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Aktuálně z rady a zastupitelstva:
Radní a zastupitelé městyse se seznámili a vzali na
vědomí:
předloženou Výroční zprávu o činnosti školy ZŠ a MŠ
Cítoliby za školní rok 2015-2016.
předložený Zápis o převzetí správy školy sepsaný ve
dnech 28.-29. 6.2016 při předání funkce ředitele za přítomnosti
zástupců městyse.
poděkování Rybářského spolku Blšany u Loun z.s. za
účast a vstřícnost SDH Cítoliby při dětském dnu. Rada
oceňuje přístup SDH.
poděkování Jaroslava Bárty za ocenění „aktivního občana“,
které mu bylo uděleno na základě usnesení rady a předáno u
příležitosti Cítolibské svatojakubské pouti ve dnech 22.24.7.2016. Rada ocenila přístup a aktivity J. Bárty, které
přispívají ke zlepšení povědomí veřejnosti o historii městyse.
informaci z předávání ocenění
v soutěži Vesnice roku 2016, kdy
Městys Cítoliby obdržel „Diplom za
péči o kulturní památky“ a vyjádřili
potěšení s výsledkem a poděkovali
přípravné komisi a zaměstnancům
městyse za odvedenou práci nejen
při přípravě pro účast v soutěži, ale i
při běžném chodu správy městyse.
dokument
Státního
fondu
dopravní infrastruktury o „Schválení
Závěrečného
vyúčtování
akce
Bezbariérové chodníky v Cítolibech v
ul. Chlumčanská“, kterým bylo
uzavřeno
konečné
zúčtování
finančních prostředků poskytnutých
z rozpočtu fondu.
Protokol o kontrole dodržování
povinností stanovených předpisů 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 a pověřili
Kateřinu Varmužovou přípravou zprávy o odstranění
nedostatků, tato byla ve stanoveném termínu odeslána.
výpověď smlouvy o poskytování služeb v oblasti
zajišťování bezpečnostních služeb, která byla přijata dne
1.9.2016 s výpovědní lhůtou 3 měsíce Kancelář úřadu byla
pověřena prověřením možnosti zajištění služeb ostrahy
svépomocí zaměstnanci městyse.
vyjádření společnosti Heineken k možnosti předčasného
ukončení nájemního vztahu na restauraci Dělnický dům
Cítoliby a pověřili starostu vedením jednání ve smyslu
ustanovení nájemní smlouvy.
Zápisy z valné hromady Mikroregionu Lounské Podlesí,
která se konala 23.6.2016 v Domoušicích a z valné hromady,
která se konala 14.9.2016 v Pnětlukách.

vypsaná výběrová řízení na volná pracovní místa v ZŠ a
MŠ: hospodář školní jídelny od 1.1.2017 a učitelka 1. stupně
ZŠ – malotřídní – zástup za mateřskou dovolenou. Oznámení
je vyvěšené na portálu Úřadu práce, webových stránkách
městyse a školy a na úředních deskách městyse a školy.
Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření městyse za rok
2016, které proběhlo ve dnech 7.-8.9.2016 v kanceláři Úřadu
městyse. Kontrolu
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. Dle zápisu o
kontrole zjistily chyby a nedostatky: účtování rezervního fondu
příspěvkové organizace (bude opraveno účetním zápisem v 2.
pololetí 2016); pozdní vyvěšení Smlouvy o poskytnutí a využití
neinvestiční dotace (bylo způsobeno opomenutím povinnosti
vzniklé změnou zákona během roku – nastaven upozorňovací
software, aby v budoucnu nedošlo k prodlení termínu).
Radní a zastupitelé městyse projednali a schválili:
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 vč. DPH a administrace 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
319.658,- Kč vč. DPH a administrace dotace za cenu
121.000,- Kč v rozsahu předložených nabídek na akci Sběrný
dvůr Cítoliby společností Atiking s.r.o.
žádost ředitelky školy o souhlas s čerpáním prostředků
z rezervního fondu na pořízení výpočetní techniky do výše 20
tis. Kč.
návrh Kulturní komise na uvolnění finančních prostředků
v max. výši 7 tis. Kč na zhotovení nových propagačních
předmětů městyse: magnety, turistický deník, turistické vizitky,
které budou sloužit k větší propagaci městyse v turistické
oblasti.
uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí Toužetín na
projednávání přestupků za cenu 1.000,- Kč za projednaný
přestupek.
žádost ředitelky ZŠ a MŠ o povolení čerpání prostředků
z rezervního fondu na rekonstrukci obložení zdiva vstupní
chodby a přízemí v budově školy s limitem do 50 tis. Kč.,
termín provedení do 31.8.2016.

zahrnutí žádosti ředitelky ZŠ a MŠ o rekonstrukci obložení
na schodišti a v 1. nadzemním podlaží v předpokládané výši
55 tis. Kč do návrhu rozpočtu roku 2017.
zapojení městyse do projektu „Vzdělávání prací pro
zvýšení zaměstnanosti“, a podpis Smlouvy se společností
grantEX s.r.o. Jedná se o využití dotačního programu odborné
praxe / stáže s možností získání 100% podpory a úhrady
nákladů spojených s poskytnutím odborné praxe a nulové
finanční spoluúčasti. Finanční podpora za realizaci projektu
pro městys se v závislosti na druhu pozice pohybuje od 56 do
101 tis. Kč.
přijetí sponzorského daru pro ZŠ a MŠ Cítoliby ve výši 1
tis. Kč a jeho zahrnutí do účetnictví organizace s účelem
využití na provoz příspěvkové organizace.
žádost ředitelky ZŠ a MŠ o schválení výjimky z počtu žáků
ve třídě, kterou stanovuje prováděcí předpis 48/2005 Sb.
uzavření dodatku č. 1 k pachtovní smlouvě ze dne
1.10.2015 s Josefem Keprtou ve smyslu zahrnutí do pronájmu
– zemědělského pachtu překryvů pozemků zjištěných
kontrolou obdělávaných prostor o celkové výměře 2,2790 ha .
Záměr byl vyvěšen od 22.8.2016 do 6.9.2016.
podpis návrhů Smluv o zřízení věcného břemene za
účelem zřízení věcného břemene – služebnosti pro přípojku el.
energie k rodinnému domu č.p. 428 v ulici B. Němcové, a
k plánované výstavbě 10 rodinných domů.
plán inventur na rok 2016 v souladu se Směrnicí
k inventarizaci úřadu městyse, doplnila hlavní inventarizační
komisi o člena: Jitku Wasserbauerovou (správce rozpočtu) a
do inventární komise příspěvkové organizace Základní škola a
Mateřská škola Cítoliby za zřizovatele jmenovala Františka
Rybku a Radku Malínkovou.
žádost o souhlas s realizací projektu OP VVV – Podpora
škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony
pro ZŠ a MŠ s názvem Vzděláváme se navzájem
z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
Předpokládaná doba realizace od 1.9.2016 do 31.8.2018.
Hodnota projektu 615.942,- Kč
návrh Rozpočtového opatření č. 4/2016 ve smyslu úprav
dle skutečného čerpání k 16.9.2016, tj. navýšení rozpočtových
příjmů o 941.034,76 Kč a snížení rozpočtových výdajů o
400.856,- Kč.
návrh Kupní smlouvy s Městem Louny na prodej pozemků
p.č. 1192/4 a 1192/5, ostatní plocha, zeleň v k.ú. Cítoliby o
celkové výměře 490 m2, vzniklých rozdělením pozemku p.č.
1192/1 za cenu 23.290,- Kč a pověřuje starostu městyse jejím
podpisem. Veškeré výdaje spojené s realizací prodeje
(oddělení, vytýčení, znalecký posudek) budou na vrub
žadatele.
odkoupení pozemků p.č. 739/14, 739/19 a 771/3 o celkové
výměře 531 m2 za cenu obvyklou dle předloženého
znaleckého posudku, tj. 48 tis. Kč za předpokladu, že znalecký
posudek a daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající,
pověřuje AK Trkovský úpravou návrhu kupní smlouvy
v rozsahu schváleného usnesení a schvaluje posílení
rozpočtových výdajů ve výši 49 tis. Kč (kupní cena a poplatek
za vklad do katastru nemovitostí).
Obecní policie:
Radní a zastupitelé městyse projednali a schválili:
soubor vnitřních předpisů připravených pro zajištění
fungování Obecní policie Městyse Cítoliby, kterou připravila
pracovní skupina pro tento účel jmenovaná.

přijetí obou uchazečů na pracovní místo čekatele /
strážníka pro Policii městyse Cítoliby za předpokladu splnění
psychických a fyzických testů.

zřízení telefonního čísla Obecní policie Městyse

Cítoliby: 603 298 928.

uzavření havarijní pojistné smlouvy s Hasičskou
vzájemnou pojišťovnou,
podání žádosti o registraci vozidla Obecní policie Městyse
Cítoliby do Integrovaného záchranného systému.
V průběhu měsíce září se strážníci seznamovali s katastrem
obce a aktivně se podíleli na činnosti spojené se zahájením
plného fungování obecní policie. Další podmínkou pro
strážníky – čekatele je absolvování rekvalifikačního kurzu,
který byl zahájen 3.10.2016 a skončí 8.12.2016, cena kurzu
zahrnující školné, zbrojní průkaz, ubytování, stravu a publikace
POLIS činí 25.675,- Kč. Kurz se koná vždy od pondělí do
čtvrtka, pátky budou strážníci v obci vykonávat praxi.
starosta představil na zasedání zastupitelstva oba obecní
strážníky – čekatele: Vojtěcha Martinovského a Jitku
Lebedovou, která bude velitelkou. Seznámil přítomné

s dosavadní činností obou strážníků, s úpravou prostor
v hasičské zbrojnici pro dočasné zřízení služebny a o vyslání
strážníků na povinné absolvování dvouměsíčního školení.
konkrétní model fungování strážníků v obci vznikne
postupně dle potřeb. Pravomoci budou mít strážníci až po
absolvování kurzu. O jejich fungování a pravomocech budeme
občany informovat v dalším čísle zpravodaje a na webových
stránkách.
Stavební akce:
Rekonstrukce ul. Zeměšská:
radní projednali možnost stavebních úprav spojených se
zbudováním chodníku v prostoru před č.p. 388 při zachování
vjezdu na pozemek.
radní projednali a schválili návrh na zahrnutí úprav
přechodů opravených povrchů z ul. Zeměšská do bočních ul.
Fügnerova, Vrchlického a Dvořákova v předpokládané

hodnotě 120 tis. Kč do celkové investice oprav chodníků a
komunikace v ul. Zeměšská.
radní schválili proplacení výsledných víceprací a
méněprací spojených s Opravami Dělnického domu s částkou
55.544,- Kč vč. DPH. Celková hodnota investice do oprav
Dělnického domu tedy činí 614.159,- Kč (oprava fasády,
nátěry dveří a oken, oprava okapů a střechy nad restaurací).
v návaznosti na tyto opravy radní projednali a schválili
výměnu celkem 7 kusů dveří na sociálním zařízení v přízemí
s cenovým limitem do 30 tis. Kč. Nátěr zárubní bude proveden
svépomocí pracovníky údržby.
Budoucí služebna Obecní policie:
radní schválili záměr stavebního oddělení části prostor
pronajatých České poště, která tyto prostory v plném rozsahu
nevyužívá. Prostory by bylo možné využít jako služebnu
Obecní policie – výhodou je umístění v jedné budově
s kancelářemi úřadu, tzn. sdílené provozní náklady. Česká
pošta s.p. s možnou úpravou souhlasí.

rada vyhodnotila výzvu k Poptávkovému řízení č. 2/2016
na zpracování Projektové dokumentace na stavební oddělení
části prostor v Dělnickém domě celkem třem firmám, zpět se
vrátily nabídky všech tří firem obsahující všechny požadované
dokumenty: STAVUM, spol. s r.o. s nabídkovou cenou
48.400,- Kč vč. DPH, Jiří Líšťanský s nabídkovou cenou
39.100,- Kč vč. DPH a Bc. Renáta Srkalová s nabídkovou
cenou 25.500,- Kč vč. DPH Rada schválila jako vítěznou
nabídku Bc. Renáty Srkalové, další průběh investice bude
koordinován stavebním technikem.
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@obec-citoliby.cz.
Zápisy a usnesení z jednání rady a zastupitelstva jsou zveřejněny na
webových stránkách městyse – úřední deska.

Volby do zastupitelstva Ústeckého kraje:
Volební okrsek Cítoliby: počet voličů v obci celkem 858, počet vydaných obálek 303, počet platných hlasů 301, volební účast 35,31%.
Hlasy pro jednotlivé strany: ODS (2) 90 hlasů (starosta Petr Jindřich dostal 67 přednostních hlasů), KSČM (37) 47 hlasů, ANO 2011
(30) 42 hlasů, ČSSD (12) 22 hlasů, SPD+SPO (78) 19 hlasů, Piráti+SZ (77) 12 hlasů, TOP 09 (32) 12 hlasů, DSSSNFNSocČÚNL (58)
10 hlasů, STAN (34) 10 hlasů, NS (60) 9 hlasů, ProKraj (79) 7 hlasů, KSČ (9) 5 hlasů, JsmePRO! (20) 4 hlasy, S.cz (18) 3 hlasy, SPRRSČPatrHOZK (17) 3 hlasy, PB (1) 2 hlasy, Star.SportProúk (4) 2 hlasy, Svobodní+SsČR (52) 2 hlasy.

Napsali o nás v tisku – převzato z DENÍK.CZ:

Cítoliby už mají strážníky pro svou novou obecní policii

Cítoliby - Na pořádek v ulicích městyse budou dohlížet muž a žena. Už na ně čeká i služební vůz.
Co se v mnoha městech dlouhodobě nedaří, vypadá v podání Cítolib na Lounsku snadně. Hned na první výzvu tam sehnali dvojici
strážníků pro nově vznikající obecní policii. V těchto dnech se připravuje služebna, v
garáži už čeká zánovní automobil.
„Výběrové řízení jsme museli prodloužit, nakonec ale přišly dvě plnohodnotné
žádosti se všemi dokumenty. Uchazeči úspěšně prošli pohovorem a psychotesty a
právě absolvují povinný devítitýdenní kurz ve školícím středisku," je spokojený
starosta Cítolib Petr Jindřich.
Asistenti prevence kriminality
Uniformu Obecní policie Cítoliby oblékne žena s desetiletou praxí u státní policie a
také mladý muž. Vize je taková, že by měli sloužit jednotlivě, ovšem s podporou
asistentů prevence kriminality. „Ty jsme ještě nezačali vybírat. Jednáme o spolupráci
s Úřadem práce," podotkl starosta. „Věřím, že se podaří vybudovat u občanů respekt
k našim strážníkům. Budou dohlížet na veřejný pořádek a drobnější problémy, ke

kterým není potřeba volat státní policii," dodal.
Tedy například vandalismus či rušení nočního klidu. S měřením rychlosti dopravy se podle starostových slov nepočítá. I když jisté
problémy s tímto nešvarem v Cítolibech mají, není to podle něj prioritou.
Dva lidé pochopitelně nemohou pracovat nepřetržitě, v ulicích se tedy budou objevovat ve vytipovaných časech. Časový harmonogram
nebude veřejný, vedení Cítolib ho bude upravovat podle aktuálních potřeb. „Samozřejmě při určitých příležitostech, například konání
pouti a podobně, by byli ve službě oba. Stejně jako na začátku fungování naší policie, aby si zvykli oni i veřejnost," upozornil již dříve
Petr Jindřich. V případě potřeby si budou moci občané hlídku také kdykoliv přivolat na speciálním telefonním čísle.
Služebna bude u hasičů, pak na úřadě
Pracovní smlouvy s budoucími strážníky jsou podepsány, teď městys připravuje služebnu. Dočasně bude v místní hasičské zbrojnici,
kde je k dispozici zázemí i internetové připojení. „Počítáme asi tak na rok. Potom bude služebna přímo v budově obecního úřadu, tedy
na ideálním místě. Máme tu v nájmu pobočku České pošty, která souhlasí s uvolněním dvou místností. Bude potřeba zajistit nový
vchod do těchto prostor, oddělení sociálního zázemí a další úpravy. Na to už jsme začali připravovat projektovou dokumentaci,"
vysvětlil starosta Jindřich.
Aktuálně vedení městyse řeší také výběr zbraní pro strážníky a potřebná povolení.
Služební auto stálo 200 tisíc
Zato otázka služebního automobilu už je vyřešena. Zánovní Dacia už má příslušné polepy a je připravena. „Jde o tři roky staré auto,
které má najeto asi 65 tisíc kilometrů. Získali jsme ho z jedné obce ve středních Čechách, kde bylo také ve službách tamních
strážníků, je tedy plně vybavené. Stálo nás dvě stě tisíc," upřesnil starosta.
Zřízení obecní policie je v Cítolibech dalším krokem k potlačení negativních jevů. Už před několika lety tam začali využívat terénního
pracovníka, zakázali také provozování výherních automatů.
Autor: Zdeněk Plachý
Zdroj: http://zatecky.denik.cz/zpravy_region/citoliby_straznici_20161011.html

Redakce se zeptala za Vás:
Starosty na aktuální stav obsazení restaurace v Dělnickém domě novým podnájemcem:
“Proběhlo osobní jednání se zástupcem firmy Heineken panem Smetanou, který vyjádřil zájem firmy pokračovat v nájmu prostor
restaurace DD. Zástupci městyse vyjádřili nespokojenost s neobsazeností restaurace podnájemcem, díky čemuž restaurace od
července 2016 nefunguje. Bylo dojednáno, že zástupce firmy Heineken bude městys do konce září informovat o vypsání nového
inzerátu a dalších krocích směřujících k získání nového podnájemce restaurace, tak aby byla zajištěna sezóna kulturního centra.
Vzhledem k tomu, že se tak nestalo a rada žádné vyjádření neobdržela, AK Trkovský připravila dopis - výzvu na zajištění plně
funkčního provozování hostinské činnosti v Restauraci Dělnický dům Cítoliby nejpozději do 1.11.2016. Tato byla společnosti Heineken
odeslána.“

Cítolibské kalendárium:
365 let uplynulo od koupě cítolibského panství manžely Arnoštem a Markétou Blandinou Schützovými z Leipoldsheimu (v roce
1651). Za jejich vlády došlo k velkému rozvoji obce. Připojením několika dalších vesnic vzniklo rozsáhlé patrimonium se správním
centrem v Cítolibech. Byla zřízena bažantnice, postaven nový kostel sv. Jakuba a přestavěn zámek, u něhož vznikla okrasná zahrada.
9. února 1756, tj. před 260 lety se narodil Karel Blažej Kopřiva, varhanní virtuos, nadaný hudební skladatel, člen cítolibské
skladatelské školy (9. února 1756 Cítoliby - 15. května 1785 Cítoliby).
180 let uplynulo od narození Edmunda Kaizla (20. února 1836), rakouského a českého advokáta a politika, v 70. a 80. letech 19.
století poslance Českého zemského sněmu a Říšské rady. Jeho pamětní deska je umístěna na domě č. p. 60 v ul. Skladatele Kopřivy
(bývalý špitál).
170 let uplynulo od zvolení do funkce cítolibského starosty pana Josefa Perneta (26. února 1841 Cítoliby - ?), který se v letech
1876 - 1882 zasloužil o povýšení Cítolib na městys v roce 1879 a založil spolek dobrovolných hasičů.
V roce 1896, tj. před 120 lety, byl založen Sokol.
23.9.1998 se obecní zastupitelstvo rozhodlo přiznat čestné občanství rodákovi z Cítoliby, panu Václavu Kozlovi, respicientu fin. stráže
in memoriam, který byl zavražděn při plnění svých povinností fašisty ve Varnsdorfu.
******************************************************************************************************
11. 9. 1916 – 3. 9. 2002 Ladislav Kozel
Dne 11. 9. 2016 by se dožil 100 let. Farář, který působil v Cítolibech v letech 1946 – 1961. Krom svého poslání organizoval
nejrůznější společenské aktivity v době, kdy to nebylo v naší tehdy lidově demokratické vlasti zcela běžné. Někteří bratři a
sestry na něho vzpomínají dodnes. S mnohými z nich se do posledních chvil setkával.
Na léta prožitá v Cítolibech velice často vzpomínal a také je sepsal v rodinné kronice, ze které se svolením rodiny citujeme: „... Rok
1945 byl obdobím stěhování. Mnoho lidí odešlo do pohraničí. I v Lounech se uvolnilo místo pomocného duchovního a tak bratr farář
Vosátka si mě vzal do Loun. Konečně jsme slušně bydleli, ale ... jak to bývá, i mojí vinou docházelo k nedorozumění a tak zase po
roce působení v Lounech jsem přivítal místo faráře v Cítolibech. Pokud se bydlení týče, šel jsem od pěti ke čtyřem. Praha-KladnoLouny a nakonec Cítoliby. Byt velmi nízké úrovně. Kanceláře, vše pod jedním uzavřením, takže do kanceláře se chodilo přes kuchyň.
WC na dvoře a každá kapka vody se dovážela v konvích od „Barborky“, asi 200m daleko. Příslušenství k bytu žádné. Bylo to šokující

pro všechny, ale přesto nebudu nikdy litovat, že jsem do takové obce přišel. Skvělá rada starších pod vedením br. Liperta, tajemníkem
byl br. Zachariáš a i ostatní členové rady t. jako br. Rybka, Plzák, Podskalský a další byli zárukou dobré práce pro mne. A lidé mě
přijali s prostou láskou a zanášeli nás vším možným, co měli. Bohaté výslužky ze zabíjaček,
vzácná rodina Markuciů se starala o zásobování zeleninou pro vás děti, vekon dodával vejce a tak
jsem po materiální stránce byl zajištěn jako nikdy před tím. Na druhé straně ale zase náboženská
obec čítala 21 obcí, vše vyučování, 3 bohoslužby za neděli, po školách a někdy i hospodách.
V Cítolibech měla náboženská obec pronajatu na neurčito bohoslužebnou místnost v zámku.
Všude kolem nás vzácní lidé. Varhanice paní Mokrová a zpěvačka paní J. Mockerová se staraly o
zpestření bohoslužeb, o svátcích jsme nacvičovali vánoční sbory spolu s hudebníky a zpěváky,
takže zpívali společně naši příslušníci spolu s katolickými, což znamenalo, že naše půlnoční mše
byla jako generálka, nejdřív u nás ve 22 hodin a ve 24 hod. v katolickém kostele u sv. Jakuba. Byl
tam i vzácný katolický kněz P. Tomáš Holoubek, s nímž jsme těsně spolupracovali na poli
duchovním, ale používali jsme společně moje auto, nebo jeho motocykl, ale stáli jsme také
společně v boji s nepřáteli. Když byla vyhlášená povinná brigáda na úpravu bažantnice, buď jsme
šli oba, nebo žádný. Což bylo trnem v oku p.XXX, který dělal čárky za účast. Prostě jsme
v Cítolibech našli opravdový domov, na který stále s vděčností vzpomínám. To ovšem znamenalo
zapojit se do všech kulturních složek v obci. Já jsem pracoval jako vzdělavatel v Sokole, zpívali
jsme v pěvecko-zábavním spolku, který organizoval otec nynějšího hudebního skladatele Dr.
Zdeňka Šestáka, sbor řídil řídící učitel David, ale také s námi nacvičoval varhaník a hudební
skladatel, ředitel lounské hudební školy Alois Trégler. Maminka zpívala v ženském hudebním
sboru u Šestáků, chodila cvičit do Sokola, hráli jsme loutkové divadlo, které zase přivedlo děti do
nedělní školy. Měli jsme tam mnoho tet a strýců, rod. Rybkových, Lipertových, Maškovy, Bláhovy a
další a další. Byli to skutečně zvláštní lidé, kteří nás měli rádi. Nebáli se přicházet na bohoslužby, i
když byli hlídáni, věřili v boha a věřili i mně. A vy jste všechy byly „holky farářů“, nikdo vás jinak
neznal. ... Práci, kterou jsem vykonával jsem nemohl dělat bez dopravního prostředku. Měl jsem
Aero500, populara, pak Aero 662 a nakonec mi náboženská obec koupila Pragu Pikolo od br. Mockera, kterého tím zachránila od
krachu. Náklady na provoz musely zaplatit odměny za vyučování a cestné. Vše procházelo v pohodě až asi do 5O roku, kdy nastával
čím dál větší tlak na církve. Byly nám vzaty matriky, což znamenalo snížení počtu obřadů (křty, svatby), běda tomu, kdo přihlásil dítě
k výuce náboženství. Pak přicházely sankce v zaměstnání, ve společnosti ... A tak už nám zbyla jen možnost konat bohoslužby, ale i
to bylo omezeno, zatím jen tím, zda řídící nás do školy pustil nebo ne. Pak přišel i zákaz konání bohoslužeb ve školách. Pokud jsem
chtěl konat bohoslužbu třeba na hřbitově, musel jsem mít zvláštní povolení ....
A protože už jsme nepřišli tolik do styku s lidmi, rozhodli jsme se, bohužel špatně, odstěhovat se roku 1958 z Cítolib do Loun do
vlastního domku. Tím jsem ztrácel kontakt s náboženskou obcí a tak došlo k tomu, že v listopadu 1961 nás ONV vypověděl
s bohoslužebnou místností ze zámku a protože jsem farní úřad přestěhoval k br. Rybkovi, který s nevšední ochotou nám pronajal
místnost, bývalou holičskou oficinu, zůstal mi pro celou působnost jen telefon, na kterém jsem měl očekávat jen nahlášené pohřby.
...Byl jsem zdrcen, protože ve svých 45 létech jsem nebyl připraven pro takovýto důchod...“
Úryvek z kroniky vybrala vnučka M. Jirásková

Rada starších 1948-49
Stojící: Rybka Fr., Kozel Václav, Rybka Ferr.,Vosátka Alois, Kozel Ladislav, Bláha, Podskalský, Zachariáš
Sedící: Rybář, Plazák, David, V. Lipert, Fr.V.V.Vinš, Jonáš, Petržílka V.

„Přijela pouť a lidí proud, zaplnil na návsi kdejakej kout …“
A takhle to bylo i na svatojakubské pouti v krásných Cítolibech
v červenci 2016, kam jsem se vypravila.
Místo, náhodně objevené, mě nezklamalo, právě naopak. Je to
kouzelný kousek českého venkova a zaslouží si opakované
chválení. Už když jsem do Cítolib přijížděla, směrem od Prahy,
připadala mi pomalu vykukující věž cítolibského kostela sv.
Jakuba Většího jako z nějaké pohádky. Vím, že kdysi silnice do
vesnic směřovaly právě ke kostelům, to zde tak úplně už neplatí,
ale dojmový přelud trvá stále. Název Cítoliby mně od začátku
zněl více než libozvučně, říkala jsem si, že je to jakási složenina
dvou výrazů, něco jako cit, pocit, cítění a k tomu připojené líbení,
zalíbení anebo možná líbivý. Teprve později jsem začala hledat,
jak to vlastně s tím názvem opravdu bylo a také tohle, už
historické zjištění, má svou zajímavost. Ve staročeštině se zdejší
obec vyslovovala „Cietol-ub“, přičemž „céta“ byl drobný malý
penízek a „lubiti“ bylo milovati. Tehdejší Citolib bylo tedy jakési
přízvisko pro ty, kteří měli rádi peníze. Za Jana Lucemburského
zde byla ražena stříbrná malá mince „parvus“ a ta měla na rubu
znak lva. A zdá se, že právě stříbrný malý penízek byl později
použit s dalším symbolem, přenosnými varhany, pro cítolibský
znak, vlajku a pečeť.
Měla jsem to štěstí, že jsem na zdejší historické faře v době
konání slavné svatojakubské poutě vystavovala své amatérské
obrazy. Když jsem Cítoliby uviděla poprvé a zároveň i prostory
fary, provedla jsem následně hodně pečlivý výběr z mé malířské
tvorby a nakonec se to snad i zdařilo, alespoň ohlasy byly kladné.
Zvolila jsem několik obrazů české krajiny, neboť ty sem plně
patří, pak nejrůznější obrazy květin, protože Cítoliby ve svých
zahrádkách, rozkvetlých oknech a konec konců i ve zdejším
zahradnictví, květinám hodně přejí, jednu z květinových maleb
jsem pojmenovala „Květiny pro sv. Jakuba“ a pak když jsem si
později prohlídla zdejší barokní kostel, myslím, že by se tomuhle
cítolibskému svatému ta květina mohla docela zamlouvat.
Vystavovala jsem společně s Martinou Doubkovou, jejíž
patchworkové krásné deky, polštáře, jejich profesionální
zpracování a úžasná nápaditost se společně s mými obrazy
krásně doplňovaly a návštěvníci výstavy to i nahlas konstatovali.
No a udělala jsem si důkladnou procházku po zdejší pouti, kterou
po celou dobu jejího sobotního a nedělního konání doprovázelo
dobré počasí. Sama si pamatuji návštěvy pražské poutě
Matějské což je už před mnoha desítkami roků, takže vlastně
mohu tehdejší a dnešní pouť docela dobře srovnat. Ta dnešní je
zcela jiná, hodně komerční, což dříve tolik na povrch
nevystupovalo. Ale lidé 21. století to tak mají rádi. Na pouti mi
chyběla tradiční cukrová vata, ale zase bez ní, všechny děti zářily
čistotou a žádným upatláním. Nechyběly tradiční perníky, žu-žu,
turecký med. Určitě Matějská neznala bramborové spirálky, ale
špekáčky či klobásy měly své poutní místo tehdy i dnes.
U vytržení jsem byla z malých holčiček, těch tam běhalo hodně a
dle mého mínění by klidně mohly na přehlídkovém molu
předvádět dokonalou dětskou módu – třeba příště. U kluků ta
móda už byla o několik stupínků níž, páni kluci se většinou
předváděli jen v kraťasech a tričku. Ale ty holky! Ty jejich sukýnky
v pastelových barvách, mašle – to nemělo opravdu chybu!
Kulturním překvapením pro mne byla expozice „Putovní kolíček“
– fotografie skupiny severočeských fotografů, kdy aranžmá si
mladí fotografové zvolili zcela netradičně a moderně, a sice
pověšením jednotlivých fotografií na natažené šňůře a

připevněním prádlovými kolíčky. Pouť nabízela i nemalé množství
stánků s občerstvením, co jsem ale nenašla, bylo nealko pivo a
přitom kolem návsi bylo docela velké množství zaparkovaných
aut, které sem dojely z nějakého okolí. Bylo strašné horko a tak
asi jejich řidiči pili nabízenou malinovku anebo jsem to nealko
pivo nenašla. V téhle souvislosti by se mi moc líbilo, kdyby
v Cítolibech byla alespoň jedna malá, ale útulná hospoda
s jídlem, pivem, vínem, kafíčkem, točenou kofolou, prostě jak to
má být. Znám mnohem menší obce a ty takové hospůdky mají a
mnohdy je provozují samotné místní radnice.
Samozřejmě, že u mne zdejší pouť se svými pouťovými
atrakcemi a celkovým pojetím vyvolala vzpomínky na poutě
v obecnějším kontextu a tak se o to podělím. Fenomén poutí je
snad ve všech náboženstvích světa a objevuje se už v antice.
Poutní místa vznikala většinou u významných církevních staveb
anebo v místech, kterým se připisovaly jakési zázraky pro
uzdravení duše i těla. Poutníci putovali k těmto místům velice
dlouho a byly i případy, že putovali celý svůj život. Ve středověku
se význam poutí umocňoval přímou návštěvou panovníka,
vzorným poutníkem byl sám Karel IV. Velká poutní místa měla
obrovský náboženský význam, lze sem počítat zejména
Jeruzalém, Řím, Assisi, Loreto, Santiago de Compostela.
V Čechách je nejstarším poutním místem Stará Boleslav.
Nejhonosnější poutě byly v době baroka. Panovník Josef II.
poutní nadšení značně omezoval, po jeho smrti se rozvoj poutí
opět hlásil o své slovo, ale na předchozí slávu už nedosáhl.
V baroku musel mít každý poutník jakýsi doporučující dopis od
své farnosti, který ho opravňoval žádat cestou o přístřeší a jídlo.
Na cestu býval vyzbrojen dlouhým pláštěm a kloboukem, holí a
vakem. Z poutě si poutníci domů přinášeli věci, v jejichž
zázračnou moc věřili, ať už to byly kamínky, nebo hrst hlíny
anebo voda ze zázračného pramene. Později i do této doby
vstoupila komerce – vznikaly stánky, které nabízely nejrůznější
„svátostky“ jako památku na pouť. V oblibě byly svaté obrázky
s vyobrazením místního patrona nebo poutního místa. Prodávaly
se však i vyšívané ubrousky, svíce, modlitební knížky, krucifixy a
mnoho dalšího. K vydávání svatých obrázků muselo být světské
schválení, což bylo vyjádřeno písmenky C.P.Maj. a znamenalo to
„Obrázek vydán s privilegiemi jeho císařského majestátu.“
Zvláštností mezi obrázky byly obrázky „škapulířové“ většinou
s obrázkem Panny Marie Pomocné, ale často i s vyobrazením
proti morových patronů sv. Rocha, Šebastiana, Rosalie či
patrona proti ohni, sv. Floriana. Škapulířové obrázky mívaly
velikost maličké krabičky a používaly se jako velká svátost. Doma
si je často vlepovali na spodní část víka truhly.
Kromě vlastní fary jsem si prohlídla i další pamětihodnosti, zdejší
baroko místního kostela, jeho interiérovou a exteriérovou
výzdobu, morový sloup na návsi, plastiky alegorií Stáří a Mládí na
hřbitovní zdi a nemohla jsem si odpustit citlivě opravovanou
barokní vodárenskou věž. Zdobné zdejší baroko je pracemi
Matyáše Brauna, takže svou vrcholnou hodnotu v sobě nezapře.
Stejně tak tomu je u oltářního obrazu od V. V. Reinera.
V poslední době jsem cíleně vyhledávala tzv. selské baroko a
obdivovala ho v jižních Čechách, stejně tak jsem si baroko
prohlídla u venkovských kostelů na Broumovsku a ani ve snu by
mě nenapadlo, že si k obdivným místům přidám také Cítoliby u
Loun. Určitě tohle zjištění budu pečlivě předávat dál.

A co mě zde ještě nadchlo? Setkání s panem doktorem Zdeňkem
Šestákem, kterého znám z dřívější doby z jeho návštěv České
filharmonie, kde jsem více jak 12 roků působila. Věděla jsem, že
jde o významného hudebního skladatele, ale netušila jsem, co
vše udělal v oblasti hudby pro své rodné Cítoliby. Už za panování
rodu Pachtů se zde hudbě nesmírně přálo a to díky i nemalému
počtu opravdových hudebních nadšenců, pro které se vžilo
označení „Cítolibští mistři“ a pan doktor Šesták jejich hudbu
znovu objevil a předvedl světu.
Určitě se sem ještě někdy vrátím a znovu si to celé užiji. Ráda
bych si také prošla zdejší zámek, což v současné době možné

není, vlastnické vztahy jsou více než nejasné, každopádně
jednatelem jedné z vlastnických společností je Ital Mauro Piccini
a mně z podvědomí vystoupilo jméno slavného italského
hudebního skladatele operní hudby Niccolo Piccini. Určitě je to
jen hloupost a moje fantazie, ale člověk nikdy neví, co se může
stát v hudebních Cítolibech.
Jo a z poutě jsem si vezla bižuterní náramek, skoro škapulíř,
protože může být pořád se mnou a moje kamarádka šla hlouběji
do poutní historie a vezla domů kus vytěženého surového
krásného mramoru.
Jana Fafejtová - Praha

Z KULTURNÍCH AKCÍ:

ZÁŘÍ V BAŽANTNICI

Cítolibský obecní tábor 2016:
Letošní léto nám opět přálo a my jsme mohli strávit 2 týdny s dětmi. Tentokrát byl první týden pro děti od 3-6 let a dětí bylo 18.
V druhém týdnu byly děti od 7 let a sešlo se 32 dětí. Velkou výzvou pro nás byl i chlapeček s handicapem, který tábor zvládl výborně,
zapadl mezi děti a snad na chvilku mohl zapomenout na své trápení. Děti navštívili zahradnictví pana Vedrala, který daroval každému
květinky, vyráběly domečky, byly na výletě ve Slavětíně a na Peruci, sázely stromky, bojovaly v bažantnici, navštívily místní SDH,
předváděly módní přehlídku, vyslechly si názornou přednášku od Policie ČR pod vedením pana Parízka, učily se anglicky ….. ale
hlavně trávily pár dní s kamarády. Letos jsme řešili i nemalé problémy, ale snad i ty nás posunou dále a dokážeme se z nich poučit.
Ráda bych poděkovala všem děvčatům, bez kterých bych tábor nikdy nezvládla, Městysu Cítoliby, který nám poskytuje
bezkonkurenčně skvělé zázemí i všem, kteří přidali ruku k dílu. Děkuji také rodičům za jejich důvěru. Uvidíme, co přinese příští rok.
Hana Němcová

Sbor dobrovolných hasičů:
Dne 1.10.2016 se konal v Cítolibech již XI.
ročník memoriálu Zdeňka Havla v požárním
sportu pořádané Sborem dobrovolných hasičů
Cítoliby. Během slavnostního ceremoniálu byly
členům sboru i návštěvníkům akce
představeny 3 nové dýchací přístroje Dräger
PSS 3000 s kompozitními lahvemi, které byly
v březnu 2016 pořízeny díky bezmála
stotisícovému nadačnímu příspěvku z
Hasičského fondu Nadace Agrofet jako
součást strategie na modernizaci výstroje
místní výjezdové jednotky.
Do současné doby výjezdová jednotka
disponovala 6 kusy dýchací techniky

SATURN-S7 z 80. let minulého století. Díky prováděné údržbě a pravidelným revizím se sice daří citolibským hasičům dýchací
techniku udržet v provozu, nicméně je třeba podotknout, že většina lahví je za polovinou doby své živostnosti.
Jak říkají samotní hasiči z místní výjezdové jednotky, komfortnost používání nových dýchacích přístrojů je jednoznačná: hmotnost
původního dýchacího přístroje Saturn byla díky ocelové lahvi 15 kg, kdežto dýchací přístroj Drägers kompozitní lahví váží pouhé 3 kg,
což umožňuje zasahujícímu hasiči lepší obratnost a menší fyzickou zátěž, zároveň se prodloužila doba použitelnosti při zásahu o 1/3
času a v neposlední řadě je velké pozitivum moderní přetlaková plicní automatika, která zajišťuje mnohem komfortnější a snadnější
dýchání.
Roman Wasserbauer

Sportovní klub:
V dnešním vydání Zpravodaje navážeme na informace z předchozího čísla. Po skončení většiny soutěží v polovině června nastalo
období prázdnin a dovolených. Mužstva měla tréninkové přestávky. První aktivitou byly tradiční turnaje dorostu a žáků o pohár starosty
městyse. Letos se konaly v sobotu a neděli 13. a 14. srpna.

Bohužel turnaj žáků jsme museli nahradit turnajem starších přípravek. Ptáte se proč? Odpověď je jednoduchá, ale pro nás, kteří se
okolo kopané pohybujeme, dosti smutná. Mužstvo žáků jsme museli pro nedostatek hráčů ze soutěže odhlásit. A podobně bychom
dopadli i u dorostu, kde se však podařilo spojit se s dorostem Slavětína a soutěž byla zachována. O těchto problémech jsme se
zmiňovali již v předchozím čísle Zpravodaje. Opět musíme apelovat na rodiče i děti, aby svůj volný čas alespoň z části věnovali
sportovnímu vyžití. Naší snahou je jim vytvářet solidní podmínky a zázemí. Zpět, ale ke zmíněným turnajům. Turnaje dorostu se
zúčastnila pouze 3 mužstva, když další pozvané bez omluvy nepřijelo. Pořadatelé proto zvolili dvoukolový systém, aby si hráči více
zahráli. Zvítězil Zichovec před Krásným Dvorem a naším mužstvem. Druhý den byl pohled na hřiště již veselejší. K vidění zde byly
sportovní výkony šesti zúčastněných mužstev. Hrálo se každý s každým na dvou hřištích. Zvítězilo opět mužstvo Zichovce a na dalších
místech se umístila mužstva Mostu, Kr. Dvora, Loun, Slavětína a na posledním šestém místě bohužel mužstvo domácího klubu. Jedno
pozitivum jsme však zaznamenali, a to zvýšený zájem těch nejmenších. Je jasné, že od nich by se členská základna měla odvíjet.
Doufejme, že dlouho bez žáků nebudeme a i dorost, že budeme moci sestavit jen ze svých hráčů a odchovanců.
Nový ročník soutěží 2016/2017 mužů a dorostu začal o víkendu 27. a 28. srpna. Soutěže přípravek se rozeběhly o 14 dní později. V
současné době má A mužstvo odehráno 6 kol a je na 5 místě s 10 body. Některé ztráty byly zbytečné, věříme však, že budeme hrát
opět o přední příčky v soutěži. B mužstvo má také odehráno 6 kol a je se 7 body na 9 místě. Dorost je po pěti kolech poslední s 1
bodem. Některá utkání mohla dopadnout lépe. Je jen na hráčích, aby se zlepšeným přístupem a výkony posunuli výš. Naši nejmenší
mají odehraná 4 kola a obě mužstva jsou v druhé polovině tabulky.
Oddíl stolního tenisu zahájil soutěž 23. září soubojem A a B mužstva, který vyhrálo A mužstvo.
Závěrem bychom chtěli popřát všem našim sportovcům co nejlepší výsledky, ke kterým by jim zajisté pomohl i větší zájem diváků a
fandů, které tímto co nejsrdečněji zveme na obě naše sportoviště.
Výbor SK

Kulturní, společenské a sportovní akce:
19.11.2016
20.11.2016
27.11.2016
02.12.2016
10.12.2016
11.12.2016
16.12.2016
24.12.2016
31.12.2016
07.01.2017
04.02.2017
17.02.2017
25.02.2017
25.03.2017
01.04.2017
08.04.2017

Hasičský ples
Posezení Svazu tělesně postižených Louny
Rozsvícení vánočního stromu
Předvánoční odpoledne pro děti - MIKULÁŠOVINY
Koncert NF K.B. Kopřivy v místním kostele – KVÍTEK
Zájezd do Studia Dva na představení „VÁNOČNÍ KOLEDA“ – vyprodáno
Zájezd a Vánoční trhy do Drážďan a Moritzburgu
Vánoční bohoslužba v místním kostele
Silvestr 2016
5. ročník Memoriálu Vladimíra Šány ve stolním tenise
Myslivecký ples
Úsměvy Iva Šmoldase s písničkami Pepy Štrosse
IV. Reprezentační knihovnický ples
Karneval pro děti a Maškarní ples
Branný závod o pohár starosty městyse
Vítání občánků

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
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

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

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: Mgr. Romana Wolfová, ředitelka
e-mail:
skola@zscitoliby.eu
ŠKOLKA – B. Němcové 349, 439 02 Cítoliby:
Telefon: učitelky
Marie Povová, 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:
-----------------------------------------------------

SBĚRNÝ DVŮR:

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 4.12.2016, 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.
V kanceláři
úřadu
městyse Cítoliby je
pro zájemce zdarma
k dispozici
SPECIÁLNÍ
ČÍSLO
CÍTOLIBSKÉHO
ZPRAVODAJE
sestavené u
příležitosti 20. výročí
vydávání.

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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