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Kronika 2010
Dění v obci:
Leden:
- RM odsouhlasila žádost Ing. Skalické o instalaci 1 kusu veřejného osvětlení na stávající betonový
sloup na komunikaci p. č. 782 v majetku obce.
- RM byla seznámena s tiskovými informacemi poskytnutými MěÚ Louny, týkajícími se uzavření
zdravotnického zařízení Nemocnice Louny, a.s. s platností od 1. 2. 2010.

Únor:
- RM byla předložena faktura OÚ Líšťany za pluhování sněhu v Cítolibech v době sněhové
kalamity v částce 8.455,- Kč. Starosta obce dále seznámil radní se skutečností, že Městys Cítoliby
je pojištěn pro případ úrazů občanů na chodnících.
- RM pověřuje starostu městyse Petra Jindřicha, aby pokračoval v jednání s panem vikářem
Horákem o dalším využití objektu fary a zahrady pro potřeby městyse.
- RM odsouhlasila návrh Kulturní komise na zvýšení hodnoty věcného daru u příležitosti Vítání
občánků z 200 Kč na 300 Kč. Z navýšené hodnoty bude v letošním roce do daru zahrnut nákup
brožurky Moje první říkadla, plyšové hračky, fotoalba, sady hraček na pískoviště, květiny pro
maminku, upomínkového listu a fotografií z „Vítání“. Dále pak každý nový občánek obdrží
publikaci Cítoliby. Při počtu 20 – 25 dětí, nebudou překročeny finanční prostředky vyčleněné
v rozpočtu roku 2010.

Březen:
- RM se seznámila se dvěmi nabídkami na provedení veřejné zakázky Cisternové automobilové
stříkačky od ing. Jana Tomka a od firmy Mazeppa s. r. o. zastoupené ing. Michalem Cviklem a
vybrala návrh ing. Tomka na organizaci veřejné zakázky v nabídkové ceně 36 000 Kč.
- RM odsouhlasila účast v soutěži Vesnice roku a pověřila starostu Petra Jindřicha zajištěním
materiálů.
- Zastupitelé schválili prodej p .p. č. 183/30 o výměře 40 m2 p. Michelovi a p. p. č. 183/31 o
výměře 114 m2 p. Vrbovi za kupní cenu 100 Kč/m2, tj. celkem 15 400 Kč.

Duben:
- 26. 4. proběhla v předsálí Dělnického domu beseda Policie ČR se seniory, zaměřená na prevenci
kriminality s důrazem na eliminaci okrádání důchodců.
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- RM projednala havarijní stav schodiště, které je součástí nákupního střediska Coop (Jednota).
Bylo konstatováno, že objekt není ve vlastnictví městyse Cítoliby, ale může zde dojít ke zranění
občanů a proto rada pověřila starostu k učinění výzvy majiteli k nápravě stavu.

- RM odsouhlasila návrh na prodej malotraktoru s navrhovanou cenou 20 tis. Kč s využitím prodeje
přes Agrobazar Dobroměřice.
- Církev římskokatolická Louny požádala RM o spolufinancování odběru elektrické energie
v kostele sv. Jakuba Většího v Cítolibech, jelikož náklady se zvýšily zprovozněním věžních hodin
na kostele. Žádost byla schválena.
Zastupitelstvo Ústeckého kraje přidělilo Městysu Cítoliby dotaci 180 tis. Kč z POV na sociální
zařízení v mateřské školce.
- MěÚ Louny informovalo RM o zamýšlené úpravě dopravního napojení města Louny na rychlostní
komunikaci R7 a s tím zamýšlené zrušení mimoúrovňové křižovatky rychlostní silnice R7 a silnice
II/229. Zároveň RM projednala žádost investora stavby „Agara Industrial Park Louny“ o závazné
stanovisko k dopravnímu napojení zamýšlené stavby na silnici II/229. Městys Cítoliby nebude
akceptovat stav, kdy jediným vjezdem do areálu Agara Industrial Park je vjezd ze silnice II/229.

Květen:
- Poptávkové řízení č. 1/2010 MŠ Cítoliby – rekonstrukce sociálního zařízení:
RM byly předloženy obálky s nabídkami na rekonstrukci sociálního zařízení v MŠ Cítoliby:
nabídka č. 1: Kasper Roman, Postoloprty – nabídková cena 282 063 Kč, záruka 60 měsíců; nabídka
č. 2: Uttendorfský Vladimír, Jimlín – nabídková cena 292 356 Kč, záruka 48 měsíců; nabídka č. 3:
Zýka Dušan, Pnětluky – nabídková cena 285 754 Kč, záruka 36 měsíců. RM vybrala jako vítěznou
nabídku p. Romana Kaspera.
- V průběhu měsíce května byla provedena rekonstrukce hlavního schodiště nákupního střediska
vlastníkem budovy. Jedno z bočních schodišť bylo zazděno.
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- Výběrové řízení CAS
Dne 19. 5. 2010 proběhlo na úřadě městyse Cítoliby výběrové řízení na Cisternovou automobilovou
stříkačku pro SDH Cítoliby. Komise vybírala ze tří nabídek: THT s.r.o. Polička s nabídkovou cenou
5.712.000,- Kč vč. DPH, RS Trucks s.r.o. Otrokovice s nabídkovou cenou 5.838.000,- Kč vč. DPH
a SPS - VKP s.r.o., Slatiňany (5.048.046,- Kč), která nevyhověla zadávacím podmínkám. Zvítězila
firma THT Polička, SPS – VKP Slatiňany podaly námitku proti vyloučení uchazeče, která však byla
zamítnuta.

Červen:
- konec měsíce tropická vedra.
- 9. 6. 2010 navštívila městys komise Vesnice roku za účelem kontrolní prohlídky.
- RM odsouhlasila prodej závěsného zařízení včetně sněhové radlice na malotraktor panu V.
Jelínkovi za cenu 1 500 Kč.
- RM rozhodla o doplnění zeleně dvora Dělnického domu, prostoru před nákupním střediskem a ve
stromořadí podél cesty vzniklé v rámci digitalizace za finanční prostředky (27 555,80 Kč) získané
mimořádně a účelově od KÚÚK, které městys obdrží za předpis odvodu odnětí půdy zemědělskému
fondu a jsou určeny pro zlepšení životního prostředí v obci nebo pro ochranu a obnovu přírody a
krajiny.
- Zastupitelé schválili návrh financování opravy sociálního zařízení MŠ – žádost ředitelky ZŠ a MŠ
Cítoliby o převod finančních prostředků z fondu investičního majetku MŠ Cítoliby ve výši 76 083,Kč do rezervního fondu MŠ a následné použití finančních prostředků z rezervního fondu v celkové
výši 169 393,- Kč na financování oprav sociálního zařízení MŠ – tyto finanční prostředky budou
převedeny z rezervního fondu školy na účet městyse Cítoliby.

Červenec:
- První dvě dekády tropická vedra – 35°C, poslední dekáda – počasí proměnlivé – kolem 25°C
- RM projednala výběr účastníků na poptávkové řízení na zhotovení nového územního plánu SÚ
Cítoliby. Z předloženého seznamu bylo vybráno 6 architektů: Ing. Antonín Olžbut, Teplice; Ing.
arch. Alena Fárková, Žatec; Ing. arch. Jitka Fárková, Ústí nad Labem; Ing. arch. Hana Vrchlavská,
Most; Ing. Zeman, Praha 6; Ing. arch. Jiří Vít, Praha 10, kteří budou osloveni.
- Zastupitelé odsouhlasili zachování 15 členů zastupitelstva Městyse Cítoliby na volební období
roku 2010 – 2014.
- Diamantová svatba: Šedesát let společného života – právě takové výročí oslavili dne 8. 7. 2010
manželé Josef a Miluška Riegerovi z Cítolib. Brali se v ročovském kostele a na jejich svatbě
chyběly obě maminky, protože to prý podle pověry z té doby přinášelo novomanželům smůlu. Celý
život tvrdě pracovali v zemědělství, vychovali dva syny a těší se z lásky čtyř vnoučat a stejného
počtu pravnoučat. Do Cítolib se přestěhovali před čtyřmi lety ze Smilovic. Zdravíčko již tolik
neslouží a tak ocenili blízkost syna a výbornou péči paní doktorky Weberové i krásné prostředí
cítolibského náměstí. Úřad městyse Cítoliby zakoupil jubilantům k výročí dárkový koš a květiny.
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- Zastupitelé schválili podání žádosti o dotaci do Regionálního operačního programu Severozápad
na realizaci projektu „Rekonstrukce hlavního sálu Dělnického domu v Cítolibech“ o celkových
způsobilých nákladech Kč 11 053 095,48 a se zajištěním spolufinancování projektu ze strany
Městysu Cítoliby ve výši Kč 828 982,16, kde uvedená částka zahrnuje povinnou spoluúčast
žadatele o dotaci ve výši 7,5 %.

Srpen:
- počasí proměnlivé, často deštivé
- počátkem měsíce srpna postihly Liberecko, Děčínsko a Ústecko ničivé bleskové povodně, které
napáchaly škody za více než 6 miliard korun. Sbor dobrovolných hasičů Cítoliby a Úřad městyse
Cítoliby vyhlásili 10. srpna sbírku na pomoc postiženým ke které se připojil i městys Slavětín.
Občané nosili především balenou vodu a úklidové prostředky. Úřad městyse věnoval 5 tisíc a SDH
Cítoliby 3 tisíce korun za které byly nakoupeny lopaty, kolečka, krumpáče a drobné stavební nářadí.
V neděli 15. srpna odvezli zástupci SDH Cítoliby sbírku do obce Dětřichov na Liberecku, která
nebyla mediálně známá a humanitární pomoc se jí vyhýbala. Proto byla naše pomoc přivítána
s velkými díky.

- Starosta městyse Petr Jindřich převzal dne 24. 8. 2010 na Slavnostním vyhodnocení krajského
kola soutěže „Vesnice roku 2010“ v Březně u Chomutova diplom za „rozvíjení lidových tradic“ a
šek na 25.000,- Kč.

Září:
- 30. 9. byly na travnaté ploše před Jednotou vysázeny lípy.
- RM byly předloženy 3 nabídky havarijního pojištění na CAS: Česká pojišťovna – 130 076 Kč/rok
(pojistná částka 6 000 000 Kč), THT s. r. o. Polička – 33 000 Kč/rok (pojistná částka 6 000 000 Kč)
Hasičská vzájemná pojišťovna – 38 500 Kč/rok (pojistná částka 7 000 000 Kč)
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RM vybrala ze 3 předložených nabídek nabídku Hasičské vzájemné pojišťovny, jelikož pojistná
částka je na 7 000 000 Kč. Při sepsání smlouvy se nabídková cena snížila na 36 250 Kč
- RM odsouhlasila poskytnutí dotace ve výši 5.000,- Kč Mysliveckému sdružení na rok 2010 na
nákup bažantí zvěře.
- Regionální operační program regionu soudržnosti NUTS 2 severozápad oznámil Úřadu městyse,
že žádost o dotaci na akci „Rekonstrukce hlavního sálu Dělnického domu v Cítolibech“ nebyla
zařazena do třetí fáze hodnocení.

Říjen:
- Úřad městyse Cítoliby vyhlásil sbírku pro útulek Jimlín. Občané nosili staré ručníky a deky pro
využití na pelíšky psů odložených v útulku.
- RM obdržela tři nabídky na zpracování územního plánu – Agrourbanistický ateliér Praha v ceně
480 000,- Kč vč. DPH, Ing. arch. Jitka Fikarová Ústí nad Labem v ceně 505 000,- Kč (není plátce
DPH), Ing. arch. Antonín Olžbut Teplice v ceně 508 560,- Kč vč. DPH. Následně vyhodnotila jako
nejschůdnější nabídku Agrourbanistického ateliéru Praha se kterým byla sepsána následně smlouva.
- RM potvrdila ve funkci správce věžních hodin p. Petra Kučeru.
- Na základě Protokolu o konečném výsledku rozboru vzorku hlohu z ulice Skladatele Kopřivy
zpracovaném Státní rostlinolékařskou správou Žatec schválila RM vykácení nejvíce napadených
hlohů. Stromy jsou napadeny mnoha škůdci a chorobami. Nejzávažnější je bakteriální spála
růžovitých rostlin, která je neléčitelná.

Listopad:
11. 11. 2010 položil starosta obce květiny u pomníků padlých u příležitosti Dne válečných veteránů.

18. 11. 2010 předaly pracovnice Úřadu městyse Cítoliby sbírku pro útulek Jimlín provozovatelům
Jaroslavovi a Davidovi Kubalíkovým.
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- 26. 11. 2010 napadl první sníh. Z neděle na pondělí došlo k hustému sněžení a do pondělního
večera napadlo cca 15 cm sněhu.
- Obchod pana Ságla s Loveckými potřebami byl přestěhován do Loun (Hubertka).
- RM obdržela smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku z programu Fond T-mobile na podporu
realizace projektu „Rozkvetlé Cítoliby“
- Byla podepsána smlouva o darování nemovitostí, kterou darovala Římskokatolická farnost
Cítoliby Městysu Cítoliby místní hřbitov

Prosinec:
- sněhová pokrývka se držela po celý měsíc
- RM schválila nabídku na rozšíření www stránek obce za cenu 6 300,- Kč.

Volby:
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 28. - 29.
května 2010
Volební komise: Parkmanová Eva, Hádek Stanislav, Horáčková Eva, Hradcová Milena, Vlčková
Hana, zapisovatelka Melcrová Libuše.

Počet osob zapsaných do výpisu seznamu voličů celkem
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky
Volební účast
Platné volební hlasy
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8. -9.

Česká strana sociálně demokratická
Občanská demokratická strana
TOP 09
Komunistická strana Čech a Moravy
Věci veřejné
Suverenita-blok J. Bobošíkové, str. zdravého rozumu
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
Strana zelených
Dělnická strana sociální spravedlnosti
10.
Strana svobodných občanů
11. -12 KDU-ČSL
Česká pirátská strana
13.
Volte Pravý Blok www.cibulka.net
14. -15. Konzervativní strana
STOP
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803 osob
515 osob
64,01 %
514
128 hlasů
122 hlasů
68 hlasů
55 hlasů
36 hlasů
35 hlasů
30 hlasů
12 hlasů
12 hlasů
6 hlasů
3 hlasy
3 hlasy
2 hlasy
1 hlas
1 hlas

Komunální volby do Zastupitelstva městyse konané ve dnech 15. a 16. října
Počet osob zapsaných do výpisu seznamu voličů celkem
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky
Volební účast
Počet platných hlasů

813 osob
532 osob
65,44 %
526 hlasů

Volební komise: Parkmanová Eva, Varmužová Kateřina, Bernášek Jan, Ing.Vaicová Lidmila,
Jirkal Stanislav, zapisovatelka – Horáčková Eva
Cítolibští občané mohli volit své zastupitele z celkem 75 spoluobčanů kandidujících za 3 sdružení a
2 politické strany. ODS získala celkem 2.087 hlasů, Unie pro sport a zdraví 1.811 hlasů, sdružení
Za krásný městys Cítoliby 1.658 hlasů, ČSSD 1.425 hlasů a Sdružení nezávislých kandidátů – Děti,
naše budoucnost 521 hlasů.
Za Občanskou demokratickou stranu byli zvoleni: Petr Jindřich 244 hlasy, Jaromír Makarius 232
hlasy, Miroslav Šponiar 200 hlasy, Vladimír Oliva 185 hlasy. Za Unii pro sport a zdraví byli
zvoleni: Jiřina Nováková 203 hlasy, Lenka Hronková 166 hlasy, Svatopluk Bláha 147 hlasy, Věra
Pokorná 143 hlasy. Za sdružení Za krásný městys Cítoliby byli zvoleni: Alenka Špeciánová 152
hlasy, Miroslav Bartl 150 hlasy, Vladimír Šebánek 145 hlasy. Za Českou stranu sociálně
demokratickou byli zvoleni: Alena Němcová 181 hlasy, která se k 31. 1.2011 vzdala mandátu, Josef
Neudert 130 hlasy, Jaroslav Ságl 123 hlasy, Milan Postl jako náhradník. Za Sdružení nezávislých
kandidátů – Děti, naše budoucnost byla zvolena: Mgr. Miroslava Ságlová 83 hlasy.
Noví zastupitele se sešli na svém ustavujícím zasedáni ve středu 10. listopadu 2010 v 18.00 hodin
na předsálí Dělnického domu v Cítolibech. Zasedání bylo přítomno 37 občanů. Uvolněným
starostou obce byl zvolen po náročných zákulisních vyjednáváních Petr Jindřich, neuvolněnou
místostarostkou Jiřina Nováková, kteří se stali zároveň členy Rady městyse. Dalšími členy rady byli
zvoleni Lenka Hronkova, Jaromír Makarius a Alenka Špeciánová. Předsedou kontrolního výboru
zastupitelstva byl zvolen Miroslav Bartl a členy Jaroslav Bárta a Alena Petržilková. Předsedkyní
finančního výboru se stala Věra Pokorná a členy Miroslava Skočdopolová a Miroslav Šponiar.
Rada městyse na svém 1. zasedání ve středu 18. listopadu 2010 svým rozhodnutím zřídila a
obsadila komise, které plní funkci poradních a iniciativních orgánu rady. Předsedou Investiční
komise se stal Jaromír Makarius a členy Petr Jindřich, Miroslav Bartl, Jiřina Nováková, Michal
Jonák, Miloš Rosenbaum. Předsedou Komise pro veřejný pořádek, rozvoj obce a životni prostředí
byl zvolen Svatopluk Bláha a členy Petr Jindřich, Jaromír Makarius, Vladimír Oliva, Miroslav
Šponiar, Miroslav Bartl. Předsedkyní Komise pro školství, kulturu a sport se stala Alenka
Špeciánová a členy Vladimír Šebánek, Kateřina Varmužová, Lenka Hronková, Blanka Hejlíková,
Eva Parkmanová a Svatopluk Bláha. Předsedkyní Komise sociálně- právní ochrany dětí je Lenka
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Hronková a členy Jiřina Nováková, Eva Parkmanová, Petr Jindřich, Alenka Špeciánová. Rada
městyse dále zvolila Jiřinu Novákovou a Vladimíra Šebánka za členy Školské rady.

Pohyb a složení obyvatel:
K 31. prosinci 2010 bylo v Cítolibech hlášeno k trvalému pobytu celkem 1038 obyvatel. Narodilo
se 6 chlapců a 9 děvčátek. Zemřeli 4 muži a 6 žen. Do manželského stavu vstoupilo 7 párů, oproti
tomu se 3 páry rozvedly. Přistěhovalo se 87 nových občanů, z toho 42 mužů a 45 žen. Odstěhovalo
se 24 mužů a 38 žen. Za tak velkou migrací stojí především pohyb obyvatel v bývalém Obecním
domě.
Nezaměstnanost: k 31. 12. 2010 byla na Lounsku nezaměstnanost 12,36%. V Cítolibech bylo
v prosinci 2010 z 465 ekonomicky aktivních obyvatel 82 uchazečů o zaměstnání, což je 16,56%.

Náboženství:
- Náboženská obec Církve Československé Husitské Cítoliby pod vedením pastorační asistentky
Jany Blábolilové měla v roce 2010 29 členů. 7 zemřelo a 11 se odstěhovalo.
-Římskokatolická farnost Cítoliby – v kostele sv. Jakuba Většího byly v roce 2010 slouženy 3
mše, pokřtěno jedno dítě a vypraven jeden pohřeb. Zatímco křty a pohřby se v našem kostele čas od
času dějí, zajímavé je, že poslední dva sňatky byly v cítolibském kostele 19.9.1981, snoubenci
z Cítolib a 6. 10. 1984 snoubenci z Chlumčan.

ZŠ:
Školní rok 2009 – 2010 byl zahájen s 37 žáky, ukončen s 36, z toho bylo 13 děvčat a 24 chlapců. 22
žáků bylo z Cítolib, po jednom z Hořan, Smolnice a Líšťan, 3 z Brloha, 7 z Loun a 2 děti byly
hlášeny v Praze.
Zaměstnanci ZŠ: Mgr. Jana Vurbsová - ředitelka školy, Mgr. Martina Čechová – zástupce
ředitelky školy, Honcová Marcela, Nekolová Zdena – učitelky.
Asistentky: Farkašová Petra, Plachá Radka
Školní družina: Monika Prošková - vychovatelka
Ostatní zaměstnanci: Ladislava Huláková - školnice ZŠ, Ivan Pokorný – sezónní topič.
Neprospělo 6 žáků, druhý stupeň z chování byl udělen 4 žákům, třetí stupeň 1 žáku,
s vyznamenáním prospělo 10 žáků, 1 žák splnil požadavky pro přijetí na víceleté gymnázium.
Fungovaly kroužky: Práce na PC (19 žáků), Sportovní (17 žáků), Hra na flétnu (6 žáků), Výtvarný
(9 žáků). Žáci se i v letošním roce účastnili a pořádali mnoho kulturních akcí (besídky, vánoční
trhy, Barvy podzimu aj.) spolupracovali s Městysem Cítoliby (Vítání občánků), Nadačním fondem
K.B. Kopřivy, SDH Cítoliby a Dopravním oddělením Policie Louny (dopravní výchova).
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MŠ:
K 31. 1. 2010 bylo v MŠ Cítoliby zapsáno 42 dětí z toho 24 chlapců a 18 děvčat. 29 dětí bylo
místních, 5 z Loun, 3 z Líšťan, 2 z Počedělic, po jednom ze Senkova, Černčic a Brloha.
Mateřská školka zahájila nový školní rok v podmínkách, které plně odpovídají platným
hygienickým normám. Během letních měsíců probíhaly v MŠ rekonstrukce hygienických prostor –
WC u dětí, nová umyvadla, dlažba. Okresní hygienická stanice posoudila kvalitu provedených
rekonstrukcí a vydala rozhodnutí o maximální možné kapacitě předškolního zařízení. Po schválení
tohoto dokumentu Krajským úřadem Ústeckého kraje a zapsání těchto údajů do rejstříku škol se
kapacita MŠ navýšila od prosince 2010 ze současných 40 na 48 dětí.
V pedagogickém obsazení došlo od 1. 6. 2010 ke změně, jako asistent pedagoga nastoupila za pí
Moniku Proškovou paní Hana Vaicová z Cítolib.
Byl vypracován nový školní vzdělávací program. Děti vystupovaly s kulturním programem na
Vítání občánků a Rozsvěcení vánočního stromu, jely na výlet do Zooparku v Chomutově a ZOO
v Ústí nad Labem, navštívily knihovnu a muzeum v Lounech, MŠ uspořádala v březnu Dětský
karneval, v květnu besídku ke Dni matek, v červnu Dětský den na zahradě, v září soutěž Královna
Koloběžka, v říjnu se svými výrobky děti podílely na výstavě v ZŠ Barvy podzimu a v prosinci
měly Mikulášskou nadílku.

Sportovní klub:
2. 11. 2010 po čtyřech letech proběhly nové volby do výboru SK, předsedou byl opět zvolen
Svatopluk Bláha, místopředsedou Ing. Zdeněk Vaic, sekretářem Svatopluk Bláha ml., ekonomkou
Lenka Hronková, šéftrenérem Zdeněk Vaic starší, členskou základnu vede Jiřina Brindlerová,
dalšími členy jsou Pavel Štajnc, Pavel Kalvoda a Renata Srkalová. Výbor se schází o sezonu každý
týden.
Mladší přípravka, která funguje první sezonu slouží jako záloha pro starší přípravku. Dospělí – A
mužstvo po několika letech starostí a strachu ze sestupu do pralesa letos přímo září a od podzimu
vede OP se čtyřbodovým náskokem a šancí se poprvé v historii klubu dostat do krajských soutěží.
K mužstvu přišli trenéři p. Vaic a Janoušek, zlepšila se tréninková morálka a odrazilo se to na
výsledcích. Při každém domácím utkání „Áčka“ bývá vydáván pro diváky zpravodaj.
Klub má příjem z pronájmu restaurace Sport, asfaltové plochy na hřišti, od sponzorů – Městys
Cítoliby, Aisan, Legios, Ekostavby, od ČSTV Louny a na mládež od OFS Louny.
SK Cítoliby je činný i v kultuře – uspořádal během roku 4 zábavy včetně Silvestra, z jejichž
výtěžku financují praní dresů pro mládež. Tradiční jsou turnaje žáků a dorostu o prázdninách.
Největší akcí je Dětský den, jehož návštěvnost rok od roku stoupá.
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Oddíl stolního tenisu měl v roce 2010 (sezóna 2009 – 2010) čtyři družstva, oddíl A pod vedením
Miroslava Bartla, oddíl B, který vedl Martin Knor, oddíl C s vedoucím Jaromírem Makariusem a
oddíl D pod vedením Svatopluka Bláhy. Členská základna čítá 20 členů nejenom z Cítolib, ale i
Ročova, Dobroměřic a Loun. Nejmladšímu hráči je 15 let, nejstaršímu 62. Družstvo A skončilo na
pátém místě v Okresním přeboru 1, družstvo B se po vypjatých a hektických zápasech udrželo ve
skupině OP 1. Družstvo C skončilo v OP 2 na krásném druhém místě družstvo D na pátém místě.
Tradiční Novoroční turnaj jednotlivců se letos v místní Sokolovně konal 2. ledna. Zúčastnilo se ho
30 hráčů z celého lounska a spřáteleného oddílu Janov (okres Rakovník).

SDH:
SDH Cítoliby má 72 členů, 19 žen a 53 mužů.
Na Valné hromadě dne 8. 1. 2010 si hasiči zvolili nový výbor na období 2010 – 2014 ve složení:
STAROSTA:
Vladimír Oliva
NÁMĚSTEK STAROSTY:

Stanislav Roubal

VELITEL:

Miroslav Šponiar

ZÁSTUPCE VELITELE:

Robin Bureš

STROJNÍK:

Josef Šebesta

JEDNATEL:

Blanka Hejlíková

HOSPODÁŘ:

Kateřina Varmužová

VEDOUCÍ MLÁDEŽE:

Vít Varmuža

PŘEDSEDA KONTROLNÍ A REVIZNÍ KOMISE:

Roman Wasserbauer

ČLEN KONTROLNÍ A REVIZNÍ KOMISE:

Jan Havel

ČLEN KONTROLNÍ A REVIZNÍ KOMISE:

Jan Němec

ČLEN VÝBORU:

Luboš Vokrouhlík

ČLEN VÝBORU:

Pavel Havel

ČLEN VÝBORU:

Stanislav Tomáš

KRONIKÁŘ:
REFERENT MATERIÁLNĚ TECHNICKÉHO
ZABEZPEČENÍ:

Hana Němcová
Vladimír Šebánek

Výjezdová jednotka zasahovala v roce 2010 u celkem 55 případů, z toho bylo 16 požárů, 2 plané
poplachy, 26 technických zásahů, 9 dopravních nehod, 1 prověřovací cvičení a 1 záloha na stanici.
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Mezi větší události, u kterých naše jednotka zasahovala, byly například:
19.1.2010 odstranění sněhových převisů na střeše obchodu v ulici Lounská v Cítolibech, 13.4.2010
požár střechy montovny v podniku Lostr v Lounech, 1.5.2010 zatopený sklep v ul. Sladovnická
v Lounech, 7.8.2010 odstranění padlého stromu na komunikaci za obcí Brloh směr Divice, 6.9.2010
požár posekaného pole mezi obcemi Chlumčany a Cítoliby u železniční tratě za zrušenou železniční
stanicí Cítoliby, 26.9.2010 technický zásah – vyproštění zapadlého nákladního automobilu na
lounském výstavišti, 18.10.2010 požár bývalého pivovaru v Postoloprtech, 8.12.2010 hromadná
dopravní nehoda šesti nákladních a tří osobních automobilů na silnici I/7 u obce Chlumčany.
Převzetí CAS: Městys Cítoliby získal na základě podané žádosti dotaci od Ministerstva vnitra ČR
ve výši 2.000 tis. Kč na nákup nového vozu CAS 20 T815 4x4.2. Cena pořízení cisternové
automobilové stříkačky činila 5.834 tis. Kč, přičemž kromě dotace byla tato částka financována
2.001 tis. Kč z rozpočtu Města Louny a 1.833 tis. Kč z rozpočtu Městyse Cítoliby.

Slavnostní převzetí proběhlo 28.8.2010 v 17.30 hodin za přítomnosti všech zúčastněných stran,
tisku, rozhlasu a velkého zájmu cítolibské veřejnosti. Pečlivě zabalené vozidlo zůstalo přihlížejícím
skryto až do přestřižení pásky starosty Petrem Jindřichem a Janem Kernerem. Krátké proslovy
pronesli i zástupci dodavatele a Hasičského záchranného sboru. Lounský děkan Werner Horák
posvětil nejen novou Tatru, ale i veřejnosti poprvé představenou Ladu Niva a přidal i požehnání
členům výjezdové jednotky, kteří tyto stroje používají ve prospěch nás všech. Průvodního slova se
ujal Roman Wasserbauer, který všechny přihlížející seznámil s technickými parametry vozidla, jeho
využitelností a výbavou. Všichni pak měli možnost si tento technický přírůstek osahat a dokonale
prohlédnout, stejně jako ostatní techniku, se kterou naši hasiči pracují.
Kroužek mladých hasičů pod vedením hlavního vedoucího Víti Varmuži a vedoucích mládeže
Káti Varmužové, Lenky Vernerové a Ivety Sainerové navštěvuje 12 dětí v Přípravce (do 6ti let) a
29 Mladých hasičů (6-15 let). Schůzky se konají pravidelně každý pátek v 15 hodin a před
13

soutěžemi 2x až 3x týdně. V roce 2010 se mladí hasiči zúčastnili 12 hasičských soutěží a 17 dalších
různorodých akcí.
O víkendu 2. – 4. července 2010 vyrazily děti z kroužku mladých hasičů s doprovodem na letní
soustředění na Kovářskou, kde se nejen připravovaly na zkoušky k získání odznaků odbornosti
(které pak úspěšně složily), ale také na kolech projely kopce v okolí, díky vysokým teplotám i
vyzkoušely koupání v místním rybníce a byly se podívat v Leteckém muzeu v Kovářské. Znalosti
zde nabyté děti zúročily při úspěšném složení zkoušek odbornosti.

Významným počinem léta 2010 byla skutečnost,
že se opět v hasičském sportu předvedly i
cítolibské ženy jako soutěžící a to dokonce ve
dvou družstvech – zapojilo se 20 členek sboru a
zúčastnily se 2 závodů a to: VI. ročníku
Memoriálu Zdeňka Havla, kde se umístilo
družstvo A na 1. místě (1:80:56) a družstvo B na
2. místě (1:82:52) a dále pak 28. září 2010
závodu v Líšťanech O pohár starosty obce, odkud
si přivezly zlato!
I v roce 2010 pořádal SDH Cítoliby akce, které jsou oblíbené a mají hojnou účast:
V sobotu 3. dubna 2010 se v prostoru před hasičskou
zbrojnicí a v Cítolibské bažantnici konal branný
závod O pohár starosty městyse. Celkem 145
mladých hasičů soutěžilo ve třech kategoriích: starší
žáci (1. místo Domoušice, 2. místo Cítoliby, 3. místo
Podbořany), mladší žáci (1. místo Domoušice, 2.
místo Cítoliby, 3. místo Osek) a přípravka (1. místo
Cítoliby, 2. místo Osek, 3. místo Háj u Duchcova).
Jako poslední mimosoutěžní hlídka se zúčastnila
pětice dorostenek z Cítolib. Trasa závodu měřila
bezmála 2,5 kilometru a na osmi stanovištích děti
plnily tradiční i netradiční disciplíny požárního sportu
a branné všestrannosti: střelba ze vzduchovky, zdravověda, hasicí přístroje a technické prostředky,
topografie, shazování kuželek hadicí, překonání vodorovného lana, uzlování, slalom se žebříkem.
Po skončení závodu si děti opékaly buřty, soutěžily v pojídání koláčů a na cítolibské návsi bylo
opravdu rušno, čemuž přispělo i krásné jarní počasí.
Pálení čarodějnice (30.4.2010) se zúčastnilo 105 dětí v kostýmech. Hasiči pro ně připravili tanec
kolem hranice, hod koštětem a let na koštěti. S čarodějnicí Duhomírou děti tentokráte vařily
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kouzelný lektvar, který pak společně vypily. Každý čarodějný kostým byl odměněn dárkovým
balíčkem a obecenstvo vybralo 15 nejhezčích kostýmů, které též byly odměněny. Po spálení
čarodějnice si všichni přítomní mohli opéct špekáčky na ohni a posedět až do pozdních hodin.

Staročeské máje (8.5.2010) tak jako každoročně začaly nácvikem Staročeské besedy každou neděli
již od března. V pátek 7.5.2010 byla za přispění místní firmy postavena Máj a v sobotu 8.5.2010 ve
13 hodin se vydal krojovaný průvod s hudbou na voze taženém koňmi po městysu. Kapela zahrála
nejstarší občance Martě Musckové (98 let), nejmladšímu občánkovi Davidu Gregorovi (1 týden), u
hospod, starosty a úřadu. K tanci bylo vyzváno celkem 80 svobodných děvčat a připíjeno bylo
sponzorům. Po sedmnácté hodině pod Májí u hasičské zbrojnice zatancovalo celkem 24 párů
Staročeskou besedu, mezi nimi bylo osm párů dětí z kroužku mladých hasičů a čtyři páry dětí
z přípravky.

VI. Ročník Memoriálu Zdeňka Havla (28.8.2010) - v kategorii mužů soutěžilo celkem šest
družstev, putovní pohár v letošním ročníku získal Jimlín, družstva našich mužů se umístili na 3 a 5
místě. V kategorii žen soutěžila dvě družstva Cítolib (1 a 2 místo) a družstvo z Dobroměřic. Na
závěr soutěže předvedli mladí hasiči ukázky požárního útoku. Po Memoriálu následovalo již
tradičně kreslení zážitků a posléze slavnostní převzetí nového cisternového automobilu. Večer bylo
připraveno nejen pro účastníky memoriálu posezení s hudbou a občerstvením.
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Kreslení zážitků z prázdnin (28.8.2010) – se zúčastnilo celkem 61 dětí, které na silnici u hasičské
zbrojnice kreslily křídami své zážitky z prázdnin. Slovem i hudbou provázela Jitka Holubová. Úsilí
dětí hasiči odměnili dárkovými balíčky.

Drakyjády (24.10.2010) se zúčastnilo 31 dětí z Cítolib. Počasí přálo dobrému letu draků a pro
zahřátí byl připraven čaj. Děti za dračí lety dostaly žvýkačky a cítolibští hasiči předvedli, že dokáží
vyprostit i draka, který si z pole zaletěl až na střechu k Makariusům.

Lampionový průvod (3.12.2010) se vydal na cestu městysem až počátkem prosince a za
mrazivého počasí, i přes to se ho zúčastnilo 36 dětí z Cítolib. Děti z kroužku mladých hasičů si
lampióny vyráběly samy a protože byl předvánoční čas, napsaly děti svá přání Ježíškovi na balón,
který pak společně s vedoucími vypustili.
Členové SDH vypomáhali stejně jako v minulých letech na řadě akcí pořádaných v našem regionu
jako například na Závodech vozíčkářů v Lounech – Memoriálu Karla Václava Raise, Závodech
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vozíčkářů v Lounech – Paraplegici, Lounském letním vábení, dětském dni závodu FUJIKOKI,
cyklozávodů v průmyslové zóně.

Knihovna:
Knihovnu i v tomto roce vedla paní Růžena Horáková, registrováno bylo 47 čtenářů, kteří navštívili
knihovnu 852x a vypůjčili si 1569 knih. Z toho: beletrie pro dospělé 903x, naučná pro dospělé
281x, beletrie pro děti 254x, naučná pro děti 131x. Časopisy si čtenáři vypůjčili 579x. Bylo
nakoupeno 48 nových knih a knihovna odebírala tyto časopisy: Květy, Vlastu, Sluníčko,
Mateřídoušku, ABC a Čtyřlístek. Pravidelně jsou dováženy knihy z výměnného fondu Lounské
knihovny. Otevřeno bylo každý čtvrtek od 15:00 – 18:00 hodin. Paní knihovnice se věnuje dětem,
převážně romským, se kterými čte, kreslí a zpívá. Dvakrát v roce proběhla beseda s dětmi
z Mateřské školky v Cítolibech – 29. 3. a 11. 11. 2010.

Nadační fond K. B. Kopřivy:
NF pracoval v roce 2010 ve složení Jaroslav Bárta – předseda, Eva Parkmanová – místopředseda,
Alena Němcová – členka správní rady, Ivanka Dvořáková, Helena Nejedlá, revizorka Alena
Petržilková a hospodářka Blanka Hejlíková. Rok 2010 byl zaměřen především na prezentaci
cítolibských památek široké veřejnosti. Tohoto úkolu se výborně zhostil předseda Nadačního fondu
K. B. Kopřivy pan Jaroslav Bárta, který své průvodcovské umění předvedl 219 zájemcům.
Majetek Nadačního fondu činil k 31. 12. 2010 62.401,80 Kč.
Pořádané akce:
V pátek 21. května byl pořádán koncert Pěveckého sdružení severočeských učitelů Most. Pro
nepříznivé počasí (déšť a zima) se koncertu zúčastnilo pouze 18 posluchačů.

- Ve čtvrtek 25. května navštívilo obec 50 účastníků zájezdu, který pořádala lounská pobočka
Spolku rodáků a přátel města Loun a okolí. V předsálí Dělnického domu byli přítomní seznámeni
s historií obce a významným hudebním obdobím 18. Století. Po společném obědě v restauraci „Na
Rychtě“ následovala procházka po návsi spojená s výkladem předsedy NF K. B. Kopřivy p.
Jaroslava Bárty k jednotlivým památkám. Velká pozornost byla věnována sloupu Nejsvětější
Trojice z roku 1680, sloupu Nejsvětější Trojice a Panny Marie z roku 1715 a hlavně uměleckým
dílům v kostele sv. Jakuba Většího. Mezi účastníky zájezdu byl i místní rodák, hudební skladatel
PhDr. Zdeněk Šesták. Po prohlídce Cítolib odjeli účastníci do Dolního Ročova, kde se seznámili
s památkami v augustiánském klášteře a vyslechli zde varhanní koncert z díla Karla Blažeje
Kopřivy v podání Marie Šestákové.
- Odpoledne v 16.00 hodin přijelo 40 studentů dějin umění pod vedením profesora PhDr. Víta
Vlnase PhD. Za přítomnosti zástupce Nadačního fondu si studenti prohlédli památky v kostele sv.
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Jakuba Většího. Jedna ze studentek přednesla svou seminární práci na téma „Barokní památky
v Cítolibech“ v níž čerpala z knih „Cítoliby“ od PhDr. Roedla a „Musica antiqua Citolibensis“ od
PhDr. Šestáka. Na požádání PhDr. Vlnase poskytl zástupce NF pan Bárta studentům své poznatky
k historii a uměleckým památkám.
- V sobotu 26. června navštívilo kostel sv. Jakuba Většího 45 účastníků zájezdu z Peček a
Poděbrad. Vedoucí zájezdu přečetl přítomným stručnou historii obce, věnoval se uměleckým
památkám a hudební historii. Svůj výklad čerpal z knih PhDr. Roedla a PhDr. Šestáka. Po výkladu
si na svém přístroji přehráli dvě skladby: Allegro ze Sinfonia ex A od Jana Adama Galiny a Aria in
Dis od Karla Blažeje Kopřivy. Na přání účastníků zájezdu zástupce nadačního fondu poskytl
informace k uměleckým dílům v kostele sv. Jakuba Většího. Poté přítomní shlédli s výkladem
sochy: Víra, Chronos, sloup Nejsvětější Trojice a panny Marie z roku 1715 a sloup Nejsvětější
Trojice z roku 1680.
- V neděli 27. června byla nadačním fondem pro cítolibské občany uspořádána vycházka po
památkách na návsi včetně kostela sv. Jakuba Většího. Zúčastnilo se jí 18 občanů.

- V pátek 10. září v době od 18.30 do 19.00 seznamoval zástupce nadačního fondu 40 účastníků
zájezdu, který pořádala Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, s památkami v kostele sv. Jakuba
Většího a v krátkosti i na návsi. Společnost pořádala třídenní zájezd po lounsku a krátce navštívila i
Cítoliby. Návštěvníci měli informace o historii i uměleckých památkách. Pro krátkost návštěvy a
únavu z vykonané cesty nemohli již shlédnout vše. Zajímali se o hudebníky 18. Století, chtěli vidět
pamětní desku na staré cítolibské škole, projít si upravenou náves, vidět pamětní desky Josefa
Mockera a Václava Sochora. Loučili se slovy: „Do roka a do dne v Cítolibech“.
Ve středu 27. října navštívilo obec 26 členů Senior klubu z Loun. Zástupce nadačního fondu jim
poskytl výklad k cítolibským památkám.
Romská poradkyně ve spolupráci s městysem Cítoliby uspořádala v Dělnickém domě v pátek 3.
prosince pro romské děti mikulášskou nadílku, na které zástupce nadačního fondu p. Bárta seznámil
děti a jejich rodiče s legendou o sv. Mikuláši, sv. Barboře a vzniku Vánočních svátků.
V sobotu 18. prosince od 16.00 hodin se konal předvánoční koncert s názvem „Zvěstujeme Vám
radost“, na kterém účinkovali: Kateřina Štolová – Wainerová – zpěv, Martina Podaná – varhany,
Miroslav Sochr – zpěv a Miloslav Wainer – housle, zpěv.
Na koncertu, kterého se zúčastnilo 53 posluchačů, zazněly skladby Jakuba Jana Ryby, Eduarda
Treglera, Johana Sebastiana Bacha a dalších skladatelů. Součástí koncertu byly též české vánoční
koledy.
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Cítolibská svatojakubská pouť – 23. 7. – 25. 7. 2010
Již počátkem roku začala Kulturní komise zajišťovat program letošní Cítolibské svatojakubské
pouti. Byly sjednány smlouvy s účinkujícími i zajištěno technické zázemí.
Celkové náklady akce činily 131.785, Kč na kterých se sponzoři podíleli částkou 76.202,- Kč a
rozdíl 55.583,- Kč uhradil ze svého rozpočtu Městys Cítoliby.
Program zahájila v pátek 23. 7. v 18.00 hodin v zahradě Dělnického domu kapela Kaskáda se
zpěvákem Honzou Kolingerem, následoval folkrockový Hromosvod z Prahy s frontmanem Ondrou
Fenclem a na závěr zahráli Parťáci s kapelníkem Jiřím Svobodou a zpěvačkou Janou Zapletalovou,
kteří se vzhledem k nepříznivému počasí přesunuli do velkého sálu Dělnického domu, kde se tak
tóny rozezněly opět po dlouhých 22ti letech.

Sobota se již nesla v duchu doby napoleonských válek. Diváci měli možnost shlédnout v krásném
prostředí Tyršova náměstí srážku francouzské a ruské hlídky a v improvizovaném polním lazaretu
ukázku válečné chirurgie při které mnohým tuhla v žilách krev. V barokní vodárně byla připravena
výstavka na téma Vojenská zdravotní služba na sklonku napoleonských válek a v odpoledních
hodinách se na pietním místě Boží pole v Bažantnici uskutečnil vzpomínkový akt k uctění památky
padlých vojáků.
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Pro diváky byl připravený žánrově bohatý program, který zahájil starosta městyse Cítolib Petr
Jindřich společně s lounským starostou Janem Kernerem. Starší generaci potěšila dechová hudba
Pichlovanka, mladší rocková Beruška. Moderátoři z Divadelního ansáblu BezeVšeho z Postoloprt Jarda Vápeník a Jirka Frydrich svými scénkami občas vehnali divákům slzy smíchu do očí.
Odpoledne se s ukázkou své práce předvedli místní hasiči a strážníci Městské policie Louny.
Zpestřením programu bylo vystoupení syrského medvěda Jerryho, kterého představili chovatelé
Jaroslav Káňa a Radka Šarkanyová z Veletic na Žatecku, kteří se také pochlubili novým přírůstkem
– samičkou ocelota. Během celého dne byly v prostoru Tyršova náměstí prodejní stánky s ukázkami
řemesel, děti si mohly upéci vlastnoručně vyrobený perník ve stánku manželů Ajksnerových či si
vyrobit svíčku nebo zahrát dobové hry. Velkým hitem se stal Facepaiting pro děti, takže jsme mohli
odpoledne vidět dětské obličejíky přemalované na tygříky, motýlky nebo jen ozdobené ornamenty.
Program zakončila kapela Traxas, která hrála k poslechu i k tanci do pozdních hodin. Vyvrcholením
dne byl velmi zdařilý ohňostroj, který potěšil diváky ve 22.00 hodin.
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Posledním dnem oslav byla neděle 25. 7. Pan děkan Werner Horák sloužil v kostele sv. Jakuba
většího mši k oslavě světce, jemuž je kostel zasvěcen. Pro milovníky hudby byla připravena v 17.00
hodin přednáška PhDr. Zdeňka Šestáka s ukázkou děl z jeho díla.

Kultura v obci
09.02.2010
20.02.2010
27.02.2010
27.03.2010
01.04.2010
03.04.2010
17.04.2010
30.04.2010
08.05.2010
21.05.2010
28.-30.05.2010
29.05.2010
29.05.2010
19.06.2010
21.06.2010
27.06.2010
23.-25.07.2010
14.-15.08.2010
28.08.2010
28.08.2010
18.09.2010
23.09.2010
25.09.2010
24.10.2010
25.10.2010
04.11.2010
26.11.2010
27.11.2010
06.12.2010
11.12.2010
18.12.2010
21.12.2010

Zájezd do Mosteckého divadla na představení Madony bez kalhotek
Taneční zábava v restauraci Dělnický dům – Petra Šteflů
Dětský karneval v Sokolovně
3. Reprezentační ples Mikroregionu Lounské Podlesí v Líšťanech
Zájezd do Mosteckého divadla na představení Mamzelle Nitouche
Branný dětský závod SDH – O pohár starosty obce
Vítání občánků
Pálení čarodějnice
Staročeské máje
NF K. B. Kopřivy – koncert Pěveckého sdružení severočeských učitelů Most
1. Cítolibský sraz „Automotoveteránů“
Dětský den
Taneční zábava SK Cítoliby – Noc dospělých – Exploze
Zájezd na zámek Loučeň, do ZOO Chleby a historické vesnice Botanicus
Zájezd do Mosteckého divadla na představení Do naha!
NF K. B. Kopřivy – procházka po cítolibských památkách s výkladem
Cítolibská svatojakubská pouť
Fotbalový turnaj o pohár starosty městyse a memoriál Václava Karbana
VI. ročník Memoriálu Zdeňka Havla v požárním sportu a kreslení zážitků
Slavnostní převzetí nového vozidla CAS
Benefiční odpoledne – vzpomínka na Milenku
Zájezd do Litoměřic na Zahradu Čech
Podzimní uzavíraní silnic – Cítolibský sraz automotoveteránů
Drakyáda
Projektový den „Barvy podzimu“ v ZŠ Cítoliby
Zájezd do Mosteckého divadla na představení Ideální manžel
Rozsvícení vánočního stromu
Odpoledne pro seniory – Dejte si Dvořáka (Divadlo ve Tři)
Mikulášská nadílka pořádaná romskou asistentkou
Zájezd do Drážďan na vánoční trhy a nákupního centra Prohlis
NF K.B. Kopřivy – koncert „Zvěstujeme Vám radost“
Školní vánoční trhy před ZŠ
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Výlet na zámek Loučeň

Odpoledne pro seniory

Dětský karneval

Benefiční odpoledne

Mikulášská

Výlet do Drážďan
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