozvídáme. Především se týkají stálých platů, které se kantorům
každoročně vyplácely. Tři z nich zůstaly v nezměněné výši po celých šedesát let, co se kniha
vedla. Pravidelně obdrželi 35 grošů za zpívání pašijí. Dalších třicet grošů dostávali na nákup
růženců a svatých obrázků pro děti, které učili. Kantorově ženě se platily čtyři zlaté za to, že
celoročně prala všechny kostelní textilie. Roku 1739 byl zaveden další příplatek pro kantora,
totiž na struny. V překladu (kniha je samozřejmě psaná německy) zní příslušný zápis takto:
„Kantorovi příplatek na struny, které se při každodenním muzicírování opotřebovávají.“
Oním kantorem byl samozřejmě Václav Kopřiva a zápis dokazuje, že za jeho působení se
hudba v cítolibském kostele dostala nejen na jinou úroveň kvalitativní, ale že se začalo hrát
mnohem častěji. Z kostelních peněz se také platily opravy školy, kantorova obydlí i jeho chléva
a stáje, kde choval dobytek pro vlastní potřebu.

Kniha také obsahuje dva Kopřivovy autografy. Když v letech 1732 a 1733 ověřoval jako jeden
ze svědků správnost kostelních počtů, podepsal se „Wentzl Johann Koprziva“. Je to do určité
míry záhada. Matriční zápis o jeho narození v roce 1708 uvádí jen jedno křestní jméno –
Václav. I mnohem později, když byl Kopřiva za kmotra snad každému druhému dítěti
narozenému v Cítolibech, vystupuje v matrice jen jako Václav Kopřiva; druhé křestní jméno,
které ale důsledně vždy uvádí Zdeněk Šesták, se v ní nevyskytuje nikdy. Nyní se ale pro
Václava Jana nalezlo opodstatnění v jeho vlastnoručním podpisu. Kdy a proč si ale druhé
jméno přidal, to nevíme.
Píši-li Václavu Kopřivovi, musím zde napravit jednu chybu, které jsem se dopustil v knížce o
Cítolibech. Na rozdíl od Zdeňka Šestáka jsem v ní tvrdil, že se zasloužilý kantor narodil 9.
února 1708 a že tudíž slavil narozeniny ve stejný den jako jeho syn Karel Blažej. Znovu jsem si
v litoměřickém státním archivu prohlédl příslušný matriční zápis, v němž se uvádí pokřtění
Václava Kopřivy. Je zřejmé, že to, co jsem považoval za římskou desítku, je ve skutečnosti (na
devadesát procent) arabská devítka. Děti se křtily den po narození, tudíž Václav Kopřiva se
narodil 8. února, jak uvádí pan doktor Šesták.
Cítoliby byly hudební konzervatoří severozápadních Čech. A muzicírování vyžadovalo
dostatečné množství kvalitních hudebních nástrojů. Pro zámeckou kapelu samozřejmě
nakupovala nástroje vrchnost. Nástroje pro kůr a péče o varhany byly ale záležitostí kostelního
jmění, takže nás o jejich pořizování a opravách rovněž kniha účtů informuje. O cítolibských
varhanách psal v poslední době zasvěceně Tomáš Horák. Jím nalezený nejstarší údaj o nich
můžeme posunout o několik let – už v roce 1695 se ladily. Roku 1705 byly pořízeny nové
varhany, na které už hráli všichni Kopřivové. Důležitým nástrojem byly housle. Účty uvádějí,
že se nakupovaly v letech 1694, 1721 a 1742. V prvním případě se pořídily navíc ještě „basové
housle“, což zřejmě bylo violoncello. Zajímavé je, že roku 1705 dvoje housle opravoval lounský
houslař – o existenci této profese v Lounech jsme dosud neměli ani tušení. Housle z roku 1721
pocházely z dílny renomovaného houslaře Raucha, který sídlil v Chomutově. V roce 1721 se
zakoupily také dvě trubky, o osm let později došlo na nákup páru lesních rohů, roku 1739 byl
pro kůr pořízen fagot. V roce 1742 se zakoupily dva nové kotle (tympány). Původní dva byly
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dány do opravy lounskému mědikovci. A v roce 1751 zhotovil truhlář pro kůr nové pulpity. Na
nich měli rozloženy noty zpěváci, kteří účinkovali v krásných duchovních skladbách Václava
Jana, Karla Blažeje a Jana Jáchyma Kopřivových.
Řekne-li se cítolibské baroko, vybaví se jména Matyáše Bernarda Brauna, Václava Vavřince
Reinera, případně vrchností, za nichž tento krásný květ vykvetl: Schützů z Leopoldsheimu a
Pachtů z Rájova. Samozřejmě právem. Ale někdo musel práce na panství organizovat, dohlížet
na řemeslníky, vyjednávat jménem vrchnosti s umělci a všechny akce řídit a koordinovat.
Tento úkol měli úředníci s oficiálním titulem „purkrabí panství Cítoliby a Divice“. Naše kniha
prozradila jména mužů, kteří tuto funkci zastávali v době pro Cítoliby klíčové. Byli to Kryštof
Antonín Ulrich (1696–1703), Mikuláš František Trinkl (1704–1724), Václav Vejmyslický
(1725) a Andreas Schiffner (1726–1731). Trinkl dokonce kostelu, na jehož stavbě se podílel,
odkázal značnou částku peněz. I tito purkrabí mají na rozkvětu Cítolib velkou zásluhu, ačkoliv
se na ně už dávno zapomnělo.
***
Historie je zajímavá i tím, že její poznání je nekonečným procesem. Rukopis předchozího
textu jsem paní Věře Pokorné předal v prosinci loňského roku. Od té doby se mi ale dostaly do
rukou dva prameny, které jsem dříve neznal a které k historii starého cítolibského kostela
přinášejí další důležité informace. V nejstarší kronice cítolibské školy, kterou mi laskavě
zapůjčila paní ředitelka, je na prvních listech přepis celého textu onoho pamětního zápisu ze
17. století, který popisuje zásluhy paní Markéty Blandiny Schützové z Leopoldsheimu o
cítolibské panství (v knížce o Cítolibech o něm píši na s. 41). V něm se mj. píše, že šlechtična
na panství vystavěla či obnovila dva kostely. Nemohlo se jednat o jiné dva než v Horním
Ročově a v Cítolibech. Ročovský byl obnoven po požáru roku 1674, nyní už můžeme určit i
datum obnovy toho cítolibského. Při práci na knížce o dějinách Pnětluk jsem studoval také
nejstarší matriku Opočna, která je uložena ve Státním oblastním archivu v Litoměřicích.
Opočenský kostel Nanebevzetí Panny Marie byl po třicetileté válce na Lounsku široko daleko
jediný, který byl obsazen duchovním a který byl v takovém stavu, aby se v něm mohly sloužit
mše. A tak v něm farář křtil a oddával lidi asi z dvaceti vesnic – včetně Cítolib. Matriku založil
roku 1648, když skončila válka. Křty Cítolibských se v ní objevují až do roku 1662, rok nato
byla založena matrika při Svatém Jakubovi v Cítolibech. Proč právě tehdy? Protože byl kostel
uveden do takového stavu, že se v něm mohlo křtít i oddávat.
Jakou formu měla obnova cítolibského kostela, nevíme. V případě Ročova se, podle sdělení
profesora Karla Mareše, jednalo o přestavbu, při níž byly ponechány části obvodového zdiva
starého kostela včetně původních opěráků. Je pravděpodobné, že podobně tomu bylo i
v Cítolibech. Kdyby Markéta Blandina postavila úplně nový kostel, sotva by ho její syn nechal
za padesát let zbořit. Za současného stavu poznání vypadá stavební vývoj kostela následovně.
Nejméně od 14. století stojí ve vsi kostel sv. Jakuba. Za třicetileté války je zničen natolik, že
přestal být funkční. Duchovní správu vykonává farář z Opočna. Markéta Blandina se ale
rozhodla cítolibský kostel obnovit, což se jí podařilo roku 1663, od kdy se při něm zavedla
matrika. V letech 1713–1715 pak proběhla stavba kostela dnešního.
Opočenská matrika přináší dva pozoruhodné záznamy o křtech, které mnoho naznačují o
vztahu schützenské vrchnosti ke svým poddaným. V roce 1656, pět let poté, co Schützové
Cítoliby koupili, se Václavovi a Alžbětě Suchým narodila dcera. Dali jí jméno Blandina a
pokřtili ji v Opočně 19. března. Kmotrou nebyl nikdo jiný než hraběnka Markéta Blandina
Schützová. Rok nato se další cítolibské rodině, Janu a Marii Vlčkovým, narodil syn Arnošt.
Kmotry v opočenském kostele byli tentokrát oba manželé, jak Markéta Blandina, tak i Arnošt
Schütz. V tehdejší době opravdu málo obvyklé, ale o to výmluvnější! I ve světle takových,
zdánlivě bezvýznamných detailů můžeme vnímat kamenný sloup, který v roce 1680 nechala
Markéta Blandina vztyčit jako dík za to, že se jejím poddaným vyhnula morová epidemie.
V Lounech dne 2.4.2007
PhDr. Bohumír Roedl
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Jedna paní povídala …
Dne 19. května 2007 budou všichni, kteří mají Základní školu v Cítolibech rádi, oslavovat 120
let od jejího otevření. Kolik je v okolí škol sloužících stejnému účelu nepřetržitě tolik
desetiletí? A proč letos přivedli rodiče k zápisu do 1. třídy jen čtyři děti? Protože jedna paní
povídala:
že: paní učitelky nejsou dostatečně kvalifikované. Všechny mají vysokoškolské vzdělání v
oboru a speciální doškolování.
že: po přechodu do 6. třídy do Loun mají děti problémy s anglickým jazykem. Na každé škole
se cizí jazyk vyučuje podle jiných metod a jiných učebnic a záleží vždy na přístupu těch
učitelek, které děti přebírají. V Cítolibech se učí podle paní Mileny Kelly, se kterou osobně
paní ředitelka Vurbsová spolupracuje.
že: je v Cítolibech „cikánská“ škola. Kdyby sem chodily všechny děti, které sem patří, nemůže
být romských dětí většina. Bylo by jich přibližně 10% tak jako je to v celkovém počtu obyvatel
městyse. Jak se naučí spolu žít a vycházet, když nebudou vedle sebe vyrůstat?
že: je v lounských školách vyučování na vyšší úrovni. Z vlastní zkušenosti ze školství vím, jak
těžká je práce s 30 a více dětmi a jak se dá výborně pracovat ve prospěch dětí ve třídě s 15
žáky. Cítolibská škola nebude mít také žádný problém začít učit tzv. projektově, protože tak už
dávno učí. Každé dítě, které se hlásilo na víceleté gymnázium v Lounech uspělo a bylo přijato.
že: Cítoliby nejsou daleko od Loun a proto není žádným problémem dojíždění. Víte o šikaně
na autobusové zastávce U Spravedlnosti? Každý nemůže každý den odvézt a přivézt dítě
vlastním autem.
Cítolibská škola má svoje osobité kouzlo, které školy v Lounech nemají a ani mít kvůli
velkému počtu žáků nemohou. Zdejší škola má rodinný charakter díky akcím z lidových tradic
(neopakovatelé jsou vánoční trhy), ozdravným pobytům (kdy se vaří jako doma), krásné
zahradě, divadlu, živým zvířatům, poznávacím výletům na místa, kam by se některé děti asi
nikdy nepodívaly.
Mám ráda tradice a nedám na to, co jedna paní povídala.
V Cítolibech 19.2.2007
Věra Pokorná
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„Jó třešně zrály! “
Ještě před zahájením další kapitoly Nových pověstí Cítolibských je nutné upozornit případné
čtenáře na odlišnost této pověsti od pověstí předešlých, neboť jejich děj se nikdy už nemůže
opakovat, kdežto děj pověsti této se může opakovat v čase dnešním i budoucím, s proměnami
osobních účastníků jiných generací. Je tady jedna podmínka pro opakování se děje – je
uvedena v titulku. Pokud budou platit slova dnes už zlidovělé písně Waldemara Matušky
(autorem textu byl Ivo Fišer), pokud budou v areálu městyse Cítoliby zrát třešně, budou se
odehrávat stejné, nebo podobné epizody, které naplnily obsah této kapitoly.
Jednou jsem obdržel sáček semen amerického česacího salátu, kde byl uveden termín zrání
slovy „MATURITY DAYS“. My známe maturitu, jako zkoušku dospělosti, ale zde byl tento
termín uveden, jako doba zrání. Doba zrání ale je v případě ovoce a zeleniny termínem
sklizně, konzumace, ochutnávání a také pochutnáváním. Doba zrání v souvislosti s průběhem
školního roku začíná právě v době, kdy školní rok končí a vrcholí, když školní rok začíná.
V Cítolibech ještě doprovázela období konce školního roku vůně lipového květu, ale ta nás –
hochy co jsme „Poláčkovsky“ spolu mluvili příliš nelákala. Lipový květ byla náplň žákovské
povinnosti: natrhat, odevzdat! Zato třešně! Obzvlášť třešně, které nebyly naše! Ty nás lákaly
velice! Nejbližší třešeň byla v areálu neprovozní Mockerovy cihelny, kterou také nikdo
nehlídal a na kterou chodili „všický“! Dále nad dnešní mateřskou školkou byla nalevo od polní
cesty dost rozsáhlá třešňovka, původní majetek pana Mockera, který ale ji pronajímal
sadařům z Cítolib a okolí.
Story, která se odehrála l.p. 1952 považuji za devátý (nebo desátý?) div světa! V tehdejší době
jsme ukončili třídu pátou a než byla v Cítolibech otevřena Osmiletka, chodili jsme do Loun do
tzv. I. střední školy. Ačkoliv do Loun jezdil autobus – tzv. Šulcovina, nám byl vzorem pan
Ošauer, který rázoval typicky „Ošaurovskými“ kroky trasu Cítoliby – Louny a zpět. A uvedený
div světa nastal jednoho dne, kdy jsem před koncem školního roku vyrazil po sedmé hodině
ranní do lounské školy. Když jsem míjel třešňovku nad dnešní školkou, pozdravil jsem
přítomného sadaře – pana Derflera z Líšťan a kráčel k pověstné Spravedlnosti. Náhle jsem
uslyšel zvolání: „Počkej!“ Zastavil jsem se a ohlédl. A myslel jsem, že už do školy nepůjdu! Pan
Derfler ke mně přicházel a nesl mi PLNOU ČEPICI TŘEŠNÍ!!! Poděkoval jsem a ošauerovskou
chůzi jsem změnil v let. Čím jsem si čepici třešní páně Derflera zasloužil? Toť otázka! Jinou
příhodu v tomtéž čase zažila také čtveřice o pět let mladších, jejichž jména neuvedu, protože
všichni žijí a mohli by mne ukamenovat za zveřejnění. Vydali se na třešně. Ale na třešně za
plotem pana Laxy, vlakvedoucího ČSD. Průběh jejich návštěvy byl rychlý: byli přistiženi, pan
Laxa je začal honit, ale nedohonil je! Jakmile si totiž stáhl pásek z kalhot, kalhoty mu spadly a
pan Laxa upadl. Ani unikající hošové nedopadli dobře! Jeden z nich si při přelézání plotu
roztrhl kalhoty vejpůl. Ale epizoda s darovanými třešněmi se již neopakovala. Naopak. Třešně
při silnici Louny – Cítoliby byly v majetku (pozdějším) Státního statku. A jednoho dne nás tam
chytil ředitel státního statku, když projížděl okolo. Na stromě se mnou seděl pozdější Mistr
Československa v automobilových závodech cestovních vozů a tovární jezdec jedné
automobilky. Třešně dozrály, nastaly prázdniny a dozrává ovoce a i ozdobné produkty,
signalizující začátek školního roku. Do školy si nosíme švestky, ořechy a cestou do školy a
cestou ze školy po sobě házíme bílé kuličky pámelníku. Už aby začaly třešně opět zrát!
P.S. V páté třídě praktickou výuku práce na zahradě vedl v r. 1951 sám ředitel školy Vladimír
Bartoš. Na školní zahradě byla jediná třešeň (nebo višeň?). Sotva vešla naše třída do školní
zahrady, nejrychlejší z nás byl Miroslav Ulrych z Brloha, řečený Turek. Pan učitel se stal
jedním z nás, když viděl Míru Ulrycha na třešni a potvrdil to svým výrokem: „Hele Turek, dej
si pozor ať si nenatrhneš p… !“
V Ústí nad Labem 03/2006
Ing. Karel Šedivý
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Kultura v obci
Zájezd do Mosteckého divadla na představení My Fair Lady
7.11.2006
Lampiónový průvod
10.11.2006
Zájezd do Mosteckého divadla na představení Lucerna
27.11.2006
Zájezd do Mosteckého divadla na dětské představení Divadelní Mikulášská show 3.12.2006
Vánoční posezení při harmonice na předsálí Dělnického domu
9.12.2006
Vánoční trhy pořádané Základní školou v Cítolibech
21.12.2006
Vánoční mše v kostele sv. Jakuba St.
24.12.2006
Zájezd do Mosteckého divadla na představení Poprask na laguně
15.1.2007
Dětský karneval v místní Sokolovně
24.2.2007
Zájezd do Mosteckého divadla na představení Sladké tajemství
12.3.2007
Zájezd do Národního muzea v Praze na výstavu Lovci mamutů
7.4.2007
Vítání občánků narozených od února 2006 do dubna 2007
14.4.2007
Zájezd do Divadla Radka Brzobohatého v Praze na představení Milovat k smrti
28.4.2007
Pálení čarodějnice u hasičské zbrojnice
30.4.2007
Staročeské máje
12.5.2007
Oslavy 120. výročí Základní školy
19.5.2007
Dětský den na novém hřišti
2.6.2007
Výlet do Bečova nad Teplou (relikviář sv. Maura) a kláštera v Teplé
9.6.2007
Fotbalový turnaj O pohár starosty obce – žáci a dorost
18. a 19.8.2007
Cítolibská pouť sv. Jakuba
27. a 29.8.2007
Musica da Chiesa – koncert v kostele sv. Jakuba St.
28.8.2007
Kreslení zážitků z prázdnin před hasičskou zbrojnicí
1.9.2007
IV. ročník Memoriálu Zdeňka Havla v požárním sportu
15.9.2007
Dále máme v plánu:
- Zájezd do Litoměřic na Zahradu Čech
- Drakyjáda
- Lampiónový průvod
- Zájezd do Mosteckého divadla na představení Zkrocení zlé ženy
- Zájezd do Hudebního divadla v Karlíně
- Vánoční posezení v předsálí
- Vánoční besídka a trhy u ZŠ

K zakoupení na úřadu městyse
Pohlednice Cítolib á 3 Kč
Publikace CÍTOLIBY od Bohumíra Roedla á 180 Kč
Turistická známka č. 1365 Cítoliby á 25 Kč
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Zveme Vás na
Oslavy 120. výročí založení Základní školy Cítoliby
v sobotu 19.5.2007 od 10.00 hod
v prostorách školy a okolí
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Užitečné informace
ÚŘAD MĚSTYSE v Cítolibech, Zeměšská ul. 219, 439 02 Cítoliby
telefonní kontakt:

e-mailová adresa:
internetové stránky:
úřední hodiny:

kancelář ÚM - E. Parkmanová, B. Hejlíková
starosta, místostarosta
fax
urad@obec-citoliby.cz; podatelna@obec-citoliby.cz
www.obec-citoliby.cz; www.citoliby.cz
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:

knihovna@obec-citoliby.cz
čtvrtek
pondělí a středa

15:00 - 18:00 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

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:

Šárka Adamčíková, vedoucí pošty
415 691 135
pondělí
08:00 – 11:00; 14:00 – 17:00 hodin
úterý - pátek
08:00 – 11:00; 14:00 – 16:00 hodin

OHLAŠOVNY POŽÁRU v Cítolibech
Havel Pavel
Šponiar Miroslav
ÚM 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)
10 Kč
pneu od nákladního vozidla
20 Kč
40 litrů (stavební kolečko)
30 Kč
pneu od osobního vozidla
10 Kč
300 litrů (přívěs za auto)
150 Kč
Ve sběrném dvoře lze bezplatně ukládat textil, objemný odpad, ocel a plechy, barevné kovy.
Sběrné nádoby na tříděný odpad (papír, sklo, plasty) jsou umístěny u vjezdu do Sběrného dvora a u plotu Mateřské školy za bytovým domem.

SLUŽBY ÚM a POPLATKY:
Poplatek za odvoz odpadu ze sběrných nádob (vašich popelnic) určuje oprávněná osoba LIKOR CZ s.r.o., v současné době je cena za odvoz 1
sběrné nádoby 47,- Kč, "likorky" na jednotlivé svozy jsou k zakoupení na ÚM Cítoliby - četnost svozů od května do září 1x za 14 dní v sudé
týdny, od října do dubna 1x za týden - vždy ve čtvrtek.
ÚM 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 1/2007, roč. 12. Vydává Úřad městyse Cítoliby, neprodejné. Redakce Věra Pokorná, Blanka Hejlíková.
Tisk ICOMP AC s.r.o. Louny.
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