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Kronika 2011
Dění v obci:
Leden:
- V lednu zasáhly Louny povodně. Očekávaný nárůst hladiny řeky Ohře o cca 50 cm se skutečně
naplnil. Hladina řeky dosáhla nejvyšší hodnoty 16.01.2011 v 6.00 h, a to 558 cm s průtokem 297,7
m3/s. Tento stav řeky byl naposledy zaznamenán v roce 1968. Na pomoc Lounům vyjela dne
15.1.2011 s vlastním požárním člunem i jednotka SDH Cítoliby, která zasahovala společně s
HZS PS Louny. Naši hasiči evakuovali 2 dospělé osoby a 2 psy ze zatopeného lounského výstaviště
a přilehlých zahrádek.
- RM odsouhlasila nezměněnou výši poplatků za odvoz komunálního odpadu od firmy Marius
Pedersen. Výše plateb je ponechána v cenových relacích roku 2010.
- Ke dni 31.1.2011 rezignovala na funkci zastupitelky paní Alena Němcová, nahradil ji Milan Postl
jako jejího nástupce dle výsledkového volebního seznamu ČSÚ.
- Radní odsouhlasili návrh Pozemkového úřadu na realizaci společných zařízení v katastrálním
území Cítoliby, lokalitě „Na kolečkách“. Záměrem je vypracování projektové dokumentace na
vybudování poldru, biocentra a biokoridoru, vč. opravy polní cesty, která tudy prochází. Náklady na
projekt a realizaci, včetně následné tříleté údržby zeleně hradí Pozemkový úřad a obci předá
společná zařízení po ukončení následné péče bezplatně.

Únor:
- Firma M&M Alarm p. Myslivce z Loun zapůjčila městysu kamerový systém na dobu dvou měsíců
z důvodu monitorování a prevence v chování nepřizpůsobivých občanů. Jako kompenzace byla
firmě M&M Alarm umožněna reklama na křižovatce tzv. „Mýtě“.

- Radní vybrali z celkem 5 předložených nabídek na pořízení použité komunální techniky automobil
Multicar M26 2,5 TDi 4x4 Double od firmy Autodaniel za cenu 399 tis. Kč a příslušenství –
sněhové radlice PVS 170 za cenu 59 tis. Kč.

Březen:
- RM odsouhlasila nákup motorového vozidla z fondu investičního majetku ZŠ a MŠ Cítoliby pro
účely rozvážky obědů z MŠ Cítoliby.
- V sobotu 5. 3. 2011 došlo v areálu Hasičského záchranného sboru v Lounech při plánovaném
školení hasičů k nehodě nového vozu T815 CAS SDH Cítoliby. Řidič Vladimír Oliva utrpěl lehká
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zranění a byl v pracovní neschopnosti. Škodu ve výši 2.019.572,- Kč uhradila po opravě vozu
Hasičská vzájemná pojišťovna, spoluúčast ve výši 106.294,- Kč viník nehody V. Oliva.

- Započaty práce na narovnání silnice Cítoliby – Líšťany v rámci projektu Rekonstrukce silnice
II/229 Louny – Ročov.

Duben:
V sobotu 16. dubna 2011 se v předsálí Dělnického domu konalo v pořadí sedmé Vítání občánků.
Členka rady paní Lenka Hronková a místostarostka Jiřina Nováková přivítaly do života 16 miminek
a batolat, narozených v době od dubna 2010 do března 2011: devět děvčat a sedm chlapců. Kulturní
program si připravily děti z Mateřské školky.

- Bylo schváleno zakoupení 13 závěsných sestav na sloupy veřejného osvětlení od firmy Floravil
s.r.o. v rámci projektu „Rozkvetlé Cítoliby“ na které městys získal dotaci (42.480,- Kč) z Fondu T4

Mobile. Květníky byly osázeny muškáty místní firmou Vedral a krášlily obec záplavou květů od
jara do podzimu. Celkové náklady akce činily necelých 100 tisíc korun. V rámci tohoto projektu
byla vyhlášena soutěž „O nejkrásnější rozkvetlé okno“ jejíž finalisté byli odměněni v průběhu
programu Svatojakubské pouti.

- 14. a 15. 4. 2011 natáčel štáb v čele s režisérem Petrem Čtvrtníčkem v prostoru Tyršova náměstí
reklamu na Krušovické pivo. Filmaři si vyhlédli prostor před farou, schody pod kostelem i okolí
barokní vodárny. Celý štáb představoval kolem 80ti lidí, dále potřebovali 50ti členný kompars.
Volné prostranství náměstí vyhovovalo i značnému množství techniky, která je k natáčení potřeba.

- 23. 4. byla po rekonstrukci v nákladu 250 tisíc Kč znovu otevřena restaurace v Sokolovně.
- Městys Cítoliby uhradil na základě Dodatku smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi pí.
ředitelkou J. Vurbsovou a MUDr. A, Weberovou se zpětnou platností náklady za energie
Zdravotního střediska v MŠ Cítoliby v celkové výši 11.528,- Kč (za rok 2009 5.361,- Kč a za rok
2010 6.167,- Kč).
- Římskokatolické farnosti byly refundovány náklady za provoz hodinového stroje věžních hodin ve
výši 3.145,- Kč (spotřeba elektřiny).

Květen:
- 11. 5. byl převzat nový Multicar od dodavatele.
- 28. 5. Spolek přátel a příznivců automotoveteránů Cítoliby uspořádal druhý ročník srazu
automotoveteránů za podpory městyse Cítoliby a dalších sponzorů. Díky půlročním přípravám se
sjelo do Cítolib na 120 registrujících účastníků srazu a zhruba 400 lidí tak mohlo obdivovat
nablýskané Tatrovky, Pragovky, Aerovky, Populár a další skvosty včetně motorek.
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Zázemí pro akci vytvořila restaurace Dělnický dům a její zahrada. Pro vozidla bylo vyklizeno
prostranství parkoviště a prostory za nákupním střediskem Jednoty. Ve 12.30 hodin se rozjela
spanilá jízda pod doprovodem Cítolibských hasičů, motorkářů a za účasti dopravní policie. Jízda
vedla na Nový hrad v Jimlíně, kde byla asi hodinová přestávka na prohlídku zámku. Poté se přes
Hřivice, Zbrašín a Líšťany vrátili účastníci jízdy do Cítolib. Po návratu probíhaly recesistní soutěže
pro malé i velké, kde nechyběla legrace, ale i napětí a každý byl náležitě oceněn. V 17 hodin
proběhlo vyhodnocení nejhezčích aut podle hlasování návštěvníků. V kategorii osobní auta vyhrál
pan Škuthan s vozem BUICK 1916, druhé místo patřilo panu Konáškovi s vozem TATRA 12 a třetí
místo panu Česalovi s vozem ŠKODA POPULÁR. V kategorii motorek vyhrál pan Kabourek
s motocyklem JAWA 500 OHC, druhé místo patřilo panu Fridovi s motocyklem JAVA 350 OHV a
třetí místo paní Vodičkové s motocyklem ČZ 125. V poslední kategorii terénních vozidel vyhrál
pan Jidřich s vozem JEEP WILIS, druhé místo patřilo panu Postlovi s vozem GAZ 69 a třetí místo
panu Kolaříkovi s vozem DKW MUNGA. Výhercům předával poháry, věcné ceny a publikace
Cítolib starosta Petr Jindřich spolu s pořadateli Petrem Renčem a Renátou Postlovou. Celý sraz
profesionálně odmoderoval Roman Wasserbauer. Dále pokračovala do nočních hodin volná zábava
s muzikou.
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Červen:
Dne 2. 6. 2011 byly slavnostně vyhlášeny výsledky soutěže měst a obcí Ústeckého kraje ve třídění
odpadů „Skleněná popelnice 2010“. Vyhlašovatelem soutěže je Ústecký kraj. Do soutěže obcí jsou
automaticky zařazeny všechny obce v kraji. Zdrojem informací pro hodnocení úrovně sběru jsou
použity údaje společnosti EKO-KOM, a. s. (čtvrtletní výkazy, roční dotazník), případně další údaje
poskytnuté obcemi. Vzhledem k odlišnostem ve fungování odpadových systémů v obcích a městech
se soutěží ve dvou kategoriích: města a obce.
Městys Cítoliby se stal finalistou „Skleněné popelnice 2010“ (10. místo) v kategorii města, což je
o to cennější, jelikož jsou hodnotící kritéria pro tuto kategorii přísnější.

- 8. 6. schválili Zastupitelé upravené vyhlášky o místním poplatků ze psů, za užívání veřejného prostranství a
za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické zařízení povolené Ministerstvem financí podle
jiného právního předpisu. Ke změně došlo z důvodu změny ohlašovací povinnosti podle § 14 zákona o
místních poplatcích a dále zrušení ustanovení o prominutí poplatku.
- 22. 6. vybrala RM v Poptávkovém řízení č.1/2011 nabídku na restaurování pilíře a sochy sv. Jana
Nepomuckého od pana Lubomíra Váši v nabídkové ceně 85.500 Kč s patinací a záruční lhůtou 60 měsíců.
- 27. 6. byl v souvislosti s rekonstrukcí silnice č. 229 uzavřen do 31. 8. úsek silnice Cítoliby Senkov.
Objízdná trasa vede z Cítolib směrem na Zeměchy a na křižovatce vlevo po silnici č. 22939 do Líšťan.
- Poprvé si mohli zájemci natrhat jahody v cítolibské Jahodárně na poli směrem na Louny u Černčické cesty.
Kilogram jahod v samosběru stál 40,- Kč, již natrhané se prodávaly za 70,- Kč/kg.

Červenec:
- Dopravní komise města Loun projednala žádost Městyse Cítoliby k řešení problematiky
dopravního připojení areálu Agara Industrial Park Louny.
- Městys Cítoliby zaslal souhlasné stanovisko MěÚ Louny, odboru Místního hospodářství
k uzavření tzv. Líšťanské spojky jehož je iniciátorem.

Srpen:
- 19. 8. se uskutečnila předávací prohlídka rekonstruovaného pilíře a sochy sv. Jana Nepomuckého,
která má pohnutou historii. Tato socha byla umístěna v 1. polovině 20. století na prázdný barokní
kamenný sokl na návsi městyse Cítoliby před domy pana Líma a Mockera. V padesátých letech
paní Límová sochu ukryla před komunistickou zvůlí ve stodole svého statku. Protože ji chtěla ukrýt
na ještě bezpečnější místo, oslovila známého svého syna z Prahy, který sochu odvezl na svou
chalupu ve vsi Karlovka na Českolipsku. Ukryl ji na půdě, kde byla později přistavena koupelna.
Tam čekala 50 let zazděná na svůj návrat do Cítolib do podzimu roku 2001, kdy ji paní Věra
Pokorná z Cítolib, díky korespondenci s Dobromilem Límem vypátrala, posléze přivezla a darovala
v roce 2010 městysi s přáním, aby se vrátila zpět na náves tam, kde si ji starousedlíci pamatují.
Díky dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj v částce 60tisíc Kč byly socha a pilíř v letošním roce
nákladem 85.500,- Kč zrestaurovány. Práce provedl Lubomír Váša, restaurátor z Prahy, který
vyhrál výběrové řízení.
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- Po dohodě s firmou Farm – vlastníkem pozemků za bytovými domy na Zeměšské ulici, došlo
k rekultivaci pozemku č. 417/12. Toto místo, kde dříve bývaly zahrádky nájemníků okolních domů
se stalo velkým smetištěm. Společnost Farm, kterou zastupovala realitní a developerská firma
Immobilliare Karlův Most, s.r.o. vyvezla z této lokality několik desítek tun odpadu a celý prostor
zplanýrovala.

Září:
Bylo uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zastupiteli městyse s Českou
pojišťovnou za cenu 3.349,- Kč ročně.

Říjen:
- 15. 10. 2011 byla uzavřena s Římskokatolickou farností Cítoliby, zastoupenou P. Wernerem
Horákem a se souhlasem Biskupství litoměřického Smlouva o výpůjčce objektu fary č.p. 57 a farní
zahrady na dobu určitou do 31. října 2013. Jedná se o bezplatné zapůjčení s tím, že Městys Cítoliby
bude hradit náklady spojené se spotřebou energií a vody, udržovat faru i zahradu a provádět drobné
opravy objektu.
- 25. 10. 2011 schválilo ZM rekonstrukci hlavního sálu DD v maximální výši 11 milionů Kč
z vlastních zdrojů a s využitím úvěru. Sál byl poprvé otevřen v roce 1921 a tak je rozhodnutí
zastupitelů takovým dárkem k jeho devadesátým narozeninám. Koncem osmdesátých let minulého
století byla zahájena sanace havarijního stavu, objekt byl podepřen ocelovou konstrukcí, ale práce
nebyly dokončeny. Dělnický dům byl po transformaci v devadesátých letech navrácen do majetku
městyse. Od tohoto okamžiku bylo cílem navrátit objektu jeho původní funkce. Průběžně dle svých
možností do objektu bylo investováno z vlastních prostředků i z dotačních prostředků Ministerstva
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pro místní rozvoj ČR. Byla vyměněna střešní krytina, okna a dveře, hromosvod a byla
zrekonstruována chráněná fasáda. Kromě nepoužitelného traktu hlavního sálu a potřebného zázemí
se již v domě nyní nachází zcela funkční úřadovna Úřadu městyse a České pošty, knihovna, menší
sál pro konání schůzí a zastupitelstev a restaurace. Objekt má také nádvoří, které bylo v roce 20072008 zrevitalizováno, byla zde vytvořena okrasná zahrada s posezením a hracími dětskými prvky.
Účelem rekonstrukce je navrácení významu Dělnického domu, aby byl přirozeným centrem
setkávání, formování občanské iniciativy a uspokojování sociálních a kulturních potřeb.

Listopad:
- 11. 11. poprvé větší mrazík
- Inverze v první polovině měsíce, celý měsíc bez srážek.
- Z místa předsedy Školské rady odstoupila pí. Žovincová a její nástupkyní se stala Kateřina
Varmužová.
- Finanční prostředky z prodeje Multicaru M25 byly převedeny ve prospěch ZŠ a MŠ Cítoliby a
budou využity na nákup automobilu k rozvozu obědů ze školní jídelny.
- Na základě rozhodnutí MěÚ Louny, odboru Místního hospodářství došlo k uzavření bývalé cesty
Osevy tzv. Líšťanské spojky z důvodu zamezení vzniku nepovolených (černých) skládek a ničení
rostlinných kultur.

Prosinec:
- 5. 12. první sníh (Mikuláš) po pár hodinách roztál.
- Komise pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky na Dělnický dům Cítoliby – stavební
úpravy, která hodnotila nabídky pěti firem: Stavum spol. s r. o., Refilsta s. r. o., Podhola s. r. o.,
PKS Praha a. s. a Lounská stavební spol. s r. o. vybrala jako vítěze firmu Lounská stavební spol. s r.
o s celkovou cenou 7 951 200,- Kč, záruční dobou 60 měsíců a s termínem zhotovení do 31. 10.
2012.
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- Na Krajský úřad Ústeckého kraje byl na základě stížnosti občanů Cítolib zaslán protestní dopis
ohledně rapidního zdražení jízdného. Cesta z Cítolib do Loun stojí 14,- Kč.
- K 31. 12. 2011 ukončila provoz prodejna lahůdek Na Rozcestí pí. Hrindové.

Odpadové hospodářství:
V letošním roce došlo k rozšíření sběrných míst tzv. hnízd (Fibichova ulice), čímž se pro občany
zkrátila docházková vzdálenost. Dále městys zřídil komunitní kompostárnu v prostoru za
hřbitovem, čímž se ušetří cca 90 tisíc Kč ročně. Vzniklý kompost bude využíván nejen pro potřeby
údržby obce, ale budou si ho moci odebírat i občané na své zahrádky.

Pohyb a složení obyvatel:
K 31. prosinci 2011 bylo v Cítolibech hlášeno k trvalému pobytu celkem 1066 obyvatel. Narodilo
se 6 chlapců a 8 děvčátek. Zemřelo 10 mužů a 3 ženy. Do manželského stavu vstoupilo 5 párů,
oproti tomu se jeden pár rozvedl. Přistěhovalo se 99 nových občanů, z toho 48 mužů a 51 žen.
Odstěhovalo se 60 občanů, z toho 24 mužů a 36 žen.

Církve:
Náboženskou obec Církve Československé Husitské v Cítolibech vede pastorační asistentka Jana
Blábolilová. V modlitebně v ulici V Poustkách bylo slouženo v roce 2011 10 bohoslužeb farářem
Mgr. Janem Janotou z Kadaně a 45 nedělních pobožností pí Blábolilovou. Členskou základnu tvoří
43 věřících. V kostele Církve Československé Husitské v Lounech byl pokřtěn 1 člen, 3 zemřeli.
Asistentka navštěvuje nemocné v hospicích a LDN zařízeních a provádí pastorace.

Církev Řimskokatolická: v kostele sv. Jakuba Většího v Cítolibech proběhly v roce 2011 dvě
bohoslužby – Poutní a tzv. Půlnoční a byl proveden 1 křest. Kostelnicí je Helena Nejedlá. Na
požádání provede zájemce kostelem předseda NF K. B. Kopřivy Jaroslav Bárta.
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Zemědělství:
Největšími soukromě hospodařícími rolníky v obci jsou Josef a Martin Keprtovi, kteří obdělávají
562 ha polí. Na 364 ha pěstují pšenici ozimou, jejíž výnos byl letos 5,13 t/ha a na 198 ha řepku
ozimou s výnosem 1,63 t/ha.
- Drobným SHR je Václav Ekrt, který hospodaří na 15,4 ha, kde pěstuje pšenici, ječmen, cukrovku
a brambory pro vlastní potřebu.
- V Cítolibech jsou tři chovatelé včel: Václav Kryl, Josef Soukup a Oldřich Vašata.

ZŠ:
Pro školní rok 2010-2011 bylo zapsáno 34 žáků. Výuka 5 ročníků probíhala ve třech třídách s tím,
že hlavní vzdělávací předměty (český jazyk, matematika, prvouka) byly vyučovány odděleně dle
jednotlivých tříd a ročníků a na ostatní předměty se žáci spojovali do pracovních skupin. Naučili se
spolupracovat v nesourodých skupinách, poznávali jeden druhého, především svoje schopnosti,
odpovědnost jednotlivých žáků k plnění povinností. Učili se řešit momentálně vzniklé vzájemné
vztahy, situace a rozvíjeli vzájemnou komunikaci. Ve školním roce 2010-2011 ZŠ uspořádala
celkem 37 doplňkových vzdělávacích aktivit, z toho bylo 7 celodenních vzdělávacích projektů. Žáci
měli možnost zúčastnit se filmové přípravy televizní reklamy, jejíž natáčení probíhalo dva dny před
budovou ZŠ. Filmovému štábu vytvořila škola sociální zázemí po dobu natáčení. Štáb měl možnost
prohlédnout si prostory i vybavení školy, zúčastnil se výuky, kterou si zčásti zdokumentoval.
Režisér i produkční velmi pozitivně zhodnotili atmosféru školního vesnického prostředí, které prý
nelze srovnat s městským. V tomto duchu se i vyjádřili pro místní tisk. Základní škola vzdělávala
děti podle programu „Tvořivá škola“, každý měsíc byl jinak tématicky zaměřen: září- desatero
slušného chování, říjen – přírodniny, listopad – ideální bydlení, a co vše pro to musím v životě
udělat, prosinec – vánoce, leden – přátelství, tolerance a vzájemná spolupráce, únor – celoškolní
znalostní soutěž o „Cítolibský dukát“, březen - „Celé Česko čte dětem“, duben – ekologické
aktivity, květen – péče o fyzické zdraví, dodržování správné životosprávy, červen – celkové
vyhodnocení školního roku. Veškeré znalostní a jiné aktivity žáků byly zakončeny školním
jarmarkem, kde si za získané školní dukáty mohli nakoupit zboží dle svého zájmu (školní potřeby,
drobné hračky, omalovánky, památníky aj.). 21. 6. vyjeli žáci vlakem na školní výlet na zříceninu
hradu Pravda. Veškeré výdaje hradila škola jako odměnu pro všechny žáky.

MŠ:
V daném školním roce pracovaly v MŠ tři učitelky na plný úvazek. Ředitelku sloučených zařízení
zastupovala v MŠ zástupkyně Jana Kačírková. Kapacita školky byla zcela zaplněna – 48 dětí z toho
28 chlapců a 20 děvčat. V období 1-8/2011 platili rodiče školné 300,- Kč ve zbývajících měsících
došlo ke zdražení na 400,- Kč. Za předškoláky, kterých bylo 13 se školné neplatí. Příspěvek
Ministerstva financí je 1.385,80 Kč na žáka a školní rok. 26 dětí bylo z Cítolib, 7 z Loun, 3
z Líšťan, 3 z Chraberců, po 2 z Třtěna a Divic a po jednom ze Senkova, Veltěž, Vršovic, Lipence a
Malnic. Vzdělávací program ve školním roce 2010/2011 měl přívlastek „Tvořívá škola“, každý
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měsíc měl své téma: září – Můj domov, říjen- Vůně ovoce, listopad – Barevný podzim, prosinecKouzelné vánoce, leden – Čas poznávání, únor – Zima v přírodě, březen – Jarní probuzení, duben –
Zvířata a příroda, květen – Rozkvetlý Máj, červen – Veselé cestování – děti z mateřinky jely na
výlet do Libochovic a Peruce. V červnu se v MŠ uskutečnila beseda a ukázky zásahových akci
Policie ČR, prohlídka policejní techniky, práce se služebním psem. Druhá podobná akce z této
oblasti byl den strávený s místními dobrovolnými hasiči plný her, ale i povinností z denního režimu
hasičů.

Sportovní klub:
Začátkem roku 2011 vedlo družstvo dospělých A tabulku okresního přeboru. Proto zahájilo druhou
část sezóny už koncem ledna, aby byli dobře připraveni na jarní část soutěže. Zúčastnili se zimního
turnaje Fotbalového klubu Louny, kde skončili celkově čtvrtí, přesto, že obsazení turnaje bylo z
vyšších soutěží. Do jarní části vstoupilo družstvo A výhrou na hříšti největšího soupeře a
vybudovali si tak několikabodový náskok, který udrželi až do konce sezóny a tím se stali
přeborníky okresu a současně postoupili do vyšší soutěže -1B. třídy.Podzimní účinkování mužstva
skončilo podle očekávání, kdy jako nováček obsadilo 12 místo ze 14ti zúčastněných. B mužstvo
dospělých skončilo v jarní soutěži šesté a po podzimu na třetím místě.
Dorostenci hrající krajskou soutěž nejdéle, se umístili sedmí - v konkurenci čtrnácti mužstev.
Starším žákům, kteří v okresním přeboru skončili na nepostupovém místě, se také podařilo zúčastnit
se vyšší soutěže, pro nedostatek přihlášených družstev do okresního přeboru a po 15 letech se vrátil
i tým žáků do soutěže krajské.
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Starší přípravka (10-11 let) skončila 3. v okresním lounském přeboru. Jarní kola hrála finálovou
skupinu společně s okresem Chomutov, celkově skončili čtvrtí z 15 družstev obou okresů. Mladší
přípravka (6-9 let) byla do soutěží přihlášena prvním rokem, ale hned předvedla velice úspěšnou
sezónu. Na podzim i na jaře sehráli vždy 8 turnajů a celkově z 8 družstev skončili na krásném 4.
místě. Klub nenechal zahálet ani ty nejmladší, kterým se na hřišti v Cítolibech líbí, využil jejich
zájmu a založil takzvanou - předpřípravku - děti mladší 6 let. Celkově to byla nejúspěšnější sezóna
v historii cítolibského fotbalu.

Oddíl stolního tenisu měl v sezoně 2010-2011 19 členů, předsedou oddílu byl Miroslav Bartl. Za
mužstvo A hráli Miroslav Bartl, Václav Holý, Pavel Fencl, Jaroslav Reichl a Ivan Bernášek, za
mužstvo B Jaromír Makarius, Pavel Menčík, Jan Krob, Martin Knor, Jindřich Rais a Jaroslav
Sladkovský, za mužstvo C Jaromír Makarius, Václav Holý, Jaroslav Sladkovský, Ladislav Beneš a
Jiří Bernášek a za D Svatopluk Bláha, Jaroslav Škuthan, Milan Rybák a Jaromír Bárta.
V neděli 2. 1. 2011 se konal v Sokolovně Novoroční turnaj za účasti 35 hráčů ze 6 oddílů. Ve
čtyřhře zvítězili domácí hráči – Ivan Bernášek a Jaroslav Reichl, v jednotlivcích získal první místo
Miroslav Hruška z SK Dobroměřice.
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SDH:
Výjezdová jednotka zasahovala v roce 2011 u celkem 48 případů, z toho bylo 17 požárů, 7
dopravních nehod, 18 technických zásahů, 2 prověřovací cvičení a 4 plané poplachy. Mezi větší
události, u kterých cítolibská jednotka zasahovala, byly například: 8. 1. 2011 požár tlakových nádrží
v Postoloprtské ulici v Lounech v areálu Elektroporcelánu; 15. 1. 2011 pomoc při povodních města
Louny (evakuace osob ze zatopeného lounského výstaviště a přilehlých zahrádek, pomoc osobám
uvězněným rozvodněnou řekou v Lounech a Dobroměřicích – o akci informovaly Televizní
noviny); 16. 1. 2011 požár stohu v Levonicích; 21. 4. 2011 požár balíkového stohu mezi obcemi
Cítoliby a Líšťany; 18. 8. 2011 požár průmyslové budovy v Lubenci. Členové výjezdové jednotky
se účastní pravidelných školení velitelů a strojníku, řidičů a obsluhy motorových pil.

Členové SDH vypomáhají každoročně na řadě akcí pořádaných v našem regionu jako například na
Závodech vozíčkářů v Lounech – Memoriálu Karla Václava Raise, Závodech vozíčkářů v Lounech
– Paraplegici, Lounském letním vábení, Dětském dni závodu FUJIKOKI. Členové sboru se stejně
jako každý rok podíleli na přípravě a zabezpečení akcí pořádaných Městysem Cítoliby, Nadačním
fondem K. B. Kopřivy, SK Cítoliby a Základní a mateřskou školou v Cítolibech: v prosinci 2011 na
koncertech v cítolibském kostele sv. Jakuba a vánočních trzích u školy, v květnu 2011 na
automotosrazu, v červnu 2011 na Dětském dni, rozloučení s předškoláky.
V režii Sboru byly v roce 2011 akce jako: Branný závod O pohár starosty městyse, Pálení
čarodějnice, Staročeské máje a VII. ročník memoriálu Zdenka Havla, Kreslení zážitku z prázdnin,
Drakyjáda.

Memoriál Zdeňka Havla o putovní pohár se konal 24.9.2011, jedná se o soutěž v požárním sportu v
kategoriích muži a ženy. Cítolibští mladí hasiči zpestřili program ukázkou požárního útoku přípravka, mladší žáci a starší žáci. Zúčastnilo se celkem 10 družstev z okolních hasičských sborů.
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Odpoledne navazovalo tradiční a oblíbené Kreslení zážitků z prázdnin, křídou na silnici u hasičské
zbrojnice. Následoval táborák a opékání buřtů, po setmění vypouštěli létající lampiony.
Drakyjáda se konala 21. 10. 2011, zúčastnilo se cca 50 dětí, odměnou za atletické výkony, díky
nimž byly lety draků v úplném bezvětří možné, byl teplý čaj a sušenka, nadšeně se zapojili i rodiče.

Knihovna:
Knihovní fond obsahuje 3.453 knih, z nichž je 2.671 svazků krásné literatury a 782 naučné.
Městská knihovna Louny zapůjčila do Cítolib v roce 2011 422 knih z výměnných souborů.
Registrováno je 49 čtenářů z toho 23 do 15 let. Knihovna byla navštívena v letošním roce 817x,
vypůjčeno bylo 1982 knih a časopisů – naučné literatury pro dospělé 199 knih, krásné literatury pro
dospělé 752 knih, naučné pro děti 96 knih a krásné dětské 365 knih. Časopisy byly vypůjčeny 570x.
Knihovnice Růženka Horáková připravuje pro děti vědomostní kvízy, malí čtenáři si v knihovně
malují obrázky k různým tématům. Otevřeno je každý čtvrtek od 15.00 do 18.00 hodin.

Nadační fond K. B. Kopřivy:
Majetek Nadačního fondu činil k 31. 12. 2011 62.124,44 Kč.
Pořádané akce:
- 24.07.2011 Koncert Musica da Chiesa ve spolupráci s Městysem Cítoliby.
- 14.09.2011 Přednáška předsedy NF p. Jaroslava Bárty pro pražskou pobočku Spolku rodáků města
Loun a okolí v budově Odborových svazů v Praze na náměstí W. Churchila na téma „Barokní
Cítoliby – minulost a současnost“.
- 11.10.2011 Přednáška PhDr. Kaisera na téma „Putování do Santiaga Compostela“ společně se
Spolkem rodáků města Loun a okolí v lounské knihovně.
- 15.10.2011 8. Autorský flétnový koncert Základní umělecké školy Louny. Pod vedením Jany
Sečanské vystoupily flétnové soubory Flautini Piccoli a Collegium Flautini. Premiérově zde zazněla
„Cítolibská suita“ Vlasty Bachtíkové a „Do třetice všeho dobrého“ Pavla Jurkoviče. Tyto skladby
byly napsány přímo pro flétnové soubory paní Sečanské, která s úspěšnými skladateli několik let
spolupracuje. Jako host vystoupila sopranistka Kateřina Štolová, kterou na varhany doprovodila
Martina Podaná.

- 19.10. a 1.11.2011 – spolupráce s Národním památkovým ústavem Ústí nad Labem při
dokumentaci vnitřního vybavení kostela sv. Jakuba Většího v Cítolibech (7 hodin).
- 25.12.2011 Vánoční koncert „Čas radosti, veselosti“ v podání souboru Trio Cum amore.
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Cítolibská svatojakubská pouť – 22. 7. – 24. 7. 2011
Celkové náklady letošní poutě činily 125.129,-Kč, sponzoři se podíleli částkou 71.152,- Kč a rozdíl
53.977,- Kč uhradil ze svého rozpočtu Městys Cítoliby.
Páteční program byl zahájen ve 20:00 hodin kdy pro nepřízeň počasí hrála kapela Parťáci v dosud
neopraveném velkém sále Dělnického domu. Ve 22 hodin organizátoři ozvláštnili program pouti
filmovým promítáním. I přesto, že film Vesničko má středisková, je notoricky známý, návštěvnost
to neovlivnilo a lidé se bavili.

V sobotu přivítali návštěvníky poutě v 11 hodin starosta městyse Petr Jindřich a místostarostka
Jiřina Nováková. Již tradičně bylo prvním bodem programu vystoupení dechové hudby – tentokrát
Žatečanky, poté následovala historická fraška k 90. výročí otevření Sokolovny v Cítolibech (23. 7.
1921) v podání ansáblu BezeVšeho. Harmonický holky z Hradce potěšily posluchače hned dvakrátprvní blok byl věnován Staropražským písničkám, druhý pak sprostonárodním. Několikrát během
odpoledne vystoupily tanečnice souboru Cekirdek s ukázkami různých tanců (Egyptský tanec,
Arabskošpanělské flamenco, tanec s hedvábnými vějíři, cikánský tanec) a kejklíři Vagabundus
Colective. Daniela Lešáková předvedla ukázku Agility – výcviku psů, příznivcům folku zahrál
pražský Hromosvod a pro děti byl připraven blok písniček, pohádek a soutěží s Ilonkou, Jirkou a
Jardou z divadla BezeVšeho.
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Návštěvnici si mohli prohlédnout vojenskou techniku, vyrobit si svíčku či perníček, zakoupit
upomínkové předměty v historických stáncích, případně využít služby Facepaintingu. Tentokrát
jsme měli malířky dvě – jedna se věnovala drobným malbám na dětské obličejíky, ta druhá spíše
složitějším až hororovým vzorům, které oslovily dospělé návštěvníky.
Novinkou letošního ročníku bylo vyhlášení výsledků soutěže O nejkrásnější rozkvetlé okno.
Členové kulturní komise nafotili přes dvě stovky rozkvetlých oken v obci. Protože byl výběr
opravdu těžký, bylo nakonec odměněno 15 nejhezčích poukázkami na odběr květin u místního
zahradníka p. Vedrala.

Před večerní zábavou polechtal divácké bránice opět divadelní ansábl BezeVšeho se scénkami
Doktor Bolíto a Popálený Měkoň do kterých byli zapojeni i návštěvníci.. Od 20 hodin hrála k tanci
a poslechu skupina Reflex, kterou ve 22 hodin přerušil krásný ohňostroj s hudbou na který se již
všichni těšili. Překvapením byla ohňová show v podání Vagabundus Colective a tanečnic souboru
Cekirdek.
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Oslavy byly zakončeny v neděli 24. července. Pan děkan Verner Horák sloužil v kostele sv. Jakuba
většího poutní mši. Od 17 hodin pořádal městys ve spolupráci s Nadačním fondem K. B. Kopřivy
koncert Musica da Chiesa (Hudba do kostela) v podání multiinstrumentalistů pánů Jaroslava
Konečného a Tomáše Najbrta, kteří představili skladby ze 14. až 17. století. Posluchači si mohli
prohlédnout spoustu historických hudebních nástrojů z nichž je asi nejvíce zaujal nejdelší strunný
nástroj na světě Teorba. Premiéru měl v Cítolibech zcela nový hudební nástroj zvaný tischpositiv.
Jde o stolní variantu varhanního pozitivu. Dalšími skvosty byly například metalofon, cornamusa,
brač, šalmaj nebo portativ – zvláštní hudební nástroj, který kombinuje miniaturní varhany se
zvonkohrou.

Kultura v obci
Turnaj neregistrovaných – stolní tenis – Sokolovna
Dětský karneval v Sokolovně
Zájezd do Mosteckého divadla na představení U pokladny stál
Branný dětský závod SDH – O pohár starosty městyse – 2. ročník
Vítání občánků
Pálení čarodějnice
Staročeské máje
2. Cítolibský sraz „Automotoveteránů“
Dětský den
Rybářské závody v Bažantnici
Zájezd Děčín – Hřensko – Königstein
Letní slavnosti – Cítolibská svatojakubská pouť
Fotbalový turnaj o pohár starosty městyse a memoriál Václava Karbana
Zájezd do vojenského muzea v Lešanech
Zájezd do Litoměřic na Zahradu Čech
Kreslení zážitků z prázdnin a VII. Ročník Memoriálu Zdeňka Havla
Zájezd do Prahy na muzikál Kat Mydlář (vyprodáno)
Koncert Nadačního fondu v kostele sv. Jakuba
Drakyjáda
Posezení pro důchodce
Rozsvícení vánočního stromu
Zájezd na vánoční trhy v Drážďanech a na zámek Moritzburg
Prodejní vánoční trhy v předsálí Dělnického domu
Tradiční školní vánoční trhy, živý betlém, výstava v kostele
Vánoční koncert NF K.B.Kopřivy – Trio Cum amore
Silvestr v Sokolovně
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2.1.2011
19.2.2011
1.4.2011
9.4.2011
16.4.2011
30.4.2011
21.5.2011
28.5.2011
4.6.2011
19.6.2011
25.6.2011
2 2.-24.7.2011
13.-14.8.2011
17.9.2011
22.9.2011
24.9.2011
1.10.2011
15.10.2011
21.10.2011
5.11.2011
27.11.2011
8.12.2011
13.12.2011
20.12.2011
25.12. 2011
31.12.2011

Vojenské muzeum v Lešanech

Zámek Moritzburg

Posezení pro důchodce

Lodí do Hřenska

Vánoční trhy Úřadu městyse

Besídka ZŠ a MŠ v kostele
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