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ZDENĚK ŠESTÁK
(10. 12. 1925 Cítoliby) Hudební skladatel, muzikolog.

Během studia na lounské reálce, kterou absolvoval v roce
1944, působil jako druhý varhaník v cítolibském kostele
a hráč Lounské filharmonie. V letech 1945-1950 studoval
na pražské konzervatoři skladbu u E. Hlobila a M. Krejčího, souběžně na filosofické fakultě Univerzity Karlovy hudební vědu u J.
Huttera. V období 1968-1969 byl ústředním dramaturgem symfonické, komorní a vokální hudby v Československém rozhlase.
O cítolibský hudební klasicismus se začal zajímat již za studií. První veřejný koncert z jeho děl připravil Zdeněk Šesták v roce 1949,
při příležitosti odhalení desky rodině Kopřivů na staré škole. Proběhl v cítolibském kostele pod řízením albánského dirigenta
Mustafy Krantii. Po roce 1990 se jeho zásluhou hrála cítolibská hudba na řadě koncertů včetně festivalu Pražské jaro. Zdeněk
Šesták patří mezi přední soudobé české skladatele, jeho díla interpretují významné soubory, některé vyšly na deskách. Je autorem
mj. šesti symfonií, dvou houslových a jednoho violoncellového koncertu, pěti duchovních kantát, sborových skladeb a deseti
smyčcových kvartetů. Po roce 1969 byl uměleckým vedoucím smíšeného pěveckého sboru při cítolibské občanské besedě.
(Čerpáno z nového vydání knihy Cítoliby, která je doplněna i o tzv. novodobou historii. KNIHU MŮŽETE KOUPIT V KANCELÁŘI ÚŘADU MĚSTYSE ZA 250,- KČ)

12.12.2020. 15,00 hod., to byl den a čas, kdy jsme se měli setkat v
Dělnickém domě a oslavit významné výročí cítolibského rodáka, pana
prof. Zdeňka Šestáka a pokřtít knihu autora pana Jiřího Veselého
„Zdeněk Šesták, skladatel a muzikolog“. Všechno je letos jinak, ale
jsme toho názoru, že problémy jsou od toho, aby se řešily, proto jsme
se domluvili s paní Marií Šestákovou, dcerou pana profesora, že už
nebudeme na křest hledat náhradní, třetí termín, ale že vše spojíme s
přáním k jubileu, které je významné, ale i úctyhodné. V sobotu
12.12.2020 jsme se se starostou vypravili na osobní návštěvu a v
kruhu rodinném předali dar od městyse Cítoliby a popřáli jubilantovi jménem všech občanů městyse. Akce se zúčastnil také Ing.
Jiří Veselý, autor knihy, a tím pádem proběhl i křest. Termín opravdového setkání doufáme proběhne na jaře 2021, kdy se budeme
moci všichni s panem profesorem setkat. On sám se na Vás cítolibské moc těší ...
za Kulturní komisi Miroslava Kacetlová
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Vážení a milí,
končí rok 2020, jak zvláštně vypadá napíše-li se na papír dvojka,
nula, dvojka a nula, zdá se, že takový rovněž byl. Byl to rok divný,
plný zavřených škol, obchodů, divadel a vůbec celé společnosti,
zkrátka rok „žádná sláva“.
Ale abych řekl pravdu, přesto, jak je vidět, se život nezastavil úplně,
a i ve složitých podmínkách se podařilo u nás v Cítolibech něco zlepšit. Určitě jste si všimli
například zásadních oprav v okolí školky a přilehlých panelových domů.
O to více se těším na rok 2021, jednak snad nás opustí covid a všichni si konečně oddechneme
a nabereme sil, čeká nás nejen oprava rybníka v Bažantnici.
A tak moji drazí, do toho nového roku 2021 nám Všem přeji mnoho
zdraví a sil, čeká nás toho dost a dost.
Petr Jindřich, starosta
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Vážení spoluobčané,
přejeme Vám klidný adventní čas,
příjemné prožití vánočních svátků,

hodně štěstí, zdraví,
osobních i pracovních úspěchů
do nového roku 2021
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Vývoz komunálního odpadu původně plánovaný ve dnech
24.12.2020 a 31.12.2020 na odpoledne, je přesunutý o den dříve, tj.
23.12.2020 a 30.12.2020 v ranních hodinách. Posádka vozu vyjíždí již
v 6:00 hodin ráno, je tedy třeba nádoby připravit již o den dříve večer.
Obědy pro veřejnost v rámci doplňkové činnosti

Úřad městyse Cítoliby má po dobu nouzového stavu
úřední dobu pro veřejnost v pondělí 11-12 a 13-17
hodin a ve středu 10-12 a 13-16 hodin.
Telefon: 415 691 134

Obědy si můžete objednat v kanceláři hospodářky tel.
č. 724 915 299. Cena za oběd vč. polévky je 60,- Kč.
Rozvoz pro seniory je zajištěn.

Provoz ordinace praktické lékařky v Cítolibech je přerušen.

Místní knihovna Cítoliby má otevřeno
v pondělí od 16 do 18 hodin a
ve čtvrtek od 15 do 18 hodin.

Pokud potřebujete pouze pytle na tříděný odpad, požádejte si
o ně telefonicky nebo e-mailem, doručíme Vám je domů.

Mudr. Anna Weberová po dobu nouzového
stavu ordinuje pouze v Lounech.
tel. 415 658 044
Restaurace Dělnický dům má po dobu vládního
nařízení
od pondělí do pátku 11:00 do14:00 hodin
otevřeno pouze VÝDEJNÍ OKÉNKO,
kam si můžete přijít pro jídlo s sebou.
Telefonické předobjednávky na čísle 720 516 416.

zajišťuje Školní kuchyně při Základní škole a Mateřské škole Cítoliby.

Klub 6-99 a veřejný internet po dobu nouzového stavu nefunguje.

Pokud si nemůžete pro knihy dojít, požádejte si o ně
telefonicky naši knihovnici na tel.
723 687 420, doručíme Vám je domů.

V návaznosti na vládní ustanovení je uzavřen provoz
Dělnického domu.
Nekonají se tedy ani žádné hromadné akce na
základě pronájmu nebytových prostor, ani tréninky
TŠ Fénix, badminton, či kočárkobik.

Základní škola a Mateřská škola Cítoliby
aktuální informace na www.zscitoliby.eu
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V tomto čísle Vám opět přinášíme reportáž z práce našich zaměstnanců na vzhledu a údržbě městyse. Všichni při
své práci využívají techniku městyse a stále pracují v plném nasazení i po
celou dobu nouzového stavu, protože obec se sama neuklidí. Letos byl rok
bohatý na vláhu, a proto bylo více práce nejen se sekáním trávy, ale na
podzim i s hrabáním a odvozem listí. Pro Vaši představu jsme v jednom
týdnu odvezli 63 multikár listí, které musí ručně shrabat a naložit.
Z prací na zvelebování obce vybíráme například: úpravu zelených ploch u
bytových domů v ul. B. Němcové, vč. výsevu trávy (na jaře 2021 proběhne
další zelená výsadba, umístění a osazení květináčů), opravy chodníků a kanálových vpustí, umístění dřevěných
prvků zhotovených v rámci Dřevosochařského sympozia na faře (housenka v areálu školky a lavička u rybníka
v Bažantnici), dokončení parkoviště u vodárny na Tyršově náměstí.
Bohužel dochází k poškozování i takových míst jako např. kanalizační vpusti (v níže vyfoceném reportu přejetím
nákladním vozidlem) a vzniká tak velké nebezpečí úrazu.
úprava zelených ploch u bytových domů v ul. B. Němcové, vč. výsevu trávy
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poškozená kanalizační vpusť v Chlumčanské ul., oprava chodníku v ul. Skladatele Kopřivy, dokončení parkoviště u vodárny na Tyršově nám.

umístěné dřevěné prvky zhotovené v rámci Dřevosochařského sympozia

Děkuji všem, kteří pečují o vzhled obce
venku, ale i uvnitř objektů v majetku
městyse, a to v jakémkoliv počasí a
v této nelehké době. Přeji všem klidné
Vánoce a hlavně zdraví do nového roku.
Kateřina Varmužová, předák údržby
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V říjnu proběhla obnova sloupu Nejsvětější Trojice umístěné na Tyršově náměstí, který byl poškozen v roce 2019
při prudké vichřici. Firma Radomila Šolce provedla celkovou opravu s rekonstrukcí zničeného kříže z přírodního
pískovce a výměnou
nevhodných plastických
doplňků a atributů,
očistila povrch kamene a
zbavila jej cementových
tmelů a v celém rozsahu
zpevnila napuštěním
speciální látkou, nápis na
podstavci
barevně
upravila a barevně zvýraznila. Vzhledem k úsporným opatřením spojeným s covidem, nebyla poskytnuta
přislíbená dotace z Ústeckého kraje a oprava byla provedena z vlastních prostředků městyse.
V listopadu jsme z finančních prostředků od Ústeckého
kraje získaných jako odměnu za Diplom ve Vesnici roku
2019 zakoupili celkem dvanáct velkých květníků, které
budou využity ke květinové výzdobě v obci. Na jaře
příštího roku je osadíme u bytových domů v ul. Boženy
Němcové, před farou a u sloupu Nejsvětější Trojice na
Tyršově náměstí.

Jak jste si mohli všimnout, probíhá oprava střechy na
cítolibském zámku. Financuje majitel z dotačních
prostředků.
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KANALIZACE NENÍ ODPADKOVÝ KOŠ A MÁ SVŮJ ŘÁD!
Kanalizační řád nám říká, co do kanalizace hodit můžeme, a co ne. Kanalizace odvádí vodu z domů, bytů i firem
kanalizační sítí, nejčastěji do čistíren odpadních vod. Voda je znečištěná tím, že doma pereme, uklízíme, myjeme
sebe i nádobí. To vše dokážeme v čistírnách zvládnout, ale některé věci jsou nad síly čistících zařízení, a proto je
neházej do odpadu.
Děkujeme

zapůjčeno z informačního letáku Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.
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Za Obecní policii Cítoliby bychom Vám rádi popřáli krásné prožití Vánočních svátků a rovněž šťastný nový rok.
V souvislosti s vládními nařízeními, která se nás bohužel stále drží, Vás chceme požádat o klidný průběh Silvestra
2020. Snažte se tedy užít Vánoce i Silvestr v pohodovém, rodinném kruhu, o kterém tyto svátky v podstatě jsou.
Musíme se snažit, aby se nám ta omezení co nejdříve rozvolnila a příští rok jsme se mohli zase sejít nejen na
vánočních trzích a rozsvícení stromku.
Také bychom Vás chtěli informovat o začínajícím měření rychlosti vozidel v obci, které započne
od poloviny prosince z důvodu zlepšení bezpečnosti obyvatel v Cítolibech.
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Městys Cítoliby již tradičně občanům, kteří slaví významné životní jubileum doručuje prostřednictvím členek
Sociální komise Hany Bischoftové, Jitky Gregorové a Jitky Wasserbauerové gratulace a dárkové balíčky. V prvním
čtvrtletí tohoto roku oslavili své významné životní jubileum naši občané:
ŘÍJEN:

LISTOPAD:

Eva Vaicová
Ermína Halířová
Jana Málková
Marcela Pokorná
Stanislava Profousová
Mikuláš Grundza
Antonín Tittl
Miroslav Bartl
Zdeňka Tomanová
Jan Hronek
Miloslav Lafek
Václav Sainer
Václav Jonák
Jaroslava Šramčíková
Jaroslava Červeňáková
Monika Berkyová
Petr Menčík
Karel Typolt
Redakční rada jim přeje hodně zdraví a štěstí do dalších let.

PROSINEC:

Tomáš Kameníček
Věra Petržilková
Miroslav Šponiar
Miroslav Kopecký
Ivona Železná
Zdeněk Čečetka
Blanka Podaná
Alica Kundelová

Dobrý den, pane starosto,
rozhodli jsme se, že vstoupíme do manželství a pro svůj den jsme si vybrali Cítoliby s datem 29. 8. 2020. A proč
píšeme? Chceme poděkovat. Obřad proběhl v bažantnici, měli jsme posekáno, vše vzorně upravené, uklizené prostě
krásné prostředí. Škoda, že se někdo snaží ho zničit. Poté jsme se přesunuli do Dělnického domu a tady tedy
smekáme. Máte za sebou rozsáhlou rekonstrukci a jak to tak bývá, vždy se na poslední chvíli něco stane. Když jsme
předsálí viděli v pátek dopoledne, nevěřili jsme, že tam v sobotu bude naše svatba, a byla. Všichni řemeslníci i
zaměstnanci městyse makali až do večera a vše stihli. Neznáme jejich jména, ale prosíme, poděkujte jim. Další díky
patří paní Janě, provozovatelce restaurace v Dělnickém domě. Přesto, že měla v náš den svoji akci, cokoliv jsme
potřebovali, nic nebyl problém. Myslíme si, že v Cítolibech platí, že „když se chce, všechno jde“. Náš den byl nakonec
podle našich představ a za to všem děkujeme.
Michaela a Josef Myslivcovi
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Zápisy a usnesení z jednání rady a zastupitelstva najdete na
webových stránkách městyse a nově v aplikaci UZOb a my z nich
pro Vás vybíráme to zásadní:
ZASTUPITELÉ:
- řešili se zástupci Severočeské vodárenské společnosti,
na svém 15 zasedání schválili vydání Obecně závazné a.s. problematiku odlehčení ČSOV Cítoliby
vyhlášky č. 1/2020 o místním poplatku za užívání (přečerpávací stanice kanalizace),
veřejného prostranství (aktualizace v návaznosti na - schválili Výroční zprávu o činnosti ZŠ a MŠ Cítoliby ve
změny v legislativě), uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě školním roce 2019/2020,
o poskytnutí dotace na opravu zvonu sv. Václava ve - vzali na vědomí informace V. Machka k opravě zvonu
smyslu navýšení příspěvku o výtěžek z charitativního sv. Václava z cítolibského kostela,
koncertu Pavla Šporcla ve výši 58.450 Kč, darovací - schválili rozpočet ZŠ a MŠ Cítoliby na rok 2021 a
smlouvu na pozemky v Zeměšské ul. od Krajského Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Cítoliby na roky
úřadu, aktualizaci plánu společných zařízení – 2021-2023,
Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Líšťany, - zahájení jednání s firmou zabývající se realizací a
pracovní poměry zastupitelů v roce 2021, rozpočet dotacemi na „zelené střechy“ související s plánovanou
městyse na rok 2021 a rozpočtové opatření č. 2/2020. opravou střechy budovy školky,
- vzali na vědomí zastavení řízení žádosti o dotaci na
RADNÍ:
se ode dne posledního vydání zpravodaje sešli celkem „Revitalizaci území po bývalém objektu jídelny Oseva“,
pětkrát a na svých zasedáních mimo jiné:
- schválili prodej vozidla Lada Niva v souladu
- schválili Plán inventur na rok 2020,
s vyvěšeným záměrem prodeje nejvyšší nabídce za 50
- schválili Odpisový plán ZŠ a MŠ Cítoliby pro rok 2020 a tis. Kč,
realizaci projektu Podpory škol formou projektů - schválili podepsání dodatků smluv s firmou Marius
zjednodušeného vykazování v období 2021-2022,
Pedersen a.s. týkající se cen svozu odpadů od 1.1.2021
- schválili snížení nájmu Restauraci Dělnický dům po a zároveň schválili úpravu ceníku svozu odpadů pro
dobu nouzového stavu,
občany s platností od 1.1.2021,
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- schválili zpracování projektované dokumentace na
akci „Revitalizace Cítolibské Bažantnice – obnovení
vodní nádrže, včetně jejich přítoků“ a zahrnutí opravy
přístupové komunikace ul. Na Aleji do této investiční
akce,
- schválili zahájení administrativní přípravy výběrového
řízení na akci „Lávka přes D7“,
- schválili zahájení administrativní přípravy výběrového
řízení a podání žádosti o dotaci k Ministerstvu pro
místní rozvoj ČR na akci „Rekonstrukce hlavní
historické budovy fary“,

- schválili podání žádosti o dotaci k Ministerstvu pro
místní rozvoj ČR na opravu ulic Ke Hřišti a Škroupova,
- schválili zadání inženýrské a projekční činnosti na akci
„Areál bývalé fary v Cítolibech – Novostavba, obecní
byty“,
- vzali na vědomí úpravy rozpisu rozpočtu 2020,
- neschválili zapojení v projektu regionální dárkové
knihy „Lounsko z nebe“,
- schválili vyvěšení záměru pronájmu části pozemku
p.č. 93/2.

Rozklikávací rozpočty minulých let, včetně plnění, jsou zveřejněné na webových stránkách městyse
www.obec-citoliby.cz a na www.monitor.statnipokladna.cz.
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V posledním čísle roku bývalo zvykem hodnocení celého
roku z pohledu našich dvou klubů: kopané a stolního
tenisu. Letošní rok přinesl naší společnosti, a tedy i nám
všem něco nepříjemného, nemilého ať již z pohledu
sportovního života, ale především i života osobního,
rodinného a možno říci i celospolečenského.
Naše fotbalová mužstva A a B stihla z
podzimní části soutěže odehrát 8 kol.
Poslední bylo odehráno v sobotu a neděli
10. a 11. října. Obě odešla poražena. A
mužstvo je s 10 body v horní polovině
tabulky a B tým se ziskem pouhých 3 bodů je na konci
tabulky III. třídy. Od té doby byl dán zákaz trénování a
bude s menšími úpravami platit do konce roku. Okresní
fotbalový svaz rozhodl o dohrání podzimní části v

únoru a březnu 2021 na umělce v Postoloprtech, kde
by se vždy o víkendu odehrálo 8 až 10 zápasů. Vše jde
na náklady FAČRu. Podmínkou je uvolnění ze strany
zdravotníků a vlády.
Obdobně dopadla i mužstva oddílu stolního tenisu,
kterým po odehrání dvou kol byla soutěž přerušena.
Oddíl nebude pořádat ani oblíbený
Memoriál Vladimíra Šány ve stolním
tenise první sobotu v roce.
Co říci závěrem tohoto nezvykle
krátkého hodnocení? Stejně jako celá naše
společnost, si i my členové SK Cítoliby přejeme co
nejdříve návrat do normálního a klidného života bez
strachu o své blízké, kamarády a přátele.
Výbor SK Cítoliby

v Domoušicích, bohužel s ohledem na
Činnost SDH Cítoliby 09 - 12/2020
O memoriálu Zdeňka Havla a Kreslení
pandemickou situaci kolem covidu, byly závody
na poslední chvíli zrušeny.
zážitků z prázdnin, která se konala
Koncem září proběhla tolik očekávaná realizace
19.9.2020 jsme již psali v minulém čísle.
V průběhu září se žáci připravovali na branný závod našeho projektu "Oprava bariéry 2 m pro požární
požární všestrannosti, který se měl konat 18.10.2020 sport". Od nápadu k realizaci uplynulo hodně času, ale
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chtěl bych vyjádřit velké DÍKY všem, kteří měli tu
trpělivost a podíleli se jak na přípravách, tak na
samotné realizaci oprav tolik potřebné překážky. Byla
to práce náročná, dlouhodobá a vím, že vše se
nepodařilo hned na poprvé.

sportu, která je plánována na jaro 2021.
Dne 26.9.2020 změřilo své síly 23 soutěžících (15 mužů
a 8 žen) o titul Ocelový hasič a hasička v TFA v
Libočanech. Tento závod byl unikátní i tím, že se jednalo
o nominační závod na Mistrovství ČR v TFA do Svitav. Za
Ústecký kraj postoupilo 5 mužů a 2 ženy.
Titul Ocelový hasič i hasička získali zástupci SDH Cítoliby
Daniel Vrba a Eliška Vrbová. Další soutěžící z SDH
Cítoliby se umístili: Lukáš Borl skončil na 3. místě a Filip
Renč na 7. místě. Celkově Ústecký kraj bude
reprezentovat tato sestava: ŽENY: Eliška Vrbová (SDH
Cítoliby), Zuzana Alinčová (SDH Černčice) MUŽI: Daniel
Vrba (SDH Cítoliby), Lukáš Borl (SDH Cítoliby), Pavel
O to více si vážím obětavosti každého, kdo přiložil ruku Novák (SDH Hrobce), Matěj Prošek (SDH Klapý), Josef
k dílu ať už pomocí, radou, přineseným materiálem. Pernet (SDH Koštice).
Speciální díky patří opět panu Ing. Malínkovi a
zaměstnancům jeho firmy Marst za bezplatné
poskytnutí dřevo materiálu a jeho strojním opracování,
Janu Němcovi za realizaci. Skutečně velkééé díky
Ládikovi Malíkovi za osobité nasazení, pomoc a
poskytnutý kovo materiál a v neposlední řadě díky za
pečlivou pomoc Danielu Vrbovi, Filipovi Renčovi a
Ondrovi Žovincovi při opravách. Sportovní překážka 2
m pro požární sport je opravena a sportovci nejen naší
organizace mají k dispozici prakticky zcela novou
bariéru v hodnotě bezmála dvaceti tisíc. V souběhu s
29.10.2020 se v rámci tréninku mladších žáků a
touto opravou zejména starší žáci a dorostenci
přípravky uskutečnila hasičská drakiáda pro děti i
prováděli přípravné práce i natírání dřevěných profilů
dospěláky. Někdo pouštěl draky, někdo se snažil dostat
pro plánovanou opravu sportovních kladin požárního
draka vůbec do vzduchu, někdo popíjel teplý čaj a
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někdo se jen tak kochal výhledy na České středohoří. zázemí zejména při požárním sportu.
Každopádně povedená akcička pátečního odpoledne. Od 14.10.2020 byla z důvodu nových vládních nařízení
v souvislosti s pandemií SARS CoV-2 omezena spolková
a kulturní činnost, byly zrušeny na dobu neurčitou
všechny tréninky mladých hasičů včetně jejich dalších
vzdělávacích a volnočasových aktivit. V souběhu s tím
byly bohužel zrušeny i pravidelné členské schůze.
3. 10. 2020 – soutěž Hazmburský hasič – crosový běh Činnost výjezdové jednotky pro ochranu obyvatelstva
v plné výbavě v délce 1,7km se
však i nadále fungovala ve 100%
130 m převýšením s plněním
nasazení.
silových disciplín.
Na základě výzvy nového starosty OSH
Členové našeho sboru se umístili
Louny pana Jaroslava Kosiny se dva
následovně: kategorie muži:
naši členové v průběhu listopadu
Robin Bureš (2. místo-čas 15:49,
2020 podíleli na dobrovolnické
závodil za Louny), Tomáš Borl
činnosti v Masarykově nemocnici v
(12.místo, závodil za Lovosice),
Ústí nad Labem, kde v rámci
Dominik Hampl (27. místo);
nouzového stavu v souvislosti s
kategorie ženy: Eliška Vrbová (3.
pandemií SARS CoV-2 vypomáhali na
místo). V souběhu s praktickými cvičeními výjezdové onkologickém oddělení ústecké Masarykovy
jednotky SDH Cítoliby proběhla dne 11.10.2020 nemocnice. Jednalo se o Elišku Vrbovou a Filipa Renče.
brigáda spojená s dokončením oprav překážek pro Za jejich obětavost jim patří naše uznání a velké DÍKY.
požární sport, které se účastnili i dorostenci a žáci SDH
Roman Wasserbauer, starosta SDH Cítoliby
Cítoliby. Překážky 90 cm, 150 cm, 200 cm a okno byly
natřeny lazurovací barvou, byl opraven tartan na
bariéře 1,5m, nalepen tartan na bariéře 2,0m a
připraveny dřevěné profily pro nové osazení na kladinu
pro požární sport. Dále byla svépomocí dokončena
renovace a speciální úprava 3 sad vyřazených
"skládacích setů", které budou sloužit závodníkům jako
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Výjezdová činnost JSDHO Cítoliby za období od 20.6. do
3.12.2020: bylo celkem 18 výjezdů: 11 požáru, 4
dopravní nehody a 3 technické zásahy. Dne 21 září
2020 byla zařazena do výjezdu AZ 30 SCANIA a 26. září
2020 RZA Nissan patrol. Také proběhl plánovaný
čtvrtletní výcvik v dýchací technice členů výjezdové
jednotky a plánovaného školení. Členové výjezdové
jednotky přejí všem občanů Městyse Cítolib krásné
prožití vánočních svátků a do nového roku 2021 hodně
štěstí a zdraví. Vladimír Oliva Velitel JSDHO Cítoliby
Členové kroužku mladých hasičů se pravidelně zúčastňují soutěže Požární ochrana očima dětí, ve které i letos
získali skvělá umístění:
Okresní kolo – literární práce:
Okresní kolo – výtvarné práce:
2. místo kat. L4: Kateřina Taťána Šponiarová
3. místo kat. ZŠ3: Jan Gras
3. místo kat. L4: Barbora Halamová
2. místo kat. ZŠ4: Markéta Posledníková
3. místo kat. ZŠ4: Markéta Sainerová
Krajské kolo – literární práce:
1. místo kat. L4: Kateřina Taťána Šponiarová
3. místo kat. L4: Barbora Halamová
Práce umístěné v krajském kole postoupily do celorepublikového, jejichž slavnostní vyhlášení proběhne on-line a
jeho termín bude zveřejněn na stránkách https://www.dh.cz/index.php/usek-prevence/pozarni-ochrana-ocimadeti/899-pozarni-ochrana-ocima-deti-a-mladeze-vyhlaseni-2020.

Kateřina Varmužová, SDH Cítoliby
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Obvykle tato rubrika bývá plná dojmů, zážitků,
nabídek, fotek, plakátů… Ale všechno je letos jinak. V
minulých číslech jsem psala, „doufám, věřím…“ Nyní
přidávám „nevím, nevěřím a prosím“. Doufám, že jste
všichni v pořádku. Nevím a nevěřím, zda se již
několikrát přeložené představení v divadle Palace
6.1.2021 uskuteční, ale prosím, nevracejte vstupenky.
Podpoříme tím kulturu. A pořád platí, že doufám, že
se v příštím roce setkáme na některé z akcí, které už
budeme moci uspořádat. Děvčata z kulturní komise
jsou ve střehu a hned jak to půjde „vyrazíme do
akce…“
S podporou kultury souvisí jedna nabídka, kterou pro
Vás máme na příští rok. Chcete-li pod stromeček
kulturní dárek, zakupte si prosím vstupenky na

představení „Kšanda“, které se má uskutečnit v
náhradním termínu v květnu 2021. Pokud to nepůjde
uvnitř, bude to venku na zahradě DD.
Vážení, a nejen přátelé kultury, přeji Vám všem jen to
nejlepší do roku 2021. Pro některé je to možná klišé,
ale přeji Vám hlavně zdraví a k tomu patří i pevné
nervy. Je jedno, jestli jste řešili nebo budete řešit
distanční výuku, home office, zákaz vycházení, prostě
cokoliv, co souvisí se současnou situací, všichni se
prosím držte, buďte zodpovědní a věřte… Třeba
přijde Ježíšek a splní všechna Vaše tajná přání a svět
bude podle Vašich představ…
Miroslava Kacetlová, předsedkyně Kulturní komise
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ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA CÍTOLIBY

Dovolte nám popřát všem čtenářům zpravodaje
pohodovou dobu adventní ...
Bohužel, nastalá doba neumožňuje uspořádat tradiční
vánoční trhy a ostatní akce, které s krásnou dobu
vánočního naladění souvisejí. Tak alespoň v místním
rozhlase zaznívají koledy z úst našich nejmenších.
Ve škole jsme se sešli po nucené pauze, a i v době
distanční výuky jsme nelenili a školní prostředí
nepřetržitě zvelebovali. Stále je co zdokonalovat, takže
po výmalbě obou objektů se i nadále snažíme školní
prostory učinit příjemné a oku lahodící. V současné
chvíli budujeme novou školní jídelnu, která si inovaci
rozhodně již dávno zasloužila a doufám, že
pestrobarevné provedení nového jídelního nábytku
bude korespondovat s optimistickým naladěním našich
dětských strávníků.
V základní škole byla dokončena rekonstrukce nové
plynové kotelny, takže konečně můžeme přispívat k

čistějšímu ovzduší naší malebné obce. Děkujeme
zřizovateli, městysu Cítoliby, za nespornou péči, které
se nám dostává a za kterou jsme skutečně vděčni.

„Výuka na dálku“, kterou jsme absolvovali v minulých
týdnech, nás přenesla do milého přesvědčení, že nejlépe
je se setkávat osobně ve školním prostředí a společně
realizovat poznávání, bádání a nabývání nových
vědomostí i zkušeností. Distanční výuku jsme zvládli
pomocí nových tabletů, které jsme zakoupili každému
žákovi. Do těchto náš „výjezdní“ pedagogický tým
importoval veškerá data a materiály, na kterých děti
doma houževnatě pracovaly, neboť je práce na
elektronických vymoženostech prostě baví.
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Milým překvapením při návratu do školních lavic byla Přejeme pohodový předvánoční čas a krásné Vánoce
již vánočně vyzdobená škola se zářícím stromečkem, a prožité v radosti a zdraví Vám všem! Mnoho štěstí
především posila našeho pedagogického sboru – náš v nadcházejícím novém roce.
nový pan učitel. A protože je to sportovec tělem i duší,
Mgr. Jitka Jiroutková – ředitelka školy
jen co to situace dovolí, budou probíhat na naší škole
sportovní kroužky – házená, fotbal. Další kroužky
orientované na výtvarnou výchovu a angličtinu jsou
zahájeny od tohoto týdne. Nebráníme účasti v těchto
aktivitách i ostatním místním dětem, které by si chtěly
užít své volnočasové aktivity společně s námi.
Podrobnější informace poskytneme přímo ve škole.
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Milí přátelé cítolibští!
Konec roku se nezadržitelně blíží a s ním také
vánoční svátky, které mají v naší společnosti
jedinečné a ničím nezastupitelné místo. Ty letošní
budou trochu jiné, než bychom si asi všichni přáli.
Adventní neděle, které se nám možná v minulých
letech až příliš spojily s předvánočními trhy,
svařeným vínem, či slavnostním rozsvěcením
vánočního stromečku, jsou letos pro změnu
zachváceny očekáváním příznivějších zpráv a
opatření v souvislosti s probíhající epidemií. A jakkoli
by nás jistě příznivé zprávy o vývoji situace potěšily,
prozatím nepřicházejí.
Nejistota a nestálost současné situace, kterou všichni
prožíváme, může být sice skličující, neměla by nás
však dovést k rezignaci a zahořklosti, když si dobře
vybereme své průvodce. Velkou nejistotu prožívali
také Josef s Marií, když přicházeli do Betléma, aby
splnili nařízení císaře Augusta. Nařízení, které se
mohlo zdát zcela neužitečné a vedlo navíc k opuštění
jisté obživy právě v době, kdy se mělo narodit
děťátko. Ale toto děťátko se mělo narodit právě
v Betlémě, v blízkosti pastýřů a jejich stád. Bůh se

stal malým bezbranným dítětem v těch nejchudších
podmínkách.
Také pro letošní Vánoce platí, že Bůh nezůstává
někde stranou našich problémů, ale stává se jedním
z nás. A to všechno proto, že se nám chce stát bližším.
Ve vší nejistotě, kterou prožíváme, nám může být
toto Boží rozhodnutí neochvějnou jistotou, které
dává světlo naší další životní cestě. A tak je krásné a
symbolické, že přes všechna omezení, která nám
nedovolí společné setkání na Štědrý den v kostele, si
každý z nás může odnést z kostela Betlémské světlo,
které nám bude připomínat Boží blízkost i v této
době. Epidemie a její důsledky zasahují citelně do
našeho života. Slyšel jsem dokonce názor, že by se
měl rok 2020 vymazat z kalendáře, protože se tak
úplně nepovedl. Ale možná právě letošní rok nám
dává příležitost k novému začátku. Také my se
můžeme svojí pomocí stát lucernou, která druhým
přinese do jejich života více světla.
Přeji vám všem, aby světlo z Betléma zaplašilo
všechny současné chmury a osvítilo vaši cestu novým
rokem 2021.
P. Vít Machek, administrátor
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Co Vám redakce Cítolibského zpravodaje přeje, zjistíte po vyluštění osmisměrky:

AUTOSERVIS
BANÁN
BERLE
BITVA
BOSORKA
BRLOH
BURČÁK
ČAJNÍK
ČOKOLÁDA
DÁLNICE
DEKORACE
DORUČOVATELKA
DOZVUK
ELEKTRONIKA
FARMÁŘKA
FLINTA
FOTOMODELKA
HOLUBICE
HROZBA
KABEL
KAPKA

KAPLE
KLETBA
KLOBÁSA
KNIHA
KOPŘIVA
KORPUS
KUŘAČKA
MAJÁK
MÍCHA
MÍTINK
OBCHVAT
OKRUH
PALMA
PANIKA
RACHEJTLE
ŘIDIČKA
ROZVOZ
SÁDRA
SKANZEN
TRÁVNÍK
ÚSTAV
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V tajence se skrývá jméno autora České mše Vánoční:
Německy "mladý"
Nejtěžší had světa
Produkt včel
Místo, kde se vaří, nebo se připravují jídla
Jiný výraz pro internetovou stránku, v angličtině znamená "pavučina"
Sport s míčem
Svazek papírů (listů)
Nádoba na vodu
Živočich s dlouhým krkem
Obuv do deště
Prostor malých rozměrů používaný jako věznice
Násep

Vyluštili jste správně tajenky v minulém čísle?
Komu je zasvěcena barokní výklenková kaplička na konci obce při cestě na Brloh?
SVATÉ APOLONII
Jméno hudebního skladatele, který podle Zdeňka Šestáka dospěl v oboru skladby
z cítolibské hudební školy nejdále:
KAREL BLAŽEJ KOPŘIVA
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Kancelář Úřadu městyse Cítoliby
Obecní policie Cítoliby
ZŠ a MŠ Cítoliby – škola
ZŠ a MŠ Cítoliby – školka
ZŠ a MŠ Cítoliby – školní jídelna
MUDr. Weberová
Česká pošta Cítoliby

415 691 134
603 298 928
608 446 548
723 605 476
724 915 299
415 658 044
954 243 902
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