25. ročník, číslo 4/2021, vydáno 20.12.2021

Vážení spoluobčané,
přejeme Vám klidný adventní čas,
příjemné prožití vánočních svátků,
hodně štěstí, zdraví,
osobních i pracovních úspěchů
do nového roku
Městys Cítoliby
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Děkujeme paní Todtové za poskytnutí Vánočního stromu,
kpterý jako každý rok najdete před budovou školy.
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Restaurace Dělnický dům má otevřeno
od října do února

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

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

Obědy pro veřejnost
v rámci doplňkové činnosti

telefon 736 402 626
od 20.12.2021 do 2.1.2022 zavřeno

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.

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
během Vánočních svátků zavřeno
otevřeno pro veřejnost ve středu 29.12.2021
od 13 do 17 hodin

Novinky v odpadovém hospodářství pro rok 2022:
 Platí se dle sjednané kapacity.
 Výměna nádob na komunální odpad proběhne
v lednu až březnu 2022. Účtovaná částka bude
již od ledna podle sjednané kapacity.
 Nádoby na tříděný odpad – žluté označené na
plasty a modře značené na papír budou dodány
během léta. Do té doby funguje stávající systém
třídění – kontejnery, pytle.
 Výměry na platbu obdržíte až v lednu 2023,
takže platit budete až po skončení účtovacího
období tzn, leden – únor 2023.

Provoz ordinace praktické lékařky v Cítolibech je přerušen.

Mudr. Anna Weberová
do odvolání ordinuje pouze v Lounech.
tel. 415 658 044
ZÁJEMCI O KOMPOSTÉRY SI MOHOU V KANCELÁŘI
ÚŘADU MĚSTYSE SEPSAT SMLOUVU, KOMPOSTÉRY
NÁSLEDNĚ DOVEZEME. tel. 415 691 134
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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 a čtvrtém čtvrtletí tohoto roku oslavili své významné životní jubileum naši občané:
SRPEN:

ZÁŘÍ:

ŘÍJEN:

LISTOPAD:

PROSINEC:

Josef Rieger Martina Purchartová Eva Vaicová
Ermína Halířová
Jana Zapletalová
Věra Danielisová Jaroslava Krobová
Antonín Tittl
Petr Novák
Květa Kosmová
Miroslava Síčová
Václav Charvát
Milan Klemeš
Václav Sainer
Dana Johnová
Josef Bischoft
Alena Šánová
Alena Somošová
Pavel Havel
Miroslav Rychtařík
Josef Fric
Vladimír Ryček
Věra Klognerová
Miroslav Kacetl
Jiří Kolčava
Václav Jukl
Jaroslava Šramčíková Eva Utěšilová
Blanka Podaná
Milan Gregor

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

31.10.2021 oslavili 50 výročí svatby

Blanka a Josef Hejlíkovi
Hodně štěstí, zdraví a dalších společných let přejí

Jindřich, Blanka a Lukáš s rodinami
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12.11.2021 nás navždy opustil náš kolega zastupitel

Ing. Petr Kučera

který se mimo jiné staral i o naše věžní hodiny
rozloučili jsme se s ním
v neděli 21.11.2021 v místním kostele
a minutou ticha na 20. veřejném zasedání
zastupitelstva v pondělí 13.12.2021

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:
1.1.2022
ZASTUPITELÉ:

- jmenování Igora Vyznala členem Finančního výboru,
- rozpočtové opatření č. RO/2021/003 zahrnující
navýšení celkových příjmů o 1,721.244,39 Kč a výdajů o
129.821,99 Kč s tím, že rozdíl ve výši 1,591.422,40 Kč
bude součástí finančních prostředků městyse uložených
na bankovních účtech. Rozpočet městyse po úpravách
bude činit v příjmové části 22,209.749,39 Kč, ve výdajové
části 24,689.435,99 Kč a financování ve výši 2,479.676,60 Kč je kryto finančními prostředky na
účtech městyse,
- uzavření dohod o provedení práce se zastupiteli
městyse pro účel členství v kontrolní skupině pro výkon
Veřejnosprávních kontrol v roce 2022, na práci spojenou

na svém 19. veřejném zasedání dne 1.11. a 20. veřejném
zasedání dne 13.12.2021:
přijali slib zastupitele Igora Vyznala,
Schválili:
- zapojení Městyse Cítoliby do systému svozu odpadů
D2D od firmy Marius Pedersen, a.s.,
- vydání Obecně závazné vyhlášky č. 1/2021, kterou se
stanoví obecní systém odpadového hospodářství
s účinností od 1.1.2022,
- vydání Obecně závazné vyhlášky č. 2/2021, o místním
poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité
věci se základem poplatku podle kapacity
soustřeďovacích prostředků na odpad s účinností od
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s vydáváním Cítolibského zpravodaje v roce 2022 a
prodloužení pracovního poměru na pracovní místo
slučující výkon práce vedoucího dělníka údržby, provozní
DD a terénní pečovatelky na dobu neurčitou,
- návrh schodkového rozpočtu Městyse Cítoliby na rok
2022. Příjmová část činí 18,695.990 Kč, výdajová část
29,250.040 Kč. Rozdíl ve výši 10,554.050 Kč je kryt
finančními rezervami na účtech městyse. Závazným
ukazatelem je hodnota čerpání celkových příjmů a
výdajů a dále provozní dotace ZŠ a MŠ Cítoliby ve výši
1,295.000 Kč, dar Městu Louny na pohotovost 35.000 Kč
a příspěvek SK Cítoliby na provoz a pořádané akce
261.000 Kč.
Vzali na vědomí:
- Zápis Kontrolního výboru z kontroly provedené dne
30.9.2021,
- Zápis Finančního výboru z kontroly provedené dne
3.12.2021.

- schválili podání žádostí o dotace z MMR ČR na akce
„Oprava ulic Ke Hřišti a Škroupova“ a „Rekonstrukce
hlavní historické budovy fary“,
- schválili uveřejnění inzerátu s nabídkou prostor
ordinace praktického lékaře vč. energií zdarma,
- schválili provedení redukčního řezu vybraných vrb
v prodloužení ul K Zastávce společností Arborea
Rakovník s.r.o.
- schválili zadání zpracování a administrace žádosti o
dotaci na akci "Ozelenění střechy budovy MŠ v
návaznosti na systémy využití dešťových vod z areálu pro
závlahy" společnostem Ernst & Young, s.r.o. na
zpracování a administraci žádosti o dotace za 151 tis. Kč
a Tender Point s.r.o. na administraci veřejné zakázky za
58 tis. Kč,
- návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Cítoliby na rok 2022 a
střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 – 2024,
- navrhli Římskokatolické církvi bezúplatný převod
pozemku p.č. 67 (ostatní plocha - pohřebiště), vč.
ohradních zdí, pilířů, kovaných bran a výdusků plastik
Chrona a Víry do majetku městyse,
- vzali na vědomí komplexní zprávu k projektu Lávky
přes D7,
- 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.

RADNÍ:

se ode dne posledního vydání zpravodaje sešli celkem
čtyřikrát a na svých zasedáních mimo jiné:
- schválili směrnice Pracovní řád, Plán inventur na rok
2021 a prodloužení platnosti směrnice Sazebník úhrad
za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. na
účetní období roku 2022,
- schválili Výroční zprávu ZŠ a MŠ Cítoliby o činnosti školy
ve školním roce 2020/2021,
- schválili odpisový plán ZŠ a MŠ Cítoliby s celkovou výší
odpisů 204.205,62 Kč,
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Blíží se konec roku a ani náš klub se nevyhýbá
bilancování toho, co jsme společně zažili, vytvořili, co
se nám povedlo a kde máme resty…
Rok 2021 začal nouzovým stavem, během něhož
nebylo možné plnohodnotně trénovat. Přesto jsme se
od ledna pustili do zimní přípravy. Sice to nebylo
úplně to pravé, ale s ohledem na okolnosti jsme se
s tím museli smířit.
Navíc na konci ledna OFS Louny obeslal kluby, aby je
seznámil s rozhodnutím sportovně technické komise,
že jarní část soutěže se hrát nebude.
Členové klubu, hráči, fanoušci a další příznivci si našli
jiné cesty, jak se společně bavit. V únoru jsme oslavili
rok od založení facebookové skupiny SK Cítoliby
OFFICIAL, která má k dnešnímu dni již téměř 300
členů. Začali jsme pracovat na klubovém PR
managementu, rozjeli jsme klubový fanshop, naše
hrníčky se objevily ve Velikonočním dílu pořadu TIKI
TAKA, začali jsme spolupracovat s regionálními
periodiky a stále jsme zůstali v kontaktu mezi sebou.
Kapitán Jan Maier se stal v divácké anketě Deníku
„Nejpopulárnějším fotbalistou okresu Louny“.
V nouzovém stavu jsme soutěžili, řešili kvízy, křížovky,
hádanky malovali loga fotbalových klubů na kameny,
z čehož se stal svého druhu fenomén. Vybírali
jsme nejlepší fotbalovou hlášku, hlasovali
v anketách jaký lahváč nebo jaká polévka je

oblíbenější, hádali jsme jména slavných fotbalistů
podle fotek, tipovali jsme z fotek názvy hřišť okresu,
klub podle znaku…Když napadl sníh a mrzlo,
připravili chlapi ledovou plochu na malém
tréninkovém plácku a na hřišti se bruslilo a hrál hokej!
Úspěšní jsme byli v čerpání dotací Národní sportovní
agentury. V rámci příslušných dotačních programů,
zaměřených především na mládež, se nám podařilo
získat potřebné prostředky na projekty, které jsme
následně realizovali v průběhu roku.
Na sklonku jara došlo k postupnému rozvolnění
protiepidemických opatření a my jsme konečně mohli
na trávník. Začalo se plnohodnotně trénovat a hrát

alespoň přátelská utkání. Muži se zapojili do turnaje
Covid21, kde se jim dařilo. S létem nastal čas pro
zábavu, kterou jsme uspořádali na hřišti, pod
otevřeným nebem.
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Od poloviny srpna byly postupně zahájeny mistrovské
soutěže. Do nového ročníku jsme přihlásili družstvo
mladších žáků, kteří hrají sdruženou okresní soutěž
(okr. Chomutov). Přípravka absolvovala své turnaje
v Černčicích, Dobroměřicích, v Lounech, na Peruci a
na dalších okresních hřištích. Členská základna se
rozrostla. Aktuálně registrujeme 67 dětí od úplně
nejmenších Benjamínků až po mladší žáky, a to nás
opravdu moc těší! Tréninky mládeže jsou hojně
navštěvované a na hřiště našla cestu také spousta
rodičů, což vnímáme nadmíru pozitivně!
Podzimní část okresní soutěže mužů se nesla ve
znamení proměnlivých výsledků. Tým se potýkal
s řadou zraněných a bylo velmi obtížné nalézt
optimální, a především stabilní sestavu. Zde je stále
prostor pro zlepšování a zejména bude nutné rozšířit
stávající hráčský kádr. Muži A-týmu v současnosti
přezimují na osmém místě. Sice jde o zcela klidné vody
středu tabulky, uspokojení to však rozhodně nebudí.
Tím spíše pak u hráčů B-týmu, kde je propad
markantnější. Na jarní část sezony chystáme řadu

Začátek prázdnin pak patřil mládeži. Klub uspořádal
několikadenní letní fotbalový camp v rekreačním
středisku AERO v Holanech. Nutno říci, že se
soustředění opravdu vydařilo a jeho úspěšnost je pro
trenéry a organizátory výzvou do příštího roku.
V létě ožila i stará garda a uspořádala velmi povedený
turnaj veteránů s večerním posezením a hudbou,
každý večer ožívala hospoda na hřišti a bylo možné
posedět, dát si zasloužené pivo, něco k zakousnutí
vždy připravil klubový hospodský Jaroslav Hajský.

-7-

CÍTOLIBSKÝ ZPRAVODAJ – 25. ročník, číslo 4/2021

změn, rádi bychom posílili, zlepšili tréninkovou
činnost a docházku na tréninky i zápasy.
Již od jara bychom rádi zahájili specializované
tréninky brankářů pro všechny věkové kategorie,
plánujeme další ročník letního soustředění pro
mládež, chtěli bychom pokračovat ve zvelebování
našeho hřiště. Výbor klubu společně pracuje na
přípravě projektu výstavby nových kabin, střídaček,
oplocení. O práci tedy nebude v nadcházející části

sezony nouze a rádi uvítáme jakoukoliv pomoc. Té se
nám dosud bohatě dostává ze strany generálního
partnera Městysu Cítoliby, od společností RYBKA
Group, CEPS, PARTYSTANY, od rodiny Hronkových, od
Vladimíra Koubka, Otakara Postla. Spolupráci jsme
zahájili také s Technickou správou Města Loun a
dalšími. Všem děkujeme za přízeň v končícím roce a
přejeme vše nejlepší do toho nového.

11.9.2021 se konalo třetí kolo závodu Pražské a
středočeské ligy v TFA v Praze, kde se na 1. místě
v kategorii žen 18+ umístila Eliška Vrbová.
16.9.2021 na pozvání starosty Městyse Cítoliby a
starosty Sboru dobrovolných hasičů se konala
prezentace techniky a vybavení JSDH Cítoliby na jejímž
financování se Louny i přilehlé obce podílejí. Za Město

Louny se této prezentace zúčastnili místostarosta
Loun Vladimír A. Hons a člen Rady města Radovan
Šabata.

Výbor SK Cítoliby
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18.9.2021 se konalo poslední (čtvrté) letošní kolo
STIMAX CUPU 2021 ve Varnsdorfu, tohoto kola se
celkem zúčastnilo 13 našich závodníků napříč
kategoriemi: mladší žákyně 6-8 let: Piklová Kristýnka
6. z 14 závodnic; mladší žákyně 8-11 let: Jaskóvá
Vendulka 21. z 30 závodnic; starší dívky 11-15 let:
Šponiarová Viktorie Lucie 12. z 49, Pšegrocká Adéla
19. z 49 a Šedivá Nikola 34. z 49 závodnic; starší
chlapci 11-15 let: Wasserbauer Matěj 14. z 40, Herzog
Marek 23. z 40 závodníků; dívky a ženy od 17 let +
ženy: Vrbová Eliška 9. z 29, Šponiárová Taťána
Kateřina 17. z 29 a Halamová Barbora 25. z 29
závodnic; dorost chlapci 13 - 16 let: Žovinec Ondřej
11. z 12 závodníků; chlapci a muži nad 17 let: Mrvík
Jakub 7. místo z 17 závodníků.

žákyně 6-8 let: Piklová Kristýnka 9. z 16 bodovaných
závodnic; mladší žákyně 8-11 let: Jaskóvá Vendulka
21. z 31 bodovaných závodnic; starší dívky 11-15 let:
Šponiarová Viktorie Lucie 12., Pšegrocká Adéla 24. a
Šedivá Nikola 34. z 50 bodovaných závodnic; dívky a
ženy od 17 let + ženy: Vernerová Daniela 5.,
Šponiárová Taťána Kateřina 22. a Halamová Barbora
25. z 34 bodovaných závodnic; mladší chlapci 9-11
let: Václav Slavík 28. z 28 bodovaných závodníků;
starší chlapci 11-15 let: Wasserbauer Matěj 15. a
Herzog Marek 24. z 42 bodovaných závodníků; dorost
chlapci 13 - 16 let: Žovinec Ondřej 9. z 13 závodníků;
dorost a muži nad 17 let: Mrvík Jakub 10. ze 17
závodníků.
19.9.2021 se zástupci SDH Cítoliby a někteří občané
městyse Cítoliby sešli před hasičskou zbojnicí

Letošní ročník vícekolových závodů Stimax Cup 2021
byl poznamenán protipandemickými opatřeními, tzn.
první kolo závodů dne 2.5.2021 bylo bez náhrady
zrušeno a celkové výsledky se počítaly z následujících
tří kol, které proběhly 20.6. v Ústí nad Labem, 28.8. v
Meziboří a 18.9. ve Varnsdorfu. Celkové umístění je
pro naše závodníky SDH Cítoliby následující: mladší

k pietnímu aktu, kdy ve 12:00 hodin uctili památku
tragicky zesnulých hasičů z Koryčan.
19.9.2021 se konal čtvrtý závod Pražské a
středočeské ligy v TFA ve Starém Kolíně, kde se na 1.
místě v kategorii žen 18+ umístila Eliška Vrbová a
v kategorii mužů do 35 let Tomáš Borl se umístil na 5.
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místě.
25.9.2021 proběhl branný závod požární
všestrannosti O pohár starosty městyse Cítoliby.
Celkem se závodů zúčastnilo 145 závodníků a to 2
družstva přípravky, 13 družstev mladších žáků, 14
družstev starších žáků, 1 družstvo dorostu a 7
dorosteneckých jednotlivců.

55 závodníků, kdy v kategorii žen obsadila první místo
z 12 závodnic Eliška Vrbová z našeho SDH. V kategorii
mužů do 35 let z našeho SDH Cítoliby Daniel Vrba
obsadil 6.místo, Lukáš Borl 11. místo a Lukáš Žovinec
12. místo celkem z 31 závodníků.
2.10.2021 se konal 4. závěrečný závod zařazený do
TFA ligy SEVERU - II. ROČNÍK HAZMBURSKÝ HASIČ. V
kategorii ženy se na 2. místě umístila Eliška Vrbová, v
kategorii muži do 34 let se umístil na 13.místě Daniel
Vrba.
V celkovém pořadí čtyřboje TFA ligy SEVERU v
kategorii ženy se na 1. místě umístila Eliška Vrbová. V
celkovém pořadí v kategorii muži do 34 let se na 6.
místě umístil Daniel Vrba, na 28. místě Lukáš Borl, na
31. místě Lukáš Žovinec a na 51. místě Domink Hampl.
3.10.2021 se konal pátý závod Pražské a středočeské
ligy v TFA v Broumech, kde se na 1. místě v kategorii
žen 18+ umístila Eliška Vrbová a v kategorii mužů do
35 let se Lukáš Borl umístil na 8. místě.

Naše SDH Cítoliby postavilo do závodů celkem 2
družstva přípravky, 4 družstva mladších žáků, 2
družstva starších žáků a 4 jednotlivce v kategorii
dorostu. Medailoví byli naši závodníci prakticky ve
všech kategoriích, ve kterých závodili. Přípravka SDH
Cítoliby obsadila 1. a 2. místo, družstva mladších žáků
SDH Cítoliby obsadila 3., 5., 8. a 10. místo. Družstva
starších žáků obsadila 1. a 4. místo, v kategorii dorost
jednotlivce závodníci SDH Cítoliby obsadili 1., 2., a 3.
místo a v kategorii dorostenky jednotlivce obsadila
závodnice SDH Cítoliby 1. místo.
26.9.2021 se konal XII. Ročník závodu ocelový hasič
TFA Libočany. Na startovní čáru se postavilo celkem
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Dne 16.10.2021 proběhlo na Peruci podzimní kolo
hry Plamen 2021/2022 v branném závodu požární
všestrannosti.

DÍVKY se na 4. místě umístila Kateřina Taťána
Šponiarová.
16.10.2021 se konal šestý závod Pražské a
středočeské ligy v TFA v Říčanech, kde se na 1. místě
v kategorii žen 18+ umístila Eliška Vrbová a
v kategorii mužů do 35 let se Lukáš Borl umístil na 11.
místě a Lukáš Žovinec na 13. místě.
31.10.2021 se konal sedmý závod Pražské a
středočeské ligy v TFA v Broumech, kde se na 1. místě
v kategorii žen 18+ umístila Eliška Vrbová a
v kategorii mužů do 35 let se Lukáš Borl umístil na 8.
místě.

Dvě družstva PŘÍPRAVKY se umístila na 2. a 3. místě ze
4 družstev. Tři družstva MLADŠÍCH ŽÁKŮ se umístila na
6., 7. a 8. místě z 13 družstev. Dvě družstva STARŠÍCH
ŽÁKŮ se umístila na 1. a 8. místě z 22 družstev.

Dne 5.11.2021 členové SDH Cítoliby ve spolupráci s
mladými hasiči uspořádali pro širokou veřejnost
lampionový průvod obcí a cíl byl v nedaleké
Bažantnici, kde se opékali buřty a k navození
pohodové atmosféry se podával teplý čaj a svařák.

V kategorii JEDNOTLIVCI MLADŠÍ DOROST CHLAPCI se
umístil Matěj Ulrich na 1. místě a Matěj Wasserbauer
na 2 místě. V kategorii JEDNOTLIVCI MLADŠÍ
DOROSTENKYNĚ DÍVKY se na 1. místě umístila Lucie
Viktorie Šponiarová. V kategorii JEDNOTLIVCI STŘEDNÍ
DOROST CHLAPCI se na 1. místě umístil Marek Herzog.
V kategorii JEDNOTLIVCI STŘEDNÍ DOROSTENKYNĚ
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6.11.2021 Ku příležitosti Srazu rodáků a 100. výročí
Dělnického domu děti z přípravky spolu se svými
vedoucími nacvičily a předvedly ukázku své činnosti.
6.11.2021 se konal osmý závod Pražské a středočeské
ligy v TFA ve Vlašimi, kde se na 1. místě v kategorii žen
18+ umístila Eliška Vrbová a v kategorii mužů do 35
let se Lukáš Borl umístil na 8. místě.
10.11.2021 starší žáci a část dorostenců uspořádali
brigádu v rámci které se prováděl úklid zázemí
hasičské zbrojnice a prováděla se nezbytná údržba
sportovního materiálu. Akce se zúčastnilo 8 mladých
hasičů a tři vedoucí kolektivu mladých hasičů.

13.11.2021 se konal poslední devátý závod Pražské a
středočeské ligy v TFA v Plchově, kde se na 1. místě
v kategorii žen +18 umístila Eliška Vrbová a
v kategorii mužů do 35 let se Lukáš Borl umístil na 9.
místě a Lukáš Žovinec na 15. místě.
V celkovém pořadí tohoto devítikolového
závodu v TFA se na 1. místě v kategorii ženy
+18 umístila Eliška Vrbová v kategorii mužů
+18 naši závodníci nebyli bodováni z důvodu
nižšího počtu zúčastněných kol.
18.11.2021 proběhlo Akademické mistrovství v TFA
v Ostravě, kde Eliška Vrbová obsadila krásné 2 místo
v kategorii ženy. A Daniel Vrba 10 místo v kategorii
muži.

13.11.2021 se mladí hasiči (přípravka, mladší
žáci, starší žáci i dorost) zúčastnili spolu se
svými vedoucími exkurze u Hasičského
záchranného sboru podniku Doly Bílina.
Součástí exkurze byla komentovaná
prohlídka části hasičské zbrojnice, zásahových vozidel
a vybavení a místního muzea důlních hasičů. Cestou
nazpět celá výprava navštívila zážitkový okruh
Pohádkového lesa a Údolí dinosaurů v Hrobčicích.
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V letošním roce také SDH Cítoliby obdržela dvě dotace
na požární sport dětí a mládeže – jednalo se o projekt
SPORT 2021 z dotačního programu Ústeckého kraje,
ze kterého bylo financováno materiálně technické
vybavení ve výši 31 tis. Kč pro požární sport naší
mládeže – byla pořízena hasičská překážka pro
přeskok, nové sady štafetových hadic pro žáky a pro
dorost, sada sportovních přileb a opasků a část
sportovního vybavení pro požární útok družstev.
Z dotačního projektu MŮJ KLUB 2021 Národní
sportovní agentury ve výši 69 tis. Kč byl pořízen zbytek
sportovního vybavení, a to sady sportovních hadic
C52 a B75 Firesport, dále byla pořízena variabilní
lehká atletická překážka pro tréninky dětí i dorostu a
skládací přístřešek Trimm jako zázemní pro
závodníky. Tímto bychom chtěli poděkovat všem
členům, kteří se na zdárném zpracování projektů a
následného pořízení sportovního vybavení podíleli.

Vybavit naše sportovce novými sportovními
pomůckami a závodním vybavením, jenž by
odpovídalo běžným standardům pro požární sport
byla pro nás nutnost a priorita, neboť velká část
doposud používaného vybavení již byla za hranicí
technické životnosti a dosavadní sportovní výsledky
našich sportovců si tuto podporu rozhodně zaslouží.
Závěrem jménem SDH Cítoliby
děkuji všem našim příznivcům a
aktivním členům za celoroční
činnost a podporu sboru v této
nelehké době, Výjezdové
jednotce za odpovědný přístup
a profesionalitu při zásazích a
všem členům sboru ale i občanům městyse Cítoliby
přeji pohodové prožití Vánočních svátků a zejména
pevné zdraví s kapkou štěstí navíc v nadcházejícím
roce 2022.
Roman Wasserbauer, starosta SDH Cítoliby
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I v letošním roce bylo všechno jinak, než jsme si původně představovali. Je těžké v této době plánovat a
připravovat kulturní pořady a akce, protože ať se nám to líbí nebo ne, musíme dodržovat pravidla a nařízení,
která jsme si nevymysleli my tady v Cítolibech. I přes všechna omezení se nám přeci jen pár akcí povedlo:
zájezd do Prahy do divadla, Svatojakubská pouť, promítání v zahradě DD, křest knihy o PHDr. Šestákovi,
setkání rodáků a oslava 100 let od otevření DD nebo Čertovské řádění. Původně plánované divadelní
představení Kšanda je přeloženo na 26. květen 2022 a pro koncert, který se měl uskutečnit v kostele najdeme
na jaře také náhradní termín. O akcích, které připravujeme Vás budeme včas informovat všemi dostupnými
info kanály. Závěrem chci poděkovat všem, kteří se na přípravě a organizaci akcí podíleli, tedy kulturní komisi
a zaměstnancům městyse a zároveň Vám všem přeji jen to nejlepší do roku 2022, zejména pevné zdraví. Ať
nám ty „dvojky“ přinesou všem štěstí …
Miroslava Kacetlová, předsedkyně Komise kulturní a sportovní

Oslava 100 let otevření Dělnického domu a sraz rodáků a přátel 6.11.2021:
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Čertovské řádění v zahradě DD 3.12.2021:
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Tradiční štědrovečerní večeří v Česku je …

ALKOHOL
ARISTOKRATKA
BIOMASA
CELOFÁN
DELEGACE
DOZOR
FOBIE
HONITBA
JASMÍN
KONVICE
MIKROFON
MRCHA
POŽÁR
ROZVOZ
STRAKA
TRAMVAJENKA
UHLOPŘÍČKA
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AMPULKA
BAKTERIE
BROKOVNICE
CHYBIČKA
DOJNICE
ENZYM
HLAVATKA
INZERCE
KATASTR
KOŠÍK
MOTIV
PIŠKOT
PRAČKA
SIRUP
TENIS
TRVALKA
UNIFORMA
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Podle pověry každý, kdo celý den až do Štědrovečerní večeře nebude jíst maso, uvidí …
Školní předmět v laboratořích
Slovní výraz pro písmeno „Y“
Plod stromu většinou na podzim (má čepičku)
Obilí (vyrábí se z něj také mouka a chléb)
Ženské jméno začínající na X (dlouhá varianta)
Pokrývka hlavy
Část těla spojující hlavu s trupem
Část kostry
Většinou jako místní (…) C:/ v počítači
Bílý brodivý pták
Dopravní stavba převádějící přes vodní tok
Nejtěžší had světa
Povrchový důl

Vyluštili jste správně tajenky v minulém čísle?
Jméno autora publikace „PhDr. Zdeněk Šesták skladatel a muzikolog“
JIŘÍ VESELÝ
Jak se jmenuje naše paní knihovnice?
RŮŽENA HORÁKOVÁ
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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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