26. ročník, číslo 1/2022, vydáno 28.4.2022

VYBÍRÁME Z CÍTOLIBSKÉHO KALENDÁRIA …. ROK 1967

Na zámku byl zabílen celý zrcadlový sál včetně nástropní fresky i maleb po stěnách; uprostřed obce se počátkem
roku objevila veřejná telefonní budka; začala výstavba veřejné knihovny vedle Dělnického domu; v Brloze byla
dokončena vodní nádrž a v letních měsících se hojně využívala jako koupaliště; na farmě státního statku bylo na
školní praxi 22 zahraničních studentů z Vysoké školy zemědělské v Praze-Suchdole, studenti byli z řady afrických
zemí, z Kuby, Bolivie a San Salvadoru, byli zde asi čtyři měsíce, navázali dobré vztahy s místní mládeží, což lze
dokumentovat i na snímku z Májů, kterých se někteří účastnili dokonce v krojích. Kubánec Ramiro Jimenes se
zásluhou několika jeho místních přátel do Cítolib vrátil po 44 letech na návštěvu.

sedící zleva: Trkovský Zdeněk, Borl Zdeněk, Bláha Jiří, Bernabé Gomez (Kuba), Bautista Villa (Bolivie)
stojící zleva: Ramiro Jimenez (Kuba), Plevka Václav, Svatopolský Miloslav, Edgar Vazquez (Bolivie), Minařík Miloš
Staročeské máje v Cítolibech v roce 1967 s účastí zahraničních studentů
Nejen o těchto událostech se dočtete v publikaci Cítoliby, kterou je možné zakoupit v kanceláři Úřadu městyse Cítoliby za 250,- Kč.
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Dobrý den přátelé,
Bývá zvykem, že ke konci volebního období se pokusím o jakousi rekapitulaci
posledních 4 let.
V první řadě chci vzpomenout člena zastupitelstva Městyse Cítoliby Ing. Petra
Kučeru. V dobách mých začátků byl 4 roky citolibským místostarostou. Petr
zůstává v mojí paměti jako zapálený „Cítolibák“ s rozhledem do různých oborů a
schopností analyzovat situace. Posledních 10 let se ještě svědomitě staral o chod a
případné opravy hodinového stroje na věži našeho kostela. Zdá se, že propojení Petra a onoho hodinového stroje
bylo tak dokonalé, že od jeho smrti se hodiny na kostele zastavily. Petře, budiž Ti země lehká.
Ještě poznámka k hodinám. Jasně, že nebudou stát do konce věků. Předpokládám, že na přelomu tohoto měsíce
jim opět vdechne život pražský orlojník pan Skála a zaučí nového správce Tomáše Menčíka.
V následujících řádcích připomenu nebo uvedu na pravou míru některé investiční akce, nebo informace týkající se
veřejného života. V těchto dnech vrcholí přípravy k vyhlášení výběrového řízení „Lávka Cítoliby“. Pro nezasvěcené
– jedná se o stavbu lávky pro pěší a cyklisty nad v současné době stavěnou dálnicí D7 v místě kde před lety přetnul
tzv. černčickou cestu hluboký zářez dálnice poblíž haly AISAN. Do konce května bude společnost Rekultivace Most
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provádět opravu rybníka v Bažantnici. Vytěžené bahno je ukládáno na sousední pozemky (se souhlasem
vlastníků), kde bude následně zapraveno do půdy. Není tedy pravda, že bahno je „jedovaté“ o čemž svědčí
laboratorní rozbor provedený akreditovanou laboratoří. V těchto dnech je také podávána žádost o dotaci na akci,
kterou mám privátně pojmenovanou „kdo chce mít hodně, nedostane nic“. Oč kráčí? Městys Cítoliby, přesněji
řečeno ZŠ a MŠ Cítoliby, platí dlouhá léta na účet SČVK nemalé peníze za „odvod dešťových vod“. Ano, za to, že na
střechu MŠ a přilehlé asfaltové plochy naprší (někdy) a okapové svody vodu odvedou do kanalizace zaplatí škola
(v souladu se zákonem) cca 60 tis. ročně. Po dokončení zelené střechy budovy MŠ a systému zachycování dešťovky
do nádrže, bude tato platba zastavena a zadržená voda užívána na závlahu zahrady MŠ. Jako další počin v oblasti
úspor el. energie musím zmínit rozhodnutí rady o podání žádosti o dotaci na výměnu lamp veřejného osvětlení za
nové úspornější světelné body. Jinak řečeno, předpokládám, že stávající zastaralá sodíková světla budou během 2
let nahrazena moderní LED technologií. Za poznámku stojí, že v ulicích, kde proběhla již v minulých letech oprava
komunikace a chodníků, nebo v místech výstavby nových rodinných domů, jsou moderní a úsporná světla
nainstalována (např. B. Němcové, Fügnerova, Dvořákova, K Zastávce).
K činnosti Obecní policie Cítoliby. Je takovou naší národní tradicí podrobovat policii, ať již státní či městskou –
obecní kritice mnohdy velmi neobjektivní. Ne jinak je tomu někdy také u nás. Slýchávám věty jako „no jo, to oni
se bojí proti nim zakročit …“, prosím není to pravda. Na konkrétních případech můžu dokladovat, že se naši
chlapci nebojí ani čerta, natož halekajícího Roma. V oblasti dohledu nad dodržováním rychlosti projíždějících aut
dochází k zajímavému poznatku, strážníci hlásí, zejména v ulici Lounská, v různých časech, není možné naměřit
hříšníka. Ne snad, že auta nejezdí, ale nikdo za hodinu měření nepřekročí rychlost více jak 5 km/hod. To ovšem
vůbec neznamená, že přestanou měřit rychlost. Je jasné, že jejich přítomnost u silnice je žádoucí. Popsaná
zkušenost ale žel bohu neplatí v ulicích Chlumčanská a Zeměšská.
Dále je možné zmínit pokračující snahu o získání finančních prostředků na odstranění torza a spáleniště po „Jídelně
Oseva“ a následné přetvoření na veřejnou zeleň. Občany ulice „Ke Hřišti“ takto prosím o trpělivost, Vaše ulice bude
v příštím roce jistě vypadat jak sousední B. Němcové. V současnosti běží poptávka na nákup nového užitkového
vozidla za dosluhující Multicar, opravu fasády ZŠ, fasády dvorního traktu DD atd.
Je určitá řada témat, která bych jako starosta Cítolib mohl komentovat či vysvětlovat, dovolím si, ale téma, které
ještě před několika málo měsíci tušil jen málokdo. Je všeobecně známo, že po začátku invaze Ruska do sousední
Ukrajiny došlo ke zvednutí vlny uprchlíků z této napadené země. Stejně jako spousta dalších Čechů jsem považoval
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za normální těmto lidem na útěku poskytnout pomoc. Oslovil jsem tedy jménem Městyse Cítoliby 2 mé známé
vlastníky bytů v Lounech, kteří oba pocházejí z Cítolib. Oba naprosto okamžitě reagovali kladně. Mohla tedy začít
druhá fáze – vyhlášení sbírky mezi „cítolibáky“ na zařízení a vybavení bytů. Během několika málo dní jsme
objížděli Cítoliby hasičskou dodávkou a nakládali darované věci. Zde se musím pozastavit a poklonit všem dárcům
bez rozdílu. Jejich reakce a velkorysost mě v mnoha případech překvapila víc než příjemně. VŠEM bez rozdílu chci
ještě touto cestou poděkovat, a to i těm mimo cítolibským, kteří nabídli pomoc. Pokud jsem zmiňoval nakládání
a dovoz darů do půjčených bytů chci na tomto místě poděkovat pracovní skupině našich hasičů. Konkrétně jde o
mladé kluky kolem starosty sboru Romana Wasserbauera. Romane, děkuji Vám za bezvadnou práci. Na finální
„dozařizování“ z pohledu ženy jsem požádal dámy našeho úřadu. Přeci jen ženské oko a nápady jsou mnohdy to
nejdůležitější, to je známá věc. Dík také patří obci Domoušice, která po mé prosbě zakoupila do obou bytů novou
pračku. No, a nakonec to nejdůležitější. Jednoho dne volá místní automechanik pan Cyhlář, že opravuje auto
zákazníkovi, který má plný byt Ukrajinek a jejich dětí. A bylo to … A jen pro úplnost v bytech jsou pouze maminka
a dvě školou povinné děti a nájemní smlouva je uzavřena mezi paní XY a vlastníkem bytu.
Píšu tyto řádky a napadají mne další témata, která stojí za uveřejnění a budu rád, pokud budu mít příležitost tak
učinit po podzimních komunálních volbách a pokud uspěji, budu rád ve své práci pokračovat
Váš Petr Jindřich
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Místní knihovna Cítoliby má otevřeno

Restaurace Dělnický dům má otevřeno

v pondělí od 15 do 18 hodin a ve čtvrtek od 16 do 18 hodin

neděle - čtvrtek od 11 do 21 hodin
pátek – sobota od 11 do 23 hodin

telefon 736 402 626
Restaurace Dělnický dům Cítoliby

Obědy pro veřejnost

Úřad městyse Cítoliby má úřední dobu pro
veřejnost v pondělí a ve středu
od 8 do 12 a od 13 do 17 hodin.
Telefon: 415 691 134

v rámci doplňkové činnosti

zajišťuje Školní kuchyně při Základní škole a Mateřské škole Cítoliby.

Obědy si můžete objednat v kanceláři hospodářky tel. č.
724 915 299. Cena za oběd vč. polévky je 65,- Kč.

POPLATKY 2022

Provoz ordinace praktické lékařky v Cítolibech je ukončen.

Mudr. Anna Weberová



ordinuje pouze v Lounech, tel. 415 658 044



Sběrný dvůr za Ocelokolnou v ul. Malíře Sochora
je od dubna v provozu



každou středu od 17 do 18 hodin a
každou sobotu od 16 do 17 hodin.



Uložit zde můžete zelený odpad, pytle (žluté, oranžové, šedé)
s tříděným odpadem, textil, baterie a elektroodpad (pouze celé
spotřebiče – nerozebrané!), kovový šrot. Odvoz elektrospotřebičů
z domácností je možné si telefonicky domluvit v kanceláři Úřadu
městyse Cítoliby zdarma.

POPLATEK ZA PSY je splatný do 31.5.2022
pokud jste tak již neučinili, nahlaste kanceláři
úřadu ČÍSLO ČIPU Vašeho psa
POPLATEK ZA ODPADY se bude hradit až v roce
2023, obdržíte výměry
pokud jste v kanceláři úřadu dosud nevyplnili
přiznání k poplatku, učiňte tak v nejbližší době

ZÁJEMCI O KOMPOSTÉRY SI MOHOU V KANCELÁŘI
ÚŘADU MĚSTYSE SEPSAT SMLOUVU, KOMPOSTÉRY
NÁSLEDNĚ DOVEZEME. tel. 415 691 134
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Točená zmrzlina a ledová tříšť Cítoliby
Zeměšská 205, Cítoliby
okénko otevře, jakmile se vyčasí

aktuální informace na
Facebooku Točená zmrzlina a ledová tříšť Cítoliby

VINNÝ OBCHŮDEK Jany Mockerové
Tyršovo nám. 38, Cítoliby
otevřeno
po – pá od 12 do 17.30 hodin
so od 9 do 12 hodin
aktuální informace na tel. 702 567 882

ŠVADLENKA Ivanky Makariusové
Havlíčkova 361, Cítoliby
funguje jako VÝDEJNÍ MÍSTO
po předchozí domluvě na tel. 723 363 532
aktuální informace na Facebooku Švadlenka Ivanka Makariusová

Tyršovo nám. 41, Cítoliby
otevřeno od 9 do 18 hodin

aktuální informace na Facebooku a Instagramu Zahrada Cítoliby a
na www.zahrada-citoliby.cz

Vrchlického 322, Cítoliby
funguje jako VÝDEJNÍ MÍSTO
po předchozí domluvě na tel. 604 164 572, 604 740 525
nebo info@latkylouny.cz

aktuální informace na Facebooku Látky Louny a na www.latkylouny.cz

KOMPOSTÁRNA Martina Keprty
Zeměšská 26, Cítoliby
provozní doba v úterý a ve čtvrtek od 7.30 do 14 hod.
průjezd statkem
tel. 777 210 022
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Před nedávnem jsme zveřejnili výzvu na materiální pomoc pro zajištění vybavení dvou
bytů určených k ubytování maminek s dětmi prchajícími před válkou na Ukrajině.
Děkujeme tímto všem dárcům, i těm jejichž nabídky jsme nevyužili. Oba byty byly předány k užívání. Azyl v nich
našly maminky s odrostlejšími dětmi. Přejme jim u nás klidný a bezpečný pobyt.
Po přivlastnění soch sv. Jana a sv. Pavla u kostela sv. Jakuba v Cítolibech, které
20.9.2021 schválili zastupitelé městyse, jsme 1.2.2022 podali žádost o dotaci na
„Restaurování kamenné sochy sv. Jana, Cítoliby“ z programu „Údržba a obnova
kulturních venkovských prvků“ Ministerstva zemědělství ČR. Předpokládaná cena
opravy činí 454 tis. Kč, dotace 300 tis. Kč, spoluúčast městyse 154 tis. Kč.

Práce na opravě rybníku v bažantnici pokračují, vzhledem k pramenům, které neustále přivádějí do rybníka vodu,
bylo nutné změnit technologii odstranění sedimentu. Termín dokončení byl prodloužen do 31. května. V bažantnici
již můžete vidět nejen rýsující se nový vzhled rybníka, potěšit se můžete pohledem na květenu, která už hlásí
příchod jara, ale také se nám tu občas objeví i pozůstatky ukradených stromů (zejména v sadu) a stavební odpad.
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Práce údržby letos tak jako každoročně začaly 1.1. úklidem po silvestrovských oslavách, celé zimní období drželi
pracovníci údržby služby na údržbu chodníků a komunikací (vč. víkendů). Během prvních tří měsíců jsme prováděli
svoz vánočních stromků, úklid vánočního osvětlení, ořez keřů a stromů, drcení zeleného odpadu, údržbu hřbitova,
úklid černých skládek, opravu značek, vystříhávání náletů na koridoru,
jarní výsadbu květin a stromů vč. zálivky, úklid zabláceného altánu
v bažantnici, likvidovali následky vichřice a několikatýdenních větrů,
opravili plot u školky a patníků u bytovek v ul. B. Němcové, opravili dřevěné
lávky v bažantnici, rozvezli kompostéry, opravili koše a přejeté zábradlí na
křižovatce, instalovali nové květníky k živému plotu ke kostelu, uklidili
větve po prořezu stromů na Tyršově nám. v prostoru dětského hřiště provedeného místními hasiči, připravovali
tříděný odpad (elektroodpad, textil, pytle) k odvozu svozovými firmami a prováděli terénní úpravy návozem
kamenné drti v prostoru napojení panelky na ul. K Zastávce, opravili prostor u „Ruského božího pole“ v bažantnici.

černá skládka a zničené dopravní značení na koridoru

zimní údržba, ořez stromů, jarní výsadba a instalace květníků k živému plotu u kostela
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nová radlice na zametač, oprava ohradní zdi Dělnického domu, upravený prostor „Ruského božího pole“

Pracovníci údržby provádějí i drobné úpravy a opravy na sále Dělnického domu, ořez zeleně a opravu ohradní zdi
DD, pomáhají při přípravě akcí na sále a úklidu po akcích (rozestavění stolů a židlí).
Dětské prvky jsme před sezónou zkontrolovali a provedli na nich potřebnou údržbu, neustále se však opakují
vandalské zásahy nenechavých rukou, jako chybějící krytky na šroubech, odlepování samolepek s identifikací
prvků apod.
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Každodenní nikdy nekončící prací je úklid odpadků v obci, od hnízd s tříděným odpadem (stále je v kontejnerech
odpad, který tam nepatří i přes opakovaná upozornění občanům který odpad kam odkládat), černých skládek a
svoz zeleného odpadu od občanů do místní kompostárny.

ZELENÝ ODPAD – KAM S NÍM:
1) Sběrný dvůr za Ocelokolnou v ul. Malíře Sochora
každou středu od 17 do 18 hodin a každou sobotu od 16 do 17 hodin, vlastní odvoz

2) KOMPOSTÁRNA MARTINA KEPRTY, Zeměšská 26, Cítoliby – průjezd statkem
v úterý a ve čtvrtek od 7.30 do 14 hod, vlastní odvoz

3) KOMPOSTÉR OD MĚSTYSE
dovezeme po předchozí telefonické domluvě s kanceláří úřadu 415 691 134

4) SVOZ OBECNÍM MULTICAREM
za poplatek dle množství, po předchozí telefonické domluvě s kanceláří úřadu 415 691 134

Od 1.ledna 2022 v obci platí nové odpadové vyhlášky, a to jak na odpadový systém (OZV 1/2021), tak na poplatek
za odpad (OZV 2/2021). Zastupitelé městyse Cítoliby z
možných variant vybrali poplatek z kapacity. Sazba byla
stanovena ve výši 1 Kč za litr směsného komunálního odpadu
s tím, že vyúčtování bude zasláno až po uplynutí zúčtovacího
období tzn. v lednu roku 2023. I pro nás je tento způsob
vyúčtování krokem do neznáma a doufáme, že po ročním
vyúčtování nákladů budeme moci sazbu za litr zlevnit. Čím méně směsného odpadu máte, tím méně zaplatíte,
protože poplatek se stanovuje podle objemu černé nádoby. Zároveň byl schválen systém D2D (Door to door), který
podporuje domácí třídění u komodit plastů a papíru.
V průběhu měsíce listopadu a prosince jsme uzavírali s občany městyse tzv. Přiznání k poplatku, kde si každý zvolil
velikost nádob nejen na směsný komunální odpad, ale i velikost nádoby na plasty – PET lahve i směsný plast (žluté
označení) a papír (modré označení). Vzhledem k nedostatku třídících nádob a čipů na trhu kvůli covidové krizi se
počítá s dodáním v průběhu prázdnin. Zatím můžete využívat ke třídění tzv. hnízda, kde jsou kontejnery na PET lahve,
sklo, papír a jedlé oleje (ty vhazujte pouze v plastových lahvích, nikoli ve skle). Dále máte k dispozici zdarma třídící
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pytle – žluté na směsné plasty, oranžové na nápojové kartony a šedé na drobné kovy, které si můžete vyzvednout v
kanceláři Úřadu městyse Cítoliby. Jejich spotřeba od zavedení nového systému stoupla, což nás těší.
Městys Cítoliby také poskytl občanům díky dotacím již 242 kompostérů k domácímu třídění bioodpadů.
Na sběrné místo v ulici Malíře Sochora v Cítolibech můžete dále odevzdávat elektroodpad, zelený odpad ze zahrádek
a textil pro Diakonii Broumov, Objemný (limit 200,- Kg/osoba), stavební (limit 200,- Kg/osoba) a nebezpečný odpad
může každý občan s platným občanským průkazem odevzdat ve Sběrném dvoře v Lounech, Rybalkova 2958, 440 01
Louny, kde mají otevřeno od pondělí do pátku od 8:00 do 18:00 hodin a o víkendu od 10:00 do 17:00 hodin (obědová
pauza od 12:00 do 12:30 hod.).
Děkujeme, že nám tříděním odpadů pomáháte dodržovat zákonem
stanovené poměry mezi směsným a vytříděným odpadem. Nový
odpadový zákon ukládá obcím, že do roku 2025 musí zajistit, aby
tříděný odpad tvořil minimálně 60 % z celkového objemu
komunálního odpadu, do konce roku 2035 dokonce 70 %. Zatím se
pohybujeme kolem 40 %.
Eva Parkmanová, kancelář úřadu

ŽÁDÁME TÍMTO „PEJSKAŘE“: DODRŽUJTE PŘI VENČENÍ SVÝCH MILÁČKŮ NEJEN
PRAVIDLA OHLEDUPLNOSTI VŮČI OKOLÍ, ALE I ZÁKONY A UKLÍZEJTE PSÍ
EXREMENTY, ZEJMÉNA V PROSTORECH, KDE SE POHYBUJÍ DĚTI.
V návaznosti na informace Odboru životního prostředí Městského úřadu Louny a Ministerstva
životního prostředí ČR upozorňujeme občany, že podle platné legislativy bude k 1.9.2023
ukončena možnost používání kotlů na pevná paliva nižší než 3. emisní třídy jako stacionárního
zdroje k vytápění objektů. Brožura vydaná Ministerstvem životního prostředí ČR k této
problematice vydal informační brožuru, kterou si zájemci mohou vyzvednout v kanceláři úřadu
městyse, nebo stáhnout v elektronické podobě na odkazu vytvořeném na webových stránkách
městyse.
https://www.obec-citoliby.cz/co-se-u-nas-deje/aktuality/brozura-jak-spravne-topit-a-usetrit-1275cs.html

Aktuální informace o možnosti získání dotace z programu Státního fondu životního prostředí v programu Kotlíkových dotací
najdete na webových stránkách fondu.
https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/kotlikove-dotace/
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ROZPOČET MĚSTYSE CÍTOLIBY
Zastupitelé schválili 13.12.2021 rozpočet městyse Cítoliby na rok 2022 a Radní 5.1.2022 schválili
jeho prvotní rozpis a příspěvky organizacím.

Sestavení a plnění rozpočtu ÚSC se řídí platnou legislativou, která určuje kompetence ve vztahu k rozpočtu:
Zastupitelé schvalují rozpočet (závazné ukazatele), rozpočtová opatření, závěrečný účet a střednědobý výhled rozpočtu, výbory
jmenované zastupitelstvem kontrolují plnění usnesení (výbory zastupitelstva).
Radní se zodpovídají zastupitelstvu za plnění rozpočtu, schvaluje prvotní rozpis rozpočtu, zodpovídá též za plnění střednědobého
výhledu (komise rady). Starosta schvaluje změnu rozpisu rozpočtu a předkládá ji radním na vědomí.
Správce rozpočtu a ekonomka se zodpovídá radě za rozpis a plnění rozpočtu, má včas upozorňovat na rizika, zjišťuje analýzy, včasné
varování, sleduje ukazatele finančního zdraví. Všichni zaměstnanci jsou povinni plnit rozpis rozpočtu.
Ředitelka příspěvkové organizace zodpovídá za rozpočet. Rada vykonává funkce zřizovatele příspěvkové organizace, výhledy a
rozpočty příspěvkové organizace schvaluje rada, ale nejsou pro příspěvkovou organizaci závazné.

Plnění rozpočtu můžete pravidelně sledovat na webových stránkách městyse https://www.obec-citoliby.cz/urad/rozpocet/ či
na stránkách státní pokladny https://monitor.statnipokladna.cz/ucetni-jednotka/00556262/prehled?rad=t&obdobi=2004.
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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:
LEDEN:

Redakční rada jim přeje
hodně zdraví a štěstí do
dalších let.

ÚNOR:

Ludmila Krupičková Jitka Wasserbauerová
Jaroslava Jaskóová
Dagmar Kučerová
Jaroslava Melicharová
Lidmila Vaicová
Jaroslav Bárta
Antonín Konečný
Hana Bischoftová
Danuše Matějovská
Jiří Řehánek
Jaromír Charvát
Hana Bernášková
Petr Krob
Jana Stará
Miloslava Roubalová
Ivanka Dvořáková
Slávka Bláhová
Petra Střelcová
Jana Rybková
Jaroslava Veselá
Zdenka Ryčková

BŘEZEN:

Radek Černý
Vendelín Šponiar
Emília Grundzová
Martin Keprta
Jana Záborcová
Josef Hričoviny
Jaroslav Nejedlý
Miloslava Rybková
Otakar Postl

K 31. prosinci 2021 bylo v Cítolibech hlášeno k trvalému pobytu celkem 1073 obyvatel.
Narodilo se 5 chlapců a 4 děvčátka, jedno zemřelo po porodu.
Zemřelo 10 mužů a 10 žen.

Nejstarším občanem je Václav Sainer (ročník 1926) a občankou Blanka Podaná (ročník 1932).
Nejčastějším mužským jménem je Jan (36x), kterého následují Jiří (34 x) a Petr (26x),
ženským křestním jménům vévodí Jana (23x), o druhé a třetí místo se dělí Eva (17 x) a Kateřina (17 x).
Nejrozšířenějším příjmením je Borl /Borlová, kterých je v Cítolibech 16.
- 12 -
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Zápisy a usnesení z jednání rady a zastupitelstva najdete na
webových stránkách městyse a v aplikaci UZOb a my z nich
pro Vás vybíráme to zásadní:
zakázky „Lávka Cítoliby“, administraci provede
ZASTUPITELÉ:

na svém 21. veřejném zasedání dne 3.3.2022 vzali na
vědomí informace o činnosti úřadu městyse za dobu od
minulého zasedání, stavu připravenosti investičních akcí
a schválené pomoci Městyse Cítoliby osobám z Ukrajiny.

RADNÍ:

se ode dne posledního vydání zpravodaje sešli celkem
šestkrát a na svých zasedáních mimo jiné:
- schválili směrnice Zaměstnanecké benefity, Dary
občanům, přílohy č. 1 Pracovní řád, Zásady výpůjčky
klíče od Hasičské zbrojnice
- schválili uzavření smluv na administraci dotace a
výběrového řízení na akci „Řešení dešťových vod
mateřské školy Cítoliby“
- neschválili povolení umístění reklamních cedulí na
sloupech veřejného osvětlení s tím, že k vyvěšení
reklamních plakátů je možné využít tří plakátovacích
ploch k tomu určených (2x na ohradní zdi DD v ul.
Zeměšská a v ul. Skl. Kopřivy)
- vzali na vědomí zápis z Veřejnosprávní kontroly
provedené v ZŠ a MŠ Cítoliby dne 10.12.2021
- schválili vyhlášení výběrového řízení na realizaci veřejné

společnost Atiking s.r.o.
- vzali na vědomí čtvrtletní zprávu o vývoji majetku
podílových fondů k 31.12.2021
- schválili podání žádosti o dotaci na „Rekonstrukci
kamenné sochy sv. Jana v Cítolibech s dlouhodobým
účinkem“ (u kostela) z programu Ministerstva
zemědělství ČR
- vzali na vědomí zápisy z Valných hromad Mikroregionu
Lounské Podlesí, které se konaly 3.12.2021, 14.1.2022 a
11.2.2022
- schválili zadání přesadby 6 ks vrb a keřů podél
Cítolibského potoka společností Arborea Rakovník s.r.o.
po vydání souhlasu Odboru životního prostředí
Městského úřadu Louny
- schválili zpracování a odeslání žádosti o dotaci
z Národního plánu obnovy pro rok 2022 na projekt
obnovy veřejného osvětlení společností Electrosun s.r.o.
- vzali na vědomí dva návrhy na změnu Územního plánu
Cítoliby, které kancelář úřadu postoupila Oddělení
územního plánování a památkové péče Městského úřadu
Louny
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- vzali na vědomí vyúčtování dotací a darů poskytnutých
z rozpočtu městyse v minulých letech
- schválili bezúplatný pronájem sálu Dělnického domu za
účelem konání školení vedoucích kolektivů mladých
hasičů a rozhodčích mládeže okresu Louny 26.3.2022
- schválili zapojení Městyse Cítoliby do pomoci osobám
prchajícím před válkou v Ukrajině tím, že městys
převezme patronaci nad několika rodinami, které zde
hledají útočiště a zajistí jim ubytování v bytech, které
městysu nabídli soukromí vlastníci bytů, zajistí pomocí
sbírky mezi občany Cítolib základní vybavení bytů a
zajistí pomoc se začleněním rodin do společnosti
(zaměstnání, školka, škola)
- schválili vyřazení majetku dle doporučení Hlavní
inventarizační komise
- vzali na vědomí informaci o nefunkčnosti plynového
kotle vytápějícího sál Dělnického domu a souhlasili
s úspornější variantou opravy kotle a odložili termín
navrhované případné výměny stávajícího kotle (do doby
opravy bude sál vytápěn přídavnými elektrickými
topidly)
- schválili vyvěšení adresného záměru pronájmu prostor
Restaurace Dělnický dům stávajícímu nájemci od

1.6.2022 na dobu určitou do 31.5.2025 s možnou
prolongací a se změnou pachtovní smlouvy dle
vyvěšeného záměru po uplynutí lhůty vyvěšení (23.3.8.4.2022)
- schválili postup oprav škod na střeše budovy školy a
ochranného oplocení trojice po vichřici 17.2.2022
- schválili opravu asfaltového povrchu překopů v ul. Ke
Hřišti společností Ekostavby Louny s.r.o. za nabídkovou
cenu 160 tis. Kč
- schválili vyhlášení Výzvy pro poptávkové řízení č.
1/2022 - Opravy budovy základní školy Cítoliby a Výzvy
pro poptávkové řízení č. 2/2022 - Opravy Dělnického
domu Cítoliby
- vzali na vědomí pravidelné informace Kulturní komise,
- vzali na vědomí pravidelné měsíční zprávy Obecní
policie o činnosti, vyjádřili pochvalu za podávané zprávy
o činnosti a podpořili její činnost v nastoleném trendu
- vzali na vědomí informace a dokumenty příspěvkové
organizace ZŠ a MŠ Cítoliby.

MUDr. Anna Weberová oznámila ukončení provozu ordinace
v Cítolibech k 31.12.2021 s tím, že péče o pacienty bude
zachována v lounské ordinaci v Chelčického ul., čp. 1127.
Jménem Městyse Cítoliby dne 25.1.2022 starosta Petr
Jindřich a radní Bc. Lenka Hronková osobně MUDr. Weberové
poděkovali za dlouholeté úsilí a péči o cítolibské občany,
předali jí květinu a věcný dar.
- 14 -

Cítolibská škola otvírá přípravnou třídu pro budoucí prvňáky
Základní a mateřská škola Cítoliby zřídila přípravnou Předchází se tím budoucím školním neúspěchům, které
třídu pro děti s odkladem a předškoláky. Je určená mohou v mnoha případech negativně ovlivnit další vývoj
dětem v posledním roce před zahájením povinné školní dítěte.
docházky.
Na vstup do první třídy se tak mohou lépe připravit
Přípravná třída, která bude fungovat od školního roku například děti, které mají sociální nebo jazykové
2022/2023, pomůže dětem se vstupem do první třídy. znevýhodnění, mají horší koncentraci a pozornost, jsou
Pokud tedy máte doma předškoláka a nechcete ukvapit neklidné, případně mají grafomotorické obtíže, vady
nástup do první třídy, máte odklad, a již je načase opustit řeči, sníženou koordinaci pohybu a jiná znevýhodnění.
mateřskou školu, můžete volit kompromisní řešení, tedy Docházka dítěte do přípravné třídy je bezplatná. Žáci
využít přípravnou třídu, kterou většina základních škol nejsou klasifikováni, na konci školního roku získávají
nedisponuje, spíše je v dnešní době výjimkou.
slovní hodnocení.
Do přípravné třídy budou chodit děti s doporučeným Do přípravné třídy jsou děti přijímány na základě žádosti
odkladem školní docházky, dále i děti předškolního věku, rodičů, která je podložena doporučením školského
které dosáhnou šesti let od září do prosince daného poradenského zařízení. Pokud zvažujete využít tuto
školního roku, přičemž není podstatná spádová oblast. variantu povinného předškolního vzdělávání,
Učitel ve třídě pomůže dětem, aby se dobře adaptovaly poskytneme vám ochotně veškeré podrobnosti a
na školní výuku a dobře vstoupily do první třídy. informace na telefonním čísle 608 446 548.
Mgr. Jitka Jiroutková, ředitelka školy
23.3.2022 beseda se speciální pedagožkou
Mgr. T. Zouzalovou na téma školní připravenost předškoláčků
na vstup do první třídy a zaměření přípravné třídy vyústila
ve velmi milé a vřelé povídání o této tématice.
Děkujeme všem za účast a srdečné milé postřehy.
Těšíme se na opětovné shledání.

CÍTOLIBSKÝ ZPRAVODAJ – 26. ročník, číslo 1/2022

www.zscitoliby.eu
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Vážení čtenáři,
na začátek bych Vám chtěla poděkovat za přízeň a
důvěru, kterou do naší MŠ vkládáte. Nezahálíme a
snažíme se pro naše nejmenší připravovat akce, na které
budou s láskou a úsměvem vzpomínat.
Ještě před Vánocemi se s námi rozloučila paní učitelka
Marcelka, která již v tuto chvíli zažívá krásné mateřské
povinnosti. Není však den, kdy bychom si na ni
nevzpomněli.
Ani letos nám bohužel covidová situace nehrála do karet,
a tak jsme museli v přípravě vánočního koncertu a
besídek opět trochu improvizovat. Dětičky svá
vystoupení nahrály jako zvukové soubory, které jste pak
měli možnost vyslechnout v místním rozhlase, tímto

děkujeme Městysu Cítoliby, že i přes veškerá opatření
jsme se mohli na malou chvilku zastavit před školkou a
poslechnout si společně s rodiči měsíce práce a načerpat
alespoň trochu vánoční atmosféry.
Vánoční besídku jsme letos bohužel přesunuli taktéž do
online prostředí, kdy videa s vystoupením jednotlivých
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tříd byla umístěna na sociální sítě školy.
Po novém roce jsme téměř ihned zahájili plavecký kurz
v lounském bazénu, letos šlo o mimořádně hojnou účast
a my jsme rádi, že se z nás postupem času stali výborní
plavci.
I nadále v MŠ probíhá kroužek dětské jógy pod vedením
p. Abiadové, předškoláky každou středu pořádně
protáhne pan učitel v tělocvičně ZŠ.

Vzhledem k uvolňujícímu se režimu vládních opatření
chystáme ale ještě mnohem víc!
Za nedlouho vyjedeme na školní výlet do mostecké Jungle
arény nebo bílinského Pohádkového lesa. Před
Velikonocemi uspořádáme tvořivé velikonoční dílny. Rádi
bychom vyjeli i na školní výlet s rodiči, který se
v minulých letech osvědčil. Na konci června nás čeká

školka v přírodě a také loučení se školním rokem. Na
Zahradní slavnosti vyprovodíme naše předškoláky do
další etapy jejich životů.
Na závěr bych Vás ráda pozvala na Den otevřených dveří,
který se koná 22. 3. od 9:00 do 15:30 v MŠ, ale rádi Vás

uvidíme kdykoliv 😊
Zápis nových dětí proběhne 4. a 5. května, už teď se
těšíme na naše nové kamarády.
Určitě sledujte naše webové a Facebookové stránky, kde
pravidelně informujeme o dění u nás v MŠ a přidáváme
spousty fotografií.
Děkujeme za Vaši přízeň a budeme se těšit na brzkou
shledanou při společných akcích.

tady se asi něco chystá ....
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Amlerová Jaroslava, vedoucí učitelka MŠ
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V roce 2021 řešila Obecní policie v Cítolibech ve
služebním obvodu Cítoliby, Lenešice a Líšťany celkem
808 přestupků a jeden trestný čin, z toho 791
přestupků v dopravě, 13 ve veřejném pořádku, 3 dle
zákona o zdraví a 1 dle zákona o odpadech. Výše
uložených pokut činila 170,7 tis. Kč i přesto, že většina
přestupků byla strážníky řešena domluvou či
upozorněním na přestupek.
Služebním vozidlem v roce 2021 najeli strážníci 6 274
km, natankovali 720,16 litrů PHM za 21 tis. Kč.
Strážníci se jako dohled zúčastnili akcí pořádaných v
obci, jako např. Sraz rodáků, Hasičské závody,
Cítolibská pouť, Mikulášská, čištění rybníka.

V místní základní škole a na Cítolibském obecním
táboře uspořádali besedy se zaměřením na BESIP,
chování žáků na ulici, dopravní značení, vybavení
bezpečnostními prvky na jízdním kole, chování u
vodních ploch, bezpečnost u vody, záchrana tonoucího
a další zdravotnické pokyny. Besedy naplnily svůj účel a
děti vzorně spolupracovaly.
Strážníci spolupracovali s Policií ČR při pátrání po
hledané osobě, asistovali u dopravních nehod,
spolupracovali s pracovníky OSPOD Louny a s vedením
městyse.
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K 31.12.2021 činil stav knihovnického fondu 3859
svazků. 4x ročně si můžeme z Lounské knihovny vybrat
knižní novinky, vloni to bylo 435 knih. Máme 47
registrovaných čtenářů, z toho 13 dětí do 15 ti let.
V loňském roce navštívilo knihovnu 561 čtenářů.
Půjčeno bylo 684 knih a 171 časopisů. Covidová situace
se podepsala na práci i naší knihovny, čtenářů ubylo,
část roku byla knihovna uzavřená, byla omezená
zájmová činnost i činnost Klubu 6-99.
Máme jednu z nejhezčích knihoven regionu. Přijďte se
podívat a možná, že zde najdete knížku, kterou už
dlouho marně hledáte. V opačném případě, Vám ji
určitě seženeme.
Růžena Horáková, knihovnice
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Vstup do nového roku 2022 začal pro vedení klubu
pracovně. Během adventního období, krátce před
Vánoci, byla finalizována stavební část
projektové dokumentace na nové kabiny.
Sportovní veřejnosti byl částečně prezentován
stavební projekt, jehož hlavní myšlenkou byla
snaha o zkapacitnění klubovny, přístupnost sociálního
zařízení vnitřkem objektu i zvenčí a dále bezbariérová
koncepce, s možností celoročního využití! Vše směřuje
k tomu, aby byla kompletní projektová dokumentace
připravena pro vydání stavebního povolení. Klub čeká
ještě velká spousta práce, přesto věříme, že se vše
podaří dotáhnout do konce, a to včetně financování,
získání dotace apod.
V rámci sportovní činnosti klubu je třeba zmínit aktivitu
mládeže, kdy se naše týmy v lednu účastnily série

turnajů v Městské sportovní hale v Lounech. Muži pak
odehráli několik přípravných přátelských utkání na
umělé trávě v Postoloprtech (SK Cítoliby vs.
FK Dobroměřice/Černčice dorost 6:2 | SK
Cítoliby vs. TJ Vrbno 3:3 | SK Cítoliby vs.
Sokol Chožov 4:0 | SK Cítoliby vs. Sokol
Lenešice 3:3) a v Bílině (TJ Baník Ohníč vs. SK Cítoliby
6:1). V únoru pak absolvoval tým mužů zimní
soustředění ve sportovním areálu FC Jiskra Modrá na
Děčínsku.
Počátkem února oslavila dvouleté výročí i veřejná
skupiny SK Cítoliby OFFICIAL na sociální síti Facebook.
Za období dosavadní existence zde bylo zaznamenáno
na 80 000 reakcí čtenářů, členů i náhodných
návštěvníků profilu. Považujeme to svým způsobem za
známku dobré práce klubu s veřejností, diváky,
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fanoušky a všemi, kterým o fotbal
Uvidíme, jak klub situaci zvládne
(nejen v Cítolibech) jde. V tomto směru
a zda se podaří citolibské béčko
je určitou perličkou i místo, kam až se
udržet při životě. S podobnými
dostaly klubové barvy. Náš fanoušek
problémy se potýká i řada
Ramiro Jimenez na Kubě (!) obdržel
dalších klubů v našem okolí.
zásilku za oceán, s klubovou mikinou SK
Věřme tedy, že očekávané
Cítoliby!
zlepšení situace přijde a SK
Zahájení mistrovských soutěží se dotýká
Cítoliby posílí.
konce března a s tím souvisí i zvýšení
S počátkem jara Vás zveme na
aktivity na domácím hřišti. Během
hřiště, nejlépe na mistrovská
zimní přestávky se kromě jiného řešil i nestabilní kádr utkání. Naši fanoušci jsou dvanáctým hráčem!
Výbor SK Cítoliby
v B-týmu mužů, jež má dopad i do hlavního mužstva.
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25.06.2022 se na fotbalovém hřišti bude konat Dětský sportovní den a večer zábava
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17.12.2021 proběhla v prostorách hasičské zbrojnice v zúčastnilo 12 dospělých členů, 3 nečlenové, 4
Cítolibech tradiční vánoční besídka nejen pro kolektiv dorostenci, 4 žáci. Během těžby mohli zúčastnění vidět
mladých hasičů.
bezpečnu práci s motorovou pilou a její obsluhu. Dřevo
bude použito mimo jiné při tradiční akci Pálení
čarodějnice. Po návratu následovala údržba techniky
včetně výjezdových vozidel a kondiční jízdy.

Bohužel i začátkem letošního roku 2022 byla činnost
opět utlumena pandemií Covid 19, byla omezena
sportovní i spolková činnost.
14.1.2022 proběhla výroční valná hromada sboru v
prostorách Dělnického domu v Cítolibech.
28.1.2022 jsme zažádali u Krajského
úřadu Ústí nad Labem z dotačního
titulu Sport 2022 o příspěvek na
pořízení sportovního vybavení pro
mládež do 23 let k silovým disciplínám TFA.
20.2.2022 proběhla brigáda spojená se samo těžbou
dřeva a čištěním rokle nad obcí Brloh. Brigády se
- 25 -
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13.3.2022 starosta Městyse Cítoliby spolu se třemi
dospělými členy SDH Cítoliby a čtyřmi našimi dorostenci
zajistili demontáž, svoz a znovu sestavení nábytku a
přestěhování části bytového vybavení do druhého
připravovaného nájemního bytu v rámci humanitární a
sociální pomoci realizované městysem Cítoliby.
23.3.2022 proběhla v hasičské zbrojnici v rámci
27.2.2022 proběhlo první setkání a nácvik besedy
Staročeských májů u hasičské zbrojnice. Další nácviky
budou probíhat každou neděli od 13. hodin.

8.3.2022 místostarosta Městyse Cítoliby spolu se dvěma
dospělými členy SDH Cítoliby a jedním naším starším
žákem zajistili svoz a přestěhování první část věcí do
prvního připravovaného nájemního bytu v Lounech v
rámci humanitární pomoci obce Cítoliby.

primární prevence beseda o návykových látkách
s názvem Čtyři světy pro starší žáky a dorostence.
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V průběhu února a března 2022 členové SDH Jan Němec
a Vladimír Malík provedli další renovační práce na
historickém vozidlem Praga RN.
V březnu byla členy SDH Cítoliby provedena renovace
hasičské džberovky, kterou obdržel kroužek mladých
hasičů do dlouhodobého užívání.
Roman Wasserbauer, starosta SDH Cítoliby
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Zhodnocení činnosti JSDHO Cítoliby za rok 2021
JSDHO Cítoliby za rok 2021 čítá 26 členů, z toho 11
příslušníků a zaměstnanců Hasičského záchranného
sboru ČR.
Během roku zasahovala celkem u 34 událostí, z toho 6
dopravních nehod, 11 požárů, 13 technických pomocí,
2 ostatní pomoci a jednou planý poplach.
Vyzdvihl bych událost ze dne 26. června, kdy byla naše
jednotka nasazena na likvidaci škod po mimořádné
události v obci Stebno. Jednotka zde strávila celý den a
odstraňovala následky po předchozí větrné smršti.
Tímto děkuji všem zúčastněným.
Mimo výjezdovou činnost se také jednotka v městyse
Cítoliby na vyžádání starosty obce podílela na
prořezávce stromů u dělnického domu a odstranění 5
vrb které byli otráveny neznámým pachatelem. Dále se
jednotka po celý rok aktivně účastní obecních akcí

pořádaných Městysem Cítoliby a SDH Cítoliby.
V uplynulém období jednotka obdržela nový Dopravní
automobil zn. Ford Transit, který byl financován
prostředky GŘ HZS, Ústeckého kraje, městyse Cítoliby a
obce Blšany u Loun. Tímto všem zmíněným děkujeme.
V současné době jednotka disponuje dvěma CAS, AZ,
RZA a dvěma DA. V uplynulém období se také podařilo
zakoupit 6x zásahový komplet zn. DEVA Tiger plus,
z čehož 4 komplety byly financovány z dotačního
programu firmy Agrofert.
Během období byly dokoupeny dvě ruční radiostanice
Motorola DM2400 a další ochranné osobní prostředky
např. kukly, rukavice, zásahové helmy.
Dne 15. září členové jednotky uspořádali den
otevřených dveří pro starosty a zastupitele obcí které
mají sepsanou smlouvu o požární ochraně a podílejí se
na financování naší jednotky. Toto se týkalo města
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Louny, obce Chlumčany u Loun, obce Vlčí, obce Blšany Cítoliby, jakožto našemu zřizovateli, a obcím, které se
u Loun a městyse Cítoliby.
jakýmkoliv způsobem podílejí na našem financování.
Vladimír Oliva
Závěrem mi dovolte poděkovat všem členům výjezdové
velitel JSDHO Cítoliby
jednotky za jejich celoroční činnost. Děkuji městysu
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V sobotu 26.3.2022 myslivci sázeli stromky a keře na strouze od Cítolib k silnici Líšťany – Zeměchy a sbírali kámen
pro Zemědělské družstvo Ročov a potřeby městyse.

Milan Šedivý, hospodář
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Milí přátelé,
současná situace na Ukrajině se dotýká každého z nás.
Podobně jako při vypuknutí pandemie koronaviru,
jsme také nyní zahlceni zprávami, ze kterých jde hrůza
a strach. Pravidelné sledování válečných zpráv v nás
probouzí také hněv vůči všem, kteří jsou (podle nás) za
současnou situaci odpovědní. Jak strach, tak i hněv jsou
ale emocemi, které bychom měli umět usměrnit, aby
nám nepřerostly přes hlavu.
Je přirozené, že v současné situaci přichází strach, co
bude dál. Strach nás ale nesmí ovládnout do té míry,
abychom zapomínali žít v přítomnosti kvůli neustálým
obavám z budoucnosti. Mnohé věci nedokážeme
ovlivnit a strach nás navíc ochromuje v našem běžném
životě. Ne nadarmo se dá v Bibli najít na každý den roku
výzvu „Neboj se!“ Síla Boží a síla dobra vždycky zůstane
větší než síla ničivého zla. Strach se nesmí stát v našem
životě tím, co určuje jeho směr.

Hněv v nás ukazuje pravdu o tom, že taková malá válka
začíná v nitru každého člověka. Že každý člověk musí
být velmi obezřetný, aby se v něm hněv vůči zjevné
nespravedlnosti nepřerodil do nepřijatelné nenávisti,
která odsuzuje a zabíjí. Musí nám jít o obnovení míru a
spravedlivého řádu světa, a ne o způsobení dalšího zla
a násilí.
Aby to všechno nezůstalo jen prázdnými slovy: zkuste
potěšit ty, kteří mají strach. Přineste jim dobré zprávy
o tom, co se událo ve vašem okolí. Nenechte si po jedné
špatné zkušenosti s lidmi namluvit, že všichni jsou
stejní. Nenechte se strhnout k odplatě, když Vám někdo
ublíží. Nedovolte, aby vás přemohlo zlo, ale přemáhejte
zlo dobrem.
Přeji Vám, abyste i o letošních Velikonocích ve svém
životě poznali, že Ježíš Kristus přemohl moc zla a smrti.
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Již po třetí pro Vaše ratolesti chystáme příměstský tábor v Cítolibech, všechny informace najdete na webu
Městyse Cítoliby. Dotazy klidně volejte, pište. Na programu makáme a bude opět pestrý… K Vašim nejčastějším
dotazům: bydliště v Cítolibech není podmínkou; 4leťáci to zvládnou a spaní není povinné 😊
Miroslava Kacetlová
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Je to až neuvěřitelné, ale po dvou letech to vypadá, že co se
týká možnosti pořádat kulturní akce jsme zase v
„normálu“. Proto i my jsme zareagovali a připravili pro Vás
8. 4. zájezd do divadla Broadway na muzikál „Láska
nebeská“, 9.4. Dětský karneval a Maškarní ples v
Dělnickém domě. V květnu, konkrétně 18. 5. se můžete
těšit a zakupovat vstupenky na Divadelní představení
„Kšanda“ v Dělnickém domě. Vstupenky zakoupíte jako
vždy v kanceláři úřadu městyse Cítoliby. Po dvouleté
přestávce se opět chceme vydat na obecní výlet, uspořádat
koncert v kostele, už nyní se také můžete těšit na tradiční
Svatojakubskou pouť. Na červen chystá pan Karel Rys,
provozovatel restaurace Dělnický dům v zahradě zábavní
odpoledne pro děti a ve spolupráci s ním také
připravujeme hudební festival. Informace k jednotlivým programům najdete na Facebooku, Instagramu a
webových stránkách obce. Doufám, že si z nabídky vyberete a že se opět budeme ve velkém počtu a bez omezení
setkávat.
Miroslava Kacetlová, předsedkyně Komise kulturní a sportovní
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Zveme Vás na:

18.5.2022 od 19 hod v Dělnickém domě
12.6.2022 od 14 hod v zahradě Dělnického domu
25.6.2022 od 15.00 hod v Dělnickém domě
25.6.2022 na fotbalovém hřišti
22.-23.7.2022 zahrada Dělnického domu a náves

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ „KŠANDA“
ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE S KLAUNEM PEPINEM
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
DĚTSKÝ SPORTOVNÍ DEN A VEČERNÍ ZÁBAVA
CÍTOLIBSKÁ SVATOJAKUBSKÁ POUŤ

ZVON JE OPĚT NA SVÉM MÍSTĚ
23. července 2022 jste měli možnost si zrestaurovaný zvon sv. Václava prohlédnout a být přítomni jeho požehnání,
ve středu 27. července 2022 v 9 hodin jste pak mohli být svědky jeho vyzdvižení a umístění zpět do zvonice kostela
sv. Jakuba v Cítolibech. Jednalo se o událost vskutku jedinečnou, která se několik dalších století nebude opakovat.
Abychom se neopakovali – fakta přikládáme přiložením článku, který vyšel 27. dubna 2022 v Lounském Pressu.
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https://sever.rozhlas.cz/do-veze-kostela-v-citolibech-na-lounsku-se-po-oprave-vratil-pamatny-zvon8732767?fbclid=IwAR33tbzJNPo7WCpMfUR4zY5kCNUwIeUozLO8HBs9W1Uk9yOuyH88p-GIr7A
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Roky s 2 či 7 na konci byly na dění v Cítolibech opravdu bohaté a významné, posuďte sami
1492
1562
1587
1602
1652
1687
1722
1727

1732
1752
1757
1772
1777

pro kostel byl ulit první zvon, zasvěcený Panně Marii; v červnu 1942 byl zničen v rámci válečné rekvizice
první písemná zmínka o pivovaru, tvrzi, rybnících a vinicích; soupis poddaných uvádí šestnáct jmen místních sedláků
Jan Hruška z Března slaví na zámku svatbu s Dorotu z Doupova
vyhořelo několik statků; při hašení pomáhali Lounští
od 16. srpna se Brloh znovu stává součástí cítolibského panství
počátkem roku zemřela Markéta Blandina
na věži kostela jsou hodiny
první plánek cítolibské návsi; místodržitelství tehdy uložilo vrchnostem a
královským městům vypracovat nákres, jenž by podchytil vzdálenost
židovských obydlí od kostelů; stojí už vodárenská věž
Jan Jáchym Pachta nechal opravit část zámku a hospodářské objekty s
nim související, poškozené ohněm
narodil se Jakub Lokaj
na konci listopadu vpadli do vsi pruští vojáci; nechali se na zámku hostit a vybrali větší finanční obnos; Prusové do vsi
přišli ještě v letech 1759, 1760 a 1762, obyčejně zabavili koně, vystříleli ptáky v bažantnici a vybrali výpalné
obec zasáhla vlna hladomoru, na kterou zemřelo asi čtyřicet osob
podle soupisu kaplí, soch a křížů v jednotlivých farnostech litoměřické diecéze pochází z roku 1777 původní cítolibská
plastika svaté Barbory; tehdy stála při cestě na Chlumčany za bažantnici
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1797 v červenci prodal Arnošt Karel Pachta přes nesouhlas svých příbuzných panství Cítoliby a Divice baronovi Jakubu
Wimmerovi
1812 František Karel Wolf vytváří první zobrazení Cítolib
1832 od poloviny července do 10. srpna řádila v obci epidemie cholery, která si vyžádala 41 obětí
1852 obec zahájila splacení výkupu z roboty a farního desátku; sbírka na opravu staršího trojičního sloupu vynesla 58
zlatých
1872 dokončeno spláceni náhrady za robotu
1882 zbořena kostnice a ohradní zeď kolem kostela
1887 dokončena stavba školy podle projektu Th. Brože; s vyučováním se
začalo 25. září; ustaven místní odbor Národní jednoty severočeské
1907 kníže Schwarzenberg nechává ve Vídni opravit plastiky ze zámecké
zahrady a pak je umísťuje do svého zámku Neuwaldegg
1912 v poli mezi Cítoliby a Louny se 28. července se svým jednoplošníkem
vznesl aviatik Evžen Čihák z Pardubic
1922 založeno elektrárenské družstvo
1927 obecní volby vyhráli národní demokraté; před zámkem byl
umístěn pomník padlým v I. světové válce
1947 na MNV začíná jednání o novem vodovodu; postavena hasičská zbrojnice pod kostelem; Sokol koupil pozemek hřiště
1957 otevřeno kino
1962 buduje se místní vodovod, první voda protekla kohoutky již 1. prosince 1962; voda byla zavedena asi do dvou set
domů, tento den šli občané ve slavnostním a veselém průvodu s hrnci, konvemi, vědry, voznicemi, se vším, čím dříve
vodu nosili a vozili od Barborky domů
1967 na zámku byl zabílen celý zrcadlový sál včetně nástropní fresky i maleb po stěnách; uprostřed obce se počátkem roku
objevila veřejná telefonní budka; začala výstavba veřejné knihovny vedle Dělnického domu; v Brloze byla dokončena
vodní nádrž a v letních měsících se hojně využívala jako koupaliště
1977 ve druhé polovině roku zahájena výstavba mateřské školy v ulici Boženy Němcové
1992 11. prosince se konala ustavující schůze správního výboru Nadace Karla Blažeje Kopřivy, jejímž zřizovatelem je obec
Cítoliby; téhož dne udělilo zastupitelstvo čestné občanství cítolibskému rodákovi, hudebnímu skladateli a
muzikologovi Zdeňku Šestákovi.
1997 Myslivecké sdružení opravilo a zesílilo hráz rybníka v bažantnici; Místní sbor dobrovolných hasičů vyjel na pomoc
povodněmi zasažené obci Troubky, také proběhly oslavy 120. výročí jeho založení; nákladem necelých 128 tis. Kč byl
přemístěn morový sloup Nejsvětější Trojice od křižovatky ulic Chlumčanská a Lounská k rybníku na Tyršovo náměstí
2002 v dubnu byla otevřena výdejna léků v Lounské ulici; zprovozněna cítolibská webová stránka; 11. září podepsána
smlouva na prodej cítolibského zámku za pět milionů korun; 12. září byla zbourána stará hasičárna
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2007 schváleno sloučení Základní školy a Mateřské školy Cítoliby v jednu organizaci; 19. května se konaly oslavy 120. výročí
založení školy, která se řadí mezi nejstarší na okrese
2012 proběhla celková rekonstrukce Dělnického domu a 24.11. jeho slavnostní otevření; 19. března se dožila 100 let
cítolibská občanka Marta Mucsková
2017 15. dubna se konala historicky první svatba v novodobých dějinách městyse, do konce roku oddal starosta další tři
páry; zmodernizovány webové stránky městyse; vlivem sucha a velkých veder došlo k poklesu hladiny rybníka
v bažantnici o cca 50 cm a nedostatku kyslíku, což zapříčinilo velký úhyn ryb o hmotnosti cca 300 kg; 18. srpna
uděleno městysu ocenění Modrá stuha za společenský život v soutěži Vesnice roku 2017 Ústeckého kraje; na
fotbalovém hřišti instalována automatická závlaha
Nejen o těchto událostech se dočtete v publikaci Cítoliby, kterou je možné zakoupit v kanceláři Úřadu městyse Cítoliby za 250,- Kč.
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Co se koná každou neděli od 13,00 v hasičské zbrojnici? ...

ALBUM
BROKOLICE
DÁVKA
FARÁŘKA
GRAMATIKA
KOSTIČKA
NAHRÁVKA
NORMA
PLÍCE
PŘÍKRM
PRŮKAZKA
ROUŠKA
SLUPKA
ŠPÍNA
ZKOUŠEČKA
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AUTOŠKOLA
CEMENTÁRNA
DEMONTÁŽ
FORMACE
IMPLANTÁT
MASOKOMBINÁT
NÁKLAD
OPICE
PRAČKA
PRŮDUCH
RAKETOPLÁN
ROZHLAS
SOPKA
TAJENKA
ZKRATKA
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Redakce Cítolibského zpravodaje Vám přeje …
Obdoba vosy, nebo sršně
Pokrývka hlavy
Severský přežvýkavec
Orgán v těle
Pokrývka hlavy
Ženské jméno začínající na X (dlouhá varianta)
Lidově „obývací pokoj“
Materiál získaný odřezáním kůry dubu
korkového
Násep
Živočich s dlouhým krkem
Místo, kde se vaří, nebo připravují jídla
Slovní výraz pro písmeno „Y“
Oděv zejména po koupeli
Produkt včel
Kyselý a žlutý plod
Zvíře s domovem stále u sebe

Vyluštili jste správně tajenky v minulém čísle?
Tradiční štědrovečerní večeří v Česku je … KAPR S BRAMBOROVÝM SALÁTEM.
Podle pověry každý, kdo celý den až do Štědrovečerní večeře nebude jíst maso, uvidí … ZLATÉ PRASÁTKO.
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… OMALOVÁNKY NEJEN PRO NEJMENŠÍ …
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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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Vydává a tiskne Úřad městyse Cítoliby, neprodejné, evidenční číslo MK ČR E 23272, náklad 450 výtisků, vychází 4x ročně zdarma, určeno občanům Cítolib.
Redakční rada: Petr Jindřich, Miroslava Kacetlová, Blanka Hejlíková. E-mail: zpravodaj@obec-citoliby.cz

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 20.6.2022, 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.
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