25. ročník, číslo 3/2021, vydáno 18.10.2021

25 LET ZPRAVODAJE … aneb čtvrt století s námi
V letošním roce uplynulo 25 let od chvíle, kdy vyšlo první číslo Cítolibského zpravodaje. Nevyšlo samo,
s nápadem vydávat tento formát přišla Věra Pokorná, která byla v té době také jedinou redaktorkou a vůbec
to nebylo jednoduché. V té době ještě nebyly takové technické prostředky jako dnes. Zpravodaj byl černobílý,
psalo se na stroji, byla však chuť informovat občany.
Zpravodaj si za 25 let prošel různými obdobími, dokonce hrozilo, že zanikne, ale nestalo se a je to určitě
dobře. I nadále se snažíme 4x ročně občany informovat o dění v obci, díky technologickému pokroku už od
roku 2004 v barvě. Při zvláštních příležitostech vydáváme speciální číslo. Letos to bude ke 100. výročí od
otevření Dělnického domu. Zpravodaj vychází i v elektronické podobě a dle počtu stažení na webových
stránkách je o něj zájem.
Současná redakční rada pracuje ve složení Blanka Hejlíková, Miroslava Kacetlová a Petr Jindřich, pravidelně
nám přispívají zástupci místních sdružení a spolků, zástupci komisí, občas se objevují příspěvky od místních
občanů. Všechna čísla archivujeme, proto pokud máte chuť zavzpomínat a prolistovat si starší vydání,
najdete je na webových stránkách městyse.
Redakční rada
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Sběrný dvůr za Ocelokolnou v ul. Malíře Sochora je
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.

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

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

Restaurace Dělnický dům má otevřeno
od října do února

Provoz ordinace praktické lékařky v Cítolibech je
přerušen.

v rámci doplňkové činnosti

zajišťuje Školní kuchyně při Základní škole a Mateřské škole Cítoliby.

Mudr. Anna Weberová
do odvolání ordinuje pouze v Lounech.
tel. 415 658 044

pondělí - středa od 11 do 15 hodin
čtvrtek
od 11 do 21 hodin
pátek – sobota od 11 do 23 hodin
neděle zavřeno

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

telefon 736 402 626
ZÁJEMCI O KOMPOSTÉRY SI MOHOU V KANCELÁŘI
ÚŘADU MĚSTYSE SEPSAT SMLOUVU, KOMPOSTÉRY
NÁSLEDNĚ DOVEZEME. tel. 415 691 134

Základní škola a Mateřská škola Cítoliby
aktuální informace na www.zscitoliby.eu
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MOŽNOST PRONÁJMU DĚLNICKÉHO DOMU

Radní se v návaznosti na zkušenosti z pořádaných akcí na sále soukromými osobami rozhodli opětovně zavést
vybírání vratných kaucí, omezení počtu osob a časové omezení max. do 2.00 hod:
Hlavní sál, vč. předsálí:
vratná kauce 10.000 Kč
max. počet účastníků 120
Předsálí:
vratná kauce 5.000 Kč
max. počet účastníků 45
Galerie:
vratná kauce 5.000 Kč
max. počet účastníků 60
Ostatní podmínky pronájmu zůstávají stejné. Aktuální přehled sjednaných akcí najdete na webových stránkách
městyse https://www.obec-citoliby.cz/mestys/delnicky-dum/akce-konane-v-dd/
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Z investičních akcí, na kterých pracujeme a jejichž realizace by měla proběhnout v letošním
roce vybíráme:
V současné době probíhají práce na obnovení vodní nádrže – rybníku v Bažantnici, na který
jsme od Ministerstva zemědělství ČR získali dotaci
v celkové výši 449 tis. Kč s vysoutěženou celkovou cenou
díla 3.366 tis. Kč a termínem dokončení 31.1.2022.

Další akcí, na které stále spolu s administrátorskou firmou pracujeme je výstavba Lávky
přes D7 a stále čekáme na výsledek jednání se Státním fondem Dopravní infrastruktury
týkající se schválení požadované dotace 11.433 tis. Kč na tuto
stavbu, jejíž celková předpokládaná cena činí 13.466 tis. Kč.
Blanka Hejlíková, ekonom městyse
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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. Ve třetím čtvrtletí tohoto roku oslavili své významné životní jubileum naši občané:
ČERVENEC:

Simona Sáblová
Milan Postl
Karel Kopta
Stanislav Roubal
Rudolf Folkman
Pavel Plecháč
Jaroslav Cába
Ludmila Keprtová

SRPEN:

Martina Purchartová
Jaroslava Krobová
Václav Charvát
Alena Šánová

ZÁŘÍ:

Eva Vaicová
Antonín Tittl
Milan Klemeš
Alena Somošová
Vladimír Ryček
Václav Jukl

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

Máte-li zájem o zveřejnění gratulace
k jubileu nebo vzpomínku, můžete
kontaktovat redakci.
-5-

CÍTOLIBSKÝ ZPRAVODAJ – 25. ročník, číslo 3/2021

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:
hospodaření městyse Cítoliby za rok 2021.
na svém 18. veřejném zasedání dne 20.9. schválili: RADNÍ:
- přivlastnění soch apoštolů sv. Jana a sv. Pavla, se ode dne posledního vydání zpravodaje sešli
které jsou umístěné na bývalém hřbitově u kostela celkem šestkrát a na svých zasedáních mimo jiné:
sv. Jakuba v Cítolibech.
- schválili poskytnutí darů ve výši 20
- rozpočtové opatření č. RO/2021/002
tis. Kč obci Stebno a 20 tis. obci
zahrnující navýšení celkových příjmů o
Týnec (okres Břeclav) na odstranění
455.796 Kč a výdajů o 342.796 Kč s tím,
škod způsobených živelnou
že rozdíl ve výši 113.000 Kč bude
pohromou,
součástí finančních prostředků městyse
- schválili pořízení nových dětských
uložených na bankovních účtech.
prvků do prostoru vedle bytového
Rozpočet městyse po úpravách bude
domu č.p. 337 v ul. B. Němcové a na
činit v příjmové části 20,448.505 Kč, ve
dětské hřiště na Tyršově nám. od
výdajové části 24,559.614 Kč a
společnosti TR Antoš s.r.o. za 98 tis.
financování ve výši -4,071.109 Kč je
Kč a dále pořízení obecního
kryto finančními prostředky na účtech městyse. mobiliáře: 2x lavička a odpadkový koš od stálých
- pracovní poměr zastupitelky spojený se separací a dodavatelů s cenou do 22 tis. Kč,
roznosem volebních lístků k Volbám do Poslanecké - vzali na vědomí úpravu rozpisu rozpočtu
sněmovny 2021,
RZ/2021/003 k 30.6.2021, přehled čerpání
- vzali na vědomí Zápis z dílčího přezkoumání rozpočtu městyse k 30.6.2021 a čtvrtletní zprávu o
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vývoji majetku podílových fondů k 30.6.2021,
- schválili vybudování živého plotu v kombinaci
s okrasně osázenými květináči v místě bývalé
ohradní zdi bývalého hřbitova na podnět PhDr.
Zdeňka Šestáka z důvodu ohraničení pietního místa
původního hřbitova, kde se nalézají ostatky
skladatele K. B. Kopřivy,
- vzali na vědomí žádost o změnu Územního plánu
na pozemku p.č. 1189 a dle zákona žádost
postoupili k dalšímu posouzení Stavebnímu úřadu
Louny, oddělení územního plánování,
- vzali na vědomí vyúčtování příspěvku Svazu
tělesně postižených Louny na nákup motodlahy,
- neschválili poskytnutí finančního příspěvku na

vydání knihy „Hledání světla“ vzhledem
k plánované finanční podpoře připravovaných knih
Zd. Šestáka a Ing. Veselého,
- konstatovali, že vzhledem k vytíženosti strážníků
Obecní policie Cítoliby, není v současné době reálné
uzavření veřejnoprávní smlouvy na poskytování
služeb Obecní policie Cítoliby dalším obcím,
- schválili zavedení kauce, omezení počtu účastníků
a časové omezení u soukromých akcí v případě
pronájmu Dělnického domu (viz. str. 3),
- vzali na vědomí dokument potvrzující schválení
závěrečného vyúčtování akce Bezbariérové
chodníky v ul. Zeměšská,
- vzali na vědomí předloženou cenovou nabídku a
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vzhledem k finanční náročnosti souhlasili
s přípravou poptávkového řízení na zbudování
podia v zahradě Dělnického domu na jaro 2022 a
pověřili ekonomku zapracováním akce do návrhu
rozpočtu městyse na rok 2022,
- schválili převedení příspěvku SDH Cítoliby ve výši 3
tis. Kč z akce Kreslení zážitků z prázdnin na Branný
závod o pohár starosty městyse,
- vzali na vědomí změnu rozpisu rozpočtu
RZ/2021/004 k 31.8.2021, přehled čerpání
rozpočtu městyse k 31.8.2021 a meziroční
porovnání příjmů z rozpočtového určení daní,
- vzali na vědomí protokol o kontrole akce „Oprava
povrchu komunikace ul. B. Němcové v Cítolibech –
I. etapa,
- doporučili zastupitelům městyse od roku 2022
zavedení poplatku za odpad z kapacity nádob

s cenou 1 Kč/l, zavedení systému D2D na svoz
odpadů a pověřili kancelář úřadu zasláním návrhu
obecně závazných vyhlášek na Ministerstvo vnitra a
ekonomku zachycením příjmového výpadku
z poplatku za odpady do návrhu rozpočtu na rok
2022,
- jmenovali Bc. Lenku Hronkovou a Petra Nováka
členy Rady školy ZŠ a MŠ Cítoliby na další volební
období, tj. do roku 2024,
- vzali na vědomí pravidelné informace Kulturní
komise,
- vzali na vědomí pravidelné měsíční zprávy Obecní
policie o činnosti,
- informace a dokumenty příspěvkové organizace
ZŠ a MŠ Cítoliby.
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SK Cítoliby – Mládež především!
Počátek prázdnin se na hřišti sportovního
klubu nesl ve znamení fotbalu a zábavy.
Muži odehráli v sobotu 26.června domácí
turnaj a změřili své síly s fotbalisty FK
Dobroměřice, Sokola Chožov a Výběru
Rakovnicka. V zahajovacím utkání se střetla
mužstva Chožova a Dobroměřic, přičemž úvod
turnaje zvládly lépe Dobroměřice (3:1). Právě FK
Dobroměřice a domácí SK Cítoliby spolu v
posledním utkání bojovaly o první místo v celém
turnaji. To nakonec zůstalo v Cítolibech, které
turnajem prošly bez jediné prohry s úctyhodným
závěrečným skóre 13:5, když porazily Rakovnicko
5:1, Sokol Chožov 5:2 a Dobroměřice 3:2.
Cítolibský útočník Tomáš Beneš si navíc odnesl
trofej pro nejlepšího střelce turnaje.

Večer patřil živé hudbě. Na hřišti
proběhla Open Air zábava a bylo veselo.
Návštěvníci akce si pochvalovali
zejména rozšíření možnosti občerstvení o
street food z kvalitních surovin a domácí
Karáskovy limonády.
Následující den program pokračoval přátelským
zápasem nejmladších, po jehož skončení proběhlo
rozloučení s fotbalovou sezónou. Vedení klubu
poděkovalo trenérům za příkladnou práci v
průběhu celého roku, dětem za sportovní výkony
a snahu a rodičům za spolupráci a podporu.
Sportovní klub Cítoliby také uspořádal v prvních
dnech prázdnin fotbalové soustředění pro děti.
Trenéři, realizační tým a více než tři desítky malých
fotbalistů pilovalo své dovednosti v rekreačním
středisku AERO v Holanech u České Lípy.
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Součástí kempu byl pestrý tréninkový program se
zaměřením na obratnost, koordinaci pohybů,
zdokonalování míčové techniky a otužování.
Každé ráno se otužilci, pod vedením trenéra
Tomáše Prokopa, ponořili do bazénu a plavali
svých ranních 50 m. Dopoledne v režii trenéra
Pavla Zandala obvykle patřila fyzické přípravě.
Běhalo se na krátké i delší vzdálenosti individuálně
anebo ve družstvech jako štafeta. Odpolední
trénování bylo zaměřeno
spíše na zlepšení míčové
techniky. Do tréninků se
zapojili i hráči citolibského
áčka Antonín Nejedlý a
kapitán Jan Maier, kteří
přípravce tímto způsobem

předávají své fotbalové zkušenosti. V areálu
soustředění byl ovšem k dispozici nejen prostor
pro fotbal, ale také hřiště na nohejbal, tenis,
plážový volejbal a basket. Nejmenším
benjamínkům se věnoval trpělivý trenér Vlastimil
Málek. Zapojili se i členové realizačního týmu
Václav Havrda, Zdeněk Vaic, Dalibor Richter a
Tobiáš Tříska.
Malí fotbalisté čerpali také z bohaté škály
volnočasových aktivit v
podobě soutěží, výletů,
koupání a dobrodružství v
krásné přírodě. Je zřejmé,
že při takto nabitém
programu vyhládne. Děti
měly zajištěné celodenní
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stravování, včetně pitného režimu a snacků.
Odpočinek, regeneraci a načerpání nových sil do
dalšího dne poskytovalo pohodlné a útulné
ubytování ve čtyřlůžkových pokojích.

Cítolibští fotbalisté vkládají veškeré naděje a úsilí
do přípravy vlastních odchovanců. Klub hodlá
tento přístup zúročit v nadcházejících letech při
budování stabilní hráčské základny. Prvním

z kroků bylo přihlášení okresní soutěže pro
věkovou kategorii žáků. Na práci s mládeží je
kladen velký důraz, přičemž je snaha zapojovat do
klubového dění i rodiče dětí. Klub vnímá velkou
podporu od generálního partnera klubu, jímž je
Městys Cítoliby, ale také od sponzorů. Všem patří
obrovský dík zejména za finanční pomoc.
V létě nezaháleli ani veteráni ze staré gardy SK
Cítoliby. V sobotu 7.srpna uspořádali turnaj a do
bojů vyslali dvě družstva, která se podělila o 1. a
2.místo, a jak je patrno, stará garda SK Cítoliby
pořád ještě umí kopnout do balonu!
V rámci letní přípravy na letošní fotbalovou
sezonu je třeba zmínit, že tým Cítolib prochází pod
vedením trenéra Jaroslava Škuthana generační
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obměnou a mladí hráči dostávají řadu herních
příležitostí. Hra Cítolib vychází ze solidních výkonů
ve středu pole a je korunována výkony dvojicí
střelců Jan Maier a Tomáš Beneš.
Také B-tým zaznamenal během letní přestávky
změnu na trenérských postech. Od nové sezony jej
vedou Michal Sekerák a Václav Jánský.
Trenéři mají představu o herním projevu mužstva
a pozici v "klidných vodách" přibližně v polovině
tabulky 3.třídy okresu Louny. K tomu je potřeba
zejména zkonsolidovat základní sestavu a
případně ji průběžně doplňovat. Spoléhají
především na hráče, kteří za béčko tradičně hráli.
Podle Václava Jánského je nyní předčasné
deklarovat jakékoliv cíle. Jasno bude po několika
odehraných kolech podzimní části soutěže. Michal

Sekerák věří ve smysluplnost existence B-mužstva
v Cítolibech, což zdůvodňuje na příkladech
mužstev, která svá béčka zrušila a později to mělo
negativní dopad na hráčskou základnu celého
klubu. Udržet rezervní tým má smysl i za cenu
možných obtíží při skládání sestavy na mistrovská
utkání.
Výsledkový servis - muži
Ve druhé polovině srpna byla zahájena mistrovská
soutěž mužů. SK Cítoliby hrály první zápas na hřišti
Černčic a v bojovném zápasu o gól prohrály (2:1).
Další dvě kola již muži slavili výhru nad Sokolem
Pátek (1:0) a v Žíželicích (1:3). Aktuálně drží
sedmou příčku v tabulce okresního přeboru.
Bojovný výkon předvedlo v nižší soutěži i béčko
mužů. V Černčicích hráli úvodní utkání proti tamní
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rezervě a ze hřiště soupeře si odvezli bod za remízu
3:3. Následující týden ale v domácím utkání s FK
Staňkovice bohužel podlehli 1:4.
Konec prázdnin - SK Cítoliby
Koncem srpna proběhlo rozloučení s prázdninami,
v jehož rámci připravili fotbalisté Sportovní den
pro mládež. Na hřišti se soutěžilo, plnily se úkoly a
rozdávaly odměny. Program doplnila jízda na
koních, kolotoč a ukázka techniky citolibských
hasičů.
Večer patřil zábavě, která letos podruhé proběhla
na hřišti pod širým nebem. Návštěva byla,
bohužel, v mnohém ovlivněna i nepřízní počasí,
které na konec prázdnin nebývá zvykem. Přesto je
možné hodnotit klubové akce jako úspěšné.
Začátek nové fotbalové sezony, spolu se začátkem
nového školního roku, vnesl do klubové činnosti
čistou energii. Radost dělá fotbalistům především

bohatá účast dětí! Vždyť na tréninky chodí 50-60
dětí! Spolu s doprovodem rodičů anebo prarodičů
to představuje 100-120 osob, a tak je na hřišti
stále plno!
Členové klubu, nejen v této souvislosti, stále
uvažují nad zvelebováním sportovního areálu.
Aktivně pracují zejména v oblasti získávání dotací
z programů Národní sportovní agentury, které
jsou zaměřeny na rozvoj a modernizaci sportovišť
v regionech. Rozpracován je projekt na výstavbu
nových kabin, byla podána žádost o finanční
podporu při rekonstrukci oplocení, výměnu
střídaček a pracuje se na dalších. Klub si
uvědomuje odpovědnost, kterou na sebe přebírá
při výchově mládeže a chce všem sportovcům
připravit kvalitní podmínky a zázemí, za které se
nebudou Cítoliby muset stydět.
Výbor SK Cítoliby
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Dne 25.6. proběhla hasičská
předprázdninová rozlučka mládeže SDH
Cítoliby se sportovní sezónou
2020/2021. Připraveny byly jednak
tematicky laděné atrakce, ale také skákací hrad,
jízda na hasičském člunu po požární nádrži a
probuzení
citolibského
vodníka.

Dne 26.6.2021 proběhlo první kolo vícekolové
soutěže o nejtvrdšího hasiče/hasičku TFA Liga
SEVERU – TFA města Verneřice. V kategorii ženy si
Eliška Vrbová z SDH Cítoliby vybojovala s časem
2:59:56 zlatou medaili a v kategorii muži Daniel
Vrba z SDH Cítoliby vybojoval s časem 3.32.75
rovněž zlatou medaili.
Dne 3.7.2021 se družstvo starších a mladších žáků
zúčastnilo Memoriálu S. Kučery ve Slavětíně.
Soutěž se skládala z netradiční štafety a požárního

útoku. Z 8 družstev starších žáků se naši
závodníci celkově umístili na 2. místě. Z 8
družstev mladších žáků se naši závodníci
celkově umístili na 5. místě.

Dne 3-5.7.2021 se konalo Mistrovství České
republiky dorostu v požárním sportu 2021
v Zábřehu. Daniel Vrba z SDH Cítoliby ve své
kategorii starších dorostenců v běhu na 100 m
s překážkami získal s časem 18,37s bronzovou
medaili.
Poslední srpnový týden 22.-27.8.2021 proběhl
pod záštitou SDH Cítoliby vícedenní zážitkový
pobyt mládeže v letovisku Pnětluky. Cílem pobytu
byla nejen odborná a sportovní průprava s prvky
požární všestrannosti, vzdělávací a preventivní
činnost, ale i stmelení kolektivu napříč věkovými
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skupinami – to vše probíhalo zážitkovou formou
prostřednictvím praktických činností, her a
volnočasových aktivit. Zájemci také mohli složit
zkoušky ze specializací kuchař, střelec a
průzkumník. Zároveň v rámci pobytu děti držely
požární hlídky, při kterých zápasily s nástrahami
přírodních živlů, ošetřování různých zranění i
simulací hromadných nehod.
28.8.2021 se ve Svitavách konalo Mistrovství České
republiky v TFA (Toughest Firefighter Alive –
Nejtvrdší hasič přežije) ve Svitavách, reprezentaci
Ústeckého kraje tvořili: Eliška Vrbová (SDH
Cítoliby), Simona Vlková (SDH Lenešice), Lukáš
Borl (SDH Cítoliby), Josef Pernet (SDH Koštice),
Pavel Novák (SDH Hrobce), Matěj Prošek (SDH
Klapý) a Petr Loukota (SDH Klapý), který z důvodu
vážného zranění na poslední chvíli nahradil
jedničku reprezentace Daniela Vrbu (SDH Cítoliby).

Náš člen Lukáš Borl se v celkovém hodnocení
kategorie do 34 let umístil na 35. místě z 56
bodovaných a v kategorii ženy se Eliška Vrbová se
umístila na úžasném 2. místě z 20. bodovaných.
28.8.2021 proběhlo druhé letošní kolo závodů

Stimax Cup v Meziboří, kterého se účastnilo celkem
6 závodníků: v kategorii chlapci 9-11 let se z 28
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závodníků na 27. místě umístil
Václav Slavík, v kategorii dívky
11-15 let se z 42 závodnic na 9.
místě umístila Lucie Viktorie
Šponiarová. V kategorii dívky,
ženy od 17 let se z 31 závodnic na 7. místě umístila
Daniela Vernerová a na 24. místě Kateřina Taťána
Šponiarová. V kategorii dorost 13-16 let se z 17
závodníků na 7 místě umístil Ondřej Žovinec. V
kategorii chlapci a muži od 17 let se z 17
závodníků na 9 místě umístil Jakub Mrvík.

4.9.2021 proběhl již XVI. ročník Memoriálu Zdeňka
Havla o putovní pohár. Přes počáteční skeptiku s
pořádáním akce celou soutěž doprovázelo krásné
slunečné počasí, atmosféra byla naprosto
pohodová a soutěžní výkony obdivuhodné v duchu
fair-play. Na letošním Memoriálu Z.H. soutěžily
celkem 3 sbory, a to domácí SCH Cítoliby, dále SDH
Peruc a SDH Spořice. Domácí SDH Cítoliby v
kategoriích MUŽI a ŽENY obhájily první místa, a tak

putovní poháry zůstaly i nadále
v našem držení. Součástí
Memoriálu Z.H. bylo letos poprvé
i ocenění přítomných členů SDH
Cítoliby za jejich dlouholeté
členství ve sboru a dále udělení čestných uznání
sboru a čestných uznání OSH Louny za výjimečnou
činnost, aktivní přístup při pandemii Covid a
sportovní výsledky v letech 2019 a 2020. Všem
oceněním gratulujeme a mají náš hluboký obdiv a
respekt. Po skončení závodů následovalo
přátelské posezení až do pozdních nočních hodin.

5.9.2021 Členové SDH Cítoliby (Vladimír Oliva, Jan
Němec st. a ml., Ondřej Žovinec, Jakub Srkal a
Vladimír Malík) po týdnech plánování svépomocí
demontovali motor starého hasičského vozidla
Praga RN „Erena“, které jako nepojízdné je léta

- 17 -

CÍTOLIBSKÝ ZPRAVODAJ – 25. ročník, číslo 3/2021

zaparkováno na hasičské stanici v Lounech jako dlouholetého starostu SDH Spořice a kamaráda,
exponát. Cílem záměru, je renovace motoru a Petra Draksela. Čest jeho památce.
dalších částí vozidla tak, aby bylo znovu
provozuschopné a mohlo dělat radost nejen
hasičům, ale všem občanům městyse Cítoliby.
12.9.2021 se zástupci SDH Cítoliby zúčastnili
pietního aktu ve Spořicích za zesnulého člena,
Roman Wasserbauer, starosta SDH Cítoliby

Vážení přátelé,
čas neúprosně běží, prázdniny se překulily do nového
školního roku a posledního září to budou již tři měsíce,
co jste mnozí z vás byli svědky sundávání historického
zvonu z věže Cítolibského kostela. Co všechno se
mezitím okolo zvonu událo?
Zvon se nejprve přestěhoval do dílny na Zbraslavi, kde
z něj pan zvonař Manoušek odstrojil příslušenství –
dřevěnou zvonovou hlavici se všemi upínacími prvky.
Veškeré kované prvky i čepy budou muset být
zhotoveny nové. Na fotkách je patrné kritické
opotřebení závěsných čepů (obr. 1) a ulomená ramena
(obr. 2), která byla nahrazena kovovou konstrukcí,
v současné době silně zkorodovanou. Také dřevěná
hlavice zvonu, do níž je v současné době zadlabána
zmíněná kovová konstrukce, bude zhotovena zcela
nová podle původního tvaru.Mezitím byly vyřízeny

všechny formality potřebné k převezení památného
zvonu do dílny v Nizozemské zvonárně Royal Eijsbouts
v Astenu, kam zvon dorazil v druhé polovině srpna. Tam
proběhly podrobné zkoušky a rozbory, aby byl zvon
připraven k samotné zvonařské opravě.
Všechny uvedené práce probíhají podle plánu a
předpokladů, se kterými jsme do celé této akce
vstupovali. Co se ale původnímu plánu vymyká, je
zvonová stolice. Při její odborné kontrole byly zjištěny
závažné nedostatky, především nahnilé spodní trámy
stolice (obr. 3) a také poškození nosných trámů stropu
zvonice. To vše v důsledku zatékání skrze novodobé,
nevhodným způsobem zhotovené žaluzie věže.
Ve zprávě v den snesení zvonu z věže byla uvedena
předběžně vyčíslená částka na opravu zvonové stolice
(110 tisíc Kč), do které však bohužel nebyly započítány
všechny přidružené práce ani nutná obnova podlahy ve
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zvonici. Další veliký posun ceny způsobilo skokové
zdražení materiálu – dubového dřeva. Cena za obnovu
zvonové stolice se tak vyšplhala na 185 tisíc Kč. Téměř
60 tisíc Kč z této částky uhradí zůstatky z velkorysých
darů Městyse Cítoliby a SDH Cítoliby. Ale stále je třeba
na uhrazení této opravy získat více než 120 tisíc Kč.
Kdo z vás dění kolem kostela sv. Jakuba sledujete, jistě
jste si všimli, že v posledních zářijových dnech nastal ve
věži kostela stavební ruch – právě v souvislosti
s opravou zvonové stolice. Práce na opravě zvonové
stolice byly započaty, protože bez jejich realizace by
nebylo možné zavěsit opravený zvon zpět. Vaše hojná
účast na akci snášení zvonu z věže kostela mně dává
naději, že Vám na zdárném dokončení obnovy zvonu a
umožnění jeho další služby obci záleží. Ukažte, prosím,
tento svůj zájem tím, že přispějete podle svých možností
na opravu zvonové stolice kostela. Předem děkuji za
Vaši velkorysost a o dalším vývoji celé akce Vás budu rád
informovat.
za farnost Cítoliby P. Vít Machek, děkan

Číslo účtu farnosti Cítoliby, na které můžete posílat své
příspěvky: 2301845591/2010.
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Do prvního ročníku naší základní školy bylo letos
zapsáno 23 prvňáčků. Pan starosta Petr Jindřich při
slavnostním zahájení školního roku všechny srdečně
přivítal a městys Cítoliby věnoval každému finanční
poukázku pro zakoupení školních potřeb. Děkujeme a
všem přejeme hodně štěstí na cestě za poznáváním a
vzděláváním. Doufáme, že milé, rodinné a přátelské
školní prostředí bude našim žáčkům vyhovovat a jejich
počáteční nadšení vydrží po celou dobu školní
docházky.

Od 1. 9. 2021 byl navýšen počet tříd, neboť žáků
přibývá a v současné době jejich počet dovršil hranici
čtyřicet. Tento zájem nás velice těší a nesporně si
vážíme této důvěry. Dále jsme obohatili náš mladý
pedagogický sbor o další paní učitelku a asistentku
pedagoga.
Každý týden do školy docházejí naši předškoláčci ze
školky, kterým se v tělocvičně věnuje sportovně
založený pan učitel a v rámci pohybových her děti mají

možnost se nejen aktivně sportovně vydovádět, ale
také se postupně seznamují s prostředím školy.
Sportovní kroužek budoucí školáčky velmi baví a jsou
nesmírně nadšeni.

Ohlédneme-li se za uplynulým létem, tak se dění v naší
škole po celou dobu prázdnin odehrávalo ve znamení
úprav interiéru školy. Bylo již nezbytné nové schodiště,
zároveň byly zhotoveny krásné světlé obklady chodeb.
V současné době dochází k úpravám školní zahrady
v podobě instalace nové střechy na zahradním altánu a
renovace cihlových schodů. Taktéž ve školce byl
zrevitalizován zahradní altán a další úpravy nás ještě
čekají.
Závěrem všem přejeme nejen pohodový školní rok, ale
taktéž úsměv na tváři a stále zdraví!
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Milí čtenáři,
V první řadě bych Vám za celý kolektiv školky chtěla
mockrát poděkovat za přízeň, kterou nám projevujete.
Školka je od 1. září opět naplněna do posledního
místečka a my budeme dělat vše pro to, aby se tu všem
našim novým žáčkům líbilo.
Nový rok by nemohl začít bez pořádného rozloučení
s našimi loňskými předškoláky. Rozloučení proběhlo
27. srpna v odpoledních hodinách na zahradě školky.

Ani nepříznivé počasí nám nepřekazilo naše
dlouhodobé plány a akci jsme venku společnými silami
uspořádali. Proto patří velký díky i rodičům, kteří nám
pomohli sehnat party stany, deky, pláštěnky a spousty
jiného materiálu. DĚKUJEME!!
Začátkem nového školního roku se nám naskytla
spousta dalších příležitostí, kam s dětmi vyrazit a co
nového podniknout. Jelikož nám to doba zatím
umožňuje, máme v plánu výlet do lesa, kde se společně
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koukneme po nějakých houbách nebo přírodninách na
vyrábění. V řešení je i výlet do lounské moštárny, kde
nám zaměstnanci moštárny ukáží proces vyrábění
výborných džusíků a možná dětičky dostanou i nějaké
dárečky.
Co se týče sportu tak nás od října čeká opět výcvik
bruslení na lounském zimním stadionu, o který jsme
loni bohužel kvůli Covidu přišli. Letos se už všichni opět
moc těšíme. Také se nám vrátila do režimu školky Jóga,
kterou nám chodí vyučovat naše oblíbená paní
„jogínka“. Jógu chodí paní Abiadová vyučovat každý
týden do školky a účastní se jí pouze ti nejmenší
(Včeličky) a prostředníčci (Berušky). Pro předškoláky
už je jóga trošičku nuda a proto, jsme se na základě
spolupráce se školou rozhodli pro každotýdenní
návštěvu místní školy, kde nás v tělocvičně pořádně
prožene pan učitel.

Určitě sledujte naše webové stránky a Facebookové
stránky, kde pravidelně informujeme o dění u nás v MŠ
a přidáváme spoustu fotografií.
Děkujeme za Vaši přízeň i v následujícím školním roce a
budeme se těšit na brzkou shledanou při dalších
společenských akcí, kterých nás určitě letos čeká
nespočet.
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Sociální komise a rada městyse se rozhodly letošní
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ uspořádat tradičně v sále Dělnického
domu. Zářiový termín byl naplánován opět po roce,
s ohledem na jarní protiepidemiologická opatření.
Na sobotu 4. 9. 2021 od 15.00 hodin byly pozvány děti
narozené do 31. 7. 2021, společně se svými rodiči,
prarodiči, ale i s ostatními blízkými. Slavnostního
odpoledne se zúčastnilo všech 9 pozvaných dětí – 3
dívky a 6 chlapců.
Dovolte, abychom vám „nové“ občánky Cítolib
představili od nejstaršího: Jakub Rys, Jakub Korf, Viktor
Kalvoda, Sedrik Sinu, Adéla Kluiberová, Adéla
Kopřivová, Tobiáš András, Ellen Sáblová a Vladimír
Šebánek.
Po úvodním přivítání slavnostní atmosféru doplnily děti
spolu s paní učitelkami z místní mateřské školy svým
připraveným kulturním programem. Následoval

oficiální projev pana starosty, zápis dětí, ale i rodičů do
pamětní Knihy zápisů o uvítání do života. Maminky
z rukou pana místostarosty obdržely květinu a
tatínkové drobné dárky pro nejmenší, včetně aktuální
knihy o Cítolibech a ručně vyrobeného přáníčka Klubem
6-99.

Celou akci zorganizovaly členky sociální komise. Za což
jim patří obrovské poděkování.
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V letošním roce se uskutečnil další ročník
Cítolibského obecního tábora pro děti od 4 do 13 let.
Dle ohlasu dětí i rodičů si troufám říct, že byl opět
úspěšný. Letos nás bylo už 28. Na každý den byl pro
děti připravený program: poznávání Cítolib,
navštívili nás Záchranáři ze Žatce, bohatý program
pro nás připravili hasiči z SDH Cítoliby včetně
oblíbené pěny, Obecní policie Cítoliby, byli jsme na
výletě v Liberci, děti zvládly pěší výlet do lounského

muzea a opět proběhlo i dobrodružné spaní ve školní
tělocvičně, kterému předcházelo opékání buřtů. Po
celý týden také probíhala vědomostní soutěž o ceny.
Nějakou cenu samozřejmě na konci dostal každý. To,
že se mohl opět tábor uskutečnit a vše klapalo jak má
děkuji Městysu Cítoliby, který akci povolil a zároveň
přispěl na úhradu autobusu na výlet. Paní ředitelce
Základní a mateřské školy Jitce Jiroutkové, která nám
poskytla zázemí v Základní škole. O naše žaludky se
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opět vzorně staraly paní kuchařky ze školní jídelny
pod vedením paní Martiny Saskové, která nám jídlo
vždy dovezla, doslova až pod nos. SDH Cítoliby,
Obecní policii Cítoliby a Záchranářům Žatec za super
program v rámci branně bezpečnostního dne. A bez
koho by to samozřejmě nešlo, jsou zase „moje“ zlaté
holky instruktorky Kateřina Šponiarová, Barbora
Halamová, Markéta Posledníková, Adéla Míčková a

Markéta Patlejchová, které do toho bez nároku na
honorář šly letos opět se mnou. Děkuji také za
sponzorské dary společnosti Kaufland a Zahrada
Cítoliby. Dííky samozřejmě zase patří i rodičům, a to
za důvěru, že jste nám své děti svěřili. Pokud si chcete
prohlédnout všechny fotky a videa, podívejte se na
naše FCB stránky: facebook.com/tabor.citoliby.31 a
zase za rok ….
Miroslava Kacetlová, vedoucí tábora
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Cítolibský klub 6-99 opět vytvořil na Svatojakubské pouti 24.
července 2021 rukodělný koutek, kde si zájemci a nejen děti,
mohli zakoupit KUMIHIMO DISK a naučit se plést náramky a různé
další ozdoby. Současně si zájemci mohli pořídit další provázky
pro domácí tvoření, které poskytla za příznivé ceny paní Ivana
Makáriusová ze Švadlenky v Cítolibech.
Dne 22. srpna 2021 se Cítolibský klub 6-99 zúčastnil se svým
rukodělným koutkem ještě Farmářského festivalu v Dolním
Ročově, kde jsme měli s naším záměrem také velký úspěch.

Od 4. října 2021 bychom rádi zahájili činnost Klubu
6-99 v místní knihovně, každé pondělí od 17 do 18
hodin. Klub 6-99 je otevřený všem věkovým
kategoriím. Srdečně vás zveme na pravidelné i
prodloužené schůzky. Prosíme rodiče, či prarodiče,

aby v případě nižšího věku dětí, než je 6 let přicházeli
spolu s nimi a byli jim nápomocni při vyrábění. Pro
letošní rok máme v plánu tématickou výrobu
k aktuálnímu období – podzimní výzdoba, vánoční
ozdoby, jarní výzdoba, velikonoční vejce a další a
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další věci a výrobky, při kterých recyklujeme
například staré žárovky, víčka od plastových lahví,
knoflíky, bavlnky atp. Opět touto cestou prosíme
občany, aby prohlédli půdy a šuplíky a darovali nám
staré knoflíky, bavlnky, vlny nebo svetry, korálky a
podobné věci, které se dají použít na vyrábění
něčeho pěkného.

učili plést z pedigu -košíky, podnosy, zvonečky nebo
cokoli dle vlastní fantazie. Vyzýváme zájemce, aby
sdělili svůj zájem o pravidelné nebo prodloužené
schůzky do emailu: Klub-6-99@seznam.cz
Marcela Rybáková

Dále nabízíme možnost prodloužených schůzek
každý druhý čtvrtek v měsíci, na kterých bychom se

Léto přineslo rozvolnění vládních nařízení, a proto jsme se i my v Cítolibech mohli začít společně bavit. Po
loňské přestávce se ve svém tradičním červencovém termínu opět konala Cítolibská svatojakubská pouť, 3.
září proběhlo pod záštitou městské knihovny v Lounech v zahradě Dělnického domu promítání filmu
Bábovky a 11. září po několikerém překládání termínu mohl proběhnout slavnostní křest knihy o našem
významném rodákovi „PhDr. Zdeněk Šesták skladatel a muzikolog“ od pana Jiřího Veselého, též rodáka
cítolibského. Křest s besedou se uskutečnil za účasti obou zmiňovaných pánů v úžasné atmosféře, kterou
vytvořili nejen diváci, ale dokreslila ji i účast významné české klarinetistky Anny Paulové, v jejímž podání
zazněly skladby právě od pana Šestáka. Musím zde zmínit, že kniha byla vydána pod záštitou Nadačního
fondu Karla Blažeje Kopřivy a velký dík za nejen tento počin patří jejímu předsedovi panu Jaroslavu Bártovi.
Miroslava Kacetlová, předsedkyně Komise kulturní a sportovní
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Cítolibská svatojakubská pouť 23.-26.7.2021:
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Křest knihy „PhDr. Zdeněk Šesták skladatel a muzikolog“ 11.9.2021:
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Všichni doufáme, že už k žádnému velkému omezení nedojde, a proto chystáme další akce. Tou nejbližší bude
6. listopadu 2021 od 15,00 hodin setkání rodáků a oslava 100let od otevření Dělnického domu. Všechny
ostatní akce, které se ještě uskuteční nejen v Dělnickém domě najdete v přiloženém přehledu. Sledujte také
webové stránky, facebook, Instagram a samozřejmě hlášení místního rozhlasu. Těšíme se na Vás
Miroslava Kacetlová, předsedkyně Komise kulturní a sportovní

21.10.2021 LiStOvÁnÍ - SOBĚSTAČNÝ v předsálí DD
06.11.2021 Sraz rodáků a 100 let Dělnického domu
20.11.2021 Hasičský ples
28.11.2021 Rozsvícení vánočního stromu a vánoční
trhy před ZŠ na Tyršově nám.
03.12.2021 Mikulášská pro děti v DD
05.12.2021 Adventní koncert v kostele sv. Jakuba Doležalovo kvarteto & Valerie Zawadská
08.12.2021 Česko zpívá koledy v Místní knihově
24.12.2021 Vánoční mše v kostele sv. Jakuba Většího
V prosinci počítáme i se Zájezdem na Vánoční trhy,
místo a termín včas zveřejníme.
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11.9. 2021 jsme slavnostně pokřtili knihu „PhDr. Zdeněk Šesták skladatel a muzikolog“. Jméno autora této
publikace najdete po vyluštění osmisměrky:
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Jak se jmenuje naše paní knihovnice?
Dohoda, že se nebude válčit, bojovat
Domestikovaný lichokopytník
Orgán v těle
Sport s míčem
Slovní výraz pro písmeno „Y“
Dopravní prostředek využívající koleje
Obuv do deště
Nejtěžší had světa
Část těla spojující hlavu s trupem
Svazek papírů (listů)
Jednotka počtu
Nádoba na vodu
Zvíře s domovem stále u sebe
Skákající zelený živočich

Vyluštili jste správně tajenky v minulém čísle?
Kdo byl architektem Dělnického domu v Cítolibech?
FRANTIŠEK KOZEL
Jak se jmenuje zvon z kostela sv. Jakuba Většího, který je nyní restaurován?
SVATÝ VÁCLAV
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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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