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Okénko do radnice
V minulém čísle jsme Vás informovali o záměru přeměny místní pobočky pošty na „Poštu Partner“. Podpisovou akci za
zachování stávající formy pobočky pošty v Cítolibech podepsalo 567 občanů nejen citolibských, ale i z okolních obcí
a Loun, kteří služby této pobočky hojně využívají. Vyjádření státního podniku Česká pošta k této podpisové akci mimo
jiné uvádí: „výsledná podoba pobočkové sítě České pošty, s.p. vychází z konceptu, který byl projednán a schválen ve vládě
a forma zajištění našich služeb je věcí jednání obou stran, tj. zástupců obce a České pošty, s.p., přičemž přeměna pobočky
na poštu Partner neznamená rušení pobočky, ale změnu formy poskytování našich služeb. Na základě dosavadních
zkušeností jsme přesvědčeni, že poskytování služeb třetími subjekty přispívá k udržitelnosti dalších služeb v obci, např. tam,
kde o vlastní provozování pošty Partner nemá obec zájem, úzce spolupracujeme např. s prodejnami COOP a místními
poskytovateli služeb.“ Ve stejném duchu s námi jednali i zástupci České pošty, s.p. na schůzce 16.5.2018. Co nám z toho
vychází? Snaha přesunout provoz na obec, pro kterou zachování fungování pobočky ve stávajícím rozsahu bude znamenat
vícenáklady, neboť platba nabízená za poskytování poštovních služeb nepokryje ani základní plat obsluhy pošty.
Zástupci České pošty, s.p. jsou pozváni na 18. veřejné zasedání zastupitelstva městyse Cítoliby, které se koná
31.8.2018 od 18 hodin a jejich nabídku projednají zastupitelé. Na toto zasedání Vás srdečně zveme a děkujeme za
Vaši podporu.
Petr Jindřich, starosta městyse

Aktuálně z rady a zastupitelstva
Radní a zastupitelé městyse projednali a schválili:
 pořízení nového systému ve smyslu pořízení setu
mikrofonů, 2ks reprobeden, 2ks stojanů a 2ks obalů na
reprobedny v celkové ceně 21.200,- Kč. Zvuková technika
bude sloužit pro akce městyse i spolků působících v obci.
 uzavření smluv na odběr energií v období od 1.1.2019
do 31.12.2020 od společnosti ČEZ.
 návrh Katastrálního úřadu Ústeckého kraje – Územního
pracoviště Louny na úpravy vedoucí k přehlednosti a
sjednocení pozemků v majetku městyse, které byly zjištěny
při revizi katastrálního území Cítoliby dle pokladu ze dne
3.5.2018.
 darování dalších 2 ks dýchací techniky Saturn S7 bez
revize Obci Vinařice. Celkem bylo darováno 6 ks, které
budou sloužit jako vybavení prodaného vozidla CAS.
 pořízení vysílaček (vozidlová radiostanice, dvě ruční
radiostanice a příslušenství) pro Obecní policii Cítoliby dle

poptávky od firmy KOMS Mělník a.s. za cenu 45 tis. Kč.
Firma byla vybrána ze dvou doručených nabídek.
 zhotovení Hmotově dispoziční studie areálu bývalé fary
v Cítolibech za cenu 225 tis. Kč od společnosti HUTÁR a.s..
Jedná se o dokument zahrnující geodetické zaměření
areálu, polohy objektů, pasportizaci stávajících objektů
v areálu – dokumentaci stávajícího stavu objektu fary,
bývalé měšťanky, hospodářských objektů a digitalizaci dat
a následnou hmotově dispoziční studii objektu bývalé fary,
hospodářských budov a zamýšleného objektu pro seniory.
Studie bude podkladem pro následné zpracování projektu
opravy a dostavby zamýšleného z dotačních titulů.
Zhotovení studie je uznatelným výdajem pro žádost o
dotaci.
 pořízení provzdušňovače vody na rybník v Bažantnici
s cenovým limitem 30 tis. Kč včetně zapojení. Hospodaření
organizační složky rybolovu v Bažantnici bylo v uplynulých
třech letech ziskové a provzdušňovač vody přispěje ke
kvalitě vody a chovu ryb.
 odpověď na výzvu společnosti Energie Pro s.r.o.
k úhradě smluvní pokuty za neodebrání el.energie a plynu
za období 2018-2019 dle smlouvy, kterou za městys
s touto společností uzavřela společnost Energie pod
kontrolou, o.p.s. dne 2.11.2015, tj. v době přechodu ke
společnosti ČEZ. Městys považuje smlouvy, kterých
společnost Energie Pro s.r.o. uplatňuje nárok na smluvní
pokutu za velice sporné, avšak v zájmu eliminace
jakýchkoliv právní sporů navrhuje úhradu 50% z částek
nárokovaných společností Energie Pro s.r.o. za
předpokladu, že již další sankční platby nebudou

požadovat a zaniknou zmíněné smlouvy a s tím, že jejich
údajné právo na sankční platby a ušlý zisk nebylo a nebude
postoupeno na další osoby.
 vydání Nařízení č. 1/2018 o zákazu podomního a
pochůzkového prodeje na celém správním území městyse
Cítoliby.
 pořízení 3 ks radarů na měření rychlosi v obci od firmy
NWK TECHNOLOGY s.r.o. za cenu 203tis. Kč. Firma byla
vybrána ze dvou doručených nabídek.
 umístění přechodu pro chodce v Lounské ul. na
horizontu dle studie zpracované odbornou firmou a
pověřuje starostu konzultací realizace s příslušnými
schvalovacími orgány a zjištěním ceny realizace.
 návrh Obecní policie na zpevnění a zadláždění prostoru
před č.p. 27 v Lounské ul. tak, aby vzniklo nové parkovací
místo a pověřila stavebního technika zajištěním vytyčení
sítí v předmětném pozemku a starostu oslovením budoucí
realizační firmy Opravy ul. B. Němcové, která vzejde
z výběrového řízení možností realizace s tím, že bude
použit materiál městyse. Navržená úprava rovněž přispěje
ke zlepšení estetického vjemu ulice.
 smlouvu o přijetí daru pozemku p. č. 728/21, pod
komunikací v ul. B. Němcové.
 bezúplatný převod pozemků se závazky věcných
břemen z majetku Státního pozemkového úřadu do
majetku Městyse Cítoliby
 vydání Obecně závazné vyhlášky č. 1/2018 o zákazu
požívání
alkoholických
nápojů
na
vybraných
prostranstvích.
 zahájení procesu administrativní přípravy realizace
stavební akce „Lávka pro pěší přes D7, Cítoliby“ a
vyčlenění částky 1,4 mil. Kč v rozpočtu městyse na rok
2018 pro její realizaci.
 vzhledem k plánované realizaci rozšíření D7 a
vypsanému dotačnímu titulu Státního fondu dopravní
infrastruktury, se nabízí možnost realizace stavby lávky pro
pěší přes D7 v místech přerušené bývalé „Černčické“
cesty. Dotační titul na křížení dálnic a silnic I. třídy je pro
rok 2018 vypsán s 85% výší dotace (stejná se dá
předpokládat i pro rok 2019). V případě, že bychom chtěli
pro realizaci využít dotačního titulu v roce 2019, je nutné
zahájit v roce 2018 projekční přípravu tak, aby bylo žádost
možné podat v lednu 2019.
Předpokládaná cena projektové
dokumentace a administrace do fáze
platného stavebního povolení je cca
1,4 mil. Kč, z nichž cca 0,8 mil. Kč je
uznatelným výdajem pro dotaci.
Celková hodnota investice je cca 20
mil. Kč, což při 85% dotaci činí
celkem 3 mil. Kč spoluúčast pro
městys.
 zadání zakázky Opravy fasády
budovy základní školy firmě Robert
Janák, Líšťany za cenu 277 tis. Kč.
Osloveno bylo celkem 11 místních
firem, z nichž se jedna omluvila a

žádná další nabídku nepodala, ani se nevyjádřila.
V prodlouženém termínu byly osloveny dalším třem
firmám.
 odložení výběru vítězné firmy na pořízení sekačky
s vysokozdvihem vzhledem k velkému cenovému rozdílu
ve dvou podaných nabídkách ze čtyř oslovených firem a
pověřili starostu a předáka prověřením využití a referencí
na oba stroje.
 provedení vytyčení budoucí komunikace v úseku od
stávající „panelky“ k „potoku“ na náklady městyse, aby byla
umožněna příprava zástavby rodinných domů. Návrh
budoucí komunikace navazující na prodloužení ul.
K Zastávce a v záměru budoucí komunikace spojující
„panelku“ z Chlumčanské s ul. Na Aleji byl zpracován na
základě žádosti majitelů pozemků v této lokalitě
Agrourbanistickým ateliérem Zeman a odpovídá podobě,
která byla řádně projednána a schválena dotčenými orgány
v rámci pořizování Územního plánu Cítoliby, který byl
schválen zastupitelstvem městyse a vydán 9.12.2015.
 variantu budoucí úpravy parkovací plochy u nákupního
střediska od odborné firmy a pověřili starostu zjištěním
ceny a dotačních možností realizace.
 pověření zástupců městyse jednáním s majiteli
přilehlých domů stávající autobusové zastávky o
možnostech zvýšení komfortu cestujících případným
umístěním mobiliáře a uložila Obecní policii zvýšený dohled
na dodržování pořádku a chování cestujících k přilehlým
nemovitostem. Přemístění autobusové zastávky před
křižovatku v současné době radní nedoporučili vzhledem
k dopravně bezpečnostní situaci a finanční náročnosti.
 program a rozpočet Cítolibské svatojakubské pouti.
 vyhlášení výběrového řízení na opravu střechy fary.

Radní a zastupitelé městyse vzali na vědomí:
 zápis z kontroly Finančního výboru, která proběhla
18.4.2018.
 zápis z Valné hromady Mikroregionu Lounské Podlesí,
která se konala 10.4.2018 ve Hřivicích.
 informaci Direct pojišťovny o zkrácení plnění pojistné
události za poškození vozidla Multicar. Rozdíl v plnění a ve
výši škody bude právním zástupcem městyse vymáháno po
viníkovi nehody v souladu s usnesením soudu.

Informaci starosty o
návštěvě hodnotící komise Vesnice
roku 2018, která proběhla
31.5.2018,
9.
srazu
Automotoveteránů 26.5.2018 a
Hovory pod vodárenskou věží
26.5.2018.
Starosta
vyjádřil
poděkování všem zaměstnancům
městyse a dobrovolníkům, kteří se
na
přípravách
těchto
akcí
reprezentujících dobré jméno
městyse podíleli.

zápis z Valné hromady
Mikroregionu Lounské Podlesí,
která se konala 10.5.2018 na Brodci.

 informaci společnosti Aisan Industry Czech, s.r.o. o
ubytování jejich zaměstnanců z Nepálu v soukromé
nemovitosti v Cítolibech.
 informaci o průběhu realizace akce připojení el.energie
k rybníku v Bažantnici.

Radní a zastupitelé městyse neschválili:
 odběr povrchových vod z Cítolibského potoka pro
soukromé osoby vzhledem k nízkým průtokům ve vodním
toku zvláště v letních měsících. Prioritní je napájení rybníka
v Bažantnici.
 využití nabídky na letecké snímkování městyse Cítoliby.
 žádost o poskytnutí souhlasného stanoviska obce
s realizací projektu IROP, specifický cíl 2.1 Zvýšení kvality
a dostupnosti vedoucí k sociální inkluzi IROP, kolová výzva
č. 80 „Sociální bydlení pro sociálně vyloučené lokality II.“
na území obce Cítoliby.

základní školy, vč. případné ceny realizace a dále uložili
starostovi a místostarostovi zjištění dalších možností pro
získání dalších dětí do místní školy.
 zasedání Školské rady 26.4.2018
 dohodovacím řízení na krajském úřadě ohledně
navýšení státního rozpočtu na platy zaměstnanců ZŠ a MŠ
Cítoliby, s písemným rozhodnutím bude rada seznámena
po jeho obdržení. V rámci úspor bude výuka od září 2018
probíhat ve dvou třídách a nebude prodloužen pracovní
poměr na dobu určitou jedné učitelce.
 výpovědi vedoucí učitelky MŠ k 31.7.2018.
 ozdravném pobytu, výletu na dětský den ve Kbelích,
plánovaných akcích rozloučení s předškoláky v MŠ
14.6.2018 a zahradní slavnosti v ZŠ 26.6.2018.
 audit zadaný externí firmě byl dokončen, čekáme na
zaslání písemného výroku.

Jídelna Oseva, č.p. 369 vč.
pozemků:
Budova bývalé jídelny Osevy
nebyla ve veřejném prodeji
prodána i přesto, že byla podána
nabídka vyšší, než dal Městys
Cítoliby a dle vyjádření notářky
bude vyhlášena veřejná dražba
objektu. Starosta a AK Trkovský
nadále sleduje stav situace. Rada
městyse předložila zastupitelstvu
ke zhodnocení částku pro městys
přijatelnou ve veřejné dražbě.
V rozpravě
zastupitelů
byly
předneseny návrhy na hlasování o
dvou částkách vyšších než částka
1.500 tis. Kč schválená na únorovém zasedání
zastupitelstva. M. Bartl navrhl nabídnout částku 1.750 tis.
Kč a starosta částku 2.000 tis. Kč. Ani jeden z předložených
návrhů nebyl schválen a tím zůstal v platnosti zájem
Městyse Cítoliby o koupi nemovitosti č.p. 369 a stavebních
parcel č. 96/1, 96/2/, 96/3 a 96/4 v k.ú. Cítoliby a účastí ve
veřejném prodeji s maximální výší nabídnuté částky 1.500
tis. Kč.
ZŠ a MŠ Cítoliby:
Rada městyse Cítoliby jako zřizovatel organizace:
schválila
 čerpání prostředků ve výši 34 tis. Kč z rezervního fondu
organizace za účelem zbudování nového pískoviště
v zahradě mateřské školy a poskytnutím technické pomoci
pracovníky údržby městyse. Koordinaci prací zařídí
ředitelka s předákem údržby.
 přerušení provozu mateřské školy a školní jídelny od
16.7.2018 do 10.8.2018.
vzala na vědomí informace o
 úbytku žáků v základní škole vzhledem k odchodu žáků
z páté třídy. Radní uložili stavebnímu technikovi zjistit
podmínky možného přesunu třídy předškoláků do budovy

Rozpočet a rozpočtové změny:
Zastupitelé projednali a schválili předložené rozpočtové
opatření č. 02/ZM/2018 dle skutečnosti a návrhů
radních k 30.4.2018, které zahrnuje navýšení
rozpočtových příjmů o 2,163.170,22 Kč a zvýšení
rozpočtových výdajů o 1,767.523,00 Kč.
V souladu s vnitřní směrnicí městyse „Zásady poskytování
dotací a příspěvků z rozpočtu Městyse Cítoliby“ radní
projednali a schválili žádost Svazu tělesně postižených
v ČR z.s. okresní organizace Louny o dotaci ve výši 3 tis.
Kč na Půjčovnu kompenzačních pomůcek.
Zastupitelé schválili předložený návrh závěrečného účtu
městyse za rok 2017, včetně zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření městyse Cítoliby za rok 2017
s výhradou a přijímá opatření k nápravě chyb a nedostatků
zjištěných při přezkoumání hospodaření za rok 2017.
Zastupitelé také schválili návrh Účetní závěrky městyse
Cítoliby za rok 2017.
Zápisy a usnesení z jednání rady a zastupitelstva jsou zveřejněny na
webových stránkách městyse – úřední deska.

Přehled o plnění rozpočtu městyse Cítoliby za rok 2017:
PŘÍJMY 2017 celkem

20.747 tis. Kč

- ze státního rozpočtu za daň z příjmu fyzických osob

3.260 tis. Kč

- ze státního rozpočtu za daň z příjmu právnických osob

2.939 tis. Kč

- ze státního rozpočtu za daň z přidané hodnoty

5.826 tis. Kč

- od občanů za svoz komunálního odpadu

573 tis. Kč

- od občanů za psy a za pronájem místa

25 tis. Kč

- za povolení výherních hracích přístrojů

72 tis. Kč
19 tis. Kč

- za ověřování, výstupy z Czech Pointu, změnu trvalého pobytu
- za daň z nemovitosti

1.300 tis. Kč

- za hrobová místa, dopravu Multicarem, sekání, z kult. akcí, za knihovnu, prodej propagačních předmětů a reklamního zboží

292 tis. Kč

- za pronájem sálu, restaurace Dělnického domu, pozemků, prostor České poště, umístění vysílačů Vodafone v budově školy
- výnosy z finančního majetku (dividendy ČS)

442 tis. Kč
46 tis. Kč
391 tis. Kč

- za separovaný odpad, hlášení v rozhlase a sponzorské dary
- příjmy z prodeje dlouhodobého majetku

6 tis. Kč

- dotace na výkon státní správy, pracovní místa údržby a na volby, inkluze ZŠ a MŠ

3.175 tis. Kč

- dotace na činnost jednotky Sboru dobrovolných hasičů od Města Louny, obcí Chlumčany, Blšany a Krajského úřadu

276 tis. Kč

- dotace na opravy ul. Zeměšská a Fügnerova

2.381 tis. Kč

VÝDAJE 2017 celkem

20.555 tis. Kč

- platy zaměstnanců na hlavní pracovní poměry (vč. dotovaných míst)

2.868 tis. Kč

- platy zaměstnanců na dohody a odměny zastupitelů

1.561 tis. Kč

- pojistné na sociální a zdravotní pojištění z mezd

1.902 tis. Kč

- materiál a drobný majetek

647 tis. Kč

- úroky z úvěru a poplatky bankám

10 tis. Kč

- voda, paliva a energie

535 tis. Kč

- služby (svoz odpadu, právní služby, telefony, internet, roční aktualizace programů, praní ubrusů, ostraha, školení,
pojištění, inzerce, prořez a dosadba zeleně, služby výměnného fondu knihoven, doprava, pronájem kopírovacího stroje,
poplatky za rozhlas, služby spojené s kulturními akcemi
- opravy a údržba, cestovné, pohoštění, ostatní nákupy
- věcné dary, příspěvky

217 tis. Kč

- členské příspěvky Mikroregionu Lounské Podlesí, vyřízení přestupků

57 tis. Kč

- dotace zřizovatele příspěvkové organizaci (na provoz a zateplení školky)

1.604 tis. Kč

- vratky dotací z předchozího, daň z příjmů za obec, poplatek za rozhlas

115 tis. Kč
18 tis. Kč

- příspěvek na školní potřeby pro žáky 1. třídy v ZŠ
- nehmotný majetek (pasport veřejného osvětlení a pasport komunikací)

82 tis. Kč

- hmotný majetek (oprava ulic Dvořákova, Zeměšská a Fügnerova, zbudování služebny Obecní policie, oprava
statiky a výměna vrat Hasičské zbrojnice, dýchací přístroje pro JSDHO, nová veřejná osvětlení)

Stav finančních prostředků na účtech městyse v roce 2017:
k 1.1.2017

6.372 tis. Kč

k 31.12.2017

5.564 tis. Kč

ÚVĚROVÉ ÚČTY

-1.000 tis. Kč

0 tis. Kč

SPOŘÍCÍ ÚČTY

2.049 tis. Kč

2.050 tis. Kč

322 tis. Kč

322 tis. Kč

AKCIE

447 tis. Kč
21 tis. Kč

- příspěvky a dotace organizacím

BĚŽNÉ ÚČTY

2.295 tis. Kč

8.176 tis. Kč

Podpora spolků, organizací a kultury v roce 2017:
Myslivecké sdružení (na zvěř a ptactvo)

5 tis. Kč

8. Cítolibský sraz automotoveteránů

5 tis. Kč

Okresní sdružení hasičů (na dětské závody)

2 tis. Kč

Ocenění za občanskou aktivitu

2 tis. Kč

Sportovní klub Cítoliby:

171 tis. Kč

z toho - na činnost

150 s. Kč

- na kult. a sport. akce (Silvestr, Dětský den, Memoriál V.Šány ve st.tenise, fotbalové turnaje žáků, dorostu a starých gard)

Sbor dobrovolných hasičů Cítoliby:

21 tis. Kč

152 tis. Kč

z toho - na činnost (podíl Městyse Cítoliby)

127 tis. Kč

- na kult. a sport. akce (Branný závod o pohár starosty, Pálení čarodějnice, Staročeské máje, kreslení zážitků z prázdnin)

25 tis. Kč

Dělnický dům Cítoliby 2012-2017:
Provoz zahájen 23.11.2012 a do konce roku 2012 se konaly další tři společenské akce.
rok

Celkový
počet
akcí v
DD

komerč
ní

Nekome
rční

příjmy

výdaje

Rozdíl

2013
2014

58
58

7
7

51
51

296
264

354
444

58
180

2015

54

11

43

190

260

2016

38

4

34

163

314

2017

49

4

45

207

318

111

Z toho

Financování v tis. Kč
Investice

322
153

vchodové dveře, bar na předsálí, opony

70

51

oprava podlahy v předsálí

151

337

nátěry oken, oprava fasády a střechy

20

párty stolky, myčka předsálí, stojany na sítě, has.přístroje, konvice, žehlička

opr.podlahy hl.sálu, malování jeviště, dokončení opon, odvlhčovatč, čistící zóny

Nekomerční = využití městysem, místními spolky a občany, vč. tanečních, TŠ a badmintonu. Rozdíl = skutečný - max. výše schválená zastupitelstvem 200 tis. Kč

Úvěr ve výši 5 mil.Kč na rekonstrukci byl k 31.12.2017 splacen.

Blanka Hejlíková, ekonom městyse

Obecně závazná vyhláška č. 1/2018,
o zákazu požívání alkoholických nápojů na vybraných veřejných prostranstvích:
Zastupitelstvo městyse Cítoliby se na svém zasedání dne
14.5.2018 2018 usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm.
a) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou
vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
Článek 1 - Předmět a cíl vyhlášky
Cílem této vyhlášky je přispět k ochraně veřejného pořádku,
dobrých mravů, bezpečnosti v městysi Cítoliby (dále jen „městys“)
a k zajištění mravního vývoje dětí a mladistvých v rámci
zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, a to
prostřednictvím zákazu požívání alkoholických nápojů
na některých veřejných prostranstvích městyse.
Článek 2 - Vymezení pojmů
1) Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí (návsi), ulice,
tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné
každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez
ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru (ustanovení § 34 zákona o
obcích).
2) Alkoholickým nápojem se rozumí nápoj obsahující více než 0,5
% objemových ethanolu (ustanovení § 2 písm. f) zákona č. 65/2017
Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek).
Článek 3 - Zákaz požívání alkoholických nápojů
Zakazuje se požívání alkoholických nápojů na veřejných
prostranstvích vymezených v příloze této vyhlášky.
Článek 4 - Výjimky ze zákazu požívání alkoholických nápojů

1) Zákaz dle čl. 3 této vyhlášky neplatí:
a) od 16:00 hodin dne 31. 12. do 6:00 hodin dne 1. ledna;
b) od 19:00 hodin pátku před předposlední sobotou v květnu
do 6:00 hodin bezprostředně následující neděle (Staročeské
máje)
c) od 10:00 hodin poslední soboty v květnu do 6:00 hodin
bezprostředně následující neděle (Sraz automotoveteránů)
d) od 16:00 hodin dne 30. 4. do 6:00 hodin dne 1. 5. (Pálení
čarodějnic)
e) od 12:00 hodin soboty před nedělí, kdy se v kostele sv.
Jakuba koná mše ke cti sv. Jakuba Většího do 6:00 hodin
bezprostředně následující neděle (Svatojakubská pouť)
f) na dobu a prostor konání veřejnosti přístupné kulturní,
sportovní a jiné společenské akce, která byla pořadatelem
ohlášena Úřadu městyse Cítoliby alespoň 7 pracovních dnů
před jejím konáním, přičemž nezbytnou součástí takového
ohlášení je datum, čas (odkdy dokdy) a přesné vymezení
prostoru konání takové akce.
2) Úřad městyse Cítoliby na své úřední desce vyvěšuje informaci
o sobotě uvedené v odst. 1 písm. e) a o době a prostoru konání
akce uvedené v odst. 1 písm. f), u které byly splněny podmínky
v odst. 1 písm. f) uvedené, a to vždy v dostatečném předstihu před
takovou sobotou nebo konáním takové akce.
Článek 5 - Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnost patnáctým dnem po dni vyhlášení
(tj. 23.6.2018)

Vymezení míst veřejného prostranství, na kterých je zakázaná činnost dle čl. 3 této vyhlášky:
U kostela sv. Jakuba – prostranství kolem kostela sv. Jakuba
U Úřadu městyse Cítoliby – prostranství před budovou Úřadu
(pozemky pozemková parcela č. 67 a část pozemkové parcely č.
městyse Cítoliby (st. p. č. 143 v k. ú. Cítoliby), prodejny potravin
752/1 a stavební parcela č. 326 - vše v k. ú. Cítoliby), a to
(p. p. č. 670/40 v k. ú. Cítoliby) a části ulic (včetně chodníků)
v rozsahu vymezeném v následující mapě:
Lounská, Skladatele Kopřivy, Zeměšská, Chlumčanská a
Postoloprtská, a to v rozsahu vymezeném v následující mapě:

Redakce se zeptala za Vás:
V minulém čísle jsme se dotazovali, jak si v Cítolibech připomeneme 100. výročí založení
Československé republiky a nyní Vám přinášíme podrobnější informace od J. Bárty, předsedy
Nadačního fondu Karla Blažeje Kopřivy:
V letošním roce si náš národ připomíná sté výročí vzniku Československé republiky. Stalo se tak na
základě Versailleské mírové smlouvy, vypracované pařížskou mírovou konferencí po ukončení l.
světové války. Zásluhu na vzniku Československé republiky má Národní rada československá,
kterou v roce 1916 založil v Paříži Tomáš Garrigue Masaryk (předseda). Místopředsedou se stal
Slovák s francouzským občanstvím generál Milan Rastislav Štefánik a tajemníkem Eduard Beneš. Jako ústřední orgán
zahraničního odboje vystupovala rada s programem samostatného československého státu, pro nějž se pokoušela získat
vlády dohodových států. Jako kolektivní orgán se podílela na organizaci a řízení zahraničních vojenských jednotek tzv. legií.
Francie, Velká Británie, Spojené státy americké a Japonsko jako vítězné mocnosti díky politické, diplomatické a organizační
činnosti v období od června do září 1918 postupně uznávaly Národní radu československou za oficiální představitelku
budoucího československého státu. K této skutečnosti přispívala i reálná zahraniční vojenská síla v podobě ruských,
francouzských a italských legií. Od 14.10.1918 byla Národní rada československá přetvořena v tzv. Zatimní československou
vládu v Paříži.
V Cítolibech dne 28.10.1918 sdělil ředitel školy (1909–1918) František Vladislav
Schneider z balkonu č.p.12 cítolibským občanům, že byla
vyhlášena Československá
republika.
V
den
prvého
výročí
republiky (28.10.1919) byla na návsi (v blízkosti sochy sv. Prokopa) vysazena
"Lípa svobody", v den padesátého výročí (28.10.1968) byla vysazena lípa s
názvem "Strom republiky". Blíže si o těchto událostech můžete vyslechnout
v sobotu 20.10.2018 na Tyršově nám. v Cítolibech, kdy součástí vzpomínkové
akce bude položení věnců k památníku obětem obou světových válek, vysazení
Lípy století a kulturní program v Dělnickém domě.
Dále Vás srdečně zveme v neděli 29.7.2018 od 17 hod. do Dělnického domu na
přednášku Petra Tolara z Československé obce legionářské, který v
legionářském stejnokroji a promítáním dobových snímků přiblíží bojovou činnost
a život československých legionářů. Na formování zahraničního vojska se
podílelo i 16 cítolibských občanů, z toho 8 v ruských legiích, 6 v italských legiích
a 2 ve francouzských legiích. Z údajů Vojenského ústředního archivu bude
možno po přednášce shlédnout malou výstavu, která poskytne detailní
informace o jednotlivých cítolibských legionářích.

9. CÍTOLIBSKÝ SRAZ AUTOMOTOVETERÁNŮ
Rok utekl jako voda a opět po půlročních přípravách, plánování shánění oživování zpestření stresů a nervů nastal den „D“.
Již devátý ročník srazu automotoveteránů se opět podařil na více než 100% úspěšnost od počasí počínaje, až po návštěvnost
účastníků tak návštěvníků. Nevím, čím jsme si to zasloužili, ale naše srazy většinou doprovází nádherné počasí, což láká
neskutečné množství návštěvníků a pro nás je to obrovská odměna za veškerou práci kolem této akce. Bohužel na druhou
stranu nevyhneme se ani stresu a zklamání kolem programu plánovaného x měsíců předem (je to pořád jen práce s lidmi) a
na poslední chvíli dochází k neplánovaným změnám, což obnáší obrovské úsilí a za to dík lidem, kteří nás podporují! Ale
výsledek všeho stojí vždy za to! Účast registrovaných návštěvníků sahala pod hranici 200 ks a s návštěvníky, kteří se účastní,
ale neregistrují se jsme jistě pokořili hranici 200ks vozidel, a to tradičně ve čtyřech kategoriích: vozidla předválečná, vozidla
poválečná, vozidla terénní a motocykly. Co kousek, to skvost hlavně z pohledu nostalgie a není třeba ani dodávat výherní
listinu (která je mimo jiné k nahlédnutí na našem webu) protože výhru má vlastně každý majitel takového svého vymazleného
naleštěného mazlíka ve své garáži. Každý návštěvník našeho srazu si zde přijde na své, zavzpomíná na mládí pokochá
srdíčko i dušičku anebo taky leccos zkritizuje a ,,OOOO TOOOM TO JE!!!“ Nemůžeme ani opomenout, jak už tradičně
doprovodný program, a to klub modelářů Louny, kteří už s námi nějaký ten ročník táhnou a za to jim velký DÍÍÍK! Pak podporu
a spolupráci s letištěm Charvátce, na kterém doprovázela program živá hudba skupina ,,BAR“ a o zábavu se postarala taky
,,Lukostřelba Ulrych a Ulrych“. Tradičně byl sraz zakončen soutěžemi pro děti a soutěží pro dospělé, která nikdy nemá obdoby
a jsme rádi, že se lidi baví. Pak vyhlášení nej nej nej...veterána! A volná zábava. A díky počasí letos vydrželo i mnoho lidí při
večerní muzice. Poklonu musím sklonit i našemu zázemí a podpoře ze strany kolektivu RESTAURACE DĚLNICKÝ DŮM,
který vše od příprav přes program až po dlouhé noční hodiny vše SUPR zvládl! A když už jsem u toho nejhlavnějšího, musím
za celý kolektiv poděkovat všem, kteří nás podporují jakýmkoli způsobem hlavně sponzorům, počínaje pomoci ze strany
městyse Cítoliby, velké pomoci Autodoprava Rybka, restaurace Dělnický dům a dále VŠEM, KTEŘÍ NÁS PODPOŘILI A
JSOU ZVEŘEJNĚNI NA NAŠICH WEB.STRÁNKÁCH. Rok od roku je tato akce větší a náročnější a bez této podpory to
prostě nejde dělat! Lidi zasvěcení myslím, že ví, o čem mluvím a váží si toho! Čeká nás ročník jubilejní „10“, ale kdo ví
co………………. Moc všem děkuji za podporu.
Za celý kolektiv Petr Renč

HOVORY POD VODÁRENSKOU VĚŽÍ
Majitelé Cítolibské barokní vodárny Marie a Miloš Kánských coby členové Asociace majitelů hradů a zámků
ČR uspořádali 26. května 2018 akci „Hovory pod vodárenskou věží“. Úvodní slovo pronesl starosta městyse
Petr Jindřich a Miloš Kánský, na devadesát přítomných spoluobčanů si vyposlechlo hudební vystoupení
ZUŠ Louny pod vedením Evy Kleinové a velice poutavé vyprávění Petra Hory Hořejše, autora Toulek
českou minulostí o neznámém českém velikánu Josefu Hlávkovi. Hostitelé byli potěšeni nejen účastí
posluchačů, ale i dárky, které u příležitosti uspořádání akce obdrželi: tematickými klíčenkami, květinou a
dortem ve vzhledu vodárny. Po vyprávění následovala volná zábava, která se protáhla do nočních hodin.

Cítolibští rybáři
Dne 9.6.2018 měly proběhnout v místní bažantnici rybářské závody. Z důvodu zhoršení kvality vody musely být závody
zrušeny. Za pomoci místních hasičů, kteří poskytli čerpadlo s proudnicí, došlo k okysličování vody a tím k záchraně ryb v
rybníku. Za členy rybářského spolku bych jim chtěl poděkovat. Z důvodu přetrvávání problémů s kvalitou vody městys Cítoliby
zakoupil přístroj na její okysličování a i z toho důvodu je v těchto dnech budována elektro přípojka k pergole u rybníka.
Milan Postl

Místní knihovna
Knihovna měla ke konci roku 2017 celkem 67 registrovaných čtenářů, z toho 26 dětí. Náš stálý knižní fond činil 3.535 knih,
z toho je 2.741 beletrie a 794 naučné literatury. Knihovna dále odebírá 5 periodik: Sluníčko, Čtyřlístek, Květy, Vlastu a Dekor.
Za rok 2017 jsme vypůjčili 2005 knih, tj. téměř 30 výtisků na 1 čtenáře. Čtyřikrát ročně (v březnu, červnu, září a v prosinci)
rozváží Městská knihovna Louny knížky z výměnného fondu, převážně knižní novinky. Bývá to kolem 400 svazků. Takže
knížku, na kterou se v lounské knihovně čeká třeba několik měsíců, můžeme čtenáři nabídnout, když ne hned, tak v co
nejbližší době.
V knihovně jsou dva počítače, jeden pro práci knihovníka a druhý s přístupem na internet využívají převážně děti.
V rámci projektu „Města a obce čtou“, který podporuje Ústecký kraj, se knihovna pravidelně účastní červnové akce „Pasování
prvňáčků na čtenáře“, připravujeme seminář „Trénování paměti“, tematické besedy pro děti a na 1. září „Letní kino“, v prosinci
akce Deníku.cz „Česko zpívá koledy“. Každé pondělí se v knihovně schází Klub 6-99 pod vedením Marcely Rybákové a
Blanky Hejlíkové, na němž především děti vytváří úžasné výtvarné věci k různým příležitostem.
Knihovna má otevřeno každé pondělí od 16 do 18 hodin a čtvrtek od 15 do 18hodin. Roční poplatek za registraci činí 20,- Kč.
Přijďte se do knihovny podívat, určitě se Vám u nás bude líbit.
Růžena Horáková, knihovnice

140. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SDH CÍTOLIBY
V sobotu 16.6.2018 ožila cítolibská náves vzpomínkou na
140. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů Cítoliby.
V úvodu promluvili starosta sboru Vladimír Oliva, velitel
lounské hasičské stanice npor. Ing. Robin Kastner,
starosta městyse Cítoliby Petr Jindřich, místostarosta
města Louny Mgr. Jan Čermák, kteří vzpomněli nejen na
historii, ale i na aktivní činnost sboru v současnosti.
Posléze se slova ujal lounský kaplan Vít Machek, který
požehnal nový slavnostní prapor sboru. Slavnostní
průvod položil kytici u pomníku padlých.

Během odpoledne jsme viděli ukázku místního hasičského potěru, dorostu, výjezdové jednotky i profesionálů. Za
krásného počasí jsme mohli shlédnout statickou ukázku hasičské techniky nejen místního sboru, ale i z Loun, Žatce,
Tuchořic, Líšťan, Lovosic, Kralup n.V., Úherec a Postoloprt. Na místní faře byla k vidění výstava k historii a činnosti
sboru, zavítalo sem celkem 122 návštěvníků.

Pro účastníky byly kromě občerstvení a hudby připraveny propagační předměty s tématikou výročí (vlaječky, tužky,
trička, hrnečky), které jsme pořídili z dotace od Ústeckého kraje spolu se slavnostním praporem sboru. Organizačně
i finančně oslavy výročí podpořil také Městys Cítoliby, za což tímto děkujeme.

Příspěvek do zpravodaje od citolibského občana Igora Vyznala:

Modely letadel v českém filmu, aneb historky z natáčení
Psal se rok 1969 a do našich kin se dostal nově natočený český
film Nebeští jezdci z prostředí našich západních letců. Do té
doby něco nevídaného, se skvělým hereckým výkonem Jiřího
Hrzána. Než jej normalizátoři stačili uklidit do trezoru stačil jsem
ho shlédnou dvakrát, poprvé v cítolibském kině.
Jako žák sedmé třídy místní základní školy jsem byl tímto
filmem, i když pouze černobílým, úplně unesen. Po čase v
různých odborných časopisech probleskly zprávy o tom, jak
vlastně film vznikal.
Nejvíce mě zaujala skutečnost, že si v některých scénách
zahrály i modely letadel. Jako začínající letecký modelář jsem
snil o tom, zúčastnit se nějakého natáčení a povýšit tak svého
koníčka na uznávanou úroveň.

Jedna z posledních scén filmu Nebeští jezdci. Bombardér Wellington
nouzově přistává na mořskou hladinu. Ve skutečnosti je to model, přistávající
na hladinu Máchova jezera.

První příležitost se mi naskytla až za dlouhých 28 let. Vlastně to
nebylo ani pro to, že by se rádiem řízené modely k nějakému
natáčení nepoužívaly. Vyskytovaly se například ve filmech Mys
dobré naděje, Pramen života a zejména ve filmu Piloti, kde se
moji kamarádi z modelářského klubu Rakovník vpravdě
realizovali, protože těch leteckých záběrů tam bylo hodně. Těch
již zmíněných 28 let jsem potřeboval na to, abych dokázal
postavit takové modely, které splňují náročné požadavky
filmařů. Tedy žádné špejle polepené barevným papírem a
motorek vysunutý na nějakém pylonu, ale opravdová maketa
bojového letounu v autentické kamufláži, kterou pilot ovládá
téměř stejně, jako skutečné letadlo. Jinými slovy letoun musí
letět tam, kam velí scénář a režisér, ne tam kam právě fouká
vítr. Že to je ještě o mnoho složitější jsem zjistil už při prvém
natáčení.
Stůj, nebo se netrefím
Porevoluční česká komedie, kterou trefně definoval pan herec
Josef Abrahám. Během natáčení leteckých scén u Znojma jsme
měli depo u viaduktu, kde pan Abrahám spolu s dalšími herci
Šteindlerem a Nogou museli několikrát zdolat svah od lesa k
lokomotivě, což v horkém dni nebyla legrace, než byl režisér
spokojen, Na naši otázku, jak se mu jeví tento film, odpověděl
šalamounsky: „no na Oskara to chlapi asi nebude“. Nicméně pro
mě a rakovnickou partu modelářů to byla určitá výzva.
Zadání bylo celkem jednoduché. Připravit pro natáčení jeden
hlavní a jeden záložní model americké stíhačky P-51 B Mustang
v roli „kotláře“ v daném zbarvení. Oba modely pocházely z mnou
vyráběných stavebnic. Hlavní model postavil Bohumil Sova,
záložní model jsem na rychlo připravil já. Tím mám na mysli to,
že letadlo v úplně jiné kamufláži jsem přemaloval temperovými
barvami do požadovaného zbarvení a doufal že barvy tě pár
natáčecích letů vydrží a pak se model umyje. Když jsme dorazili
na místo natáčení, nastal první šok. Terén, kde jsme měli létat

s modelem, nepřipomínal letiště ani vzdáleně. Bylo to zorané
pole, ze tří stran uvozené lesem. Muselo se improvizovat,
natáčecí čas je drahocenný. Asistenti tedy postavili z dřevěných
praktikáblů něco jako vzletovou rampu, ze které byl model bez
podvozku vystřelen improvizovaným gumovým prakem a dál již
pokračoval tažen vlastním motorem. Tento manévr jsme na
rakovnické letišti nacvičili, tak že nás to příliš nezaskočilo. Co
bylo jednoznačně horší, bylo přistání, neboť přistávat s rychlou
maketou do zoraného pole se rovná havárii. V tu chvíli jsem se
v duchu modlil, aby Bohoušovi vyšel vzlet, abych nemusel
riskovat to šílené přistání. Start se mu podařil, udělal několik
průletů pro kameru, elektricky, pomocí spínače na vysílači
zapálil dýmovnici podvěšenou pod model, jakožto simulaci
hořícího letounu, který podle scénáře jeden z německých
vojáků sestřelil. Asi po pěti minutách došlo na to strašné přistání
do oranice. Model byl pochopitelně značně poškozen, ale
kameraman si žádal ještě jeden let toho samého modelu. Náš
tým se skládal celkem tuším pěti lidí, což se někomu zdálo
docela mnoho, na dva modely. V dané situace se však ukázalo,
že je to tak správně. Nastoupili jsme jako jeden muž s různými
lepidly či nářadím a rozbitý Mustang byl bělem půl hodiny opět
připraven k letu. Natáčení bylo pak úspěšně dokončeno.

Bohumil Sova s modelem P-51 B Mustang ve společnosti známých herců

Záložní můj model P-51 B, který byl pro potřeby natáčení přetřen zelenou
barvou

Tmavomodrý svět
Film, který netřeba představovat byl také nejdražším českým
leteckým filmem všech dob. Psal se rok 2000 a oslovil mě jistý
člověk z produkce, zda bych nemohl pro tento film připravit dva

modely stíhacího Messerschmittu Me-109. Náhoda to
pochopitelně nebyla. Český modelářský svět je malý, a tak se
režisér Jan Svěrák velmi rychle dověděl, Me-109 F mám
rozpracované, co by stavebnici. Už to ale nebyl relativně malý
modýlek v měřítku 1:7 jako v případě předchozího natáčení, ale
velikost, které se v té době říkalo obří model. Messerschmitt
měl rozpětí křídel téměř dva a půl metru a byl osazen motorem
o objemu 60-80 kubických centimetrů. Jen pro srovnání, malý
motocykl pionýr, na kterém jsem jako patnáctiletý kluk jezdil,
měl motor o objemu 50cm3.
To, co u mě produkce poptávala bylo něco, co se neodmítá a
peníze v tom nehrají hlavní roli.
Model byl však ve stádiu těsně před dokončením a nebyl
vyzkoušen. Sám bych to v časové tísni nezvládl, proto se na
dokončení modelu podílela tentokrát pražsko – rakovnická parta
známých modelářů. Pro vlastní natáčení byli vybráni tři piloti RC
modelů. Modely Messerschmitt měli pilotovat Jaroslav Hovorka
a již jmenovaný Bohouš Sova. Dále tu byly ještě dva modely
Spitfire, zakoupené od německé firmy, které měl pilotovat mistr
světa v kategorii RC maket Pavel Fencl.
Byly to osvědčené modely známé značky, ovšem také za
několikanásobně vyšší cenu než moje Messrschmitty. Natáčení
probíhalo na golfovém hřišti v Lysé nad Labem a následně na
letišti ve Vodochodech. Možná si položíte otázku, jaká byla moje
role při hektickém natáčení? Já jsem z problémů nevycházel.
Me-109 mojí konstrukce sice létaly znamenitě, ale slabinou byl
pneumatický zatahovací podvozek, zhotovený u malé firmy v
Klášterci. Některé věci se prostě musí řádně vyzkoušet, ale na
to nebyl čas. A tak jsem pendloval mezi Kláštercem,
Rakovníkem a Prahou a zajišťoval servis hlavně podvozků,
které na travnaté ploše golfového hřiště dostávaly docela
zabrat. Piloti si stěžovali na nízkou odolnost podvozků při
přistání a jejich výrobce zase nadával pilotům, že neumějí řádně
přistávat. Já jsem se pohyboval mezi tím, ale nakonec se dílo
podařilo.
Záběry byly dotočeny. Jeden ze dvou Spitfirů se z neznámých
důvodů zřítil do lesa a byl totálně zničen. Oba Messerschmitty
přes všechny peripetie úspěšně v natáčení dolétaly a postupně
skončily u různých sběratelů. Ještě perlička na závěr. Produkce
dodatečně poptával také nelétající model Spitfiru, tedy
zhotovený z jakéhokoliv materiálu. Rozpočet byl více než
zajímavý, ale problém byl v měřítku. Bylo totiž 1:1. Když jsem
porovnal velikosti skutečného letounu s velikostmi oken a dveří
tehdejších dílen, znamenalo by to ten dům částečně rozbourat.
Proto jsem od toho ustoupil. O řadu let později, obohacen o
další zkušenosti, bych si s tím dokázal poradit a zcela náhodou
jsem takovýto letoun zhotovený někým jiným uviděl v letecké
sbírce pana Tarantíka ve Zruči u Plzně. V tu chvíli jsem si
nadával, protože takovou obludu bych stvořil prakticky kdekoliv,
třeba na dvoře. Pro natáčení to bylo dostačující, neboť to
kamera zabírala z dálky.

Jeden z Messerschmittů Me-190 F z Tmavomodrého světa

Fotografie z dobového tisku

Muž, který přecenil českou duši aneb útěky Josefa Brikse.
Na jaře roku 2007 mě oslovila produkční Barbora Drahoňovská
s tím, že s režisérem dokumentaristou Jánem Novákem
připravují pro ČT2 právě dokument o českém západním letci
Josefu Briksovi. Samozřejmě už věděla, že mám k dispozici
model Messerschttu ale i model britského letounu Hurricane, na
kterém létal Josef Briks. Pravda, byly to letouny menší než v
Tmavomodrém světě, ale byly k dispozici téměř okamžitě. To
ještě paní Barbora nevěděla, že Hurricane je uskladněn na
půdě mého domu v Cítolibech, je třeba z něho vyhnat brouky a
pavouky, upravit označení tak, aby odpovídalo Briksovu
letounu, se kterým byl sestřelen nad severní Francií a pak jej
osadit motorem a elektronikou. Tentokrát jsem si s tím poradil
sám, ale následně bylo potřeba dvou zkušených pilotů, zajistit
letiště a další technické zázemí. I rakovnická parta doznala v té
době jistých změn. Vznikla Skupina historie vojenského a
policejního letectva Kolešovic zkratka SHVPL jejíž členové
zajistily vše potřebné pro natáčení. Zadání bylo jasné.
Messerschmitt napadne Briksův Hurricane, a ten začne hořet
(pilot se ve skutečnosti zachránil na padáku). Konec záběru.
Jenomže jak praví staré pořekadlo „vono se řekne
semenec.“ Hurricana jsem svěřil René Černému, jakožto velmi
zkušenému pilotovi. Model vezl dýmovnici, kterou měl imitovat
zásah a následný kouř. Potíž byla v tom, že Hurricane zatížený
dýmovnicí sotva letěl. Messerschmit byl mnohokrát prověřený a
vyzkoušený model, se kterým jsem létal imitace vzdušných
bitev, nicméně v tomto případě se věci vyvíjely trochu jinak. Za
pomalým Hurricanem jsem Mezka zbrzdil na půl plynu a stejně
jej vždy předletěl, takže do tak zvané střelecké posice se nikdy
nedostal. Čas běžel a televizní štáb evidentně znervózněl.
Modely se míhaly po obloze, palivo docházelo a pořád nic. A
pak konečně, letouny se dostaly do střelecké pozice, křičím na
Rendu,“odpal dýmovnici“ s určitým zpožděním začal Hurricane
kouřit a Messerschmitt ho ještě chvíli následoval. Kameraman
byl spokojen. Jenomže to ještě nebyl úplný konec. Můj model
díky neustálému zpomalování, měl ještě dost paliva, a tak jsem

smí zakroužil směrem k obci Kolešovice a dal přednost na
přistání Hurricanu. Ten se ale od dýmovnice vzňal doopravdy.
Hořící letoun po přistání uhasili technici limonádou z PET lahví.
Celý film odvysílala ČT2 záhy od natočení, a ještě nedávno
nevím v kolikáté repríze.

Natáčení proběhlo na letišti v Kolešovicích. Na snímku jsou oba hlavní
aktéři. U letounu Messerschmitt, který jsem následně pilotoval, vlevo pózuje
můj syn Ondřej, který při natáčení působil jako technik.

Kromě zmíněných filmů se modely pocházející z mojí dílny
objevily v řadě televizních programů, jako byla Snídaně s
Novou, Toulavá kamera a další.

Co bude dál?
Pokrok nelze zastavit a počítačová animace jde velmi rychle
vpřed. V různých hrách a leteckých simulátorech se objevují
velmi kvalitní záběry skutečných letadel, proto uplatnění
leteckých modelů klesá. Na závěr se vracím k filmu Nebeští
jezdci podle románu Filipa Jánského, občanským jménem
Richarda Husmana, který sám bojoval jako letec na západní i
východní frontě a dovolím si připomenout, že odborníky v
oblasti leteckých filmů je právě
citovaný hodnocen jako ten ze
všech nejlepší, bez ohledu na jeho
rozpočet. Nemělo by asi smysl
pokoušet se toto téma znovu
filmově ztvárnit.
Je tu ale nepřeberné množství
zatím nevyužitých témat z
prostředí našich letců od 311
československé
bombardovací
peruti ve Velké Británii od
dramatických chvil z bojových letů
až po humorné scény ze zázemí.
Kdyby se do toho někdo pustil,
připravuji model.
Autor článku Igor Vyznal
s rozpracovaným modelem Wickers Wellington o rozpětí 3 metry.

Prázdniny 2018 v Dolním Poohří
Tisková zpráva ze dne 27. 6. 2018
Pestrý letní program v Dolním Poohří odstartuje hned první den prázdnin – v sobotu 30. června
na Dni Ohře v Lounech na výstavišti. Akce začíná ve 14 hodin průvodem, zahrnuje neckyádu na
Ohři, hudební vystoupení, pohádku, promítání filmů i výstavy.
Plné zajímavých akcí však budou v Dolním Poohří celé prázdniny. Upozorňovat na ně bude mimo jiné i profil
www.facebook.com/DolniPoohri, kde Destinační agentura Dolní Poohří už od začátku turistické sezóny každý den zveřejňuje tipy Na
vlně zážitků.
Na první dny přichystal pro děti zámek v Libochovicích pohádkové prohlídky Ztracená princezna, budou probíhat po celý týden od 2. do
8. července. www.zamek-libochovice.cz Další kostýmované prohlídky určené dětem budou probíhat ve sváteční dny 5. a 6. července na
zámku Stekník u Žatce. Na 4. srpna chystají na zámku Loveckou slavnost Jana Františka a po celou sezónu tam můžete vidět výstavu,
věnovanou historii chmelových brigád na Žatecku. www.zamek-steknik.cz
Na dalším zámku, v Klášterci nad Ohří začínají prázdniny jako tradičně festivalem klasické hudby Klášterecké hudební prameny, který
startuje 4. července koncertem Miro Žbirky. Potrvá celý týden do 8. července a jeho průvodcem i jedním z protagonistů koncertů na
zámku a v kostele Nejsvětější Trojice bude opět známý houslista Jaroslav Svěcený. Program festivalu najdete na
http://kultura.klasterec.cz. Dalším hudebním festival v Klášterci nad Ohří bude EraFest v sobotu 14. července.
Zámecké kulturní léto na Nové Hradě v Jimlíně na Lounsku zahrnuje divadelní představení, přednášky i noční prohlídky. 11. července
se můžete na přednášce Hrady Českého středohoří nechat inspirovat k výletům, na 4. srpna se chystají děsivé noční prohlídky
Novohradské rabování. Prázdninový program uzavře 26. srpna hudební festival. www.zameknovyhrad.cz
Noční kostýmované prohlídky oživí i zámek Krásný Dvůr – konají se 21. července a 11. srpna, provázet budou majitelé z rodu Černínů
a součástí trasy budou i ochutnávky orientálních pokrmů. www.zamek-krasnydvur.cz
Než s dětmi vyrazíte na výlety do přírody, můžete je vzít do Staré papírny v Žatci, kde bude od 12. července do 18. srpna probíhat
výstava Letní toulání aneb Jak se neztratit v lese, která seznamuje s turistickými značkami, mapami i atraktivitami Žatecka. Potřetí
Regionální muzeum pořádá Žatecké sochání, které je příležitostí pro všechny skryté sochařské talenty. Koná se v zahradě Křížovy vily
21. července a pracovat se bude opět s ytongem.
Také letos bude Dolním Poohřím brázdit Kinematograf bratří Čadíků, který nabízí na zajímavých místech české filmy. Letos je můžete
vidět na Mírovém náměstí v Kadani (10. - 13.7.), náměstí Svobody v Žatci (14. - 17.7.), na zámku Nový Hrad (18. - 21. 7.), v Postoloprtech
(22. - 25. 7.), a v Radovesicích (26. - 29. 7.). Pravidelně promítá letní kino v Žatci, vždy od čtvrtka do neděle.
V Postoloprtech můžete 13. června vyrazit na koncert kapely Freebirds a v sobotu 14. června v 10 hodin se vydat za dobrodružstvím
geocachingu (v sále knihovny). Kromě kinematografu bratří Čadíků můžete další film vidět 29. srpna v zámecké zahradě. O tom, který
to bude, se rozhoduje v hlasování.

Kadaňský klášter opět o prázdninách ožije Františkánským létem, které bude pravidelně přinášet nedělní porci hudby a pohádek, a to
již od 1. července. Dojde také na divadelní představení pro dospělé, tvořivé dílny či kino. Na 14. července chystá klášter kostýmované
prohlídky nazvané Tři poutníci. Vrcholem prázdninového programu v Kadani bude samozřejmě jako každý rok Císařský den, tentokrát
25. srpna. www.kultura-kadan.cz
Divadlem ožije v srpnu tvrz Divice na Lounsku, kam zavítá pražské Studio Dva s hereckými hvězdami Karlem Rodenem, Janou
Krausovou, Evou Holubovou či Bohumilem Kleplem. Čtyři divadelní inscenace Studia Dva můžete vidět od 2. do 5. srpna vždy od 20
hodin.
Co dalšího nabídne Dolní Poohří o prázdninách: 6. července a 3. srpna večerní výstup na věž kostela svatého Mikuláše v Lounech, 7.
července pouť ve Skupicích, 7. července Hopman Triatlon Vikletice u Nechranické přehrady, 8. července představení nové expozice
Solná stezka ve Vernenově mlýně v Brlohu, 14. července setkání v Počedělicích Sýkorova Ohře, 14. července hudební festival Pluto
Fest v Peruci, 17. srpna Březenská pouť, 24. až 26. srpna Bartolomějská pouť ve Smolnici.
Na své prázdninové výlety Dolním Poohřím by si návštěvníci neměli zapomenout fotoaparát. I letos pořádá Destinační agentura Dolní
Poohří fotografickou soutěž. „Fotosoutěž Poohří vašim objektivem je každý rok populárnější a schází se nám už stovky snímků z Poohří.
Těšíme se na ně i letos do 31. října,“ říká ředitelka Destinační agentury Dolní Poohří Libuše Novotná Pokorná. Pravidla soutěže i
kontaktní adresu pro zasílání lze najít na www.dolnipoohri.eu.

Kulturní, společenské a sportovní akce
27.-.29.07.18 Cítolibská svatojakubská pouť
01.09.2018 Rozloučení s prázdninami a promítání v zahradě DD
04.09.2018 Zápis do TŠ a TK Fénix v DD
08.09.2018 XIII. Ročník Memoriálu Zdeňka Havla a kreslení zážitků z prázdnin
15.09.2018 Výlet do sklářského muzea a kláštera v Sázavě
25.09.2018 Setkání se spisovatelem Vlastimilem Vondruškou v DD
20.10.2018 Program k 100. výročí založení republiky v DD
28.10.2018 Zájezd na vojenskou přehlídku k 100. výročí založení republiky do Prahy
04.11.2018 Talk show Hanky Křížkové a Ivy Hüttnerové v DD
16.11.2018 Klub 6-99 příprava vánočních přízdob – tvoření v předsálí DD
24.11.2018 Hasičský ples
26.11.2018 Vánoční úsměvy Zdeňka Trošky v DD
01.12.2018 Klub 6-99 vánoční tvoření v předsálí DD
02.12.2018 Rozsvícení vánočního stromu a vánoční trhy u školy
07.12.2018 Mikulášské odpoledne pro děti
31.12.2018 Silvestr v DD

informace z dění v městysu, včetně hlášení
místního rozhlasu můžete najít na
Městys Cítoliby

www.obec-citoliby.cz

Redakce
Vaše příspěvky, dotazy určené radním, zastupitelům či redakční radě, nebo náměty ke článkům do dalších čísel zasílejte na
adresu zpravodaj@obec-citoliby.cz a to nejpozději do 20.8.2018, kdy proběhne uzávěrka dalšího čísla. Toto vydání naleznete
také v elektronické podobě na www.obec-citoliby.cz/citolibsky-zpravodaj/. Ke komunikaci můžete využít i
www.facebook.com/Městys Cítoliby.

Užitečné kontakty a informace
ÚŘAD MĚSTYSE, Zeměšská 219, 439 02 Cítoliby:
Úřední hodiny:
PONDĚLÍ a STŘEDA 7.30–12.00 a 13.00–17.00 hod
Kontakt:
www.obec-citoliby.cz, Facebook: Městys Cítoliby
e-mail:
podatelna@obec-citoliby.cz; urad@obec-citoliby.cz
Telefony: kancelář (Eva Parkmanová, Blanka Hejlíková)
415 691 134
Petr Jindřich, starosta
415 653 455, 724 179 641
Ing. Zdeněk Borl, místostarosta
415 653 455, 602 337 544
Jana Blábolilová, prac.pro romské záležitosti 415 653 457, 728 109 382
Kateřina Varmužová, předák VPP – údržba
602 809 221

Louny, Rybalkova ul. (naproti autoservisu Myslivec):
Otevřeno: celoročně PONDĚLÍ až PÁTEK 8.00-18.00 hod
SOBOTA až NEDĚLE 10.00-17.00 hod
Polední přestávka: 12:00 - 12:30 (každý den vč. sobot a nedělí)
Možno uložit 200 kg objemného odpadu ročně na osobu, 200 kg stavebního odpadu
ročně na osobu, 4ks pneumatik ročně na osobu, zelený odpad, nebezpečný odpad).

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

Poplatek za svoz komunálního odpadu ze sběrných nádob (Vašich popelnic) určuje
oprávněná osoba Marius Pedersen, s.r.o., a řídí se platným ceníkem a smlouvou
uzavřenou s Městysem Cítoliby dle platné vyhlášky.
Úřad městyse Cítoliby dále poskytuje tyto služby za poplatky:
Sekání, práce motorovou pilou
200,- Kč / hod
Práce s použitím výsuvného žebříku
300,- Kč / den
Práce drtiče zeleného odpadu
100,- Kč / hod
Dopravné Multicar
14,- Kč / km
Naložení 1t materiálu
150,- Kč / t
Hlášení v místním rozhlase
30,- Kč / hlášení
Zapůjčení setu stolu a 2 lavic
100,- Kč / set / den

OBECNÍ POLICIE, Tyršovo nám. 103, 439 02 Cítoliby:
telefon:
e-mail:

603 298 928
obecni.policie@obec-citoliby.cz

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

MÍSTNÍ KNIHOVNA, Zeměšská 219, 439 02 Cítoliby:

Otevřeno: PONDĚLÍ 16.00 – 18.00 hod a ČTVRTEK 15.00 – 18.00 hod
e-mail:
knihovna@obec-citoliby.cz

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

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA CÍTOLIBY:
ŠKOLA – Tyršovo nám. 56, 439 02 Cítoliby:
Telefon: ředitelna
e-mail:
skola@zscitoliby.eu
ŠKOLKA – B. Němcové 349, 439 02 Cítoliby:
Telefon: učitelky
vedoucí školní jídelny
e-mail:
skolka@zscitoliby.eu; jídelna@zscitoliby.eu

415 691 259

723 605 476
415 691 120

----------------------------------------------------PONDĚLÍ a STŘEDA 13.00 – 15.00 hod
MUDr. Anna Weberová

415 691 139

----------------------------------------------------ČESKÁ POŠTA, Zeměšská 219, 439 02 Cítoliby:
Otevírací doba:
Telefon:

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

CENÍK PRONÁJMU V DĚLNICKÉM DOMĚ:

zahrnuje pronájem a spotřebu energií (vody, plynu a elektřiny) a je stanoven
ve dvou rovinách:

ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO, B. Němcové, 439 02 Cítoliby:
Ordinační doba:
Telefon:

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

SLUŽBY ÚŘADU MĚSTYSE A POPLATKY:

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

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

SBĚRNÝ DVŮR:

Cítoliby, Malíře Sochora ul., za ocelokolnou:
Otevřeno: březen – říjen
STŘEDA 17.00-18.00 a SOBOTA 16.00-17.00 hod
Možno uložit pouze zelený odpad, kov a barevné pytle na tříděný odpad. Elektroodpad
po telefonické dohodě na úřadu městyse, tel. 415 691 134.

Ceny pro místní (tj. SK Cítoliby, SDH Cítoliby, Automotoveteráni Cítoliby, Rybáři
Cítoliby, Myslivci Cítoliby, TŠ Fénix pro komerční akce a občané s trvalým pobytem
v Cítolibech pro soukromé akce – např. rodinné oslavy):
PŘEDSÁLÍ
1.000,- Kč (akce max. 12 hodin), 100,- Kč / 1 hodina
HLAVNÍ SÁL
5.000,- Kč (akce max. 12 hodin), 500,- Kč / 1 hodina
GALERIE
2.000,- Kč (akce max. 12 hodin), 200,- Kč / 1 hodina
PŘEDSÁLÍ+HL.SÁL
5.000,- Kč (akce max. 12 hodin), 500,- Kč / 1 hodina
VŠE
6.000,- Kč (akce max. 12 hodin), 600,- Kč / 1 hodina
Ceny pro ostatní jednotlivce, firmy a subjekty s komerčními účely:
PŘEDSÁLÍ
3.000,- Kč (akce max. 12 hodin), 300,- Kč / 1 hodina
HLAVNÍ SÁL
10.000,- Kč (akce max. 12 hodin), 1.000,- Kč / 1 hodina
GALERIE
5.000,- Kč (akce max. 12 hodin), 500,- Kč / 1 hodina
PŘEDSÁLÍ+HL.SÁL
11.000,- Kč (akce max. 12 hodin), 1.100,- Kč / 1 hodina
VŠE
15.000,- Kč (akce max. 12 hodin), 1.500,- Kč / 1 hodina
Ostatní služby spojené s pronájmem můžete dojednat v kanceláři úřadu (zapůjčení
kuchyňky, vč. vybavení; hasičský a technický dozor, ostraha, úklid aj.) Cena pronájmu
a ostatních služeb s ním spojených je možná i dohodou obou smluvních stran.
Cena za pronájem sálu pro hraní badmpintonu (vč.raket a sítě) 150,- Kč / 1 hodina
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