Kronika 2001
Věkové složení obce a pohyb obyvatelstva:
V roce 2001 se v Cítolibech narodilo celkem 7 dětí, z toho 2 chlapci a pět děvčat. Ve
stejném období zemřely čtyři ženy a tři muži. Přistěhovalo se celkem 21 občanů,
odstěhovalo se 13. V důchodovém věku je 180 občanů – 78 mužů a 102 žen.
V Cítolibech je trvale hlášeno k poslednímu prosinci 2001 989 občanů, mužů 496 a
493 žen. Průměrný věk mužů je 35 let a u žen 38 let.
Nejpočetněji je zastoupena věková kategorie u žen:1 rok (13), 23 let (11), 37 let (11)
54 let (11). Nejstarší ženě – Emílii Pelcové je 92 let.
U mužů je nejpočetněji zastoupena věková kategorie: 43 let (15), 27 let (15), 11 let
(14), 14 let (12). Nejstaršímu muži – Vincentu Veselému je také 92 let.
Sbor dobrovolných hasičů:
Počet členů 61, z toho 46 mužů a 15 žen.
Výbor: starosta - Zdeněk Havel
velitel
- Miroslav Šponiar
hospodář – Kateřina Varmužová
referent prevence – Luboš Vokrouhlík
jednatel - Zdeňka Neudertová
Jednotka vyjela k 39 zásahům. Hasiči pomáhali také obci při čištění rybníku a kanálů.
Zúčastnili se soutěže „O pohár starosty obce“ v Líšťanech. Kde družstvo získalo druhé
místo. Kromě hasičských povinností se členové zapojují také do kulturního života obce: pořádají „Staročeské máje“ - letos se vyvádělo 48 děvčat, Pálení čarodějnice,
Kreslíme zážitky z prázdnin a pomáhají s organizací Dětského dne.
Místní knihovna v Cítolibech:
Knihovnice – Věra Pokorná, pomocnice pí Horáková.
Za rok 2001 byla knihovna otevřena celkem 44krát. Celkově bylo vypůjčeno 2.179
knihovních jednotek, včetně časopisů. Čtenářů z řad dětí navštívilo knihovnu 280,
dospělých 294. Oproti předcházejícím letům knihovnu navštěvuje více dospělých čtenářů než dětí. OÚ zakoupil pro knihovnu celkem 57 nových knih, 26 určených pro dospělé a 31 pro děti. Také již několik let finančně zajišťuje půjčování knih z Městské knihovny v Lounech.
Mateřská škola Cítoliby:
ředitelka
- Alena Němcová
učitelka
- Monika Kolínková
školnice
- Jaroslava Bláhová
vedoucí škol. jídelny - Dana Hejzlová
kuchařka
- Lenka Římovská
MŠ navštěvuje celkem 25 dětí, z toho 15 děvčat a 10 chlapců.
Školní jídelna i v tomto roce zajišťuje zabezpečení obědů pro seniory.
Základní škola Cítoliby:
Základní školu navštěvovali ve školním roce 2000 - 2001 žáci z následujících obcí:
Cítoliby, Louny, Líšťany, Brloh, Divice, Vinařice, Zbrašín, Hořany, Pnětluky, Senkov.
Zahajovací stav k 4. 9. 2000 byl 70 žáků, průměrný počet žáků na třídu je 14. Škole
byla udělena z důvodu nízkého počtu žáků výjimka a chybějící normativní prostředky
ve výši 150.000,- Kč uhradil zřizovatel - Obec Cítoliby.
Ředitelkou ZŠ je i nadále Mgr. Jana Vurbsová. Pedagogický sbor tvoří Iva Fixová,
Martina Čechová, Jana Poncarová, Ludmila Růžičková a Radka Staňková.
Škola organizuje spoustu školních i mimoškolních akcí jako např. Den zvířat, sbírka

pro opuštěná zvířata v útulku v Libčevsi, Mikulášská nadílka, Masopustní průvod obcí,
Pálení čarodějnic, výstavy, návštěvy divadel a v neposlední řadě ozdravný pobyt,
který se uskutečnil 1. - 10. 6. 2001 v Chorvatsku a byl na téma "Piráti a námořníci".

Dění v obci
Leden: - PhDr. Bohumír Roedl předložil RO návrh na vydání publikace o Cítolibech.
RO rozhodla odložit vydání publikace na rok 2002 s ohledem na přípravu
finančního zajištění.
- Byla provedena inventarizace majetku obce při které nebyly zjištěny žádné
rozdíly.
Únor firma Likor nabídla obci zajištění svozu nebezpečného odpadu. RO rozhodla
nabídku využít.
- v souvislosti s převedením některých úkolů z OkÚ na obce, vznikla nutnost
ustanovit komisi Sociálně právní ochrany dětí. RO ustanovila tuto komisi ve
složení: Josef Neudert – předseda, Parkmanová Eva –tajemnice, Holubová
Vlasta – členka komise.
- RO schválila bezúplatný převod parcel z majetku PF ČR do majetku obce.
- 14. 2. 01 (na svatého Valentýna) hořel v katastru Cítolib stoh pšeničné
slámy. Škoda se vyšplhala na 30.000,- Kč.
- Sčítání lidu: Ve čtvrtek 22. února 2001 započalo roznesením tiskopisů celorepublikové sčítání lidí, bytů a domů. V obci působily tři sčítací komisařky:
Alena Petržilková, Jitka Zagorová a Eva Parkmanová. Vrchní sčítací komisař
byl pan Karel Skočdopol. Obyvatelé až na drobné výjimky spolupracovali
velmi dobře. Rozhodným okamžikem pro sčítání byl 1. březen 2001.
Březen - firma Ekostavby buduje areál japonské firmy AISAN a také s touto firmou
sousedí. Japonská firma si přeje za souseda buď stát nebo obec. Z tohoto
důvodu dala firma Ekostavby návrh, aby pozemky 722/118, 7 22/182 a
722/183 odkoupila obec Cítoliby za cenu 11.454,- Kč a tato částka bude
obci vrácena jako sponzorský dar. ZO tuto transakci schválilo.
- 6.3. 01proběhlo na obci jednání ohledně odstranění černé skládky, která se
nachází v katastru obce Cítoliby na cestě od lounské vodárny. Bylo rozhodnuto, že obec zajistí osazení panelů na cestu tak, aby byl znemožněn
přístup na skládku a před panely umístí tabuli „Skládka zakázána“.
- proběhlo jednání se zástupcem SVS a.s. Ing. Pletichou o financování vodohospodářských staveb v obci. Byla podepsána smlouva o spolufinancování
dokončení kanalizace v ulici Zeměšská. SVS a.s. Poskytne na tuto stavbu
418.000,- Kč a obec 170.000,- Kč.
- Firma Kamenictví Janák předložila RO rozpočet na opravu kamenných plamenů ze Sv. Trojice, poškozených při dopravní nehodě. Cena činí 47.565,Kč.
- RO souhlasí s předloženou cenou a rozpočet poskytne České pojišťovně.
Duben -RO schválila vstup obce do Svazku obcí pro likvidaci černých skládek. Se
vstupem vzniká povinnost uhradit jednorázový poplatek 10.000,- Kč.
Květen - město Louny požádalo obec Cítoliby o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí
Na zřízení věcného břemene o vstupu na pozemek. Jedná se o 25 m
trasy kanalizačního potrubí uloženého na p. p. č. 119/1. Potrubím bude
odváděna dešťová voda z Technické infrastruktury Louny – jihovýchod do
rybníku v Bažantnici. ZO zřizení věcného břemene schválilo.
- 12. 5. 2001 při konání Staročeských májů byla odhalena pamětní deska
cítolibského rodáka architekta Josefa Mockera na domě čp. 38 na Tyršově
náměstí. Tento dům do dnešních dnů obývá rodina Mockerových. Slavnostní

řeč vedl ředitel lounského archivu PhDr. Bohumír Roedl.
- 31.5.2001 se po veliké bouři zlomila nejkrásnější a největší vrba na Tyršově
náměstí.
Červen – Obec Cítoliby obdržela 100.000,- Kč z havarijního střešního programu na
opravu střechy zámku, RO rozhodla investovat dalších 20.000,- Kč.Celková
částka na opravu střechy zámku tedy činí 120.000,- Kč.
- 1. 6. 01 se v kanceláři tajemníka MěÚ louny uskutečnilo jednání o rozšíření
Průmyslové zóny Louny – jihovýchod severozápadním směrem do dalších
lokalit v k. ú. obce Cítoliby.
Červenec- RO uložila starostovi požádat OHES Louny o návštěvu ZŠ A MŠ Cítoliby a
stanovení postupu při úpravách obou zařízení v souvislosti s novými hygienickými normami.
- Obec obdržela část výtěžku z provozování VHP ve výši 11.837,- Kč na veř.
prospěšné účely. RO rozhodla poskytnout tuto částku na opravu oplocení
části nového hřiště.
Srpen – obec uzavřela smlouvu o spolupráci s firmou Ekokom a.s. Na základě této
smlovy získá OÚ fin. odměnu za tříděný odpad.
Září RO schválila dodatek ke smlouvě o pronájmu nebytových prostor, který
předložila Česká pošta. Jedná se o souhlas s provedením drobných stavebních úprav pro umožnění osazení sázkového terminálu ON-Line.
Říjen RO projednala protokoly z kontroly o ochraně veřejného zdraví v zařízeních
OÚ – ZŠ a MŠ Cítoliby a uložila starosovi zjednat nápravu.
- Obec obdržela dotaci 100.000,- Kč na opravu střechy zámku a musí se
na opravě spolupodílet stejnou částkou.
Listopad-RO projednala čerpání rozpočtu SK Cítoliby. Rozpočtováno bylo 45.000,-Kč
a skutečně čerpáno bylo 23.588,- Kč. Byla předložena nabídková cena na
zajištění havarijního stavu obvodového zdiva Sokolovny. Nabídka p. Kopty
činí 83.194,- Kč. RO rozhodla poskytnout SK Cítoliby 20 tisíc korun nad rámec rozpočtu pro rok 2001.
- 13. 11. 01 navštívil OÚ Cítoliby prezident japonské společnosti Fujikoki, pan
Takayoshi Yokoyama. Továrna této společnosti bude stát v katastru obcí
Cítoliby a Chlumčany.
- Ke dni 26. 11. 2001 bylo v obci plynofikováno 117 domácností z celkového
počtu 336 plynových přípojek.
Prosinec-Bylo zakoupeno a 23. 12. 01 instalováno vánoční osvětlení – 6ks komet a
šest kusů vánočních stromků v celkové hodnotě 78.156,- Kč, které přispělo
ke kouzelné vánoční atmosféře. Osvětlen byl střed obce – Lounská ul.- 8ks,
část ulic Chlumčanská (2ks) a Zeměšská (2ks).
- Byl podepsán dodatek ke Smlouvě se SFŽP o prodloužení termínu závěrečného vyhodnocení akce „Plynofikace obce Cítoliby“.
Kulturní akce:
Jako každoročně pořádal i v roce 2001 Babinec Maškarní bál pro děti a Dětský den.
Dne 23. 6. 2001 se uskutečnil zájezd do Liberce. Pořadatelem byl OÚ Cítoliby ve
spolupráci s Mateřskou školkou Cítoliby, která zájezd využila jako školní výlet. Děti
z mateřinky navštívili dopoledne ZOO, ostatní účastníci překrásnou Botanickou zahradu. Počasí nám bohužel nepřálo, pršelo, ale odpolednímu programu nebyl déšť
na překážku. Navštívili jsme totiž centrum Babylon, kde si každý mohl vybrat z několika variant využití volného času. Centrum zahrnuje Aquapark, Lunapark a nákupní centrum se 63 obchůdky,butiky a kavárnami, takže si na své přišel opravdu každý.
Obecní úřad pořádal i letos tradičně nejoblíbenější zájezd - návštěvu Zahrady Čech
v Litoměřicích

