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Aktuálně z rady a zastupitelstva:
Radní a zastupitelé městyse se seznámili a vzali na vědomí:
informaci o obsazení funkce ředitele / ředitelky Základní školy a
Mateřské školy Cítoliby od 1.7.2016 z důvodu odchodu do důchodu
Mgr. Jany Vurbsové, které Rada zaslala poděkování za dlouholeté
pracovní úsilí, tvůrčí činnost a obětavost ve funkci ředitelky s přáním
pevného zdraví, pohody a spokojenosti v soukromém životě. Toto
poděkování bylo též otisknuto v regionálním tisku. Osobně se za
Městys s Mgr. Janou Vurbsovou rozloučili starosta a místostarostka
na začátku Školní akademie v Dělnickém domě dne 21.6.2016.
Nastupující ředitelka Mgr. Romana Wolfová se představila
zastupitelům a přítomným občanům na 9. veřejném zasedání dne
29.6.2016. Předání funkce proběhlo ve dnech 28.-29.6.2016 za
přítomnosti zástupců městyse.
zápis z kontroly Kontrolního výboru provedené dne 18.5.2015.
Rada stanovila termín 31.8.2016 pro dokončení úkolů: názvy ulic,
odprodej tepelného čerpadla, zjednodušení administrativy
Dělnického domu.
zápis ze státního stavebního dozoru, který byl pořízen
z prohlídky cítolibského zámku, č.p. 1, dne 22.3.2016 za přítomnosti
zástupců Národního památkového ústavu, Stavebního úřadu,
majitelů zámku společnosti CASTELLO CÍTOLIBY, s.r.o. a městyse
Cítoliby. Jednání bylo svoláno na základě podnětu Městyse Cítoliby
týkajícího se postupující devastace interiéru zámku. Dle
předmětného zápisu je majitel povinen budovu zabezpečit tak, aby
nedocházelo k další devastaci.

protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly, provedené dne
29.3.2016 v ZŠ a MŠ Cítoliby za přítomnosti ředitelky Mgr. Jany
Vurbsové a účetní Berty Tuháčkové. Dle závěru nebyly zjištěny
závažné nedostatky. Drobné nedostatky byly doporučeny k opravě
do příští kontroly, která proběhla 17.6.2016. Opravy byly provedeny
dle doporučení.
zadání zhotovení projektové dokumentace na veřejné osvětlení
v prodloužení ulice K Zastávce od č.p. 377 k „panelce“ za cenu
30.250,- Kč vč. DPH firmě ES PROJEKT s.r.o.
výpověď veřejnoprávní smlouvy, jejímž předmětem byla úprava
výkonu přenesené působnosti ve věci přestupků od Města Louny,
doručené dne 26.5.2016 do datové schránky s měsíční výpovědní
lhůtou, tj. k 30.6.2016. Starosta informoval radní, že dle Zákona O

obcích jmenuje Přestupkovou komisi městyse Cítoliby pro řešení
přestupků spadajících do pravomoci Úřadu městyse Cítoliby jako
zvláštní orgán Městyse Cítoliby.
Výroční zprávu Nadačního fondu K. B. Kopřivy za rok 2015.
Starosta předložil návrh na udělení ocenění předsedovi nadačního
fondu Jaroslavu Bártovi, jako aktivnímu občanu za přínos pro městys
– ocenění bude uděleno u příležitosti svatojakubské pouti
poděkováním, dárkovým balíčkem a odměnou.
informaci společnosti Heineken o obdržené výpovědi stávajícího
podnájemce restaurace Dělnický dům k 31.7.2016 a vyvěšení
inzerátu se záměrem získání nového podnájemce a pověřila
kancelář úřadu zveřejněním inzerátu na webových stránkách a
úřední desce městyse.
protokolem o kontrole dodržování povinností stanovených
předpisy o požární ochraně v Dělnickém domě Cítoliby, která
proběhla dne 6.6.2016 se zjištěním drobných nedostatků v revizích
s termínem odstranění do 31.8.2016.

Radní a zastupitelé městyse projednali a schválili:
zřízení Obecní policie, vydání Obecně závazné vyhlášky č.
1/2016 O obecní policii a pořízení osobního motorového vozidla
Dacia Duster za 200 tis. Kč od obce Líbeznice. Zastupitelům byla
předložena situace financování zřízení a provozu obecní policie plně
z rozpočtu městyse. Tj. náklady při zřízení cca 360 tis. Kč a roční
provozní náklady při dvou policistech 1.000 tis. Kč. Souběžně jsou
vedena jednání o spolupráci s obcí Lenešice, která by měla zájem o

využití služeb obecní policie a dle stanoviska zástupců obce se chtějí
podílet i na zřizovacích nákladech. V rámci hodinové diskuse
k tomuto bodu byly zastupiteli, právním zástupcem městyse i občany
zmíněny přínosy i finanční zátěž městyse spojené s fungováním
obecní policie. Jako zázemí bude prozatím využita služebna
v hasičské zbrojnici, kde je k dispozici telefon, internet, kuchyňka i
sociální zařízení. Od obecní policie všeobecně očekáváme přínos
zejména v udržení pořádku v obci, snížení drobné kriminality,
prevenci sociálněpatologických jevů, následnou možnost zřízení
kamerového systému, vymahatelnost vyplývající z ostatních
obecních vyhlášek (např. volné pobíhání psů, správné ukládání
tříděného odpadu do veřejně přístupných kontejnerů, parkování
kamionů v obci, občanské soužití aj.).

rozpočtového opatření č. 2/2016 ve smyslu posílení výdajů na
par. 3613 o částku 100 tis. Kč na opravu přípojky kanalizace
z Dělnického domu do veřejného řádu, par. 5311 o částku 200 tis. Kč
na pořízení osobního motorového vozidla Dacia Duster, par. 5311 o
částku 500 tis. Kč na náklady spojené se zřízením Obecní policie, vč.
mzdových a provozních nákladů. Výdaje budou kryty rezervami na
finančních účtech městyse.
Účetní závěrku a Závěrečný účet za rok 2015, včetně zprávy o
výsledku přezkoumání hospodaření městyse Cítoliby za rok 2015
bez výhrad. Přezkoumání hospodaření městyse provedly kontrolorky
pověřené přezkoumáním Odborem kontroly Krajského úřadu
Ústeckého kraje na základě Smlouvy na prověrku hospodaření
městyse mezi objednavatelem městysem a zhotovitelem Odborem
kontroly Krajského úřadu Ústeckého kraje. Kontrola byla provedena
ve dnech 8.-9.9.2015 a 4.-5.5.2016. Dle zápisu o kontrole nebyly
zjištěny chyby a nedostatky.
Souhlasné prohlášení o uznání vlastnického práva ke kulturní
památce č. 1094/04 - soše Neptuna, vč. zděného podstavného pilíře,
umístěného na ohradní zdi.
přijetí daru od pana Radka Mockera, a to pozemku p.č. 824/12,
vodní plocha, koryto vodního toku, výměra 29m2, v k.ú. Cítoliby.
Radní se zabývali návrhem starosty na úpravu budoucí ulice –
prodloužení ulice K Zastávce směrem k Bažantnici, kde je
v současné době připravována zástavba pěti rodinných domů. Pro
účely zachování uličních čar bylo vedeno jednání s majiteli
sousedních pozemků. Radek Mocker nabídl dar městysu, u dalších
pozemků je ve spolupráci s právním zástupcem připravována
směna.
Kupní smlouvu s Římskokatolickou farností Cítoliby o koupi
nemovité věci budovy č.p. 57 a pozemků p.č. 13 a 43 a odsouhlasili
posílením rozpočtových výdajů ve výši 2,184.000,- Kč na par. 3613
pol. 6121 z finančních rezerv městyse. Cítolibskou faru má městys
dlouhodobě v bezplatném nájmu. Vedení obce si je vědomo
významné historické hodnoty stavby a záměrem je vdechnout místu
všeobecně společenský charakter – byl zpracován materiál
„Využitelnost cítolibské fary“. Technický stav budovy odpovídá stáří a
způsobu využití. Hospodářský trakt nese známky vyššího
opotřebení, zahrada je zbavena náletů a průběžně udržována sečí
trávy. Samotná hlavní budova v současnosti nevyžaduje významný
stavební zásah, pouze průběžnou údržbu např. střešního fondu,
kterou po dobu pronájmu zajišťujeme svépomocí. Částka uvedená
pro rozpočtovou změnu sestává z kupní ceny 2.100.000,- Kč a 4%
daně z převodu nemovitostí. V rámci téměř hodinové diskuse
k tomuto bodu byly zastupiteli, právním zástupcem městyse i občany
zmíněny nejen možné využití budovy pro veřejně prospěšné účely,
ale i finanční zátěž městyse spojenou s provozem, možnost využití
dotací, záměr využití pro prostupné bydlení, či služebnu obecní
policie. Byla zhodnocena možnost posílení rozpočtu ve výdajové
části par. 3613 pol. 6121 s ohledem na schválený rozpočet – tzn. že
některé investiční akce plánované v tomto roce budou z důvodu
termínu vypsání dotací realizovány až v roce příštím. Ke dni
zasedání zastupitelstva činí stav provozních účtů městyse 8.220 tis.
Kč, spořícího účtu 2.048 tis. Kč a nesplacený zůstatek úvěru na
Dělnický dům činí -1.500 tis. Kč.
pořízením dopadových ploch k dětským prvkům na Tyršově nám.
(pod lanovkou, houpačkami a okolo kolotoče) o celkové rozloze
33m2 v provedení „pryžový povrch SoftBond“ od společnosti ONYX
Vood s.r.o. za cenu 69.794,- Kč.
smlouvu o poskytnutí příspěvku ve výši 8.457,04€ (228.340,- Kč)
z projektu Společného fondu malých projektů na Mezinárodní soutěž
mladých hasičů Euroregionu Erzgebirge / Krušnohoří, příjmy projektu
– sponzorské dary činí 1.400€ (37.800,- Kč), vlastní prostředky
92,43€ (2.496,- Kč).
provedení úprav torza stromu na Tyršově nám. řezbářem
Milanem Bezaniukem za cenu dle rozsahu díla s finančním limitem
30 tis. Kč. Práce budou smluvně ujednány. V návaznosti na špatný

stav jírovce maďalu v prostoru dětského hřiště na Tyršově nám.
v Cítolibech bylo provedeno jeho pokácení a byl ponechán pahýl
kmenu. Starosta oslovil šest řezbářů se žádostí o podání návrhu na
využití tohoto pahýlu jako materiálu na zhotovení sochy dotvářející
prostor. Do kanceláře úřadu byly doručeny dva návrhy, z nichž radní
vizuelně více zaujal grafický návrh Milana Bezaniuka.
soubor předpisů upravující vztahy mezi zřizovatelem a
příspěvkovou organizací – školou od 1.7.2016: Směrnice městyse –
vnitřní platový předpis zřizovatele, Směrnice městyse – kritéria pro
hodnocení školy zřizovatelem, Směrnice městyse – další povinnosti
ředitele školy, Další povinnosti ředitele školy.
konání soustředění Taneční školy Fénix pro děti v termínu 12.14.8.2016 v prostoru hlavního sálu Dělnického domu. Vzhledem
k dlouhodobé spolupráci a skutečnosti, že se jedná o soustředění
dětí (i místních), bude prostor za tímto účelem poskytnut bezúplatně.
vypsání Výběrového řízení na čekatele a strážníka Policie
městyse Cítoliby s termínem pro předložení přihlášek do pátku
19.8.2016 a pověřili kancelář úřadu jeho vyvěšením a prezentování
v místním tisku.
nesouhlas se změnou zákona, který by vedl ke zdražení odpadů
pro občany.
návrh rámcové smlouvy se společností Atiking s.r.o. na
poskytování služeb – zajištění kompletního dodavatelského servisu
na služby – projektová a inženýrská činnost, dále podání žádosti o
dotaci a další služby s touto činností spojených, dále pak odborné
posudky a analýzy. Na jednotlivá dílčí plnění budou vyhotoveny
potvrzené objednávky, nebo smlouvy obsahující i cenu, která je
konečná a nepřekročitelná.
provedení projektové a inženýrské činnosti za cenu 219.390,- Kč
a administraci dotace za cenu 121.000,- Kč v rozsahu předložených
nabídek na akci Revitalizace vodní nádrže Cítolibské bažantnice
společností Atiking s.r.o.
provedení projektové a inženýrské činnosti za cenu 319.657,80
Kč a administraci dotace za cenu 121.000,- Kč v rozsahu
předložených nabídek na akci Sběrný dvůr Cítoliby společností
Atiking s.r.o.
jmenování členem komise pro kulturu, školství a sport na období
od 1.7.2016 do 31.8.2016 pro Ing. Markétu Čechovou, a její pověření
provedením kontroly evidence školní jídelny ve spolupráci
s ředitelkou organizace.
proplacení nákladů na ubytování družstva dorostenců SDH Cítoliby
na Mistrovství ČR konané ve dnech 4.-5.7.2016 v Českých
Budějovicích. Rada vyjádřila gratulaci k postupu a poděkování SDH
za reprezentaci městyse a kraje na celostátní úrovni.

Stavební akce:
Na základě výzvy městyse v na opravy Dělnického domu, která
byla zaslána celkem dvanácti firmám, byly do kanceláře úřadu
doručeny celkem 3 nabídky od firem: Lounská stavební s.r.o. za
cenu 637.599,- Kč vč. DPH, SDK Komplet – Radek Fořt za cenu
688.993,- Kč a STAVUM s.r.o. za cenu 558.616,- Kč. Rada vybrala
jako vítěznou nabídku firmy STAVUM, spol. s r.o. s přihlédnutím
k ceně a záruce. Práce budou provedeny v období od 1.8.29.9.2016. Další průběh investice bude koordinován stavebním
technikem Milošem Rosenbaumem.
Vzhledem k připravované akci zbudování nového sběrného dvora
bude během roku 2016 probíhat přesun zeminy ze stávající deponie
za hřbitovem na obecní pozemky u silážní jámy. V případě zájmu
místních občanů a spolků je možné darování
zeminy na terénní úpravy. V případě Vašeho
zájmu, kontaktujte kancelář úřadu na tel.
415691134, popř. elektronicky na urad@obeccitoliby.cz.
Zápisy a usnesení z jednání rady a zastupitelstva jsou
zveřejněny na webových stránkách městyse – úřední deska.

Redakce se zeptala za Vás:
zastupitelů: Na květnovém zasedání jste jednohlasně z přítomných schválili zřízení Obecní policie. Co ovlivnilo Vaše rozhodnutí?
Předcházela mu nějaká příprava?
Ing. Zdeněk Borl: Na Vaši první otázku odpovím podobně, jako jsem vystoupil na zastupitelstvu, kde byla vyhláška o zřízení obecní policie
schválena. K souhlasnému stanovisku mě především dovedla informace o spolupráci a finančním podílu obce Lenešice na založení a fungování
obecní policie v Cítolibech. Nyní po více než měsíci od tohoto závažného rozhodnutí, si stále více uvědomuji, jak náročná cesta ještě všechny
zainteresované čeká. Tím tak trochu odpovídám na Vaši druhou otázku. Musím přiznat, že jsem si řadu věcí k této problematice zjistil a nastudoval,
ale stále zjišťuji nové a nové skutečnosti, které mě utvrzují v tom, že jsme se vrhli na jednu z nejnáročnějších akcí v tomto volebním období.
Blanka Hejlíková: Potřebu policie vidím každý den, díky tomu, že pracuji na úřadě a s řešením pořádkových problémů se setkávám denně (např.
volný pohyb psů, devastace obecního majetku, rušení veřejného pořádku aj.). Od policie očekávám nejen řešení konkrétních případů, ale i tzv.
preventivní činnost, která je mnohdy přínosnější. Pro cítolibské občany je důležité vědět, že když bude nějaký problém, mají možnost se obrátit na
osobu s pravomocí. Na přípravě se podílel okruh lidí složený z pracovníků úřadu, členů zastupitelstva, rady a komisí a z přípravy vznikl materiál
předložený zastupitelstvu.
Jiřina Nováková: Otázku bezpečnosti v obci jsme řešili před volbami všichni, kdo jsme šli do voleb. Bylo pro mě proto samozřejmostí, že jsem
hlasovala pro zřízení obecní policie. Moje rozhodnutí ovlivnilo hlavně to, že neřešená drobná kriminalita obtěžuje občany a obec nemá žádnou
zákonnou možnost ji řešit. Věřím, že obecní policie bude přínosem pro občany a pro úřad městyse bude velký pomocník při dodržování pořádku v
obci.
František Rybka: V poslední době se situace v Cítolibech s ohledem na bezpečnost a pořádek zhoršuje. Neustále se řeší veřejný nepořádek, hluk
a krádeže. Myslím si, že jedna z možností eliminace je zřízení obecní policie, už jen z důvodu efektivního využití kamerového systému, což mi přijde
jako jeden z nejpodstatnějších argumentů. Obecní policie pak může pracovat se záznamy a použít je v jak v předcházení, tak i zjištění trestných
činů. Je jasné, že svou fyzickou přítomností nemohou časově pokrýt celý rozsah potřeb obyvatel, proto bych kladl velký důraz na kamerový systém
a jeho využití.
Miroslav Šponiar: Očekávám zvýšení bezpečnosti v obci, možnost díky obecní policii v příštím období využívat kamerový systém a díky tomu
chránit obecní majetek a předcházet nepořádku a devastaci veřejných prostor.
Kateřina Varmžová: Již ve volebním programu jsme uváděli potřebu zřízení obecní policie. Při práci na obci denně řešíme drobné přestupky (volně
pobíhající psy, nepořádek, vandalismus aj.), v případě potřeby ve spolupráci se státní policií. Přípravu ke zřízení zpracoval tým při úřadu městyse,
který se aktivně zabýval kriminalitou, statistikami, přípravou administrativního zajištění možného vzniku.
JUDr. Kateřina Veselá: Mé rozhodnutí ovlivnil pocit, že by se tímto krokem mohla zvýšit bezpečnost v obci. Pokud jde o přípravu, vycházela jsem z
výsledků diskusí s cítolibskými spoluobčany z řad svých známých a příbuzných, a dále z materiálů, které byly k této problematice zastupitelům
předloženy vedením obce.
Od Miroslava Bartla, Svatopluka Bláhy, Lubomíra Gebelta, Lenky Hronkové, Petra Jindřicha, Jaromíra Makariuse, Josefa Neuderta a Heleny
Typoltové jsme písemnou odpověď neobdrželi.

***
nastupující ředitelky ZŠ a MŠ Cítoliby Mgr. Romany Wolfové: Paní ředitelko, od 1.7.2016 jste jmenována ředitelkou Základní školy a
Mateřské školy Cítoliby, příspěvkové organizace. Jaké jsou Vaše nejbližší úkoly? Na co se mohou žáci v novém školním roce těšit?
Chystáte nějaké změny?
Nejbližší úkoly, které mne čekají:
Mým prvořadým úkolem je řádně převzít celou agendu školy, proniknout do jejího nitra a podrobně se seznámit s dosavadním chodem.
Na základě této „diagnostiky“, v souladu s platnou legislativou, pak společně s ostatními pracovníky školy stanovit možnosti a její další vývoj. Budu
velice ráda, když mi v mé práci pomohou všichni zúčastnění: úřad, pracovníci školy, děti i rodiče. Všichni budeme do začátku potřebovat dávku
pochopení a vzájemné podpory.
Mrzí mne žalostný stav počtu dětí v naší ZŠ v porovnání s celkovým počtem dětí školního věku bydlících v Cítolibech. Zatím nerozumím tomu, jak je
možné, že z přeplněné MŠ máme téměř prázdnou ZŠ. Toto cítím jako klíčový problém a budu se snažit udělat maximum pro to, aby se zvýšil zájem
rodičů o místní školu. Věřím, že nebude o nic horší, než ostatní školy v Lounech, kam mnozí rodiče své děti vozí. Momentálně učím na ZŠ Školní
v Lounech a jen v 1. ročnících je zhruba 10 dětí z Cítolib a ostatních okolních obcí.
Věřím, že všichni ve zdejší škole vytvoříme takovou atmosféru a materiální podmínky, aby ta naše škola byla v očích rodičů i dětí právě tou nejlepší.
Vždyť i nízký počet dětí ve třídě je velkým plusem, který vedení městyse podporuje.
Na co se mohou žáci v novém školním roce těšit:
na kamarády z jednoho „městyse“; na pestrou výuku s využitím různých forem a metod práce; na příjemné kamarádské klima ve třídě i celé škole;
na spravedlivé a chápající učitele, kteří je provedou kusem jejich života, aby jim ukázali tu správnou cestu; na projektové dny v rámci celého
školního roku; na společné akce pořádané vedením obce; na odpolední volnočasové aktivity; na společné jarní prázdniny v Krkonoších (v případě
zájmu rodičů); a celoroční projekt „Z pohádky do pohádky“, který pomůže prvňáčkům v jejich školním startu.
A to vše samozřejmě pro ZŠ i MŠ. O všech konkrétních akcích budou rodiče včas informováni prostřednictvím informační nástěnky, webových
stránek školy a letáčkem před jejich konáním. Nápady a iniciativa rodičů a ostatních přátel školy jsou samozřejmě vítány.
Jaké změny chystám:
Radikální změny, bezprostředně po mém nástupu, nechystám. Škola však musí pracovat jako jeden celek, jedna velká rodina. Každý pracovník
musí mít jasně vymezené své kompetence a zodpovědnost. Také budu vyžadovat od všech zúčastněných maximální zapojení a loajalitu.
Jsem vstřícná dialogu se všemi partnery školy. Naši společnou cestu chápu ve smyslu vyhovět rodičům podle možností školy a ve
prospěch dítěte.

Cítolibské kalendárium:
Jakub Lokaj (7. července 1752 Cítoliby - ?). Hudební skladatel, člen cítolibské skladatelské školy. Zřejmě nahradil Jana Adama Gallinu ve funkci
ředitele zámecké hudby. Na zámku měl funkci hofmistra.
Vladislav Mirvald (3. srpna 1921 Záluží (Litvínov) - 19. dubna 2003 Louny). Malíř, fotograf, pedagog. Byl jednou z klíčových osobností českého
konstruktivního umění, osobitým malířem a vynálezcem nových výtvarných postupů. Restauroval oltářní obrazy z kostelů v Cítolibech a Lounech. V
Cítolibech žil v letech 1947 - 1965.
Jan Nepomuk Vent (27. června 1745 Divice - 3. července 1801 Vídeň). Hudební skladatel, člen cítolibské skladatelské školy. Počátkem 70. let 18.
století odešel z cítolibské zámecké kapely do Vídně, kde se stal císařským dvorním hudebníkem. Jeho skladby zejména pro dechové nástroje jsou
zastoupeny v předních evropských hudebních sbírkách. Stýkal se s Ludwigem van Beethovenem.
************************************************************************************************************************************************************************
Jaroslav Bárta nám zaslal příspěvek týkající se obrazů Václava Sochora v souvislosti se 150. výročím bitvy u Hradce Králové:

Malíř Václav Sochor a prusko-rakouská válka 1866
Letošní rok je připomínkou 150 let od prusko-rakouské války. Rakousko a Prusko byly členy německého spolku, (volná federace německých států),
založeného na vídeňském kongresu v roce 1815 (po napoleonských válkách). Spolek měl celkem 41 členů. Jeho cílem bylo zachování nezávislosti
a suverenity vládnoucí šlechty proti vnitřnímu a vnějšímu ohrožení, především vůči protitifeudálnímu a národnímu hnutí podnikatelů a lidových
vrstev.
V 30. letech 19. století spolek zakázal všechny politické organizace, shromáždění a veřejné projevy. Do roku 1848 ovládaly spolek Rakousko a
Prusko. Po porážce revolučního hnutí v letech 1848-1849, které probíhalo ve větší části Evropy, byl německý spolek v roce 1850 Rakouskem
obnoven jako mocenská základna proti pruským snahám o sjednocení Německa. Národnostní hnutí v Holštýnsku a Šlesvicku, které bylo v unii s
Dánskem, vyvolalo společný vojenský zásah Pruska a Rakouska v lednu 1864. Po porážce Dánska převzalo správu Holštýnska Rakousko a správu
Šlesvicka Prusko. Rakousko nadále hájilo existenci německého spolku a získalo podporu většiny členů. Prusko však usilovalo o sjednocení
Německa pod svým vedením a získalo si spojenectví Itálie, neutrální Francie a Ruska. Po vpádu Pruska do Čech nedokázalo Rakousko čelit
pruskému postupu v Čechách a získalo pouze jediné dílčí vítězství u Střežetic. Po porážkách u Náchoda, České Skalice, Jičína a jinde, došlo 3.
července 1866 u Hradce Králové k rozhodující bitvě, ve které byli Rakušané poraženi. Na základě uzavřeného míru zřeklo
se Rakousko správy Holštýnska ve prospěch Pruska a přijalo pruské plány na uspořádání německých poměrů. Vzniklou
vnitropolitickou krizi vyřešilo Rakousko v roce 1867 tzv. prosincovou ústavou, na jejímž základě se Rakousko přeměnilo na
Rakousko-Uhersko. Vytvořily se tak předpoklady pro sjednocení Německa pod vedením Pruska.
Vojenské tematice z doby prusko-rakouské války se věnoval akademický malíř Václav Sochor, narozený v Oboře roku
1855. Po zakoupení statku jeho rodiči v Cítolibech vytvořil zde v tzv. malírně své nejznámnější obrazy Baterie mrtvých a
Srážka jízdy u Střežetic.
Baterie mrtvých
Po roce 1848 pronikla do rakouského vojska česká řeč. Bylo tomu tak i u dělostřeleckých
jednotek v pražských kasárnách, kde většina příslušníků byli Češi. Mluvilo a velelo se zde česky.
Po vpádu Pruska do Čech byly odeslány k posilnění dělostřelectva proti Prusům, kde zaujaly
pozice na Chlumu. Během bitvy měly dva rakouské armádní sbory očekávat příchod armád
pruského korunního prince Bedřicha Viléma. Bez příkazu rakouského generála Benedeka
nezůstaly na svých pozicích a šly na pomoc svému levému křídlu. Změnil se tak šik a za jejich
zády nepozorovaně prošla armáda korunního prince Bedřicha Viléma a ohrozila rakouské
dělostřelecké baterie. Během krátké potyčky boj skončil. Zůstalo jedno dělo a několik mužů.
Ostatním bateriím se podařilo po ochabnutí pruského útoku vyprostit od jistého zajetí. Po uzavření míru byla pořádána ve Vídni přehlídka
rakouských vojsk. Defilovala i baterie, z níž zůstalo pouze jedno dělo, jeden důstojník a několik mužů. V němém úžasu sledovali přihlížející její
defilé.
Na toto téma namaloval akademický malíř Václav Sochor (1855-1935) v Cítolibech, v tzv. malírně, v letech 1901 až 1907 velký obraz o rozměrech
760x500 cm. Zdůraznil v něm statečnou účast Čechů v tragické bitvě proti Prusku a vzdal tak poctu padlým českým vojákům.
V místě bojů je na jednom z památníků, mimo jiných nápisů, uvedeno: Baterie mrtvých. To pravděpodobně inspirovalo Václava Sochora k názvu
obrazu.
Srážka jízdy u Střežetic
Do roku 1899 vytvořil mohutnou scénu z prusko-rakouské války nazvanou Srážka jízdy u Střežetic.
Bylo to jediné vítězství rakouských kyrysníků a husarů s pruským jezdectvem. V době, kdy byl
Sochor v plné práci zaujat kompozicí tohoto obrazu, navštívil ho v Cítolibech sám mistr Alfréd
Philipoe Roll, prezident francouzských výtvarníků. V roce 1901 byl obraz vystaven ve zrušeném
posádkovém kostele sv. Vojtěcha blízko Prašné brány, kde dnes stojí Obecní dům města Prahy.
Těšil se mimořádné návštěvě vojáků i nevojáků. Oba obrazy zakoupil císař František Josef I. pro
vídeňské vojenské muzeum. Při osvobozovacích bojích o Vídeň v roce 1945 byly oba obrazy velmi
poškozeny.
Závěrem příspěvku lze říci, že tyto veliké a nádherné obrazy vynesly Sochorovi titul nejslavnějšího a nepřekonatelného českého batalisty – malíře
válečných výjevů. Byl více znám a také uznávám v cizině než doma. V Paříži se mu dostalo mnoha vyznamenání a čestných cen.
Vedle dvou uvedených obrazů namaloval Václav Sochor řadu menších obrazů s vojenskou tematikou, řadu portrétů a námětů ze života
venkovského lidu včetně obrazů z Cítolib. Spolupracoval s Vojtěchem Hynaisem na oponě Národního divadla. Podle některých zdrojů je na ní
zobrazen jako plavovlasý jinoch s bradkou, hledící vzhůru.

NEDOSTUPNÍ TRPASLÍCI:
Někdy v první polovině 90. letech mě v lounském okresním archivu navštívil profesor Pavel Preiss, náš přední znalec barokního umění. Připravoval
studii o bývalé výzdobě cítolibského zámeckého parku a chtěl vědět, zda o ní v archivu něco nemáme. V roce 1907 totiž nechal tehdejší majitel
cítolibského panství, kníže Jan Schwarzenberg, převézt všechny sochy do Vídně. Protože se na nich projevil zub času, nechal je u jedné vídeňské
firmy opravit a pak je umístil na zahradě svého zámku Neuwaldegg na vídeňském předměstí. Pocházely z dílny Matyáše Bernarda Brauna a vznikly
ve druhém desetiletí 18. století.
Když si profesor prostudoval příslušnou literaturu, požádal mě, zda bych ho do Cítolib nedoprovodil;
chtěl zakusit atmosféru vesnice a přiblížit si onen vzdálený barokní sen. Ptal jsem se ho, jak sochy
z cítolibské zámecké zahrady vypadají. „Proč se na ně nezajedete podívat sám,“ zeptal se. „Vždyť to je
jen pár stanic tramvají z centra Vídně.“ Tyhle dvě věty jsem měl uložené v hlavě dvacet let.
Letos jsme si s přáteli naplánovali květnový týdenní výlet do Vídně. Velmi se vyplatí pronajmout si byt.
Odpadnou starosti a výdaje se stravováním v restauracích a pobyt vyjde mnohem levněji než
v penziónu. Jako jeden z hlavních cílů jsem si určil návštěvu zámku Neuwaldegg a nafocení všech
soch. Spojení do Neuwaldeggu je skutečně jednoduché. Linkou metra č. 2 se dojede do stanice
Schottentor a pak tramvají č. 43 až k zámku.
Plný euforie jsem o svém záměru informoval strážkyni cítolibské historie paní Evu Parkmanovou z úřadu městyse. Dohodli jsme se, že když se
fotografie povedou, uspořádáme z nich výstavu. Jenže jiná spřízněná duše, knihovnice Věra Pokorná, mě upozornila, že nemusí být jednoduché se
do zámku dostat. Jeden její známý se prý o to před časem marně pokoušel.
Co je to vlastně za poklad, který dnes neuwaldeggskou zámeckou zahradu krášlí? Pan profesor Preiss svou studii skutečně napsal, vyšla v roce
1995 a v okresním archivu ji mají ve studovně pod signaturou L 1106, je možné si ji tam přečíst. Zde si od něj vypůjčíme jen pár základních
informací. Kamenné plastiky v cítolibské zámecké zahradě vznikly před rokem 1720. Byly součástí velké objednávky Arnošta Jaroslava Schütze z
Leipoldsheimu, který si u tehdy nejvýznamnějšího sochaře působícího v Čechách, Matyáše Bernarda Brauna, objednal výzdobu interiéru kostela,
morový sloup, alegorie Mládí a Stáří na hřbitovní zdi po stranách kostela a možná i některé plastiky v intravilánu vesnice – alespoň sochu sv.
Prokopa považuje Preiss za možnou práci Braunovy dílny. V téže době byla dokončena i novostavba kostela, jehož průčelí zdobily další plastiky
světců. Zahradní sochy z Braunovy dílny byly v roce 1766 doplněny nespecifikovaným souborem plastik od slánského sochaře Arnošta Linka.
V roce 1865 byl provedený soupis soch nacházejících se na zámecké zahradě. Mělo jich být 44, mnohé z nich byly
údajně poškozené. Profesor Preiss, který sochy viděl v první polovině 90. let, jejich přesný počet ve své studii neuvedl.
Popsal je jenom tematicky. Především stojí v Neuwaldeggu čtyři ženské alegorie světadílů v životní velkosti: Evropa
Asie, Afrika a Amerika. Dále pak šest putti (putto je postavička nahého malého dítěte podobného andělíčkovi, jež
zpravidla nemá křídla) usazených na vinných sudech, tvořící hudební kapelu. Putti hrají na cimbál, harfu, niněru
(strunný nástroj podobný viole), loutnu a dudy, poslední děcko je zpěvákem a drží hrozen vína. Dalších šest dvojic putti
předvádí různé dětské hry. Skupina čtyř putti představuje alegorie živlů: Ohně, Země, Vody a Vzduchu. Konečně
poslední skupinu plastik tvoří neurčený počet trpaslíků, kteří karikují různé lidské vlastnosti a povolání. Trpaslíci byli
v 17. a 18. století častým námětem jak na grafických listech, tak pro sochaře. Jejich podoba vycházela z grafik
francouzského rytce Jacquese Callota. Podle Pavla Preisse byly už za jeho návštěvy některé sochy poškozené a je
také pravděpodobné, že cítolibský soubor v Neuwaldeggu není kompletní.
Mým cílem tedy bylo vyfotografovat pokud možno všechny sochy, které se v dnes parku nacházejí. Na německé mutaci Wikipedie se dočteme, že
rodině Schwarzenberků patřil zámek do roku 1951, kdy ho získala vídeňská arcidiecéze. V roce 2001 se stal majetkem soukromé nadace
Vzdělávací iniciativa pro východní a střední Evropu. Wikipedie dále uvádí, že se jedná o jednu z nejvýznamnějších zámeckých zahrad v Rakousku a
že je památkově chráněna. Od roku 2010 zde měla také sídlit Konzervatoř Franze Schuberta.
Protože mi ale pořád znělo v uších varování Věry Pokorné, rozhodl jsem se, že se pokusím zjistit, zda je zahrada vůbec přístupná pro veřejnost, a
že se předem ohlásím, abych si ušetřil cestu a případné zklamání. A pak to začalo. Našel jsem si na internetu kontakt na zámek: e-mail a telefonní
číslo. Mail se mi vrátil jako nedoručitelný, telefonní číslo neexistuje. Kontaktoval jsem tedy Schubertovu
konzervatoř. Odtud mi napsali, že objekt byl privatizovaný, že dostali výpověď a v zámku už nejsou. Ale
nějaké fotky prý si pořídili a budu-li chtít, že mi je pošlou. Poděkoval jsem a projevil velký zájem. Neposlali
nic.
Co s tím? Napsal jsem do centrální turistické informační kanceláře na Albertinském náměstí, zdali na
majitele zámku nemají kontakt. Neměli, ale postoupili můj dotaz úřadu městské části Neuwaldegg. Odtud mi
vedoucí kanceláře, paní Andrea Trimmelová, napsala, že zámek se zahradou jsou v soukromých rukou a
jsou bohužel nepřístupné. Ale poskytla mi mail na majitele. Ten mi po několika urgencích napsal, že sochy
v parku nejsou, že se restaurují a že budou k vidění možná příští jaro.
A tím se kruh uzavřel. Neuvěřitelnou shodou náhod nese onen majitel zámku příjmení Schütz, tedy stejné,
jako měla rodina, která si ony sochy do Cítolib objednala. Více se zatím nedá dělat. Musíme doufat, že se
do parku brzy vrátí a že se nějakému cítolibskému patriotovi podaří jednou je všechny vyfotografovat.
Musíme tak vzít zavděk aspoň pár fotografiemi z Wikipedie, které jsou volně šiřitelné.
Neuwaldegg a jeho zahrada byly hlavním cílem mé vídeňské návštěvy, byl jsem proto dost zklamaný. Musel
jsem tak vzít zavděk Schönbrunnem, Umělecko-historickým muzeem, Albertinou, Belvederem, Svatým
Štěpánem, vinnými sklípky pod Kahlenbergem, Vídeňským řízkem a Sachrem. A to také stálo za to.
P. S. Už po napsání článku jsem mluvil s panem doktorem Šestákem. Říkal mi, že ho do zámku pustili před nějakými dvaceti lety, když ještě patřil
arcidiecézi. Sídlila tam charita a její ředitelka, Frau Beran, mu laskavě umožnila prohlídku. Vůbec netušila, že sochy pocházejí z Čech. To je ostatně
v Rakousku známo jen odborníkům a široká veřejnost to neví ani dnes. Na žádné z internetových stránek, na kterých se o Neuwaldeggu píše, se
jejich domov v malebném městysi u Loun neuvádí.
Bohumír Roedl

Z KULTURNÍCH AKCÍ:

Knihobudka:
Na Tyršově náměstí v prostoru Dětského hřiště je nově umístěna knihobudka. Na podnět knihovnic a pracovnic úřadu ji vyrobil Pavel
Menčík a vyzdobila ji Ivana Koptová ml.. Všem za nápad i realizaci děkuji, zatím máme samé kladné ohlasy.
Petr Jindřich, starosta

Co je KnihoBudka a jak funguje?
Máte doma knížku, kterou už jste přečetli, ale je Vám líto ji vyhodit? Přineste ji do KnihoBudky a vyměňte ji za jinou. Nebo ji tam prostě jen nechte,
ať si ji může přečíst někdo jiný. KnihoBudky slouží k bezplatnému půjčování a výměně knih. Mějte na paměti, že i ostatní rádi čtou. Zacházejte proto
s KnihoBudkou a knihami tak, aby mohly ještě dlouho zpříjemňovat dny i dalším lidem. Budeme rádi, když Vám KnihoBudka přinese potěšení!

7. ročník Cítolibského srazu automotoveteránů:
Po půlročních přípravách a starostech opět nadešel den D. Díky umoudřenému počasí se v Cítolibech uskutečnilo něco neočekávaného. Po sedmi
letech pořádání srazu veteránů jsme se dostali na samotnou hranici našich možností, což je ta největší odměna pro pořadatele za jejich práci. Sraz
v Cítolibech děláme pro radost a nikdy nestojíme o kvantitu, ale o kvalitu. I přes to k nám letos do Cítolib dorazilo téměř 200 vozidel a návštěvníky
kolem jsme nedokázali ani spočítat. To byla naše ODMĚNA! Vím, že se nikdy nezavděčíme všem, ale snad si každý návštěvník to své potěšení.
Bylo na co se dívat ve všech čtyřech kategoriích: osobní předválečné, osobní poválečné, motorky a vozidla terénní, ke kterým zahrnujeme i traktory
jejichž účast je také stále větší a větší. Doprovodný program s klubem modelářů a se soutěžemi pro děti i dospělé přispěl ke zpestření celé akce. Do
pozdních nočních hodin se konala zábava při muzice. Z nás všech spadl obrovský kámen zodpovědnosti a moc se těšíme na další ročník, v pořadí
již osmý a to přesně za 365dní. Děkuji všem pořadatelům za pomoc a také sponzorům, bez kterých není možné udržet nastavenou laťku. V
neposlední řadě patří dík za pomoc a podporu obci.
Petr Renč

Mulťák ve školním roce 2016-2017:
Mulťák nás stále baví. Od září 2016 budou schůzky probíhat cca 1x měsíčně formou půldenních nebo celodenních výletů a akcí (o víkendech,
prázdninách, nebo svátcích), kde hry nebudou chybět. Informovat Vás budu stále formou SMS zpráv, na Facebooku a pomocí letáčků. Těším se na
nové cíle a zážitky.
Hana Němcová

Sbor dobrovolných hasičů:
Pro všechny školky a školy, které se s námi aktivně zapojily do soutěže Požární ochrana očima dětí jsme již tradičně připravili 15.6.2016 Den
otevřených dveří. Předvedli jsme naši techniku, z lounské hasičské stanice přijel evakuační autobus a ze žatce evakuační Tatra 815-7 CAS 30.
Vítězům soutěže jsme předali odměny a na samý závěr členové naší výjezdové jednotky předvedli ukázku vyproštění osob z osobního automobilu.
Umístění našich dětí v soutěži: okresní kolo – literární práce – starší žáci: 3. místo Jakub Mrvík;
digitální technologie – starší žáci: 1. místo Eliška Vrbová, 3. místo Daniel Vrba; výtvarné práce –
mladší žáci – 3. místo Matěj Wasserbauer; výtvarné práce – starší žáci – 1. místo Filip Renč.
Krajské kolo – digitální technologie – starší žáci: 2. místo Eliška Vrbová, 3. místo Daniel Vrba.
Druhé – jarní kolo hry Plamen se konalo ve
dnech 4.-.5.6.2016 na fotbalovém hřišti v
Krásném Dvoře. Počasí nám více než
přálo, - celý víkend svítilo sluníčko. Ke
splnění disciplín nastoupila družstva ve
složení: starší žáci: Daniel Vrba, Lukáš
Borl, Ondřej Žovinec, Kateřina Taťána
Šponiárová, Kristýna Pávová, Adéla Stanková, Jan Němec, Vojtěch Wasserbauer a z Veltěž
nám vypomohli Anna Veseláková a Lucie Drapáková; mladší žáci: Matěj Wasserbauer, Marek Herzoga, Jakub Zítka, Jan Gras, Matěj Ulrich, Adéla
Pšegrocká, Blanka Kociánová, Eliška Menčíková, Marin Burša a Matyáš Páv; přípravka: Josef Němec, Kateřina Piklová, Marie Jaskóová, Vendula
Jaskóová, Jiří Hnilica, Ondřej Oliva, Nela Menčíková a Daniel Rybka. V napínavém souboji jsme obsadili 1. místo v kategorii mladších žáků a
přípravka a starší žáci se umístili těsně na 4. místě.

V neděli 12.6.2016 se na hasičském hřišti v Telcích se konalo okresní kolo hry Plamen a požárního sportu, kde Cítoliby reprezentovalo družstvo
dorostenců ve složení: Martin Zof, Lukáš Žovinec, Jan Mrvík, Jakub Mrvík, Lukáš Hulák, Filip Renč a Lukáš Borl, které se nominovalo do krajského
kola. 18.6.2016 jsme v krajské kole na městském stadionu v Ústí nad Labem měli možnost poměřit síly s družstvy Lhenic, Litoměřic a Bílenců v
disciplínách: štafeta 4 x 100 m, běh 100 m s překážkami jednotlivců, vědomostní testy a požární útok. Po vyrovnaném boji jsme obsadili první místo
a postoupili na Mistrovství ČR hry Plamen a Dorostu.
Týž den se mladší žáci zúčastnili soutěže o pohár starosty obce
Počedělice v požárním útoku a umístili se na prvním místě
v kategorii žactva bez rozdílu věku.

První kolo soutěže STIMAX CUP 2016 aneb Šedesátkování a
stovkování Ústeckého kraje se konalo 8.5.2016 ve Lhenicích na Teplicku jako součást Lhenického dvojboje. Na start se postavilo celkem 242
závodníků a závodnic ve věku od 6 do 20 let. V kategoriích letos došlo ke změně. Kategorie mladší byla rozdělena
na dvě části – od 6 do 8 let a od 9 do 11 let. Z loňských osmi kategorií jsme se tak
rozrostli na deset. Za Cítoliby závodilo celkem 23 závodníků, z nichž se na
oceňovaných prvních pěti místech v každé kategorii umístili: mladší dívky 6-8 let:
5. místo Blanka Kociánová, mladší chlapci 6-8 let: 3. místo Matěj Wasserbauer,
dorost dívky 13-16 let: 4. místo Eliška Vrbová, dorost chlapci 13-16 let: 5. místo
Filip Renč. Druhého kola, které se konalo 26.6.2016 v Roudnici nad Labem se
zúčastnilo celkem 197 závodníků a závodnic. Z našich 23 závodníků bylo mezi
prvními pěti v každé kategorii oceněni: mladší dívky 6-8 let: 3. místo Lucie Viktorie Šponiarová, mladší chlapci 6-8
let: 4. místo Jan Gras, starší chlapci 11-15 let: 5. místo Daniel Vrba, dorost chlapci 13-16 let: 5. místo Jakub Mrvík).
Čekají nás ještě dvě kola v 27.8.2016 v Chomutově a 10.9.2016 v Mostě.

V pátek 1.7.2016 byla rozlučka Kroužku
mladých hasičů se sezónou školního roku
2015-2016 a 3.7.2016 vyrazili naši dorostenci
reprezentovat Ústecký kraj i náš městys do
Českých Budějovic na Mistrovství České
republiky hry Plamen a dorostu. Samotné
zápolení se konalo ve dnech 4.- 5.7.2016
v disciplínách stejných jako v krajském kole a
naše družsvo se umístilo na 15. místě. Za
Cítoliby soutěžili: Martin Zof, Lukáš Žovinec,
Jan Mrvík, Jakub Mrvík, Lukáš Hulák, Filip
Renč, Daniel Vrba a Lukáš Borl.
Blanka Hejlíková, jednatel SDH

Mezinárodní soutěž mladých hasičů v Cítolibech:
Příprava soutěže a soutěž byla velmi časově a finančně náročná. Projekt byl spolufinancován EU v rámci malých
projektů „Program Ahoj sousede, Hallo Nachbar. „INTERREG VA“ na podporu přeshraniční spolupráce 2014-2020
mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko“, pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje a dále ze stran sponzorů kamerové systémy Kasyja,
Žatecký pivovar spol. s r.o., Ústecký kraj, Město Louny, Městys Cítoliby, Servis MF s.r.o.. Tímto bych chtěl všem sponzorům poděkovat, neboť bez
nich by se tento krásný víkend nemohl uskutečnit.

Celkem se soutěže zúčastnilo 16 družstev (8 českých družstev-Lenešice, Cítoliby, Háj u Duchcova, Osek, Bílence, Strupčice, Hora svaté Kateřiny a
Obrnice/ 8 německých družstev- Großolbersdorf, Zwönitz, Lugau, Niederdorf, Frauenstein, Niederbobritzsch, Niederwiesa 1, Niederwiesa 2) z 8
regionů Krušnohoří po 5 soutěžících.
Ubytování bylo zajištěno v Dělnickém domě, strava se vydávala ve školní jídelně. Tímto bych chtěl poděkovat za
vynikající jídlo a servis paní Janě Poništové a jejímu kolektivu.
V pátek proběhl dojezd družstev, registrace, ubytování, večerní grilování s diskotékou a seznamovacím večerem,
neoficiální zahájení a porada vedoucích.
V sobotu byla soutěž zahájena oficiálním nástupem, poté proběhla 2 kola závodu, dopolední a po obědě odpolední
kolo. Soutěžilo se ve 14 netradičních disciplínách, které byly umístěny v bažantnici (střelba vzduchovkou,
tísňové volání, přeprava vody, prostrčení míčku hadicí, stříkání na cíl-džberovka, člun, splétání hadic do copu,
pavoučí síť, chůze na chůdách, rolování hadice, požární útok, určování technických prostředků, skákání v pytli
a běh s míčkem a rozvinutí hadice na cíl-kuželky).

Po ukončení odpoledního kola
proběhl odpočinek družstev a
následný doprovodný program
lidský stolní fotbálek, o který byl
velký zájem i přes únavu soutěžících, poté byl volný program.
V neděli proběhl slavnostní nástup s vyhlášením výsledků. Na 1. místě se umístily Cítoliby, na 2. místě
Bílence, na 3. místě Strupčice.
1. místo si odneslo krásný putovní pohár, každý soutěžící obdržel medaili, každé družstvo v upomínku sošku
Floriana, diplom za účast, tašku tradičních českých dobrot, upomínkové předměty Městyse Cítoliby a dále
celou řadu hodnotných cen.
Počasí nám po celý víkend přálo.
Tímto bych chtěl poděkovat panu starostovi Městyse Cítoliby Petru
Jindřichovi, paní místostarostce Jiřině Novákové, paní Kateřině Varmužové,
paní Blance Hejlíkové, panu Radku Balášovi, slečně Veronice Šnicerové a mě za náročnou přípravu soutěže. Dále
za překlad po celou dobu soutěže paní Vlaďce Chramostové a Elke Zepak. Zachránářům Žatec za zabezpečení
první pomoci. Panu Gregorovi za potisky upomínkových předmětů a zpracování videa z celého víkendu. A v neposlední řadě dalším cca 60
dobrovolníkům, kteří nám pomohli zajistit celý víkend - od příprav hasičárny, disciplín, prodej občerstvení, po další doprovodné práce. VŠEM MOC A
MOC DĚKUJEME!!!, neboť bez nich by se tento krásný víkend neuskutečnil.
Vít Varmuža
Veškeré informace najdete na webových stránkách: http://www.soutezeuroregionkrusnohori.estranky.cz/.

Sportovní klub:
V prvním čísle letošního roku jsme informovali čtenáře o tom, co proběhlo v našem klubu počátkem letošního roku. Všech šest mužstev oddílu
kopané zahájilo soutěže v březnu a počátkem dubna. Ne všem se dařilo v jarní části soutěže stejně a ke spokojenosti nás i našich příznivců.
Většina soutěží skončila 18.6.2016, pouze mladší přípravka s ohledem na počet mužstev, ukončila soutěž již 24.5.2016. A nyní konkrétně k
umístění jednotlivých mužstev. Nejlépe se dařilo A týmu, který skončil 3. a to ještě 6 kol před koncem koketoval se získáním titulu okresního
přeborníka. Naše rezerva B mužstvo obsadilo ve III. třídě hezké 6. místo. Dorostenci obsadili 12. předposlední místo. Zde je třeba konstatovat, že
ne všichni hráči dávají sportu maximum a bohužel někdy ani to minimum. Problémem je velmi úzký kádr, a když se to spojí s přístupem některých
hochů, stojí výbor SK před otázkou, co dál? Družstvo žáků obsadilo solidní 8. místo, ale i zde začínají být problémy s počtem hráčů. Poslední dvě
naše mužstva, starší a mladší přípravka se umístila v druhé polovině tabulky. Co říci závěrem? Všichni členové výboru vnímají malý zájem rodičů
hráčů. Samozřejmě jsou i ti, kteří nám aktivně pomáhají, a těch si neskutečně vážíme. Hrozně rádi mezi námi přivítáme i další rodiče, jejichž děti u
nás hrají.
Sportovní klub uspořádal v neděli 29.5.2016 již tradiční oslavu Mezinárodního dne dětí. Akce se aktivně zúčastnilo něco přes 230 dětí, které plnily 8
disciplín. Po splnění byli odměněni občerstvením a dárkovým balíčkem. K dalšímu vyžití přispěla jízda na koních, v traktorech i tradiční pěna, díky
místním hasičům.

V sobotu 25.6.2016 proběhl na hřišti SK turnaj starých gard, který má nejen svoji tradici, ale i tradiční účastníky. Diváci viděli velmi pěkná a někdy i
dramatická utkání. A jak to vše dopadlo? Na prvním místě se umístil Perštejn, o skóre bylo druhé mužstvo Cítolib, třetí byl Panenský Týnec a čtvrtý
Chožov.
Závěrem ještě něco o dalším našem oddíle, A a B
mužstvech stolního tenisu. Obě hrají nejvyšší okresní
soutěž a v místní sokolovně byla na jaře k vidění velmi
pěkná a často do posledního utkání, dramatická střetnutí.
V soutěži, kterou hraje 14 mužstev, se naše A mužstvo
umístilo na 7. a B mužstvo na 11. místě.
Ještě jednu důležitou akci je třeba zmínit. Na počátku
prázdnin byl na našem fotbalovém hřišti zrealizován
firmou Meandr systém automatické závlahy, která by
kvalitu našeho hřiště měla výrazně zlepšit.
Výbor SK

Rybářské závody v cítolibské bažantnici:
Dne 11.6.2016 proběhly na místním rybníku v bažantnici rybářské závody pro děti i dospělé. První rybáři se sjížděli již od 5 hodiny ranní, ačkoli
závody začínaly v 7 hodin. V hezkém prostředí závodilo 18 dětí a 29 dospělých. V dětské kategorii vyhrála Eva Holá s úlovkem 8,1 kg ryb a v
dospělé kategorii vyhrál pan Pražan s úlovkem 26,4 kg. Ve zvláštní kategorii o největší rybu zvítězila opět Eva Holá s kaprem 57 cm a 3,2 kg.
Celkem soutěžící nachytali 201 kg ryb. Prvních 6 míst z každé kategorie jsme odměnili cenami převážně rybářského charakteru, které jsme pořídili
ze sponzorských darů. Pro účastníky závodu i přihlížející bylo připraveno od rána do pozdějšího odpoledne občerstvení. Po ukončení byli všichni
spokojeni a těší se na příští ročník. Výtěžek ze závodů použijeme na zarybnění rybníka.
Milan Postl

Výlet do hornického skanzenu Mayrau a na zámek Veltrusy:
Že je v Čechách spoustu zajímavých míst, která stojí za zhlédnutí, ví snad každý. Mnohdy nejsou nijak daleko od našich domovů. O tom se 32
„výletníků“ přesvědčilo na zájezdu, který pořádal městys Cítoliby v sobotu 18.6.2016.
První zastávka byla jen 30 Km od Cítolib. Navštívili jsme Hornický skanzen
Mayrau ve Vinařicích u Kladna. V prostorách bývalého dolu jsme si
připomněli historii těžby černého uhlí. V areálu se snaží zachovat program
posledního pracovního dne. Při prohlídce s poutavým vyprávěním bývalých
horníků jsme prošli cechovnou, řetízkovými šatnami, koupelemi,
lampovnou, známkovnou až k jámovým budovám dolu. Prohlídka trvala 2
hodiny. Z Vinařic jsme se přesunuli zase jen kousek, a sice dalších 30 Km.
Tentokráte do Veltrus. I zde bylo z čeho vybírat. Místní zámek nabízí
několik prohlídkových okruhů, a když Vás bolí nohy, můžete se po parku
projet v kočáře.
Den utekl jako voda, počasí nám přálo a tak jsme se všichni obohacení
spoustou nových a zajímavých informací vrátili zpět domů. Při cestě zpět
byl pro výletníky připravený kvíz. Několik otázek, na ověření získaných
informací z navštívených míst. Ti, kdo správně odpověděli, byli zařazení do
slosování o ceny. Zde jsou výherci, kterým GRATULUJEME: Miroslav Vrba,
Pavel Holcr a Lukáš Kocián. Ocenění jim předáme při svatojakubské pouti.
Už nyní se těšíme na další výlet. Kam se podíváme? To můžete svými
nápady ovlivnit i Vy. Piště nám na urad@obec-citoliby.cz, nebo
zpravodaj@obec-citoliby.cz, nebo www.facebook.com/citoliby. Děkujeme.

5. hry Mikroregionu Lounské Podlesí:
V úterý 5. července 2016 se v Touchovicích konal 5. ročník Her Mikroregionu Lounské Podlesí. Týmy členských obcí soutěžily ve dvou kolech. Po
prvním kole o šesti disciplínách: střelba z luku, hledání předmětů v kouzelné truhle, hod míčkem do hřivického nebe, vození jednoho člena týmu na
kolečku, hod vrhací sekerou do terče a hod malým prázdným pivním soudkem, byli cítolibští třetí. Druhé kolo pořadím zamíchalo, v něm soutěžící
hádali, jaké zemi patří zahraný úryvek hymny, písničky z filmu, či filmové hlášky. Poslední soutěží druhého kola byla pantomima. O vítězi rozhodl
rozstřel mezi Zbrašínem a Hřivicemi – o dva body úspěšnější byli zástupci obce Zbrašín. Cítolibští skončili na šestém místě. Za reprezentaci Cítoliby
tímto děkujeme celému týmu ve složení: Michal Kubeš, Barbora Vokrouhlíková, Tomáš Pešula, Pavel Zandal, Petr Brindler, Jana Brindlerová, Ivana
Koptová, Stanislav Štálík, Markéta Koubková a starosta Petr Jindřich.

Kulturní, společenské a sportovní akce:
22.-24.07.2016
13.-14.08.2016
03.09.2016
12.09.2016
13.10.2016
19.11.2016
20.11.2016
27.11.2016
02.12.2016
11.12.2016
31.12.2016

Cítolibská svatojakubská pouť
Fotbalový turnaj dorostu a žáků O pohár starosty
Posezení při dechovce v zahradě Dělnického domu
Zájezd do Mosteckého divadla na představení „SATURNIN“
Koncert Jakuba Smolíka s kapelou
Hasičský ples
Posezení Svazu tělesně postižených Louny
Rozsvícení vánočního stromu
Mikulášské odpoledne pro děti
Zájezd do pražského divadla Studio Dva na představení „VÁNOČNÍ KOLEDA“
Silvestr 2016

Třídění odpadu:
Vážení spoluobčané,

Užitečné kontakty a informace:
ÚŘAD MĚSTYSE, Zeměšská 219, 439 02 Cítoliby:

ač jsou na žlutých kontejnerech cedule s upozorněním, že jsou
určené pouze pro PET LAHVE. Tuto informaci jsme zveřejnili v
několika vydáních Cítolibského zpravodaje a hlásili v obecním
rozhlasu. Přesto se stále mezi Vámi nacházejí tací, kteří jsou
schopni zde uložit nejen jiný plastový odpad, ale třeba i posekanou
trávu. Přiděláváte tak práci našim zaměstnancům, kteří musí odpad z
kontejnerů dále třídit, místo aby uklízeli obecní prostory.

Úřední hodiny:
PONDĚLÍ a STŘEDA 7.30–12.00 a 13.00–17.00 hod
Kontakt:
www.obec-citoliby.cz, Facebook: Městys Cítoliby
e-mail:
podatelna@obec-citoliby.cz; urad@obec-citoliby.cz
Telefony: kancelář (Eva Parkmanová, Blanka Hejlíková)
415 691 134
Petr Jindřich, starosta
415 653 455, 724 179 641
Jiřina Nováková, místostarostka
415 653 455, 774 211 408
Jana Blábolilová, prac.pro romské záležitosti 415 653 457, 728 109 382
Kateřina Varmužová, předák VPP – údržba
602 809 221

Takže pro všechny, kteří nechápou systém třídění plastů: DO
ŽLUTÝCH kontejnerů patří pouze PET LAHVE, pro ostatní plasty je
určen pytlový sběr - ŽLUTÉ PYTLE si může každý ZDARMA
vyzvednout v kanceláři Městyse Cítoliby. ZELENÝ ODPAD můžete
uložit ve sběrném dvoře za ocelokolnou (viz. Užitečné kontakty a
informace). Pokud nemáte možnost vlastními silami ostatní objemný
odpad odvézt do Sběrného dvora v Lounech, stačí si v kanceláři
úřadu dojednat odvoz obecní Multikárou – uložení je zdarma, hradíte
pouze cenu za ujeté kilometry (viz. Užitečné kontakty a informace).

MÍSTNÍ KNIHOVNA, Zeměšská 219, 439 02 Cítoliby:

Děkujeme

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

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

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

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

415 691 259

723 605 476
415 691 120

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

ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO, B. Němcové, 439 02 Cítoliby:

Ordinační doba:
Telefon:

PONDĚLÍ a STŘEDA 13.00 – 15.00 hod
MUDr. Anna Weberová

Otevírací doba:
Telefon:

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

415 691 139

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

Foto – bordel - Káťa

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

SBĚRNÝ DVŮR:

Tipy na výlety:
Ještě jste se nerozhodli, kam vyrazíte letos o prázdninách na výlet?
Cílů v našem okolí je hodně, my jsme si vybrali několik z nich. Třeba
Vás některý zaujme:
Hora Říp - symbol české národní historie (456 m n. m.), na vrcholu
Řípu leží asi nejznámější románská památka v Čechách rotunda sv.
Jiří a sv. Vojtěcha. Každou první neděli v měsíci se od 15:00 koná
mše - poslední prohlídka před mší je v 13:30 hod. www.hora-rip.cz
Žatec - největší muzeum chmelařství na světě, orloj, rozhledna,
bludiště a další zajímavosti objevíte v žateckém zábavním komplexu
Chrám chmele a piva. www.chchp.cz
Úštěk - Muzeum čertů a Pekelných sklepů, http://muzeumcertu.cz/
Budyně nad Ohří - vodní hrad, alchymistická dílna na hradě,
www.budyně.cz
Švestková dráha - lokálka, která se proplétá malebným podhůřím
Českého středohoří. www.svestkovadraha.cz
Terezín - automuzeum osobních automobilů a motocyklů z dob
socialistické éry, převážně z období 1960 – 1990.
www.automuzeum-terezin.cz
Přejeme všem čtenářům léto plné sluníčka a odpočinku…

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 20.09.2016, kdy
proběhne uzávěrka dalšího čísla. Toto vydání naleznete také
v elektronické podobě na www.obec-citoliby.cz/citolibsky-zpravodaj/.
Ke komunikaci můžete využít i www.facebook.com/ Městys Cítoliby.

Cítoliby, Malíře Sochora ul., za ocelokolnou:
Otevřeno: březen – říjen
STŘEDA 17.00-18.00 a SOBOTA 16.00-17.00 hod
Možno uložit pouze zelený odpad, kov a barevné pytle na tříděný odpad.
Louny, Rybalkova ul. (naproti autoservisu Myslivec):
Otevřeno: celoročně
PONDĚLÍ až NEDĚLE 8.00-18.00 hod

Možno uložit 200 kg objemného odpadu ročně na osobu, 200 kg stavebního odpadu ročně
na osobu, 4ks pneumatik ročně na osobu, zelený odpad, nebezpečný odpad).

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

SLUŽBY ÚŘADU MĚSTYSE A POPLATKY:

Poplatek za svoz komunálního odpadu ze sběrných nádob (Vašich popelnic) určuje
oprávněná osoba Marius Pedersen, s.r.o., a řídí se platným ceníkem a smlouvou uzavřenou
s Městysem Cítoliby dle platné vyhlášky.

Úřad městyse Cítoliby dále poskytuje tyto služby za poplatky:
Sekání, práce motorovou pilou
200,- Kč / hod
Práce s použitím výsuvného žebříku
300,- Kč / den
Práce drtiče zeleného odpadu
100,- Kč / hod
Dopravné Multicar
14,- Kč / km
Naložení 1t materiálu
150,- Kč / t
Hlášení v místním rozhlase
30,- Kč / hlášení
Zapůjčení setu stolu a 2 lavic
100,- Kč / set / den

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

CENÍK PRONÁJMU V DĚLNICKÉM DOMĚ:

zahrnuje pronájem a spotřebu energií (vody, plynu a elektřiny) a je stanoven
ve dvou rovinách:
Ceny pro místní (tj. SK Cítoliby, SDH Cítoliby, Automotoveteráni Cítoliby, Rybáři Cítoliby,
Myslivci Cítoliby, TŠ Fénix pro komerční akce a občané s trvalým pobytem v Cítolibech pro
soukromé akce – např. rodinné oslavy):

PŘEDSÁLÍ
1.000,- Kč (akce max. 12 hodin), 100,- Kč / 1 hodina
HLAVNÍ SÁL
5.000,- Kč (akce max. 12 hodin), 500,- Kč / 1 hodina
GALERIE
2.000,- Kč (akce max. 12 hodin), 200,- Kč / 1 hodina
PŘEDSÁLÍ+HL.SÁL
5.000,- Kč (akce max. 12 hodin), 500,- Kč / 1 hodina
VŠE
6.000,- Kč (akce max. 12 hodin), 600,- Kč / 1 hodina
Ceny pro ostatní jednotlivce, firmy a subjekty s komerčními účely:
PŘEDSÁLÍ
3.000,- Kč (akce max. 12 hodin), 300,- Kč / 1 hodina
HLAVNÍ SÁL
10.000,- Kč (akce max. 12 hodin), 1.000,- Kč / 1 hodina
GALERIE
5.000,- Kč (akce max. 12 hodin), 500,- Kč / 1 hodina
PŘEDSÁLÍ+HL.SÁL
11.000,- Kč (akce max. 12 hodin), 1.100,- Kč / 1 hodina
VŠE
15.000,- Kč (akce max. 12 hodin), 1.500,- Kč / 1 hodina

Ostatní služby spojené s pronájmem můžete dojednat v kanceláři úřadu (zapůjčení
kuchyňky, vč. vybavení; hasičský a technický dozor, ostraha, úklid aj.) Cena pronájmu a
ostatních služeb s ním spojených je možná i dohodou obou smluvních stran.

Cena za pronájem sálu pro hraní badbintonu (vč.raket a sítě)

150,- Kč / 1 hodina
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