24. ročník, číslo 2/2020, vydáno 30.6.2020

„Písemné“dějiny Cítolib začínají 22. dubna 1325. Onoho dne vydala kancelář devětadvacetiletého českého krále
a lucemburského hraběte Jana listinu, v níž panovník lounským měšťanům zaručil držbu jejich nemovitostí v
Cítolibech. Listina, která se zachovala jen v opisu, je nezvykle krátká a má trochu zvláštní obsah. Především
konstatuje, že Cítoliby jsou vesnici, patřící králi. V další pasáži panovník slibuje, že ji nikomu neprodá, ani nedaruje.
Připouští nicméně možnost, že by ji mohlo koupit samotné město Louny nebo po částech jeho měšťané. Zároveň
zpětně Lounským schvaluje veškeré nákupy zde učiněné.

Cítoliby samozřejmě nevznikly v roce 1325. Datum první písemné zmínky je vždy věcí náhody – obyčejně bývá
spojena s nějakým právním aktem. Navíc se o něm musel učinit zápis, který se dochoval do našich dnů. Má se za
to, že Cítoliby vznikly jako komorní ves někdy koncem 13. století, možná i nedlouho poté, co v 60. letech Přemysl
Otakar II. založil Louny. Ke vzniku Cítolib mohlo dojít tak, že zemští úředníci povolili skupině lounských měšťanů
založit na sousední královské půdě menší sídliště s vlastni samosprávou.
Čerpáno z nového vydání knihy Cítoliby, která je doplněna i o tzv. novodobou historii. KNIHU MŮŽETE KOUPIT V KANCELÁŘI ÚŘADU MĚSTYSE ZA 250,- KČ
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Vážení čtenáři,
přinášíme Vám nové číslo Cítolibského zpravodaje. Máme za sebou období, které nám všem
přineslo spoustu omezení, změn, snad i poznání, co vše se může stát a co vydržíme. Děkujeme
všem, kteří se zapojili do pomoci při šití roušek, nakupování, péči o seniory a dalších činností
spojených s nouzovým stavem. Děkujeme, že jste dodržovali pravidla, což určitě přispělo k
tomu, že v Cítolibech nemáme žádného občana, nakaženého „Covidem“. Postupně se můžeme
vracet do běžného života, proto Vám přejeme hodně zdraví a příjemně strávené léto dle Vašich
představ – v tomto čísle najdete i naše tipy na výlety.
Redakční rada
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Vážení spoluobčané, po rozvolnění situace se opět navracíme do zajetých „kolejí“ a tak uvádíme pár informací,
které by Vás mohly zajímat:
Vyzýváme tímto občany, kteří dosud
Obědy pro seniory v období uzavření provozu Školní kuchyně
neuhradili poplatky za psy a svoz
při ZŠ a MŠ od 20.7.do 14.8.2020 zajistí Restaurace Dělnický odpadu, aby tak učinili nejpozději do
dům. Obědy si můžete objednat v kanceláři úřadu městyse na
31.8.2020.
č. tel. 415 691 134. Ceny: hlavní jídlo 84,- Kč, polévka 26,- Kč.
Cítolibská pošta je otevřena
Rozvoz pro seniory je zajištěn.
ve všední dny vždy
Úřad městyse Cítoliby má opět úřední dobu pro veřejnost
od 8 do 11.15 a od 14 do 16.45 hod.
každé pondělí a středu, vždy od 8-12 a 13-17 hodin.
Telefon: 954 243 902

Dělnický dům je do 31.8.2020
uzavřen z důvodu rekonstrukce.

Místní knihovna Cítoliby má otevřeno každé pondělí od 16 do 18
hodin a každý čtvrtek od 15 do 18 hodin. V srpnu bude jako každý
rok uzavřena. Klub 6-99 začne fungovat až od září 2020.

Zaměstnanci Městyse Cítoliby od března do června tohoto roku kromě běžného provozu
zajišťovali výdej ochranných pomůcek našim občanům, celkem jsme vydali: 154 kusů dezinfekce, 160
párů jednorázových rukavic, 20 respirátorů a 692 roušek a ústenek (506 šitých ústenek a 186
jednorázových roušek).
Jednorázové ochranné pomůcky jsme obdrželi od Ústeckého kraje.
Celkem 627 kousků šitých ústenek různých střihů, barev i velikostí nám dodaly:
Pavlína Trkovská, Jana Poništová, Eva Bednárová, Blanka Hejlíková, Růžena Vorudová,
Martina Sasková, Andrea Hotová, Marcela Rybáková, Dagmar Rybková a Irena Formánková.
Všem patří naše společné poděkování a vděk.
Zájemci si stále mohou ochranné pomůcky v kanceláři úřadu vyzvednout.
-2-
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V tomto čísle Vám chceme přiblížit práci našich zaměstnanců na vzhledu a údržbě městyse. V současné době máme
na tomto úseku tři stálé zaměstnance a tři zaměstnance dotované z projektů Úřadu práce. Všichni při své práci
využívají techniku městyse a pracovali v plném nasazení i po celou dobu nouzového stavu, protože obec se sama
neuklidí. Nemají však na starosti jen úklid a sekání trávy, ale i zvelebování naší krásné obce – provádějí opravy
zdí, budují parkovací plochy, zajišťují květinovou výsadbu a její zálivku, starají se o technický stav dětských prvků
a ostatního drobného mobiliáře, čištění chodníků i místních komunikací od plevele. V zimním období je pak největší
pracovní náplní zajištění schůdnosti místních komunikací a chodníků, prořez a kácení zeleně a vnitřní opravy
budov. Pracovníci údržby nám pomáhají i s přípravami stolových úprav, drobnými opravami a úklidem Dělnického
domu. Součástí jejich práce je i sekání soukromých pozemků starším občanům a dovoz materiálu multikárou.
Nyní máme období, kdy díky dostatečné vláze roste vše zelené závratnou rychlostí. Naše kapacity jsou ale omezené
počtem pracovníků i techniky, proto mějte trpělivost – obec musíme „posekat“ celou a v postupu prací již máme
léty osvědčený postup. Pro srovnání: běžně v tuto dobu sekáme ves podruhé, letos již potřetí.
Velmi bychom ocenili, kdybychom se nemuseli tolik soustředit na každodenní sběr odpadků a „dotřiďování“
odpadů ve sběrných místech, to nám každý den zabere téměř dvě hodiny práce. Nemluvě o tom, že se stále najdou
tací, co mají pocit, že vše hezké musí zničit – jako například minulý pátek truhlíkovou výsadbu na křižovatce.

březnová údržba před budovou školy a na hřbitově
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v dubnu jsme na rybník na návsi vysadili lekníny darované Milošem Rosenbaumem a již nám kvetou, stejně tak i kosatce na břehu

další tři dětské prvky mají novou dopadovou plochu

zbudování parkovacích míst u vodárny na Tyršově náměstí

tvoříme broukoviště – prosíme nevstupovat !!!
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v celé obci máme letní výsadbu, nově i u kaple sv. Apolonie
oprava hřbitovní zdi

výroba nového zábradlí po dopravní nehodě

V poslední době se bohužel množí případy drobného vandalismu: poškozování stromů, strhávání a poškozování informačních cedulí, ničení laviček a
upravených prostor. Buďme pozorní a nenechejme si ničit společný majetek - ničení obecního majetku je trestné !!!
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NOVINKA: TŘÍDĚNÍ BATERIÍ
V kanceláři Úřadu Městyse Cítoliby si můžete vyzvednout krabičku na domácí třídění a
skladování použitých baterií. Sběrná místa: kancelář úřadu, MŠ a ZŠ Cítoliby.

TŘÍDĚNÍ DO BAREVNÝCH PYTLŮ

V kanceláři Úřadu městyse Cítoliby bezplatně vydáváme občanům zapojeným do systému svozu odpadu v obci
pytle na tříděný odpad. Naplněné pytle odkládejte kdykoli ke vchodu do Sběrného dvora v Cítolibech, v žádném
případě je neodvážejte do Loun!
Děkujeme

žlutý pytel na SMĚSNÉ PLASTY
patří sem:
veškeré vymyté kelímky od jogurtů,
másel, salátů apod., láhve a kanystry
od drogerie, plastové hračky,
polystyren, kbelíky, apod., prostě vše,
co je vyrobeno z plastů včetně
igelitových (polyethylenových) a
mikrotenových obalů
nepatří sem:
znečištěné plasty, plastové obaly se
zbytky barev, olejů, léčiv a potravin

oranžový pytel na NÁPOJOVÉ
KARTONY (Tetra Packy)

patří sem:
krabice od džusů, mléka, vína
apod.
nepatří sem:
ostatní papírové nebo plastové
krabice
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šedý pytel na KOVOVÉ OBALY
patří sem:
plechovky od nápojů, použité
spreje, osvěžovače vzduchu,
konzervy, zátky od skleněných
lahví, plechová víčka, veškeré
menší kovy
nepatří sem:
ostatní nekovový odpad
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Prosíme dodržujte tyto pokyny při třídění odpadů. Pokud budeme neukáznění a budeme do nádob a pytlů
na tříděný odpad vhazovat to, co do nich nepatří, pak veškeré třídění nebude k ničemu, odpad se bude muset
odstranit jako komunální, a nakonec se ještě prodraží.
takto to vypadá, když netřídíte správně:

Pokud nechcete třídit správně, raději netřiďte vůbec
a zaplaťte si větší popelnici či četnější svoz!!!
Omezujete tím ostatní, kteří dodržují pravidla. Děkujeme
Sběrný dvůr za Ocelokolnou v ul. Malíře Sochora
každou středu od 17 do 18 hodin
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.
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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:
DUBEN:

Dagmar Matějovská
Marie Trenklerová
Eva Pokorná
Jaroslav Vovčička
Vlasta Jonáková
Antonín Válek
Michal Čonka
Jaroslav Ságl

KVĚTEN:

Jaroslav Grundza
Vlasta Parmová
Jaroslava Čečetková
Stanislav Hádek
Irena Borlová
Vlasta Martinovská
Jiří Makarius
Petr Koubek
Alena Němcová
Miroslava Šedivá

ČERVEN:

Zdeňka Bártová
Dagmar Jechová
Edita Podušková
Věra Soukupová
Marie Jindřichová
Miloš Minařík
Olga Hryčovinyová

Redakční rada jim přeje hodně zdraví a štěstí do dalších let.
NEJČASTĚJŠÍ KŘESTNÍ JMÉNA CÍTOLIBSKÝCH
MUŽŮ
36x Jiří
35x Jan
29x Petr

Máte-li zájem o zveřejnění gratulace
k jubileu nebo vzpomínku, můžete
kontaktovat redakci.

ŽEN
23x Jana
20x Eva
19x Kateřina
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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:
- nejdříve přesunuli na září a následně vzhledem ke
na svém 12. zasedání dne 28. května 2020 schválili zrušení dotačního titulu i zrušení Her MLP v roce 2020,
Účetní závěrku městyse Cítoliby a Závěrečný účet a vyjádřili souhlas s pořádáním Her MLP v roce 2021.
městyse Cítoliby, včetně zprávy o výsledku - schválili zařazení Městyse Cítoliby do území působnosti
přezkoumání hospodaření za rok 2019 bez výhrad.
MAS SERVISO v programovém období 2021-2027.
13. veřejné zasedání se koná v pondělí 29.6.2020 - se průběžně seznamovali s aktuálním děním
v budově školy.
v Základní škole a Mateřské škole Cítoliby, schválili její
Účetní závěrku za rok 2019 a refundaci nákladů na
RADNÍ:
se ode dne posledního vydání zpravodaje sešli celkem zdravotní středisko za rok 2019.
osmkrát a na svých zasedáních mimo jiné:
- schválili bezúplatný převod osobního automobilu
- schválili příspěvek Nemocnici Slaný ve výši 10 tis. Kč a
Nemocnici Žatec ve výši 10 tis. Kč.
- schválili částečné snížení nájemného v Restauraci
Dělnický dům v měsících březen, duben a květen 2020.
- schválili úhradu spoluúčasti městyse Cítoliby ve výši 28
tis. Kč na pořízení 21 kusů kompostérů. Tyto jsme
společně s dalšími 30 kompostéry pořízenými
z vlastních prostředků městyse vydali občanům dne 18.
května.
Nissan Patrol pro Jednotku SDH do majetku městyse a
- schválili zrušení pořádání letošního ročníku Cítolibské vyvěšení záměru na prodej RZA Lada Niva, nejvyšší
svatojakubské pouti a vzali na vědomí informace o nabídce, nejméně však 40 tis. Kč.
kulturních a sportovních akcích v obci.
- schválili zadání plnění veřejné zakázky malého
-9-
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rozsahu na stavební práce k akci „Oprava komunikace
ul Boženy Němcové II. etapa“ společnosti EKOSTAVBY
Louny s.r.o. a to za podmínek uvedených v jeho
předložené a hodnocené nabídce za celkovou
nabídkovou cenu 2,9 mil. Kč.
- vzali na vědomí informaci KÚÚK o zrušení dotačního
programu a schválili
realizaci Opravy sloupu
Nejsvětější trojice v
Cítolibech z vlastních
prostředků městyse a
zadání opravy Radomilu
Šolcovi za cenu 198 tis. Kč.
- schválili zadání prací na
opravách sálu DD,
dodatečné horizontální
izolace a malování
společnosti
Lounská
stavební s.r.o. za celkovou
cenu 459 tis. Kč.
- vzali na vědomí informaci
SFDI z 11. května o
neschválení příspěvku na akci "Výstavba lávky Cítoliby",
pracujeme na úpravě žádosti a jejím druhém podání.
Nejen v této souvislosti proběhla jednání se zástupci
ŘSD, které starosta mimo jiné informoval o potřebě
opravy povrchu a zábradlí chodníku do Loun. Dalším
bodem jednání s ŘSD byl i provoz přes obec v době prací
D7 (zejména obava ze zvýšeného provozu ve směru na

Rakovník), postupné napojování na již hotové úseky a
předpoklad zrušení sjezdů cca za tři roky. V současné
době je již vysoutěžen dodavatel, se kterým podepíší
smlouvu po vypořádání všech majetkových vztahů k
dotčeným pozemkům.
- schválili zadání plnění veřejné zakázky malého
rozsahu na akci „Cítoliby dopravní
automobil“
společnosti Auto Trutnov
s.r.o. za vozidlo Ford Transit
za celkovou nabídkovou
cenu 1,3 mil. Kč.
- průběžně schválili úpravy
rozpisu rozpočtu letošního
roku.
udělili
příslib
spolufinancování projektu
zbudování víceúčelového
hřiště z dotačního
programu ČEZ Oranžové
hřiště ve výši 500 tis. Kč a
pověřili ekonomku a
správkyni rozpočtu jejím zahrnutím do návrhu
rozpočtu městyse na rok 2021.
- schválili příspěvek Městu Louny ve výši 30 tis. Kč na
provoz lékařské pohotovostní služby.
- schválili zadání zhotovení veřejného osvětlení v ul. B.
Němcové navazující na II. etapu rekonstrukce ulice
společnosti Makarius Elektroslužby s.r.o. 229 tis. Kč.
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Obrovské poděkování členkám sociální komise za odvahu
a úžasnou vstřícnost, projevenou po celou dobu
mimořádných opatření, která jsou, doufejme, již pouhou
minulostí, tím, že ať již osobně předávaly jubilantům věcné
dárky nebo jen přáníčka k významným narozeninám –
konkrétně Hana Bischoftová, Jitka Gregorová, Jitka
Wasserbauerová a v neposlední řadě Eva Parkmanová,
která výše jmenovaným připravuje podklady.
Současně ještě jednou děkujeme i všem, kteří se podíleli na
šití roušek, ale i těm, kteří je spolu s dalšími ochrannými a
desinfekčními prostředky rozdávali – jmenovitě byli

uvedeni v minulém čísle zpravodaje. Po vzájemné dohodě
s panem starostou jsme se rozhodli uspořádat „společné
posezení“ s osobním poděkováním.
Z důvodu vyhlášení nouzového stavu bylo v dubnu zrušeno
tradiční - Vítání občánků. Dovolte nám tedy, abychom vás
pozvali na náhradní termín – 12. září 2020, kdy se komise
rozhodla přivítat občánky narozené od dubna 2019 do
července 2020 – osobní pozvánky budou doručeny
rodičům dětí v srpnu 2020.
za sociální komisi předsedkyně Lenka Hronková

V průběhu května jsme zahájili práce na opravě sálu a
předsálí Dělnického domu: lakýrníci provedli opravu
nátěru oken do ulice Zeměšská (zde jsou sluncem nejvíce
namáhány), dělníci „otloukli“ omítky do výše oken,
specializovaná firma provedla chemické injektáže zdiva
pro zamezení vzlínání vlhkosti a po nutné technologické
přestávce budou zdi nově nahozeny a vyštukovány

sanační omítkou. Celý sál, vč. zázemí vymalujeme a na
závěr proběhne oprava podlahy hlavního sálu, vč.
zbudování „větracích“ šachet pro zamezení vzlínání
vlhkosti do podlahy. Zde také pomáhají naši zaměstnanci,
protože nemáme prostor, kam bychom uložili stoly a židle,
musí je průběžně podle postupujících prací stěhovat. Práce
budou ukončeny do 31. srpna.
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V úterý 19. května jste mohli před naší knihovnou vidět
auto České televize. Natáčel se zde medailonek naší
knihovnice Růženy Horákové do pořadu „Klíč“, který
vysílala ČT2 10. června a Vy se na něj můžete podívat na
webových stránkách
www.ceskatelevize.cz/porady/1096060107klic/220562221700010/.
„Klíč“ je magazín nejen pro zdravotně postižené a tento
díl byl věnován divadelní hře Analéma v podání
Amatérského divadelního souboru Třetí věk Louny
(funguje již od roku 2008) a jeho členkou je i naše
knihovnice.
Citujeme z webu ČT: !Analéma je označení pro dráhu
Slunce. Přestože se pohyb Slunce po obloze jeví na první

pohled jako jednoduchý, ve skutečnosti tomu tak není.
Podobné je to se životem člověka. Kdy je člověk starý? Kdy
by měl začít bilancovat? Která životní rozhodnutí byla
osudová? Nad vlastním životem a těmito otázkami se v
divadelní hře Analéma zamýšlí sedm starších žen, které i
přes svůj věk a zdravotní omezení, žijí plným životem. Nyní
se však náhle objevila epidemie koronaviru. Jak stav nouze
ovlivnil jejich život? Jak překonat těžké období, na které
nebyly připraveny? A v neposlední řadě, jak žít v izolaci,
nezlenivět a nevzdávat to? Odpovědi na tyto otázky
budeme hledat jak s aktérkami divadelní hry Analéma, tak
s ředitelkou pražského Gerontologického centra
doktorkou Ivou Holmerovou a s předsedou Národní rady
pro zdravotně postižené Václavem Krásou.“
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Vzhledem k tomu, že s přicházejícím letním
počasím mnoho z Vás začíná chodit na
procházky se psy žádáme všechny občany, aby
po svých čtyřnohých mazlíčcích uklízeli jejich
výkaly. Jak jsme zjistili, tak i přes poskytnuté
papírové sáčky rozmístěné na mnoha místech v
obci je občané stále nevyužívají. Pokud by se
situace nezlepšila, přikročíme k variantě
pokutování, a to až do výše 1000 kč na místě a
v přestupkovém řízení až 20 000 kč … což

bychom velice neradi. Také bychom vám rádi
poděkovali za to, že jsme spolu překonali několik
náročných měsíců, kdy s námi většina z Vás
naprosto skvěle spolupracovala a chápala
vážnost situace. Věříme, že následující měsíce už
bude jen lépe, a proto se spolu nyní zaměřme na
zlepšení udržování pořádku v obci ať se nám tu
dobře žije.
Děkujeme OP Cítoliby
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Již řadu let informujeme čtvrtletně naše občany o dění
v našem sportovním klubu. Situace, která nás všechny
počátkem jara překvapila, byla něčím, co jsme ještě
nikdo nezažil. To, jak se dosud neznámá epidemie
projevila v našich životech, v práci a celé společnosti,
bylo něco nového, neznámého. Samozřejmě se to
odrazilo i ve sportu, a to od nejvyšší světové úrovně až
po kluby jako je náš.

stadionu jsme porazili Chlumčany 5:2 a na Peruci jsme
po slabším výkonu prohráli 2:5. Na našem hřišti hrála
mladší i starší přípravka s mužstvy SEKO Louny. U
našich nejmladších se musíme trochu zastavit.

Na tréninky v úterý a ve čtvrtek chodí pravidelně okolo
45 dětí. Když ke každému malému hráči přiřadíme
jednoho nebo oba rodiče a někdy nechybí ani děda s
babičkou, tak musíme říci, že to tam žije a je to pěkný
cvrkot.

Soutěže ve stolním tenisu odehrály 3 kola a byly
ukončeny. A mužstvo se nakonec udrželo v KP II a
mužstva B a C budou po zahájení na podzim hrát v OP
I a OP II. Popřejme našim hráčům, aby v novém ročníku
dosahovali ještě lepších výsledků.
Sportovní život na našem hřišti se rozjel zhruba před
měsícem. Soutěže byly ukončeny bez dohrávání jarní Co nás čeká v období prázdnin? 4. července se hráči A a
části. Hráči A a B mužstva sehráli tři přípravná utkání. B mužstva zúčastní turnaje v Chožově. 1. srpna se bude
23. května vyhráli na hřišti Chožova 5:4, na domácím konat turnaj starých gard, který bude večer zakončen
- 14 -
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společenskou zábavou, na kterou jste všichni srdečně
zváni. 29. srpna bude sportovní rozloučení s
prázdninami, které je pořádáno pro naše nejmenší jako
náhrada za MDD, který se nemohl konat.
Závěrem ještě zmíníme přípravu na získání dotace od
ČEZu na výstavbu sportovního hřiště s umělým
povrchem o velikosti 40x20 m za brankou. Vzhledem k
tomu, že naše finanční prostředky by nestačily,

požádali jsme radu obce o spolufinancování. Pro SK
byla schválena částka 500 tis. Kč, za což orgánům obce
děkujeme a věříme, že se akce podaří a bude dalším
krokem pro zkvalitnění sportovního
vyžití v obci. Ještě pro upřesnění,
jde o tzv. " Oranžové hřiště ".

Od 3. ledna do 12. března
probíhaly tréninky mladých hasičů
částečně v hasičské zbrojnici a
sportovní část probíhala
v tělocvičně místní školy. Slibnou nadcházející

2. března proběhlo preventivní a vzdělávací setkání
citolibských hasičů s dětmi ze Základní školy
Přemyslovců v Lounech, akce byla zaměřena na ukázku
hasičské výstroje a výzbroje, praktické ukázky činnosti
při zásahu a činnost v rámci požární prevence.
3. března dorostenky vyrazily do kina na film „V SÍTI“ o
zneužívání dětí na internetu.
Od 27. dubna do 3. května se v rámci dobrovolnické
činnosti Covid-19 spojené s distribucí obálek s
ochrannými pomůckami seniorům v Lounech na
základě spolupráce s městem Louny
do akce zapojilo celkem 35
dobrovolníků z nichž 24 bylo přímo
členů SDH Cítoliby (12 dospělých a 12
mládež) a 11 přátel a podporovatelů
SDH Cítoliby (8 dospělých a 3
mládež).

tréninkovou a sportovní činnost jsme museli ukončit
12. března v souvislosti s mimořádným opatřením
Covid-19, kdy byly ukončeny veškeré sportovní a
kulturní aktivity a bohužel i výrazně omezena spolková
činnost.

Výbor SK Cítoliby
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V čase mimořádných vládních opatření se našel také
čas na opravu překážek – vedoucí mládeže Jan Němec
svépomocí opravil žebřík pro štafetu CTIF a vyrobil
elektrické nástřikové terče pro soutěže v požárním
útoku. V tomto směru bychom chtěli poděkovat Ing.
Malínkovi a jeho truhlářské firmě MARST za bezplatné
poskytnutí materiálu pro opravu hasičských překážek
a Karlu Langovi z SDH Obora za pomoc se zapojením
elektroinstalace nástřikových terčů.
13. května byly opět zahájeny
tréninky žáků a dorostu, kdy se
mládež připravuje v rámci
řádných i mimořádných
trénincích na první kolo Stimax
cupu pořádaného 21. června v Ústí nad Labem a
okresní soutěže mladých hasičů v požárních dvojicích a
požárním útoku konané 27. června 2020
v Domoušicích. Díky úzké spolupráci s SDH Obora byla
domluvena možnost tréninků na jejich sportovišti
v Oboře, které umožňuje efektivnější trénink a
atletickou průpravu.

17. června starší žáci navštívili v Lounech putovní

expozici muzea československých legií – Legiovlak.
Jedná se o projekt Československé obce legionářské,
který je věrnou replikou legionářského vlaku z období
let 1918–1920, kdy na Transsibiřské magistrále v
Rusku probíhaly válečné operace československých
legií. Vlak křižuje od května 2015 celou Českou
republiku a třetí červnový týden přijel i do Loun.
Od 19. do 20. června proběhla rozlučka mladších,
starších žáků a dorostu SDH Cítoliby. V rámci
rozlučkového pátečního odpoledne děti soutěžily v
netradičních hasičských disciplínách, poté přespaly v
hasičárně. V sobotu po snídani byl plánový výlet na hrad
do Jimlína, ale z důvodu deštivého počasí místo výletu
navštívili mladší žáci kino Svět v Lounech a starší žáci v
zázemí hasičské zbrojnice hráli Hasičské aktivity. Od
16:00 hodin se v hasičské zbrojnici konalo setkání a
přátelské posezení členů SDH Cítoliby.

21. června se celkem 24 závodníků SDH Cítoliby
zúčastnilo prvního kola STIMAX Cupu 60 a 100 m
překážek v Ústí nad Labem, kde v kategorii: mladší
chlapci 6-8 let se Václav Slavík umístil na 10. místě a
Václav Wasserbauer na 11. místě ze 17 soutěžících, v
kategorii mladší dívky 9-11 let se Adéla Pšegrocká
umístila na 9. místě, Blanka Kociánová na 10. místě a
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Kateřina Piklová na 28. místě z 39 soutěžících. Dále v
kategorii starší dívky 11-15 let se Lucie Viktorie
Šponiarová umístila na 19. místě z 44 soutěžících, v
kategorii starší chlapci 11-15 let se Jan Gras umístil na
28. místě, Matěj Wasserbauer na 29. místě, Matěj Ulrich
na 34. místě, Marek Herzog na 35. místě, Zbyněk Šesták

soutěžících. V kategorii dorost dívky 17+ a ženy se
Daniela Vernerová umístila na 4. místě, Barbora
Halamová na 14. místě, Markéta Posledníková na 16.
místě a Eliška Vrbová na 18. místě z 32 soutěžících. v
kategorii dorost chlapci 17+ a muži se Daniel Vrba
umístil na 10. místě, Jakub Mrvík na 16. místě a Filip
Renč na 17. místě z 34 soutěžících.
V současné době dorostenky připravují pod vedením
M. Kacetlové Cítolibský obecní tábor, který se koná od
7. do 10. července a kde budou jako instruktorky.
Roman Wasserbauer, starosta SDH Cítoliby

na 40. místě, Petr Vlasák na 41. místě, Jan Zeisek na 51.
místě, Marek Todt na 54. místě a Vojtěch Wasserbauer
na 57. místě z 63 soutěžících. V kategorii dorost dívky
13-16 let se Kateřina Taťána Šponiarová umístila na 14.
místě z 25 soutěžících. V kategorii dorost chlapci 13-16 Výjezdová činnost JSDHO Cítoliby za období od 1. ledna
let se Ondřej Žovinec umístil na 10. místě ze 17 do 20. června bylo celkem 13 výjezdů: 7 požárů, 3
dopravní nehody, 2 technické zásahy, 1 planý poplach.
Technické zásahy byly likvidace obtížného hmyzu
v Cítolibech na dětském hřišti v blízkosti dětské lanovky
na Tyršově Náměstí. Jednotka 16. června převzala za
bezúplatný převod vozidlo RZA NISSAN PATROL který
nahradí TA NIVU.
Vladimír Oliva, velitel JSDHO Cítoliby
- 17 -
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Pořadatel: Miroslava Kacetlová, Škroupova 406, Cítoliby, IČ: 46800743
Místo konání: Základní škola Cítoliby, Tyršovo nám. Cítoliby, Termín: 7.-10.7.2020
PROGRAM:
Úterý: seznámení, poznáváme Cítoliby – vycházka
s kvízovými otázkami 1. část, oběd s odpočinkem,
poznáváme Cítoliby – vycházka s kvízovými otázkami
2. část, hřiště
Středa: celodenní výlet Praha (autobusem) – návštěva
výstavy „Večerníček slaví narozeniny v ČT“ a Muzea
fantastických iluzí
Čtvrtek: cvičení – joga, společné hry a tvoření, oběd
s odpočinkem, Branné odpoledne - hasiči, záchranáři,
policie, psi, SPÍME VE ŠKOLE !!!
Pátek: úklid po spaní, cvičení – joga, tvoření, malování
na obličej, hřiště,

V případě nepříznivého počasí máme pro děti vždy
náhradní program.
Kdo s Vás byl u věžních hodin? Vaše děti se tam podívají.
Již nyní chci poděkovat městysu Cítoliby za podporu,
paní ředitelce Jiroutkové za poskytnutí prostor školy a
v neposlední řadě rodičům za důvěru. Velice si vážím
toho, že jste se rozhodli svěřit nám Vaše děti. Doufám,
že naplníme Vaše očekávání a letošní „O“ ročník
nebude poslední. Všechny (vedoucí tábora a moje
holky instruktorky – mladé hasičky) už se na děti
těšíme. V příštím čísle Vás budu informovat o tom, jak
to všechno dopadlo…když přežiju 😊
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Období posledních měsíců nepatřilo k
bezproblémovému, a přesto jsme nesnadnou situaci,
před kterou jsme byli všichni postaveni zavládli a měli
jsme možnost se na konci května ve škole opět setkat!
Sice nedorazili úplně všichni, ale rozhodně jsme se z
opětovného setkání radovali a vzájemně si projevovali
emoční rozpoložení. Výuku ve škole jsme pojali
s nadhledem a věnovali se spíše projektovému
vyučování, které se mnohdy odehrávalo na školní
zahradě, kde jsme využívali přírodní učebnu… na
čerstvém vzduchu jde všechno lépe!

Den dětí jsme strávili na školní zahradě a slavnostní
dopoledne se odehrávalo ve znamení opékání buřtíků,
her a dovádění. Na závěr nás čekal malý dárek!
Máme radost z opraveného skleníku, ve kterém se bude
jistě dařit křehkým rostlinkám, ať už květinkám či
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zelenině, jež jsme obdrželi sponzorským darem od
Zahrada Cítoliby... děkujeme!
Poslední dny školního roku výuku prokládáme účastí
všech na úklidu tříd, neboť v období prázdnin bude
probíhat výmalba budovy školy i školky a celkově se
chystáme obě budovy zrevitalizovat, aby došlo
k znovuoživení a vzpruze školního prostředí, které
nemusí být vždy jen nudné... prostě chceme, aby se
nám všem tady líbilo!

Vysvědčení jsme předali za účasti pozvaných hostů
v areálu školní zahrady a u této příležitosti jsme se
rozloučili malým dárečkem i s páťáky, kteří odcházejí
na druhý stupeň. Přejeme jim hodně úspěchů a štěstí
na cestě životem!
Všem přejme krásné prázdniny a pohodovou letní
dovolenou!
A děkujeme všem, kteří nás podporují a drží palce... !
Mgr. Jitka Jiroutková – ředitelka školy

Dobrý den vážení čtenáři,
zdravíme vás s dětmi že skoro nové školky... Za dobu
uzavření MŠ se ve školce událo několik změn, co se týče
zkrášlování. Někdo už si stačil všimnout a ten kdo ne,
tak sem klidně přijďte nakouknout. My zaměstnanci, a
hlavně děti jsme moc spokojení a také pěkně
motivovaní, takže se určitě neblížíme ke konci úprav, ba
naopak!...
Velké díky ale nepatří jen zaměstnancům MŠ, kteří se

opravdu snažili školku esteticky vylepšit, ale také
hlavně rodičům a sponzorům, kteří nás v tom nenechali
samotné a pomohli ne tak úplně finančním darem, ale
časem stráveným tady s námi, a především dalším
pracovním zápalem a chutí k tomu našemu tvoření
tady v areálu MŠ.
Dnem 25. května se
otevřela opět brána
naší školky pro děti
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– KONEČNĚ a mohl začít zase zajetý režim, na který tvořili ve spolupráci se školní jídelnou – DĚKUJEME.
jsme všichni už netrpělivě čekali. Po malém rozkoukání Milého překvapení se nám dostalo dne 4. června, kdy se
jsme začali plánovat první větší akci – DEN DĚTÍ, který nám v ranním kruhu jeden z předškoláků postavil a
požádal o ruku svou dlouho týdenní kamarádku
(přítelkyni). Bylo to velice dojemné a okouzlující, v ten
samý den nám bylo oznámeno snoubenci, že by se rádi
vzali ve školce a nejlépe hned v pondělí. Proč ne? A tak
jsme tedy 8. června ve školce uspořádali svatbu, na
kterou (doufáme) ani jeden ze svatebčanů nikdy
nezapomene.
A teď už nás čeká jen prázdninový režim, užíváme si
posledních pár dní s našimi předškoláky, které čeká
další etapa života a připravujeme se na příchod další
nové generace. Tímto vás chceme informovat i o loučení
s předškoláky, které se bude oproti loňským rokům
se konal 1. června v dopoledních hodinách na konat až v srpnu, přesněji 21. srpna v odpoledních
fotbalovém hřišti. Tímto patří velké DÍKY naším hodinách v areálu školky. Určitě jste vítáni a můžete
fotbalovým sousedům za zapůjčení jejich pozemku pro přijít podpořit ty naše mláďátka do další cesty jejich
uskutečnění této akce. Pro děti byla připravena životem.
stanoviště s ne úplně lehkými úkoly, malé občerstvení a Všechny vás moc zdravíme a přejeme vám, celý kolektiv
samozřejmě nemůžeme zapomenout na ohromnou MŠ, užijte si krásné léto a prázdniny.
odměnu v podobě naplněných balíčků, které jsme
Bc. Marcela Zmatlíková, vedoucí učitelka MŠ
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Na začátku roku 2020 jsme prožívali zvláštní
období. V březnu se zastavil čas. Bohoslužby byly
zrušeny, plánované křty odloženy. Od té doby už
ale opatření vlády neplatí, nebo se omezila, a život
jde dál.

bez obřadní síně, bez kostela, za to s upřímnou
modlitbou za přítomnosti pana faráře.
Ovšem, 6. června jsme zažili v našem kostele
událost velmi výjimečnou. Manželské sliby si tu dali
snoubenci Adolf a Adéla. Tvoří spolu se svými dětmi

V Lounech už Páter Machek pokřtil několik dětí a
dospělých, přímo v Cítolibech zatím žádný křest
v letošním roce nebyl. Proběhlo jedno rozloučení
se zesnulým na cítolibském hřbitově. Je to možné

rodinu už delší dobu, a teď jsou z nich
novomanželé. Ten, kdo říká, že svatba je jen papír,
ať to prosím nečte dál. Svatba je totiž hlavně slib.
Slib nejbližšímu člověku, kterého milujete.
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Samozřejmě, že lidé nejsou bez chyb a mnohdy se
to podaří splnit jen částečně, ale to neznamená, že
bychom měli předem rezignovat.
Z celého srdce všichni přejeme novomanželům,
aby jeden druhého měli jako svůj poklad, vzácnou
perlu, jak to říkal oddávající kněz Páter Vít
Machek.
Tato vzácná svatba se konala v kostele sv. Jakuba
po dlouhých 36 letech. Zalistovala jsem v Matrice
oddaných – Cítoliby. V říjnu 1984 je poslední zápis
o svatbě snoubenců Milana a Olgy z Chlumčan,
které jsou k Cítolibům „přifařeny.“ Co se týče
občanů Cítolib, svatba tu nebyla ještě déle.

Naposledy tu oddával Páter František Malý
snoubence Jiřího a Stanislavu 19. září 1981, to je
mezera dlouhých 39 let. Jistěže probíhaly církevní
svatby i v této době, ale většinou v kostele sv.
Mikuláše Lounech nebo v jiných větších chrámech.
Moje dcera si též zvolila katedrálu v Plzni, protože
tam studovala, a chtěla tam i nadále žít. Tak to
bývá, že děti jednou odejdou z rodné vesnice do
světa. Ale pokud se vám mladým zalíbilo tady
v Cítolibech, kniha oddaných je veliká a tlustá.
Jsme teprve na straně 20.
Helena Nejedlá, asistentka děkanství Louny
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Díky „korona situaci“ jsme se naposledy setkali na
Dětském karnevale a Maškarním plese, které se konaly
7. března. Všechny další akce, které již byly
naplánovány jsme museli zrušit nebo přesunout, a že
jich nebylo málo, o tom svědčí přehled, který najdete na
webových stránkách městyse.
Původně jsem doufala, že se to bude týkat pouze akcí
do konce května. Přesto, že vývoj situace začíná
vypadat příznivě, žijeme stále v nejisté době, a právě to
je důvod, proč jsme přistoupili ke změnám a zrušení
akcí až do konce prázdnin.

A právě prázdniny máme před sebou. Spousta z nás je
„naštvaná“, že nemůže k moři. Přitom ani nevíme, kolik
krásných a zajímavých míst máme ve svém okolí. Pro
inspiraci uvádím několik tipů na výlety:
Louny – většinou to co máme nejblíže ani neznáme.
Louny mají nejen krásné historické centrum – navštivte
kostel sv. Mikuláše s unikátním oltářem, vystoupejte na

věž, odkud je překrásný výhled do okolí, lounské
muzeum s častými výstavami, projděte se pod
hradbami... Lounské infocentrum nabízí spoustu
dalších zážitků, které určitě stojí za to:
http://www.louny.eu/cz/zazitky/407/
Tvrz Divice- se nachází v obci Divice, která je skrytá v
malebném přírodním parku Džbán nad údolím
Smolnického potoka. Nejstarší zprávy o Divicích
pocházejí z roku 1318, kdy zde sídlili vladykové Oneš,
Juřík a Vratislav. https://www.tvrzdivice.cz/
Státní zámek Jezeří byl kdysi považován za
nejvýznamnější barokní stavbu v Evropě. Dnes je spíš
známý jako příklad toho, jak se na areálu podepsala
desetiletí ničení. Kdysi honosné sídlo rodu Lobkowiczů
bylo významným kulturním a společenským centrem.
Součástí areálu zámku bylo i unikátní arboretum s
mnoha druhy exotických dřevin, které však bylo z velké
části zničeno kvůli povrchové těžbě hnědého uhlí.
Současný pohled přes zámek do krajiny však za
návštěvu stojí. https://www.zamek-jezeri.cz/cs
Cisterciácký klášter v Osek patří k nejvýznamnějším
památkám Krušných hor. Byl založen ve 12. století
šlechtickým rodem Hrabišiců. Klášter je památkou
evropského významu. Původně byl klášter trojlodní
bazilikou a v 18. století prošel řadou změn.
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http://klasterosek.cz/kontakt/
Státní zámek Stekník patří k nejvýznamnějším
rokokovým stavbám v Čechách, je posazen uprostřed
žateckých chmelnic s nádhernými terasovitými
zahradami italského stylu. V současné době nabízí
zámek 3 prohlídkové okruhy. Poznejte taje
restaurátorského procesu, kterým areál probíhá.
https://www.zamek-steknik.cz/cs
Královské město Žatec je jedním z nejstarších a zároveň
nejlépe zachovaných královských měst u nás. Město je
navíc technickou památkou a příkladem industriální
účelové architektury z konce 19. století. Chcete-li
odhalit tajemství pěstování chmele a vaření dobrého
piva, pak areál "Chrámu chmele a piva je určen právě
vám. https://www.mesto-zatec.cz/
Rozhledna Strádonka s hradištěm byla otevřena v roce
2009. Rozhledna stojí na pozůstatku valu Hradiště
Stradonice. Rozhledna nabízí nádherný výhled na České
středohoří a pokud je příznivé počasí tak uvidíte i
Krušné hory. https://www.autovylet.cz/rozhlednastradonka-a-prvni-letosni-autovylety/
Hrady Českého středohoří Házmburk, Skalka, Oltářík,
Košťálov, Ostrý, Kostomlaty, Kamýk aj. České
středohoří je výjimečnou přírodní podívanou - sopečné
pohoří vysokých kuželovitých kopců a lesů, vinic i sadů.
Ve středověku posloužily mnohé vrcholky středohoří
pro budování hradů a opevnění a dnes jich najdete přes
dvacet. http://www.hrady-ceskeho-stredohori.cz/
Přírodní park Džbán Panenský Týnec, Brloh, Divice,

Kroučová, Pravda, Kounov, Dolní Ročov aj. Křídová
tabule Džbánu, zdvižená tektonickou činností vysoko
nad okolní krajinu, je rázovitou oblastí strhujících
historických záhad a objevů, ale také neobyčejných
přírodních a krajinných krás. Unikátní je zdejší opuková
architektura, kterou jinde v Česku neuvidíte. Z bílého
opukového kamene jsou tady obytné domy i
hospodářská stavení a církevní památky.
http://www.poddzbansko.cz/tipy-na-vylety/prirodnipark-dzban/
Chateau Peruc je součástí Zámeckého resortu Dětenice.
V letošním roce připravili otevřené letní dny od 1. 7. do
31. 8., kdy je zpřístupněné severní a západní křídlo
zámku. https://www.chateauperuc.cz
Pátek ve skutečnosti jde o letohrádek, postavený v
letech 1544 - 1557 Janem mladším z Lobkovic, jedním
z nejbohatších šlechticů v Českém království. Jedná se
pravděpodobně o jednu z prvních čistě renesančních
staveb v Čechách. http://www.zamekpatek.cz/
Mohla bych určitě pokračovat, protože míst, kam stojí
za to se podívat je v nejbližším okolí tolik, že na to jedny
prázdniny nestačí. Přeji Vám krásné léto, hodně zážitků
a těším se na shledanou při některé z akcí, které pro Vás
připravujeme.
Miroslava Kacetlová, předsedkyně Kulturní komise
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V letošním roce oslaví významné životní jubileum cítolibský rodák, hudební skladatel a muzikolog, který se narodil
v roce 1925. Jeho jméno zjistíte po vyluštění osmisměrky:
A

Y

K

Á

L

P

E

T

Z

E

agentka kalhotky

puška

S

A

K

š

U

P

D

L

Ř

L

album

kapsa

roláda

P

K

K

ž

E

N

É

U

A

E

amfiteátr

kapsle

schůze

A

A

A

S

Ě

Č

O

D

M

G

atlas

kazeta

senzor

K

T

G

P

E

B

Á

A

R

E

beton

krize

snoubenka

Š

E

E

B

S

L

I

H

O

N

běžky

léčebna

špína

Y

Z

N

K

O

L

B

D

N

D

blesk

legenda

sušák

M

A

T

R

A

C

E

O

Y

A

bouře

maketa

taška

Ě

K

K

O

M

M

T

R

K

K

decibel

matrace

tepláky

K

Ú

A

T

U

E

I

O

T

N

důkaz

myška

tráva

D

D

P

Á

B

Š

N

Z

O

E

email

nafta

E

A

O

B

L

A

K

N

H

B

herna

norma

C

N

L

U

A

K

O

E

L

U

hlubina

odhad

I

E

I

K

Á

Š

U

S

A

O

hyena

páčka

B

Y

K

N

I

A

S

E

K

N

hypotéka poliklinika

E

H

L

I

S

T

T

T

É

S

inkoust protiklad

L

L

I

A

S

F

O

K

T

C

Š

U

N

K

A

A

Á

R

O

H

P
Í
N
A

B
I
N
A

I
K
A
M

Č
Á
P
F

L
T
A
I

N
V
N
T

Á
K
R
E

I
Z
E
Á

P
Y
H
T

Ú
Z
E
R

- 26 -

inkubátor

puška

CÍTOLIBSKÝ ZPRAVODAJ – 24. ročník, číslo 2/2020

V tajence najdete významného citolibského rodáka - překladatele, politika a právníka v jedné osobě:
Materiál získaný odřezáním kůry dubu korkového
Většinou jako místní (…) C:/ v počítači
Povrchový důl
Místo, kde se vaří, nebo připravují jídla
Nájemné
Místo, kde žijeme
Pokrývka hlavy
Používáme ke stolování
Nádoba na vodu
Sečná zbraň
Kyselý a žlutý plod
Slovní výraz pro písmeno „Y“
Zvíře s domovem stále u sebe
Orgán v těle
Produkt včel
Nejtěžší had světa
Kmen poraženého stromu
Na čem se sedí
Školní předmět
Plod stromu s čepičkou

Vyluštili jste správně tajenky v minulém čísle?
Cítolibský rodák, který by se v letošním roce dožil 185 let ukrytý v osmisměrce: JOSEF MOCKER (architekt a stavitel).
V tajence ukryté místo, kde žijeme: CÍTOLIBY
V tajence ukrytá významná budova z naší obce: KOSTEL SVATÉHO JAKUBA
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01.08.2020
Turnaj starých gard na fotbalovém hřišti a
společenská zábava na hřišti

29.08.2020
Dětský den na fotbalovém hřišti
19.09.2020
Memoriál Zd. Havla v požárním sportu a
kreslení zážitků z prázdnin na Tyršově nám.

více najdete na www.obec-citoliby.cz
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Do 31. května se občané mohli vyjádřit, zda by měl městys uvažovat o koupi cítolibského zámku. V anketě
hlasovalo celkem 60 občanů s výsledkem 47x ANO a 13x NE, do redakce nám přišla i tři písemná vyjádření (z toho
2 zastupitelé). Všem, kteří se do hlasování zapojili děkujeme. Vyjádření zastupitelů jsme slyšeli na 12. veřejném
zasedání dne 28. května, kdy jsme je v rámci
diskuze požádali o názor. Převládl názor, že koupě
zámku je vysokou investicí (majitel požaduje 21,5
mil. Kč), která by městys velmi finančně zatížila.
Místostarosta Petr Novák je ve spojení s paní
makléřkou, která zajišťuje prodej, aby městys měl
alespoň přehled o zájemcích.

- 30 -

CÍTOLIBSKÝ ZPRAVODAJ – 24. ročník, číslo 2/2020

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
415 691 259
723 605 476
415 691 120
415 658 044
954 243 902
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