25. ročník, číslo 2/2021, vydáno 19.7.2021

STOLETÉ VÝROČÍ OTEVŘENÍ TĚLOCVIČNY TJ SOKOL CÍTOLIBY
O založení Jednoty sokolské v Cítolibech se začalo uvažovat po III. Sletu
všesokolském konaném roku 1895. Ustavující schůze byla svolána dne 19.
ledna 1896 panem Josefem Mockerem. Při vzniku jednoty bylo přihlášeno 63
členů.
25 let od založení Jednoty sokolské do otevření vlastní tělocvičny
tělovýchovné jednoty Sokol Cítoliby se cvičilo v hostinském sále pana Josefa
Svítka (dnes budova „Rychty“ na křižovatce), později v propůjčeném sále od
pana Sochora, který dovolil zbudovat i jeviště pro divadelní ochotníky.
Už v roce 1912 byl ustanoven stavební výbor, aby učinil přípravné kroky k uskutečnění dávného přání mít
vlastní tělocvičnu. V roce 1913 zastupitelstvo obce schválilo prodej pozemku pro výstavbu v Chlumčanské
ulici. Všechny plány zhatila 1. světová válka. Veškerá činnost byla úplně zastavena. Po vyhlášení nové
republiky v roce 1918 se znovu začalo hovořit o potřebě vlastní tělocvičny. Původně chtěli sokolové stavět
tělocvičnu novou, na vlastním pozemku, který jim darovala obec. Od toho ustoupili z obav velkých finančních
nákladů. Naskytla se příležitost koupit hostinec p. Trnobrauského, a tak 10. června 1920 se jednota sokolská
stala majitelem nemovitosti. Celý rok členové sokola pracovali na úpravách koupeného hostince a na
přestavbě staré stodoly na tělocvičnu.
Na počest otevření tělocvičny a dvacetipětiletého trvání tělovýchovné jednoty Sokol se v sobotu 23. července
1921 konala v divadelním sále Sokolovny pěvecko-hudební akademie. Že to byla velká událost pro celou obec
dokládá přiložený program. Mezi účinkujícími byli i pěvci z Národního divadla v Praze.
Při této příležitosti byl vydán pamětní list, ve kterém je několik velmi zajímavých příspěvků členů Sokola.
Sokolové neměli vždy jednoduché podmínky ke své činnosti.
Jiřina Nováková, členka Komise kulturní a sportovní
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Vážení čtenáři,
ve středu 30. června 2021 ve 12 hodin jsme měli jedinečnou příležitost být přítomni snesení
zvonu sv. Václava z věže cítolibského kostela, aby mohl být odvezen k restaurování do
zvonařské dílny a děkujeme Vám tímto za Vaši hojnou účast.
Zvon sv. Václava je nejstarší hmotnou citolibskou památkou, byl ulit pražským mistrem
zvonařem Bartolomějem a poprvé z věže kostela zazněl patrně již roku 1529.
Je to již více než tři roky, kdy se zrodila myšlenka na obnovu památného zvonu sv. Václava,
který je zavěšen ve věži cítolibského kostela. Sbor dobrovolných hasičů Cítoliby akcí
„Pohybem pro zvon“ v dubnu 2019 a následným finančním darem ve výši 34.000 Kč uvedl
záměr obnovy zvonu do pohybu. Radní městyse rozhodli o finančním příspěvku z rozpočtu
městyse ve výši 10.000 Kč. Ve prospěch zvonu bylo Městysem Cítoliby věnováno dobrovolné
vstupné z místní fary otevřené u příležitosti Cítolibské svatojakubské pouti v roce 2019 ve
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výši 7.769 Kč. A v roce 2020 uspořádal Městys Cítoliby v kostele svatého Jakuba koncert
Pavla Šporcla s výtěžkem 58.450 Kč ve prospěch zvonu.
Církvi již bylo na opravu zvonu sv. Václava věnováno více než 120 tis. Kč. Cena opravy zvonu
bude činit bezmála 277 tis. Kč a bude na ni čerpána dotace 210 tis. Kč od Ministerstva
kultury ČR. Zbývá ještě shromáždit prostředky na opravu dřevěné zvonové stolice, jejíž část
je v důsledku zatékání vážně poškozena a oprava je vyčíslena na 110 tis. Kč.
Všem, kteří by chtěli na obnovu zvonu přispět, si dovolujeme sdělit číslo účtu farnosti
Cítoliby: 2301845591/2010
Věříme, že i s pomocí Vás všech se podaří sehnat potřebné prostředky a do podzimu bude
vše dokončeno a zvon se vrátí zpět na zvonici kostela, abychom jej opět slyšeli na Štědrý
den ohlašovat Boží blízkost člověku.
P. Vít Machek, děkan
Blanka Hejlíková, ekonom městyse Cítoliby
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Sběrný dvůr za Ocelokolnou v ul. Malíře Sochora je od dubna
v provozu každou středu od 17 do 18 hodin a každou sobotu od 16 do 17 hodin.
Uložit zde můžete zelený odpad, pytle (žluté, oranžové, šedé) s tříděným
odpadem, textil, baterie a elektroodpad (pouze celé spotřebiče – nerozebrané!),
kovový šrot. Odvoz elektrospotřebičů z domácností je možné si telefonicky
domluvit v kanceláři Úřadu městyse Cítoliby zdarma.

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
Provoz ordinace praktické lékařky v Cítolibech je přerušen.

Mudr. Anna Weberová
do odvolání ordinuje pouze v Lounech.
tel. 415 658 044
Restaurace Dělnický dům má otevřeno

Obědy pro veřejnost
v rámci doplňkové činnosti
zajišťuje Školní kuchyně při Základní škole a Mateřské škole Cítoliby.

Obědy si můžete objednat v kanceláři hospodářky tel.
č. 724 915 299. Cena za oběd vč. polévky je 60,- Kč.
Rozvoz pro seniory je zajištěn.
V době odstávky od 19.7. do 13.8.2021 zajišťuje
náhradní dodávku stravy Úřad městyse Cítoliby
z nabídky Restaurace Dělnický dům

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

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

teplá kuchyně sedm dní v týdnu

Základní škola a Mateřská škola Cítoliby
aktuální informace na www.zscitoliby.eu

telefon 736 402 626
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DĚTSKÁ HŘIŠTĚ MAJÍ SVÁ PRAVIDLA

Vážení občané, rodiče, babičky, dědečkové …
patříte mezi ty, kteří tráví se svými ratolestmi moře času na dětském hřišti? Chtěla bych Vám ve zkratce říci pár
slov o bezpečnosti a s tím spojené správné chování na dětském hřišti v Cítolibech, konkrétně na Tyršově náměstí.
Naším cílem a zájmem je, aby hřiště bylo bezpečné a aby se na něm všichni bez rozdílu věku cítili dobře.
Každý herní prvek má svá omezení, např. pro jakou věkovou kategorii je určen, kolik lidí může najednou prvek
používat, popřípadě jestli je nutný dozor dospělé osoby (podrobnější informace na vývěsce dětského hřiště „Herní
prvky a jejich omezení“). Vlivem špatného používání jednotlivých herních prvků, dochází k jejich poškození. Prvky
se používají k jiné činnosti, než jsou určené, větší děti poškozují prvky pro ty nejmenší.
Dávejte na své ratolesti pozor, řekněte jim, co na hřišti dělat a co naopak nedělat, aby si neublížily, popřípadě aby
se nezranily. Poučte je, jak se s herními prvky zachází, co se smí a co nesmí.
Podrobnější informace jsou k dispozici (naleznete) v „Provozním řádu“ na vývěsce u dětského hřiště.
V letošním roce plánujeme obnovu dětských prvků v ul. Boženy Němcové, naproti hřišti u bytového domu.
Hana Keslová, kancelář úřadu městyse
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Městys Cítoliby získal v rámci dotace přiznané Mikroregionu Lounské Podlesí z Operačního programu Životní
prostředí 2014-2020 celkem 80 kusů kompostérů, které smluvně poskytne občanům tak jako v roce 2019 a
2020 (162 kompostérů). Občanům, kteří o ně projevili zájem v dotazníkovém šetření k odpadům v únoru
2021 jsme je v červnu vydali. K dispozici máme stále ještě 35 kompostérů, zájemci se mohou hlásit v kanceláři
úřadu (tel. 415691134).
Z investičních akcí, na kterých pracujeme a jejichž realizace by měla proběhnout v letošním roce vybíráme:
V současné době probíhá vyhodnocení výběrového řízení na obnovení vodní nádrže –
rybníku v Bažantnici, na který jsme od Ministerstva zemědělství ČR získali dotaci
v celkové výši 449 tis. Kč s předpokládanou celkovou cenou díla 1.805 tis. Kč. Předpokládáme, že v průběhu srpna
začneme s realizací, tzn. rybník musíme vypustit, zbavit usazeného bahna a nánosů ze dna, upravit břehy, vyčistit
a opravit přítok a odtok.
Další akcí, na které usilovně 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. Výběrové
řízení vyhlásíme v průběhu prázdnin.
Od Ministerstva pro místní rozvoj ČR jsme obdrželi vyjádření, že jsme neobdrželi dotaci na opravu historického
objektu cítolibské fary ve výši 7.960 tis. Kč z celkové předpokládané hodnoty akce 10.419 tis. Kč, ani dotaci na
opravu ulic Ke Hřišti a Škroupova ve výši 7.256 tis. Kč z celkové předpokládané hodnoty akce 9.070 tis. Kč
navazující na opravu vodovodu a kanalizace, kterou v současné chvíli provádí společnost Severočeská vodárenská
společnost a.s. V současné době prověřujeme další dotační možnosti a následně zvážíme případné provedení akcí
z vlastních prostředků městyse.
S ohledem na svrchovaný zájem Městyse Cítoliby a zejména ve veřejném zájmu o zachování soch apoštolů sv. Jana
a sv. Pavla umístěných u cítolibského kostela (které jsou národní kulturní památkou) v technickém a výtvarném
stavu, který by přetrval další léta a byl tak zastaven jejich devastující stav dík nedostatku péče a ochrany, se
záměrem předmětné sochy odborně zrestaurovat, je na místě, aby si Městys Cítoliby předmětné sochy přivlastnil
ve smyslu ust. § 1045 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (NOZ). Rada městyse Cítoliby schválila
vyvěšení tohoto oznámení a zároveň doporučila zastupitelstvu městyse schválit na 18. zasedání jejich přivlastnění.
Blanka Hejlíková, ekonom městyse
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Chtěli bychom občanům poděkovat za skvělou spolupráci při dopravní situaci v obci Cítoliby.
Jistě jste se všimli, že v poslední době jsme se více zaměřili na parkování v obci Cítoliby i Lenešice
a to z důvodu, že stání v protisměru a také stání v křižovatkách
téměř způsobilo v poslední době několik dopravních nehod. Mnoho
z Vás argumentovalo, že v bočních ulicích tento přestupek není tak
závažný a nebezpečný jako na hlavní silnici, avšak z pohledu zákona
OP nemůže v jedné ulici přestupek řešit a hned ve vedlejší
ulici ,,zavírat oči“. I přesto se snažíme nejdříve občany pouze
upozornit, pokud se nejedná o recidivu. Budeme rádi, když pochopíte, že jde hlavně o Vaši
bezpečnost.
Co se týká měření rychlosti v obci, tak jsme zaznamenali obrovské zlepšení této situace, ale i
přesto se stále najde několik místních občanů, kteří rychlost překročí. Proto bychom Vás chtěli
znovu požádat abyste jak se říká ,,dali nohu z plynu“. Jsme velice neradi, když v tomto
přestupku musíme řešit místní občany, ale jak už jsme psali výše i zde se jedná hlavně o
bezpečnost Vás a Vašich dětí v obci.
Samozřejmě se snažíme řešit i ostatní záležitosti a místa v obci jako je například prostor před
obchodem, dětské hřiště, bažantnice atp. a proto jsme rádi, když nám i Vy předáte informace
a poznatky o tom co by se mohlo zlepšit, nebo na co se máme zaměřit.
Děkujeme OP Cítoliby
-7-
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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:

Jan Michel
Marie Trenklerová
Petr Štorkán
Jaroslav Vovčička
Ivo Cyhlář
Helena Šponiarová
Vlasta Jonáková
Antonín Válek
Michal Čonka
Tomek Tittl
Miroslav Kolenčík
Alena Gretzová
Vladimír Jelínek

KVĚTEN:

Milan Brindler
Vlasta Parmová
Šárka Tittlová
Alena Piklová
Stanislav Hádek
Jiří Parkman
Zdeňka Studená
Martina Pokorná
Václav Jánský
Andrej Hrinda
Josef Šramčík
Hana Vaicová
Lenka Kolčavová
Irena Riegerová
Danuše Vrbová
Eva Buchlová
Miroslava Šedivá

ČERVEN:

Milena Hradcová
Josef Hejlík
Bohumila Müllerová
Lenka Hronková
Irena Fricová
Alena Vitásková
Edita Podušková
Jana Borlová
Věra Soukupová

Redakční rada jim přeje hodně zdraví a štěstí do dalších let.
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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:
datem účinnosti od 1.7.2021.
- předložený návrh Zásad poskytování dotací a příspěvků
z rozpočtu Městyse Cítoliby s datem účinnosti od 1.7.2021.
- navýšení dotace SK Cítoliby o 10 tis. Kč na zabezpečení
letního fotbalového soustředění a schvaluje předložený
návrh Dodatku č. 1/2021 ke Smlouvě o poskytnutí a
využití neinvestiční dotace z rozpočtu městyse Cítoliby číslo
01/2021 s tím, že celková výše příspěvku SK Cítoliby pro
rok 2021 činí 247 tis. Kč.
vzali na vědomí:
- Zápis z kontroly Kontrolního výboru provedené dne
9.12.2020
- Zápis z kontroly finančního výboru provedené dne
4.6.2021 v kanceláři úřadu.
RADNÍ:
se ode dne posledního vydání zpravodaje sešli celkem
devětkrát a na svých zasedáních mimo jiné:
- vzali na vědomí Usnesení Policie ČR o odložení trestní věci
odcizení pískovcových soch (z brány do ulice Na Aleji
z roku 2000) a v návaznosti na vyjádření právního
zástupce městyse a dostupné důkazy nutné k prokázání
vlastnictví věci a nepověřuje starostu podáním civilní
žaloby,

ZASTUPITELÉ:
na svém 16. veřejném zasedání dne 5.5.2021 a 17.
veřejném zasedání dne 24.6.2021 schválili:
- II. aktualizaci plánu společných zařízení Komplexní
pozemkové úpravy v k.ú. Líšťany u Cítolib a části k.ú.
Cítoliby dle předložené žádosti.
- opatření č. RO/2021/001 zahrnující navýšení celkových
příjmů o 2,160.743 Kč a výdajů o 2,518.318 Kč s tím, že
rozdíl ve výši 357.575 Kč bude kryt z finančních
prostředků městyse uložených na bankovních účtech.
Rozpočet městyse po úpravách bude činit v příjmové části
20,032.709 Kč, ve výdajové části 24,216.818 Kč a
financování ve výši -4,184.109 Kč je kryto finančními
prostředky na účtech městyse.
- Účetní závěrku městyse Cítoliby za rok 2020.
- předložený návrh závěrečného účtu městyse Cítoliby za
rok 2020, včetně zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření městyse Cítoliby za rok 2020 s výhradou a
přijímá opatření k nápravě chyb a nedostatků zjištěných
při přezkoumání hospodaření za rok 2020.
- uzavření Veřejnoprávní smlouvy o výkonu úkolů Obecní
policie s obcí Líšťany dle předloženého návrhu.
- předložený návrh Organizačního řádu Městyse Cítoliby s
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- nesouhlasí se zřízením vodovodní přípojky na pozemku
p.č. 1202 v k.ú. Cítoliby vzhledem ke skutečnosti, že se
jedná o druh pozemku "orná půda" a Městys Cítoliby
nepředpokládá v dohledné době změnu platného
Územního plánu.
- rozhodla po osobním seznámení se s uchazeči a jejich
prezentací záměru provozu Restaurace Dělnický dům, že
nájemní smlouvu na dobu určitou jeden rok s možnou
prolongací uzavře s Karlem Rysem.
- schválila zadání vypracování Projektové dokumentace
bouracích prací bývalého objektu jídelny Oseva Ing. Jiřímu
Makariusovi za nabídkovou cenu 46.000 Kč
- schválila záměr zbudování živého plotu na jižní straně
pozemku pč. 67 v k.ú. Cítoliby a pověřila kancelář úřadu
přípravou realizace a předložení konkretizovaného
návrhu vč. cenového rozpočtu,
- schválila uzavření darovací smlouvy s Nadací Agrofert na
pořízení 4ks zásahových obleků Tiger od společnosti
Stimax International, s.r.o. z daru 83.000 Kč, zbývající
částka ve výši 6.782 Kč,
- schválila změnu názvů Komise investiční, pro rozvoj obce
a životní prostředí na Komise investiční a Komise pro
kulturu, školství a sport na Komisi kulturní a sportovní,
- schválila položení nové asfaltové vrstvy na dvou vjezdech
na "panelku" a "kolem starého hřiště u kluziště"
v celkovém množství 100 m2 za cenu 97.955,55 Kč vč.
DPH společností Ekostavby a.s. dle předložené nabídky,
- vzali na vědomí zprávu restaurátora Radomila Šolce o
stavu a navrhované rekonstrukci dvou pilířů bývalé
barokní brány do Bažantnice v Cítolibech a s tím související

určení zdobných kamenných poprsí - antických bust.
Případnou realizaci radní projednají po obdržení
aktualizované cenové nabídky.
- vzali na vědomí informaci MVČR o provedení a kontrole
závěrečného vyúčtování dotace na pořízení dodávkového
vozidla Ford pro JSDHO,
- schválili proplacení opravy vpustí v ul. Ke Hřišti
společnosti Severočeská stavební dle upraveného rozpočtu
v ceně 48.964,70 Kč vč. DPH.
- schválili přijetí daru ve výši 70 tis. Kč od Petra Renče
zastupujího Cítolibské automotoveterány s účelem využití
na zbudování podia v zahradě Dělnického domu,
- neschválili přemístění workautových prvků z Bažantnice
na Tyršovo nám. a navrhli rozšíření workautových prvků
na Tyršově nám. dle rozpočtových možností městyse v
roce letošním, či příštím a dále navrhli umístit sportovní
prvky či prvky z dřeva na cestě k biokoridoru,
- schválili vypsání Výzvy k podání nabídek plnění veřejné
zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem
„Revitalizace Cítolibské bažantnice – obnovení vodní
nádrže, jejich přítoků funkčních objektů“ dle
předloženého návrhu.
- vzali na vědomí informace Vyjádření ředitelky ZŠ a MŠ
Cítoliby k Otevřenému dopisu a vyjádřili ředitelce ZŠ a MŠ
Cítoliby podporu ve věci řešení situace s bývalou
zaměstnankyní,
- vzali na vědomí informaci o schválení závěrečné zprávy o
realizaci projektu „Výzvy 63“, přijetí a odeslání vratky
nevyužitých prostředků z účelového rezervního fondu
organizace ve výši 259.796 Kč na účet Městyse Cítoliby u
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ČNB a následné odeslání na KÚÚK,
- schválili předložený návrh Směrnice pro práci s osobními
údaji s účinností od 1.8.2021.
- schválili předložený návrh směrnice Sazebník úhrad za
poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. s
účinností od 1.8.2021.
- konstatovali, že vzhledem k vytíženosti strážníků Obecní
policie Cítoliby není reálné uzavření veřejnoprávní

smlouvy na provozování kamerového systému městyse
Peruc.
- průběžně se seznamovali s děním v Základní škole a
Mateřské škole Cítoliby a projednávali předložené
dokumenty v souladu s vnitřními předpisy městyse,
- pravidelně byli informováni o činností strážníků Obecní
policie.

Dne 20.dubna 2021 byly v souladu s vládním nařízením
zahájeny tréninky přípravky SK Cítoliby. V režimovém
opatření přistoupili trenéři k turnusovému systému
střídání dětí na hrací ploše. Hodinu měla trénink mladší

přípravka, na malé tréninkové ploše současně také
Benjamínci (nejmladší). Následující hodinu trénovala
starší přípravka. Tréninků se v rámci restartu sportu
účastnilo 56 dětí a zájem o fotbal stále trvá.

ŠKOLA MÍSTNÍCH SAMOSPRÁV: v únoru 2021 starosta zaslal zastupitelům nabídku Sdružení místních samospráv
ČR, zúčastnit se unikátního online kurzu, který nabídl po devět podvečerů studium základních legislativních témat
(zákon o obcích, životní prostředí, veřejné
finance, dotace, majetek obce, správní řád,
kontrolní řád, stavební zákon, evidence
obyvatel, GDPR, pohřebnictví, občanský
zákoník, zákoník práce, doprava, školství,
sociální oblast a krizové řízení) týkajících se
správy obce, z pohodlí domova. Přednášky byly
bezplatné díky podpoře Evropské unie. Forma
živého streamu s lektory pak umožňovala i klást
dotazy. Tři zastupitelky naší obce se na kurz dobrovolně přihlásily a po absolvování studia a splnění elearningového testu získaly certifikát.
Bc. Lenka Hronková, radní
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Trénovat na hřišti začali koncem dubna také muži.
Okresní mistrovské soutěže se dle očekávání již
nerozeběhly a k dohrání jarní části sezóny nedošlo.
S ukončením nouzového stavu bylo však
možné na hřišti otevřít výdejní okénko
s možností konzumace čepovaného piva, což
uvítali nejen hráči, ale také příznivci a fanoušci
klubu. Spolkový život se začal pomalu vracet i na hřiště.
Prakticky celý duben probíhala čtenářská soutěž
Žateckého a lounského deníku, v níž se hlasovalo o

nejpopulárnějšího fotbalistu okresu Louny. SK Cítoliby
reprezentoval kapitán Jan Maier, který nasbíral více než
9000 hlasů a soutěž vyhrál! Plaketa Deníku tedy
skončila v Cítolibech a Sportovní klub se může, spolu se
svým kapitánem, těšit z titulu „Nejpopulárnější
fotbalista okresu Louny.“
Členové klubu nezaháleli ani v období, kdy sportovat
nebylo možné. Zřídili jsme klubový fanshop s možností
nákupu fanouškovských předmětů a oblečení
v klubových barvách, zelené a bílé. Na základě
poptávky po sportovním vybavení pro děti jsme zřídili
online virtuální tržnice-bazárek v aplikaci WhatsApp,
umožňující výměnu, nákup a prodej zánovních

kopaček, dresů a tréninkové výbavy, což pomohlo
zejména v době, kdy byly zavřené obchody.
Organizovali jsme online kvízy a soutěže na sociálních
sítích, diskutovalo se na klubovém facebooku,
sledovali jsme aktuálně vyhlašované dotační
programy na podporu sportování mládeže a
plánovalo do budoucna.
Měsíc květen přinesl další rozvolnění pro sport a
současně se zástupci klubu zúčastnili setkání v rámci
tzv. Fevoluce (Evoluce ve fotbalu). Jedná se o projekt
kladoucí si za cíl změnu poměrů ve fotbalu, a to již od
nejnižších soutěží. V čele projektu stojí bývalí
reprezentanti Vladimír Šmicer, Jan Koller anebo herec
David Novotný či sportovní komentátor Jaromír Bosák.
V souvislosti s Vladimírem Šmicerem je třeba zmínit i
jednu perličku. V televizním pořadu TIKI-TAKA bylo
zmíněno i jméno SK Cítoliby. Hráči totiž věnovali do
pořadu sadu zelenobílých hrnečků se znakem klubu a
ty byly představeny na obrazovce ve velikonočním
speciálu moderátorem Petrem Svěceným. V následném
rozhovoru bylo řečeno, že v ČR je na 3600 fotbalových
klubů. Tím se však strhla „hrníčkománie“ a kluby začaly
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do uvedeného pořadu zasílat také svoje hrníčky.
Nepochybně první však navždy zůstanou Cítoliby!
V pondělí 24.května 2021 proběhla v Dělnickém domě
členská schůze SK Cítoliby. Hlavním tématem byla
možnost čerpání finančních prostředků z dotačního
programu Národní sportovní agentury. Pro SK Cítoliby
by se tím otevřela možnost realizace obnovy zázemí,
jako jsou šatny, sprchy, toalety, nová hospoda a
klubovna v areálu hřiště. Klub splňuje formální
požadavky pro podání žádosti o dotaci, současně je
však třeba splnit celou řadu dotačních podmínek.
Jednou z nich je i finanční spoluúčast ve výši 30%
celkových nákladů. Výbor klubu navrhl zajistit
dofinancování záměru prodejem části majetku klubu,

konkrétně odprodejem nevyužívaných pozemků
v prostoru areálu „starého hřiště“ kam je přístup ze
Škroupovy ulice, dále podél východní části ul. Májová až
k napojení na ul. Chlumčanská.
Členská schůze prodej pozemků odsouhlasila a

v současnosti se klub připravuje na realizaci prodeje a
zároveň připravuje další nezbytné kroky při přípravě
projektové dokumentace.
Po loňském neúspěchu v získání dotace na vybudování
víceúčelového hřiště SK Cítoliby nezahálí. Dne 15.
června 2021 jsme podali další žádost o dotaci z
grantového řízení Nadace ČEZ Oranžové hřiště.
Předpokládáme jeho využití pro sportovní aktivity
mládeže, ZŠ a MŠ Cítoliby, obyvatele městysu Cítoliby,
členy Sportovního klubu. Hřiště plánujeme na menší
tréninkové travnaté ploše za vzdálenější brankou,
veřejně přístupné celoročně dvěma vstupy, z nichž
alespoň jeden bude bezbariérový. Přístup ze severu
plánujeme vstupní brankou z ulice Ke hřišti a přístup z
jihu pak vstupní brankou z
areálu stávajícího fotbalového
hřiště. Uvažujeme se o stavební
úpravě povrchu, tzn. drenáž,
úprava terénu, umělý travní
koberec a lajnování pro malou
kopanou, tenis, volejbal,
nohejbal, případně badminton.
Součástí by měly být branky
2x3m, kompletní sada na
volejbal, nohejbal, tenis a záchytný systém oplocení s
mantinelem a sítí.
Držte nám letos palce!
V květnu fotbalisté doufali, že ukončení soutěží
neznamená automaticky konec fotbalové sezóny.
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Uvítali přístup Fotbalové asociace České republiky, že je
tomto duchu připravena pomoci klubům s realizací
případných turnajů.
Sportovní klub Cítoliby byl přihlášen do jarního turnaje
Sportovně technické komise okresního fotbalového
svazu Louny. Jednalo se soutěž mužů, která byla od
počátku koncipována jako Turnaj Covid21. Soutěže se
účastnila družstva z okresních soutěží. SK Cítoliby byl
zařazen do skupiny B spolu s Lenešicemi, Lipencem a
Bezděkovem. Dlužno podotknout, že citolibští turnajem
prošli bez zaváhání a s celkovým skóre 31:4 si zajistili
jednoznačné prvenství ve své skupině.
Současně se tým mužů přátelsky utkal i s lídrem tabulky
vyšší soutěže, tedy 1.B třídy, jímž je FK Blažim. Cítolibští
posílili obranné řady o mladé hráče, o nichž lze
uvažovat jako o případné akvizici pro budoucí sezónu.
Utkání bylo zahájeno a bezprostředně po rozehrání se

Cítoliby zmocnily míče. Po ukázkové, moderní a
přímočaré akci, otevřel skóre utkání kapitán Jan Maier
(0:1). Blažim zvýšila úsilí a naši měli problém s těsnějším
dostupováním hráčů soupeře na větším hřišti. Po jedné
z akcí soupeře, která skončila faulem, nařídil sudí
pokutový kop proti brance Cítolib. Exekutor vyslal
střelu, z pohledu SK, k levé tyči, ta ale byla kryta a skóre
se tedy tentokrát neměnilo. Blažimští nadále útočili,
obvykle po křídle, zatažením míče až k brankové čáře a
zpětnou přihrávkou do pokutového území na nabíhající
útočníky. Jeden z těchto pokusů se jim vyplatil a
srovnali tak stav zápasu (1:1). Utkání pokračovalo v
průměrném tempu a Blažim zahrávala nařízený trestný
kop, přibližně z 18 m. Prudká přímá střela skončila i
přes zásah brankáře SK v síti a Blažim se ujala vedení
(2:1). To však netrvalo ani minutu a Cítoliby se opět
střelecky prosadily. Bylo srovnáno (2:2) a blížil se
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poločas zápasu.
Ve druhé půli se začala projevovat únava a svoji daň si
vybíralo i horké počasí. Cítoliby však byly aktivnější a o
něco lépe se dostávaly k míčům a dařili se osobní
souboje. Po jedné z několika pohledných akcí vstřelily
také gól, dle řady přítomných zcela regulérní, ale sudí
utkání byl opačného názoru a branka nebyla uznána
pro domnělý ofsajd. Také Blažim zahrozila a po
individuální akci se v pokutovém území SK Cítoliby
dostal k míči útočník Blažimi, který ovšem svoji střelu
směřoval do břevna, odkud se míč odrazil do hřiště. To
už se zápas chýlil k závěru a skóre se již neměnilo. Po
vypršení hracího času rozhodčí ukončil hvizdem utkání,
které skončilo remízou 2:2. Zápas na hřišti soupeře

naznačil potenciál a možnosti SK Cítoliby pro
nadcházející sezónu.
V druhé půlce května se rozběhly také soutěže
přípravky. Proběhlo utkání přípravky v Cítolibech, kdy
soupeřem byl FK SEKO Louny, starší potom hráli na
hřišti v Dobroměřicích. Všechny věkové kategorie si
zahrály také v Černčicích a na turnaji v Lounech. Děti si
návrat na hřiště vychutnaly a je třeba ocenit jejich
nasazení a nadšení pro sport, zvláště pro fotbal.
Na počátku června se dočkala přátelského zápasu také
stará garda SK Cítoliby, která hostila veterány ze
Spartaku Perštejn. Cítolibští si odnesli vítězství 9:2.
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V průběhu dubna a května byla
dokončena renovace zbylé části
hasičského sportovního vybavení.
Ta spočívala v instalaci nových
nášlapů, výměně přeběhového hranolu a polepení
tartanových pásů na malou
hasičskou kladinu 4 m;
zároveň byly opraveny
náběhy na velkou
hasičskou kladinu 8 m.
Zároveň byla zhotovena a
instalována zcela nová
překážka 70 cm. Na opravách bylo odpracováno
bezmála 30 brigádnických hodin.
Od 11. května 2021 byly opět zahájeny tréninky
přípravky, mladších i starších žáků a dorostu. Naše
mládež se připravovala v rámci řádných i mimořádných
trénincích zejména na první kolo Stimax cupu
pořádaného v Ústí nad Labem a na jednotlivé disciplíny
soutěže mladých hasičů v požárním
sportu hry Plamen 2021.
Dne 15. května 2021 proběhlo okresní kolo hry Plamen
dorostu v Telcích. V kategorii jednotlivců nás
reprezentovali 3 závodníci v disciplínách 100 m s
překážkami, Dvojboj a test všeobecných znalostí.

Nakonec jsme přivezli 3 medaile a 2 postupy do
krajského kola:
Daniel Vrba dorost starší - 1. místo
Ondřej Žovinec dorost střední - 1. místo
Daniela Vernerová dorost starší - 2. místo

Zároveň členové našeho sboru pomáhali jako technická
četa při přípravě těchto závodů.
Hned 16. května 2021 proběhla soutěž mládeže v
požárním sportu v Košticích - požární dvojice + požární
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útoky. Družstvo starších žáků obsadilo ve štafetě
požárních dvojic 1. místo, v požárním útoku 8. místo celkově se tak STARŠÍ ŽÁCI umístili na 4. místě z 11
družstev. Družstvo mladších žáků obsazených ve
štafetě požárních dvojic 6. místo, v požárním útoku 5.
místo - celkově se tak MLADŠÍ ŽÁCI umístili na 5. místě
ze 7 závodních družstev.

Druhý den 23. května 2021 se družstvo mladších žáků
zúčastnilo závodu Plamen 2021 ve Vroutku, kde
soutěžilo celkem 8 družstev. Soutěž se skládala ze 3
požárních sportovních disciplín: ve štafetě 4x60 m
obsadili 4. místo, ve štafetě dvojic obsadili bohužel
poslední 8. místo a v královské disciplíně v požárním
útoku obsadili naši mladší žáci 6. místo, v celkovém
součtu pak družstvo mladších žáků obsadilo ŠESTÉ
MÍSTO.

Dne 22. května 2021 se družstvo starších žáků
zúčastnilo závodu Plamen 2021 ve Vroutku, kde
soutěžilo celkem 13 družstev. Soutěž se skládala ze 3
požárních sportovních disciplín: v požárním útoku
obsadili naši starší žáci 1. místo, ve štafetě 4x60 m
obsadili 1. místo a ve štafetě dvojic obsadili 9. místo - v Zároveň dne 22. a 23. května 2021 byly vyhlášeny
celkovém součtu pak družstvo starších žáků obsadilo výsledky okresního a krajského kola soutěže Požární
krásné DRUHÉ MÍSTO.
ochrana očima dětí 2021 i přes pandemická omezení,
útlum sportovní i společenské činnosti se naše mládež
zúčastnila každoroční soutěže Požární ochrana očima
dětí 2021. Komise OSH Louny v okresním kole ocenila
tyto naše účastníky: Jan Plíšek se svým obrázkem v
kategorii ZŠ-1 obsadil 3. místo, Kateřina Taťána
Šponiarová se svou literární prací v kategorii L4
obsadila 2. místo a Barbora Halamová se svou literární
prací v kategorii L4 obsadila 1. místo. V krajském kole
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se umístily literární práce v kategorii L4 našich dvou
dorostenek - Kateřina Taťána Šponiarová se svou
literární prací v kategorii L4 obsadila 3. místo a Barbora
Halamová se svou literární prací v kategorii L4 obsadila
2. místo.
Je mou milou povinností také oznámit, že dva naši
členové: Filip Renč a Eliška Vrbová obdrželi začátkem
května 2021 od zástupců Masarykovy nemocnice Ústí
nad Labem poděkování a čestnou medaili za aktivní
práci v boji proti pandemii Covid-19 a to za obětavou
pomoc v průběhu pandemie 2020 – 2021, kdy jako
dobrovolníci pracovali na Onkologickém oddělení v Ústí
nad Labem. Touto cestou jim jménem SDH Cítoliby
rovněž děkuji a právem si zaslouží naši úctu a uznání.
V sobotu 5. června 2021 proběhlo krajské kolo hry
Plamen dorostu v
Krupce. V kategorii
dorostu jednotlivců
nás reprezentovali
Daniel Vrba - dorost
starší a Ondřej
Žovinec - dorost
střední.
Díky perfektnímu
sportovnímu výkonu zlatou medaili a postup na
Mistrovství republiky získal Daniel Vrba, Ondra Žovinec
obsadil 4. místo.
V sobotu 12.6.2021 proběhlo po několikaleté nucené
odmlce od brzkých ranních hodin čištění požární

nádrže před hasičskou zbrojnicí. Této akce se mimo jiné
zúčastnili naši dorostenci, ale i část mladších a starších
žáků. Tímto bychom chtěli poděkovat Petru Renčovi za
renovaci citolibského vodníka, panu Vedralovi ze
zahradnictví Cítoliby za poskytnutí květin do vodníkovi
vodní zahrádky a místním rybářům za součinnost.

20.6.2021 proběhlo v pekelném vedru na městském
stadionu v Ústí nad Labem první kolo Stimax cupu roku
2021, kterého se zúčastnilo celkem 19 našich
závodníků napříč kategoriemi. 1) mladší žákyně A 6-8
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let Piklová Kristýnka 4. z 22 závodnic. 2) mladší žákyně Šponiarová Kačka 21. z 35. 7) dorost chlapci 13 - 16 let
B 8-11 let Jaskóvá Vendulka 23. z 37 závodnic. 3) mladší Žovinec Ondřej 8. z 15 8) Dorost chlapci nad 17 let +
chlapci 8-11 let Štrympl Tobiáš 24. z 35, Wasserbauer muži Vrba Daniel 4. místo z 31.
Vašík 27. z 35 a Slavík Václav 30 z 35. 4) starší dívky 1115 let Šponiarová Lucie 12. z 57, Šedivá Nikola 22. z 57
a Pšegrocká Adéla 24. z 57. 5) starší chlapci 11-15 let
Wasserbauer Mates 18. z 64, Ulrich Matěj 20. z 64,
Grass Honza 22. z 64, Herzog Marek 27. z 64 a Hesoun
Pepíno 34. z 64. 6) Dívky dorost od 17 let + ženy
Vernerová Daniela 5. z 35, Halamová Barča 20. z 35 a
Roman Wasserbauer, starosta SDH Cítoliby

Škola se loučí se svými žáky, kteří odcházejí na
prázdniny a někteří již opouštějí naši školu a míří na
druhý stupeň. Přejeme jim mnoho úspěchů a štěstí do
další životní etapy. Něco končí, aby mohlo jiné začít…
a jsme potěšeni, že se k zápisu ke vzdělávání do prvního
ročníku dostavilo 14 budoucích prvňáčků, kterým
přejeme šťastné vykročení na cestě za vzděláváním.
Školní rok probíhal netradičně, neboť nastalá distanční
výuka nás na nějaký čas rozdělila, nicméně jsme vše
zvládli, dokonce jsme měli možnost se žáky vídat i
v průběhu distanční výuky na osobních konzultacích
v prostorách školy, což bylo velmi příjemné.
Školské zařízení se snažíme neustále zdokonalovat a
zvelebovat a o prázdninách nás čeká mnoho dalších

změn, které přispějí k zušlechťování a zpříjemnění
školního prostředí.
Bohužel, nedávná minulost školy nebyla zrovna
pozitivně naladěna a toto se odráželo ve výchovně
vzdělávacím procesu. Zásadní kroky ale vedly
k znovuobnovení řádného chodu školy, ke změně
personálu, který se všemožně snaží o vytvoření pozitivní
atmosféry a vynakládá veškeré síly k obnovení dobrého
jména školy. Žáci natěšeně každé ráno putují za
poznáváním a nabýváním nových zkušeností, a to je pro
nás důležité.
Avšak někteří bývalí zaměstnanci se i nadále snaží
jméno školy pošpinit a znectít a bohužel v současné
době škola čelí pomluvám a napadání, kterým jsme
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nuceni se bránit. V této souvislosti ředitelka školy
reaguje jasným prohlášením a trestním oznámením na
veřejnou pomluvu od bývalé paní učitelky, která si své
pracovní povinnosti neplnila, a proto zde již nepracuje
a evidentně pociťuje touhu se pomstít jakýmkoliv
nechutným způsobem. Učiníme vše, co je v našich

silách, abychom si svůj profil udrželi čistý a
neposkvrněný.
Přejeme všem nádherné léto, opatrujte se a mějte se
všichni fajn!

Ve školce jsme nezaháleli, a proto jsme měli spoustu
vydařených akcí, ke kterým patří například:
Čarodějnice, Dětský den, vyučování v přírodě, školka
v přírodě a jiné.
Dne 30.4. 2021 nás navštívily čarodějky ze Salemu a
vyčarovaly nám překvapení na zahrádce. Děti prošly
výcvikem kouzelníků a na konci dostaly osvědčení o

jejich způsobilosti k čarování. Čarodějky dovezly i
občerstvení (lektvary, jedlé žížaly a mnoho dalšího).
Děti také musely projít testem odvahy při chytání
pavouků, hadů, atd.
Dětský den se nesl v duchu pohádek. Pro děti byly
připaveny soutěže, při kterých asistovali Vochomůrka a
Křemílek, Červená Karkulka, Čarodějnice a mnoho

Mgr. Jitka Jiroutková, ředitelka ZŠ a MŠ Cítoliby
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dalších. Děti zdárně zápolily a na konci dostaly sladkou
odměnu v podobě zmrzliny. O největší překvapení se
postarali hasiči z Cítolib – byla PĚNA! Všichni si tento
den velmi užili a my tímto děkujeme hasičům za skvělou
spolupráci.
Nejmenší včeličky si dne 3.6. 2021 užily vyučování
v přírodě a šlo se směr Bažantnice. Pozdravili jsme
Slunce, poslouchali a pozorovali dění okolo rybníka, dali
si svačinu a užili si pobyt na čerstvém vzduchu. Včeličky
tak překonaly svůj rekord v délce trasy, kterou
společně s úsměvem na tváři zdolaly.

V pondělí 21.6.2021 jsme společně zamávali dětem
odjíždějícím na školu v přírodě. Jejich cílem byl hotel
Peklo v Jizerských horách, kam v pořádku dorazily. Děti
zůstávající ve školce se po celý týden věnovaly tématu
Piráti. Vyzkoušely si, jaké to je být pirátem – plavba na
lodi, výroba pirátských doplňků, chůze po prkně a co je
nejdůležitější: HONBA ZA POKLADEM!
Nezapomněli jsme ani na naše drahé tatínky a vyrobili
jim přáníčka ke dni otců. Však i oni jsou součástí
každodenního života a máme je rádi.
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Vyjádření ředitelky školy Mgr. Jitky Jiroutkové k Otevřenému dopisu

Vážení radní, zastupitelé městyse Cítolib a občané Cítolib,
dovolte mi reagovat na Otevřený dopis Mgr. M. Svitákové:
jmenovaná ve snaze cíleně a úmyslně poškodit a pošpinit
pověst profesní, občanskou i osobní ředitelky ZŠ a MŠ Cítioliby
Mgr. Jitky Jiroutkové, sepsala „Otevřený dopis zastupitelům
městyse Cítoliby a občanům Cítolib“. Rozeslala jej
prostřednictvím elektronické pošty všem ředitelům
základních a mateřských škol v širokém okolí a dále
jmenovaná roznášela dopisy osobně do schránek občanů
Cítolib. V dopise předkládá mylné informace, lži, pomluvy a
manipuluje tímto s adresáty. Toto vnímám jako závažný
zásah do soukromého, občanského, a především profesního
života s cílem záměrně a cíleně poškodit pověst moji a taktéž
pověst školy.
Skutečnosti, ze kterých vyvozuji podezření, že byla naplněna
podstata trestného činu pomluvy a pokusím se tyto nepravdy
objasnit:
1/ Nadšení z pedagogické práce Mgr. M. Svitákové:
jmenovaná značně zanedbávala výchovně vzdělávací proces,
do zaměstnání docházela jen sporadicky velice často žádala
propustky k lékaři (např. 3 dny v týdnu), často porušovala
pracovní kázeň a pracovní náplň, nevedla povinnou
pedagogickou dokumentaci, nepředložila podklady pro
klasifikaci. Na podobné porušování pracovní kázně
jmenovanou opakovaně písemně upozorňovala i předchozí
ředitelka Mgr. Marcela Vykouková a vyzývala Mgr. M.
Svitákovou k plnění pracovních povinností, avšak ta ji
ignorovala.
2/ Sled vytýkacích dopisů a jejich neoprávněnost: 22. 1. 2020,
4. 2. 2020, 7. 2. 2020. Do funkce ŘŠ jsem nastoupila dne 16.
1. 2021 a byla nucena započít odstraňovat nedostatky v

provozu školy a řešit zanedbávání výchovně vzdělávacího
procesu. Všechny vytýkací dopisy byly důvodné: Dne 21. ledna
2020 před konáním pedagogické rady /ukončení prvního
poletí a uzavírání známek a udělení kázeňských opatření/
jsem provedla namátkovou kontrolu zápisů v třídních
knihách třetího, čtvrtého a pátého ročníku. Bylo zjištěno, že
Mgr. M. Svitáková nevede náležitě zápisy ve všech třídních
knihách. Dne 21. ledna 2020 se na pololetní pedagogickou
radu, předem svolanou ze dne 16. 1. 2020, dostavila Mgr. M.
Svitáková bez náležitostí – podkladů ke klasifikaci a neměla
připraveny známky k uzavření pololetní klasifikace, neboť si
tyto nevedla, což odporuje pracovní náplni a Školskému
zákonu o vedení povinné dokumentace. Vyzvala jsem Mgr. M.
Svitákovou tímto k neprodlenému odstranění nedostatků ve
vedení povinné dokumentace a dále upozornila na možnost
výpovědi z pracovního poměru, pokud jako zaměstnanec
nenapraví své jednání a bude i nadále opakovaně porušovat
pracovní povinnosti /ZP §52/. Dne 3. února 2020 jsem Mgr.
M. Svitákovou požádala o předložení podkladů ke klasifikaci
žáků vyučovaných předmětů. Bohužel, po dlouhých
výmluvách se ji nakonec předložit nepovedlo a s
průpovídkou…“na to zapomeňte“ … mi sdělila, že odchází
domů a můj požadavek neakceptovala. Pravidla hodnocení a
klasifikace žáka ZŠ ve svých ustanoveních vychází z platné
školské legislativy, řídí se zákonem č. 561/2004 Sb. v platném
znění
3/ Snížení úvazku z důvodu vyučovací povinnosti ředitele
školy: ŘŠ má přímou vyučovací povinnost dle počtu dětí na
škole a tuto musí splnit.
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4/ Nabídková povinnost zaměstnavatele: Mgr. M. Svitáková
zamítla nabízený snížený úvazek a z tohoto následně ze
zákona vyplývá výpověď pro nadbytečnost.
5/ Šikana na pracovišti: naopak šikany nadřízeného se
dopouštěla právě Mgr. M. Svitáková. Důkazem tohoto byl
odchod z funkce předchozí ředitelky školy paní Mgr. Marcely
Vykoukové, která psychicky zdeptána a vyčerpána neunesla
ponižování a intenzívní šikanu Mgr. M. Svitákové. Obrovský
psychický nátlak a opovrhování nadřízeným, až stalking jsem
pociťovala taktéž i já - permanentním sledováním mých
aktivit, sbíráním informací a šíření pomluv a nepravdivých
informací, odmítáním komunikace a součinnosti, mi
znemožňovala řádně školské zařízení vést.
6/ „Škola uznala neplatnost výpovědi“: v žádném případě
nedošlo ze strany zaměstnavatele k uznání neplatnosti
výpovědí. Dohoda o narovnání byla kompromisním řešením,
abychom zamezili sáhodlouhým soudním sporům, které by
existenci školy mohly ohrozit a do značné míry finančně velmi
vyčerpat.
7/“Ředitelka Mgr. Jiroutková svým postupem způsobila škodu
ve výši 552 342,- kč.“: zcela nepravdivý údaj, neboť Mgr. M.
Svitáková do zaměstnání přestala chodit 2. 3. 2020 a dne 11.
3. 2020 nastala distanční výuka, kterou jsme zvládali se
zbylým personálem /celkem 4 pedagog. pracovnice v Zš/
školy naprosto bez problému. Dalšího pedagoga tudíž nebylo
třeba přijímat – nedošlo tedy k duplicitě pracovních úvazků.
K posile pedagog. sboru došlo až od září 2020, kdy nastoupil
pedagog na 0, 6 úvazku a došlo jen k nepatrným finančním
ztrátám, které byly hrazeny z vlastních mzdových prostředků
školy a nebyly po zřizovateli školy – městysu Cítoliby
požadovány.

8/“Protizákonné, neprofesionální jednání a opomíjení
zákoníku práce, krácení práv zaměstnanců“: k takovému
jednání ze strany zaměstnavatele nedošlo, neboť vše prošetřil
Oblastní inspektorát práce. Oblastní inspektorát práce v Ústí
nad Labem na vlastní intervenci Mgr. M. Svitákové, jakožto
tehdejší předsedkyně ČMOS, provedl šetření v této
problematice a vykonal kontrolu za období leden – červen
2020, kdy se inspekce cíleně zaměřovala právě na součinnost
zaměstnavatele (Zš a Mš Cítoliby) s základní organizací ČMOS
a výhradně zjišťovala postup ředitelky školy ve věci podání
výpovědí Mgr. M. Svitákové. Po pečlivém přezkoumání všech
skutečností ve svém závěrečném vyjádření SUIP uvádí, že ze
strany zaměstnavatele nedošlo k pochybení. Nechápu tedy,
kterak může Mgr. M. Svitáková používat výrok „protiprávního
jednání ředitele školy“ a co víc, domáhá se výsledku postihu
vedení školy za něco, co není nikterak prokázáno ani
podloženo.
9/ „Jednání v rozporu se zákonem a úmyslné neomluvitelné
protiprávní jednání, zneužití pozice ředitele školy“: pokud je
Mgr. M. Svitáková přesvědčena o protizákonné činnosti
ředitele školy, měla možnost nechat učinit spravedlivý verdikt
soudu, který by vzniklý spor nejlépe a spravedlivě posoudil. K
tomuto ovšem nedošlo a již zmíněná přistoupila na Dohodu o
narovnání, z čehož logicky vyplývá, že není zcela přesvědčena
o tvrzeném protiprávním jednání a rozhodně jí nepřísluší
právo kohokoliv obviňovat. SUIP žádné pochybení po
přezkoumání všech okolností ze strany zaměstnavatele
neshledal.
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Vím, že se budu opakovat, ale musím po roce opět
vyslovit obrovské poděkování členkám sociální komise
za odvahu a úžasnou vstřícnost, projevenou po celou
dobu dalšího covidového období, které nás zasáhlo,
tentokrát již na delší dobu, než jsme čekali. V této, pro
nás všechny, nelehké době, 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.
Z důvodu nouzového stavu se zatím neuskutečnilo
tradiční „Vítání občánků“. Dovolte nám tedy, abychom
Vás pozvali na sobotu 4. 9. 2021, kdy se komise
rozhodla přivítat občánky narozené od srpna 2020 do
července 2021 – osobní pozvánky budou doručeny
rodičům dětí v srpnu 2021.
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V letošním roce je to 100 let od chvíle, kdy se poprvé otevřel sál Dělnického domu. Kdo byl jeho architektem zjistíte
po vyluštění osmisměrky:
AGLOMERACE
OBŽALOBA
AUTORKA
OLIVOVNÍK
AUTOSERVIS
PIZZA
BANDA
POEZIE
BANÍK
POMLÁZKA
BATERIE
PRUŽINA
BOMBA
RYBÍZ
DENTISTKA
SALÁT
DESKA
SKŘÍŇ
DRŮBEŽ
SPODNIČKA
FAKTOR
TROJÚHELNÍK
GRAFIKA
UKLÍZEČKA
HRAČKA
UVOZOVKA
HRADBA
HŮLKA
KABLÍK
KANDIDÁTKA
MANIFEST
MENŠINA
MINUTA
MODLITBA
NÁVRH
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Jak se jmenuje zvon z kostela sv. Jakuba Většího, který je nyní restaurován?
Stavba sloužící k modlitbám
Zvíře s domovem stále u sebe
Orgán v těle
Sečná zbraň
Lidově "Obývací pokoj"
Místo, kde žijeme
Bílý brodivý pták
Kyselý a žlutý plod.
Sport s míčem
Svazek papírů (listů)
Obdoba vosy, nebo sršně

Vyluštili jste správně tajenky v minulém čísle?
VESELÉ VELIKONOCE
Co Vám redakce Cítolibského zpravodaje přála?
Jméno významného cítolibského rodáka, který se narodil 26.2.1841,
byl starostou v letech 1876-1882, zasloužil se o povýšení Cítolib na
městys v roce 1879 a byl u založení Spolku dobrovolných hasičů:
JOSEF PERNET

- 27 -

CÍTOLIBSKÝ ZPRAVODAJ – 25. ročník, číslo 2/2021

Vážení přátelé kultury a společenských akcí. Tak jsme se konečně dočkali…První akce, kterou jsme pro Vás
připravili je Cítolibská svatojakubská pouť. Kromě kulturního programu se můžete těšit na tradiční pouťové
atrakce, stánky s různým zbožím a samozřejmě s občerstvením. Na dobré jídlo, domácí burgery, limonády a další
dobroty Vás zve také nový provozovatel restaurace v Dělnickém domě. Zde proběhne předpouťový country večer,
bude hrát kapela Honáci. V Sobotu se doufám v hojném počtu sejdeme na Tyršově náměstí, v neděli se v kostele
Sv. Jakuba Většího uskuteční slavnostní mše.
Další akce budou následovat, kromě kulturní a sociální komise je připravují také sportovci a dobrovolní hasiči a
v neposlední řadě zaměstnanci městyse. Zde je předběžný přehled toho, co se chystá do konce roku a já pevně
věřím, že nám situace dovolí je všechny zrealizovat:
07.08.2021 Turnaj starých gard na fotbalovém hřišti
21.08.2021 Fotbalový turnaj přípravek o pohár starosty městyse
na fotbalovém hřišti
28.08.2021 Dětský den - rozloučení s prázdninami na fotbalovém
hřišti
28.08.2021 Zábava na fotbalovém hřišti
01.09.2021 VOLANSKY oděvy v DD
02.09.2021 Zápis TŠ FÉNIX v DD
03.09.2021 Letní promítání v zahradě DD
04.09.2021 Vítání občánků v DD
04.09.2021 Memoriál Zd.Havla v požárním sportu na Tyršově
nám.
04.09.2021 Kreslení zážitků z prázdnin na Tyršově nám.
11.09.2021 Beseda se Zdeňkem Šestákem

25.9.2021 nebo 9.10.2021 Memoriál Vladimíra Šány ve stolním
tenise v Sokolovně (termín bude upřesněn)
25.9.2021 Branný závod požárnické všestrannosti o pohár
starosty městyse na Tyršově nám. a v Bažantnici
08.-09.10.2021 Volby do Poslanecké sněmovny ČR
30.10.2021 Sraz rodáků a 100 let Dělnického domu – DD
20.11.2021 Hasičský ples v DD
28.11.2021 Rozsvícení vánočního stromu a vánoční trhy před ZŠ
na Tyršově nám.
03.12.2021 Mikulášská pro děti v DD
24.12.2021 Vánoční mše v kostele sv. Jakuba Většího
V prosinci počítáme i s tradičními akcemi jako: Česko zpívá koledy
v Místní knihovně, Zájezd na Vánoční trhy a Vánoční koncert
v kostele sv. Jakuba Většího, jejichž termín včas zveřejníme.

Přeji Vám léto podle Vašich představ a těším se na shledání při některé z akcí.

Miroslava Kacetlová, předsedkyně Komise kulturní a sportovní
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Kancelář Úřadu městyse Cítoliby
Obecní policie Cítoliby
ZŠ a MŠ Cítoliby – škola
ZŠ a MŠ Cítoliby – školka
ZŠ a MŠ Cítoliby – školní jídelna
MUDr. Weberová
Česká pošta Cítoliby

415 691 134
603 298 928
608 446 548
723 605 476
724 915 299
415 658 044
954 243 902
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Vydává a tiskne Úřad městyse Cítoliby, neprodejné, evidenční číslo MK ČR E 23272, náklad 450 výtisků, vychází 4x ročně zdarma, určeno občanům Cítolib.
Redakční rada: Petr Jindřich, Miroslava Kacetlová, Blanka Hejlíková. E-mail: zpravodaj@obec-citoliby.cz

Vaše příspěvky, dotazy určené radním, zastupitelům či redakční radě, nebo náměty ke článkům do dalších čísel zasílejte na adresu
zpravodaj@obec-citoliby.cz a to nejpozději do 20.8.2021, kdy proběhne uzávěrka dalšího čísla.
Toto vydání naleznete také v elektronické podobě na www.obec-citoliby.cz/citolibsky-zpravodaj/.
Ke komunikaci můžete využít i www.facebook.com/Městys Cítoliby.
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