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Kronika 2012
Dění v obci:
Leden:
- Od 1. 1. 2012 byl schválen 10% nárůst cen za odvoz komunálního odpadu.
- 10. 1. 2012 objevena černá skládka na místě kde stávala Barborka při cestě do Bažantnice. Zřejmě
bývalá pěstírna marihuany. Záležitost byla nahlášena Policii ČR.
- RM schválila zřízení odběrného místa a jedné lampy VO ke stávajícím dvěma a jejich zapojení na
obecní proud v lokalitě panelové cesty dle projektové dokumentace zpracované Ing. Janem Chomou
- Starosta městyse informoval členy rady o změnách ve Veřejné službě od 1. 1. 2012. Po dohodě s ÚP
v Lounech bude měsíční rozsah od ledna do března 30 hodin měsíčně a od 1. 4. 2012 20 hodin týdně.
Úřad práce bude poskytovat městysu potřebnou součinnost a nabízet veřejnou službu klientům podle
stanovených kritérií úřadu práce a podle podmínek výkonu veřejné služby v organizaci.

Únor:
- v MŠ Cítoliby se porouchalo tepelné čerpadlo. Pracovníci VPP odkopali sondu a starosta
zkontaktoval odborné pracovníky firmy Veskom.
- RM vyslovila podporu Nemocnici Žatec, o. p. s. při zachování stávajícího rozsahu zdravotní péče
včetně dětského a gynekologicko-porodnického oddělení.
- RM schválila nákup Buttonů se znakem městyse - 50ks o průměru 25mm ( 18,-Kč/ks), 50ks o
průměru 32 mm (21,60 Kč/ks) a jeden kus drátěného háčkového stojanu. Prodejní cena Buttonů je 20,Kč za menší a 25,- Kč za větší.

Březen:
- Zastupitelé městyse Cítoliby schválili 28. 3. 2012 odkup pozemkové parcely č. 832/3 v k. ú. Cítoliby
od Státního statku Jeneč za cenu 8.823,- Kč (část cesty z ul. Fibichova k Malínkům).
- ZM schválilo účast zástupců městyse Cítoliby – Petra Jindřicha, Josefa Neuderta a právního zástupce
Mgr. Trkovského na dražbě stavebních parcel č. 96/1, 96/2, 96/3, 96/4 a budovy č. p. 369 v k. ú.
Cítoliby dne 5. 4. 2012 v sídle soudního exekutora JUDr. Ivo Luhana v Praze 2. Maximální výše
nabídnuté částky byla schválena na 500 tis. Kč + 10 % za zastavěné parcely a budovu.
- Zákonem č. 458/2011 Sb. došlo s účinností od 1. 1. 2012 ke zrušení ustanovení §1 písm. g) a § 10a
zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění, tedy možnosti obce zavést obecně
závaznou vyhláškou místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj. Z tohoto důvodu zrušilo
Zastupitelstvo městyse OZV č. 3/2011.
- Zástupci Pozemkového úřadu Louny přednesli RM návrh na uzavření smlouvy o podmínkách
uzavření smlouvy budoucí na rozsah spolupráce, práv a povinností smluvních stran v období realizace
biokoridoru, biocentra a opravy cesty Osevy. Na realizaci by Pozemkový úřad podal žádost o dotaci
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z programu rozvoje venkova v celkové hodnotě 12.300.000,- Kč. Předpokládaný termín začátku
realizace při přidělení dotace je r. 2013 a předání městysu by proběhlo koncem r. 2014 se závazkem na
údržbu minimálně 5 let od jejího převzetí do vlastnictví a zachování účelu využití a nepředání jinému
vlastníkovi. RM podpis smlouvy odsouhlasila.
- Dne 19. 3. 2012 oslavila paní Marta Mucsková sté narozeniny. Narodila se v Hnojnicích, vdávala se
až v 35 letech a s manželem vychovali dvě dcery. Jedna z nich, paní Jana Málková si k sobě do Cítolib
maminku ze zdravotních důvodů v prosinci roku 2003 nastěhovala a vzorně se o ni stará. Paní
Mucsková i v tak požehnaném věku stále čte, nejraději červenou knihovnu. Radost jí přináší i pravnuk
Matouš, který žije se svojí maminkou ve stejném domě. V tento významný den byli oslavenkyni
popřát a předat dárkový koš členky Kulturní komise paní Alenka Špeciánová a Eva Parkmanová v čele
se starostou Petrem Jindřichem. Podle pamětníků naposledy oslavil v Cítolibech sté narozeniny pan
František Polívka v roce 1963.

Duben:
- Z plánované dražby byly na základě odvolání majitele p. Vernera (z důvodu ceny) vyjmuty pozemky
a budova čp.369, takže se zástupci městyse dražby nezúčastnili.
- 14. 4. 2012 přivítali zástupci městyse 10 z 15 pozvaných občánků. Protože probíhající rekonstrukce
sálu Dělnického domu v Cítolibech tentokrát nedovolila uspořádat pravidelné Vítání občánků na
předsálí, oslovil městyse ředitelku Základní školy a Mateřské školy Cítoliby, která propůjčila na akci
jednu z tříd Mateřské školy. Předškoláčci pod vedením učitelek Jany Damaškové a Jany Kačírkové
zpestřili program svým vystoupením.

- RM schválila technické řešení navržené vedoucím Stavebního úřadu Ing. Janíčkem na odvedení
povrchových vod v lokalitě k. ú. Cítoliby směr Brloh za pozemkem ing. Skalické. Výkop stružky
provede p. Vrba za cenu 9.000,- Kč.
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Květen:
- 26. května 2012 se konal již třetí sraz automotoveteránů v Cítolibech. Od brzkých ranních hodin se
sjížděla historická vozidla a motocykly k Dělnickému domu, kde se stroje řadily podle čtyř určených
kategorií. Osobní předválečné, osobní poválečné, motorky a terénní vozidla. Do Cítolib dorazily
skutečné skvosty z celé republiky, ale i mimo ní. Podívaná úžasná, před třemi lety tito lidé ani nevěděli
kde se Cítoliby nacházejí a letos už k nám dorazilo na 130 startujících. Tradičně proběhla spanilá jízda
s přestávkou na letišti v Charvátcích, kde bylo zajištěno občerstvení a několik letadel k vyhlídkovým
letům. Díky dopravní policii proběhla jízda bez komplikací.

Poprvé přijel na sraz stařičký autobus a tak měli návštěvníci možnost se za dobrovolné jízdné zúčastnit
spanilé jízdy. Po návratu probíhalo počítání volebních hlasů a tento čas byl vyplněn recesistními
soutěžemi pro děti i dospělé. Zázemí poskytl opět Dělnický dům a jeho zahrada. K pohoštění se
grilovalo prase, maso, klobásy a ani guláš nechyběl. K dobré náladě hrála muzika. Soutěže zakončila
disciplína „POROD CÍSAŘSKÝM ŘEZEM“, kde se ze tří figurín vyprostilo miminko v podobě
živého holuba, který byl propuštěn na svobodu. V 16:00 hod. nastalo vyhodnocení čtyř kategorií.
Výherci dostávali z rukou starosty P. Jindřicha poháry a z rukou pořadatelů R. Postlové a P. Renče
věcné dary. Také proběhlo vyhodnocení nejlépe dobově oděného účastníka, což sraz zpestřilo. Akci
moderoval Roman Wasserbauer s pomocí Slávy Roubala ml.

- RM schválila příspěvek ve výši 3.000,- Kč na elektrickou energii v kostele sv. Jakuba za provoz
věžních hodin. Celková částka za období 21. 4. 2011 – 18. 4. 2012 činila 4.791,- Kč.
- RM nepovolila provozovatelce restaurace pí Renatě Postlové výstavbu tanečního parketu v části
zahrady Dělnického domu o velikosti 6m x 4,5m z důvodu obav o rušení nočního klidu.
- RM odsouhlasila navýšení spoluúčasti na zhotovení kopie Ducha svatého – holubice o 4.080,- Kč na
celkovou výši 18.080,- Kč.
- 16. 5. odsouhlasila RM návrh na rozšíření MŠ, zpracovaný M. Rosenbaumem tak, aby se žádné dítě,
splňující předpoklady přijetí, nemuselo z kapacitních důvodů odmítnout (na jaře jich bylo odmítnuto
15) . Celkové náklady (vč. koberců, nátěrů a výmalby) činí 155.712,- Kč., jejich návratnost je na
školkovném zhruba 2 roky.
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- RM rozhodla zadat rozšíření veřejného osvětlení nové výstavby u panelové cesty do Bažantnice
firmě Elektroslužby ESL s.r.o., Cítoliby za cenu 98.790,06 Kč. Další nabídky předložily firmy:
Květoslav Beneš – Elektro Louny v částce 108.271,33 Kč a Elektropráce UMK v.o.s., Žatec v částce
120.073,- Kč.

Červen:
- Zahájen sběr jahod na poli za Cítolibami, směr Louny. Samosběr 45,- Kč/kilo, prodej 75,- Kč/kilo.
- 17. 6. 2012 se v Jimlíně na zámku Nový Hrad konal první ročník klání týmů obcí Mikroregionu
Lounské Podlesí pod záštitou starostky Jimlína Ing. Jany Mikovcové. Soutěžilo se v těchto
disciplínách: střelba z luku a kuše, hod dělovou koulí, automatický kulečník, hradní kvíz, Čůrokap,
Sedmilyže a skok na špek. Náš městys vyslal smíšené družstvo složené ze zástupců SK Cítoliby a
SDH Cítoliby. Naší nejslabší disciplínou byla střelba z luku, ale cenné body jsme získali za hradní kvíz
a především za prémiovou otázku: Kde najdeme dnešek před včerejškem? (ve slovníku), takže jsme
nakonec získali 2. místo. Vyhrál tým ze Zbrašína.

Součástí programu byla i výstava Šikovné ruce našich sousedů umístěná v prostorách hradu. Cítoliby
reprezentoval se svými dřevěnými loutkami místní řezbář Milan Petržilka. Návštěvníci měli možnost
shlédnout přímo na místě pletení košíků z proutí i pedigu, malování na hedvábí či výrobu šperků.
Některé výrobky si mohli i zakoupit.

6

Červenec:
- Upraveno prostranství před Barborkou, vydlážděna přístupová cesta ze žulových kostek (Vít
Varmuža, Miroslav Šponiar)

- Namontovány nové herní hrací prvky na dětském hřišti na Tyršově náměstí – závěsné houpačky,
pružinovka koník, skluzavka, velká prolézačka v podobě housenky, trojitá hrazda a překlápěčka.
Ministerstvo pro místní rozvoj přispělo na zakoupení prvků částkou 84.000,- Kč, spoluúčast městyse
činila 36.000,- Kč.

- RM jmenovala Jaromíra Vápeníka z Postoloprt manažerem Dělnického domu.
- Podána žádost na stavební povolení na plynovou venkovní přípojku do MŠ Cítoliby.
- RM schválila cenovou nabídku firmy Marst na zhotovení baru na galerii sálu DD za cenu 146.556,Kč a pultu do knihovny v ceně 21.522,- Kč.

Srpen:
- RM schválila poskytnutí příspěvku ve výši 1.000,- Kč na jednoho prvňáčka v ZŠ Cítoliby.
- Starosta informoval RM o schválené dotaci z Programu rozvoje venkova na akci Společná zařízení v
k. ú. Cítoliby, kterou obdrží Pozemkový fond Louny.

Září:
- 5. 9. 2012 RM stanovila nová kritéria pro přijímání dětí do MŠ Cítoliby:
1. K předškolnímu vzdělávání se přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní
docházky. Podmínkou k přijetí je trvalý pobyt rodičů a dítěte v Cítolibech.
2. K předškolnímu vzdělávání se přijímají děti, které k 1. 9. daného školního roku dosáhly věku 3. let.
Podmínkou je trvalý pobyt rodičů a dítěte v Cítolibech.
3. K předškolnímu vzdělávání se přijímají děti matek a otců na rodičovské dovolené v obou
kategoriích. Bude zohledněna dosažená hranice věku přijímaného dítěte v následném pořadí: 3 roky, 2
roky. Podmínkou pro přijetí je trvalý pobyt rodičů a dítěte v Cítolibech.
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4. K předškolnímu vzdělávání se přijímají děti bez ohledu na místo trvalého pobytu, pokud toto
umožní volná kapacita MŠ a splnění věkových požadavků v uvedených bodech 1, 2, 3.
- Do 1. třídy ZŠ a MŠ Cítoliby nastoupilo 9 dětí.
- Městys Cítoliby zakoupil z důvodu častých krádeží dřeva v Bažantnici a nepořádku u kontejnerů na
tříděný odpad fotopast v ceně 4.990,- Kč.
- RM odsouhlasila pořízení vybavení šatny Dělnického domu od firmy Marst za cenu 25.008,- Kč
včetně DPH.
- Zastupitelé schválili podání žádosti Mikroregionu Lounské Podlesí o dotaci do ROP Severozápad
s názvem projektu „Projektová dokumentace – prostředek ke zvýšení rozvojové kapacity území
Mikroregionu Lounské Podlesí“.
- RM vydala na žádost ředitelky ZŠ a MŠ Cítoliby souhlasné stanovisko zřizovatele k zahájení
navýšeného provozu MŠ Cítoliby (63 žáků) od 17. 9. 2012, za předpokladu, že škola ponese náklady
na personál do konce roku 2012 z vlastních prostředků. Od 1.1.2013 schválil navýšení kapacity
KÚÚK.
- RM vybrala ze tří nabídek nabídku p. Radomila Šolce v částce 139.080 Kč na zhotovení kopie Ducha
Svatého s termínem do 15. 11. 2012 a záruční dobou 36 měsíců.

Říjen:
- Poptávkové řízení č. 3/2012 - MŠ Cítoliby – domovní plynovod – venkovní část – osloveno bylo
celkem 5 firem, cenovou nabídku předložila pouze firma Vladimíra Fogla z Loun. Nabídla zhotovení
předmětné plynové přípojky s termínem do 10.11.2012, zárukou 72 měsíců na provedené práce a 24
měsíců na materiál za celkovou cenu 99.581,- Kč vč. DPH. Vzhledem k časové tísni odsouhlasila RM
tuto nabídku.
-Radní schválili cenovou nabídku na propagační materiály spojené s Dělnickým domem dle svých
předchozích požadavků od firmy Digon -výrobu plakátů A3, pozvánek, plakátů A2, vytvoření loga DD
a zpracování inzerce za celkovou cenu 12.528,- Kč s DPH.
-RM vzala na vědomí vyjádření MěÚ Louny, odbor stavebního úřadu a životního prostředí k situaci
ohledně bývalé jídelny Osevy. Na základě předání rozhodnutí o neodkladném odstranění stavby ze dne
19.9.2008 bylo zahájeno vymáhání pokuty od povinného (majitele p. Vernera) a dalším postupem bude
požadování další pokuty za stálé neplnění rozhodnutí.
- 27.10.2012 napadl první sníh

Listopad:
- 8. 11. 2012 převzali zástupci Sboru dobrovolných hasičů Cítoliby – Blanka Hejlíková, Vladimír
Oliva a Miroslav Šponiar na slavnostním vyhodnocení soutěže Dobrovolní hasiči roku 2012, který
pořádala RWE, šek na 30.000,- Kč za druhé místo. Jednotky a SDH z celé republiky soutěžily se
svými zásahy a akcemi – Cítoliby se Staročeskými Májemi – v dvoukolové soutěži a územně v pěti
oblastech. V prvním kole vybírala finalisty odborná porota, v druhém pak veřejně hlasovali občané.
Sbor zamýšlí použít vyhrané peníze na nákup vozidla pro mladé hasiče.
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- V sobotu 24. 11. 2012 ve 14:00 hodin byl slavnostně otevřen Dělnický dům v Cítolibech za velkého
zájmu místních občanů, ale i z přilehlých obcí a z Loun.

- Byla provedena oprava (replika) Ducha Svatého na Nejsvětější Trojici. Termín dokončení byl
posunut na 30.11.2012.

- Žádost městyse o podporu projektu „Malé místní muzeum – vybavení vitrínami“ byla v 8. ročníku
grantového řízení Fondu T-Mobile zamítnuta.
- 30.11.2012 byla v Dělnickém domě otevřena restaurace Koštovna, nájemcem je pan Čása.

Prosinec:
- Zastupitelé schválili zařazení správního území městyse do území působnosti Integrované strategie
území regionu SERVISO, o. p. s. na období 2014 – 2020 realizované místní akční skupinou
SERVISO, o. p. s..
- Zastupitelé schválili Zřizovací listinu organizační složky Dělnický dům Cítoliby.
-RM projednala Znalecký posudek č. 937/12 na Tepelné čerpadlo IVT Greenline F35.
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Dělnický dům
V roce 2012 proběhla zásadní rekonstrukce sálu Dělnického domu s příslušenstvím za cenu
9,794.511,80 Kč (stavební práce, projektové zpracování, stavební dozor a administrace výběrového
řízení) a pořízení vybavení za cenu 959.557,15 Kč (židle, stoly, projekce, bar vč. vybavení, zrcadla,
schody, věšáky, elektronický zabezpečovací systém, hygienické vybavení).

- 25.1.2012 RM schválila Smlouvu o dílo se zhotovitelem Lounská Stavební s. r. o. na celkovou cenu
díla ve výši 7 951 200,- Kč a s dobou zhotovení do 31. 10. 2012.
Po podpisu smlouvy bylo dne 26. ledna 2012 předáno staveniště pro realizaci rekonstrukce. Následně
byly zahájeny stavební práce v souladu s harmonogramem stavby. V počáteční fázi byly prováděny
bourací a hrubé stavební práce včetně rozvodů potrubí vody, ústředního topení a kabelových rozvodů
elektro, slaboproudu a internetu zabudovaných pod omítky a do podlah. Následně byly provedeny
omítky stěn a stropů, betonové podlahy, montáž vzduchotechniky, montáž sádrokartonových
konstrukcí stropů včetně tepelné izolace, obklady a dlažby.
- 14.3.2012 schválila RM provedení kabeláže pro kvalitnější projekční techniku a ozvučení sálu.
- 4.4.2012 schválila RM podpis úvěrové smlouvy s KB Louny na rekonstrukci DD ve výši 5 milionů
Kč. Zároveň s tím Městys Cítoliby obdržel dotaci od Evropské investiční banky ve výši 500 tisíc Kč,
což je částka převyšující úroky z úvěru (za celých 5 let splácení). Měsíční splátka úvěru je 83.333,- Kč.
- 4.4.2012 RM pověřila pracovnice úřadu vypsáním poptávkového řízení na nábytkové vybavení DD
s oslovením 4 firem a s termínem dodání 31. 10. 2012. Poptány byly 4 firmy: Alexandr Kohut Louny,
Tera sport Praha 10, Interion Orlová a ForLiving Chrudim
- 18.4.2012 RM doporučila akceptovat nabídku MiPi Louny na rozvod PC sítě, telefonu a internetu do
hlavního sálu a přístavku DD za cenu 43.452,- Kč vč. DPH a zařadit ji do víceprací rozpočtu stavby.
- 2.5.2012 RM odsouhlasila předložený návrh na vzduchotechniku za cenu 616 tis. Kč, která byla
začleněna do objemu víceprací rekonstrukce DD.
- 11.7.2012 byly otevřeny obálky s poptávkovým řízením a zapsány do protokolu. Všechny nabídky
obsahovaly předepsané náležitosti, takže žádná nebyla vyřazena. RM odložila rozhodnutí na rozšířené
zasedání RM včetně investiční komise s termínem 16. 7..
- 16.7.2012 radní společně s členy Investiční komise opětovně projednali předložené cenové nabídky
na nábytkové zařízení sálu Dělnického domu včetně cenové nabídky od firmy Tanne Černčice, kterou
rozhodli zařadit mezi posuzované nabídky vzhledem k její finanční výhodnosti.
- 8.8.2012 byl jako dodavatel nábytku vybrán Alexander Kohut.
- v režii Městyse Cítoliby byly provedeny následující práce: montáž elektrického zabezpečovacího
systému firmou Elektroslužby ESL s.r.o. v částce 47.497,- Kč a výroba a montáž vchodových dveří
firmou KERNER s.r.o. za cenu 76.449,- Kč.
- 8.8.2012 byl jmenován manažerem DD pan Jaromír Vápeník z Postoloprt.
- 5.9.2012 informoval stavební dozor p. Miloš Rosenbaum o propočtu více-méně prací na rekonstrukci
Dělnického domu firmou Lounská stavební, s. r. o. ,které jsou ve výši 17%, dodatkové práce firmy
Marst činily 213 tis. Kč. RM schválila též na základě informací od stavebního technika p. Rosenbauma
zařadit nákup projekční techniky do investic letošního roku.
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- 19.9.2012 navrhl starosta Petr Jindřich termín slavnostního otevření DD na 24. 11. 2012. RM
odsouhlasila vyčlenit částku maximálně do 100 tis. Kč na úvodní program. RM uložila manažerovi DD
Jaromíru Vápeníkovi připravit koncepci programu a oslovit střední školy v Lounech s nabídkou
pořádání maturitních plesů v sezoně 2012 – 2013 na sále DD za cenu pronájmu 10 tis. Kč včetně
energií.
- 5.10. 2012 proběhla předkolaudace sálu s HZS Žatec a 10.10.2012 s OHES Louny.
- 10.10.2012 RM projednala uspořádání baru na galerii a schválila nákup myčky.
- 10.10.2012 RM projednala nabídky na zatemnění sálu od firem Procházka, Lefa Servis a Urman.
Z hlediska finančního i technického provedení byla jako jednoznačně nejvýhodnější vybrána firma
Urman Louny. Byly objednány rolety do velkého sálu DD v celkové hodnotě 73.101,- Kč. Starosta
městyse následně dne 19. 10. rozhodl o přiobjednání vertikální žaluzie do knihovny za cenu 3.600,Kč, vč. DPH.
- 12.10.2012 byla podána na Městský úřad Louny, odbor stavebního úřadu žádost o kolaudaci.
- 31.10.2012 bylo předáno a převzato hotové dílo.
- 6.11.2012 provedl Stavební úřad Louny závěrečnou kontrolní prohlídku a následně 21.12.2012
ověření odstranění nedostatků.
- 24.11.2012 ve 14.00 hodin proběhlo slavnostní otevření Dělnického domu Cítoliby. Před druhou
odpolední se do Dělnického domu začali scházet občané i návštěvníci z okolí, aby se zúčastnili
slavnostního zahájení. V jeho úvodu zatančily lounské mažoretky z umělecké školy a pak již pódium
patřilo krátkým projevům starosty Petra Jindřicha, místostarostky Jiřiny Novákové a s historií
Dělnického domu seznámil návštěvníky Jaroslav Bárta. Odpoledne pokračovalo vystoupením Lounské
třináctky, s programem se představily děti z místní Základní a Mateřské školy, ale i spolky a
organizace. Večer byl vyhrazen zábavnému pořadu Rádia Blaník ve kterém vystoupili jako hosté Petra
Černocká, Stanislav Hložek, Čejka band, taneční skupina TK Luna a další umělci. Náklady za program
se vyšplhaly na 109 tisíc Kč. Prostory DD jsou nekuřácké.
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Součástí prací byla i rekonstrukce „přístavby“ (část Dělnického domu, kde již v minulém období měla
své zázemí knihovna a která se do těchto prostor po rekonstrukci vrátila). Zde byla provedena montáž
konstrukce krovu nové sedlové střechy a tím bylo vyřešeno neustále se opakující zatékání do stávající
pultové střechy.
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VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ
konané ve dnech 12.-13.10.2012
Volební komise: Kateřina Varmužová – předseda, členové - Ivana Bernášková, Hana
Vlčková, Milena Černá, Kopecká Eva, zapisovatelka – Blanka Hejlíková
Počet osob zapsaných do výpisu seznamu voličů celkem
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky
Volební účast
37,26%
Počet platných hlasů
299

832 osob
310

Česká strana sociálně demokratická
Občanská demokratická strana
Komunistická strana Čech a Moravy
Severočeši.cz
TOP 09 a Starostové pro Ústecký kraj
Hnutí PRO! kraj
Dělnická strana sociální spravedlnosti – STOP NEPŘIZPŮSOBIVÝM!
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
Národní socialisté – levice 21. století
Strana soukromníků České republiky
SNK Evropští demokraté a Strana Zdraví Sportu Prosperity
Česká pirátská strana
NESPOKOJENÍ OBČANÉ!
Komunistická strana Československa
Strana svobodných občanů
Volte Pravý Blok
Česká strana národně sociální

52 hlasů
47 hlasů
46 hlasů
26 hlasů
24 hlasů
16 hlasů
14 hlasů
12 hlasů
12 hlasů
11 hlasů
9 hlasů
8 hlasů
7 hlasů
6 hlasů
5 hlasů
2 hlasy
2 hlasy

Pohyb a složení obyvatel:
K 31. prosinci 2012 bylo v Cítolibech hlášeno k trvalému pobytu celkem 1068 obyvatel. Narodilo se
12 chlapců a 9 děvčátek, zemřelo 8 mužů a 7 žen. Do manželského stavu vstoupilo 9 párů, oproti tomu
se jeden pár rozvedl. Přistěhovalo se 35 nových občanů, z toho 17 mužů a 18 žen. Odstěhovalo se 39
občanů, z toho 14 mužů a 25 žen. Průměrný věk u mužů je 37 let, u žen 39, takže průměrný věk
obyvatel obce je 38 roků. V Cítolibech se vyskytuje celkem 240 různých jmen, nejčastějšími ženskými
jmény jsou Marie a Jana (24), Kateřina (20), Eva a Alena (17), z mužských je pak nejvíce Janů (33),
Jirků a Josefů (30) a Petrů (28), ale jsou zde i nositelé netradičních jmen jako např. Kevin, Fabricio,
Želmíra, Kylie, Laura či Lilien.
Nejstarší občankou je paní Marta Mucsková, která oslavila 100 let, nejstarším občanem byl pan Ondřej
Derbák, který bohužel zemřel 5. 7. 2012 ve věku 98 let, štafetu nejstaršího občana převzali pánové
Josef Rieger a Václav Sainer (oba roč. 1926).

Zemědělství:
Největší SHR Josef a Martin Keprtovi hospodařili v roce 2012 v k.ú. Cítoliby na 599,38 ha orné půdy.
Z toho na 477,78 ha pěstovali pšenici. Výnos činil 5,5 tun na hektar, cena 6.000,- Kč/t. Na zbylých
121,60 ha pěstovali řepku s výnosem 2,6 tuny na hektar. Cena činila 10.000,- Kč za tunu.
K drobným rolníkům patří Václav Ekrt, který na zhruba 15 ha pěstuje pšenici, ječmen, cukrovku a
brambory pro vlastní potřebu. Došlo k úbytku chovu včel – pan Kryl svá včelstva letos prodal, p.
Soukup měl 9 včelstev.
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Kriminalita v obci:
V Cítolibech se v roce 2012 událo 14 trestných činů, z nichž 8 se řadí do kategorie majetkových, 2
hospodářských a 1 do násilné kriminality. Zbývající 3 patří do kategorie ostatních (zanedbání povinné
výživy, řízení pod vlivem alkoholu a maření výkonu úředního rozhodnutí).
V oblasti přestupků bylo evidováno celkem 17 skutků (mimo dopravu). 13 z nich patří do kategorie
majetkových, 2 ostatních, 2 jsou přestupky proti občanskému soužití.

ZŠ:
Pro školní rok 2011-2012 bylo zapsáno 27 žáků, vykázány byly 3 třídy. Hlavní vyučovací předměty
(český jazyk, matematika, prvouka, vlastivěda, přírodověda) byly vyučovány odděleně dle tříd a
ročníků. Na ostatní předměty, především výchovy se žáci spojovali. Základním principem je návrat
k tradičnímu způsobu výuky dle českého učitele národů J.A.Komenského, který byl zastáncem
myšlenky, co si žák osahá, vidí, uslyší a aktivně prožije, to si snadněji zapamatuje a déle uchová.
Pedagogický sbor tvoří tři pedagogičtí pracovníci včetně ředitelky školy.
Během školního roku se uskutečnilo několik besed, přednášek a exkurzí seznamující žáky
s významnými osobnostmi – cítolibskými rodáky. Garantem projektu byl předseda Nadačního fondu
K.B.Kopřivy pan Jaroslav Bárta. Ve druhém pololetí školního roku se konala již tradiční znalostní
výuková soutěž „O cítolibský dukát“, zakončena školním jarmarkem, kde si žáci mohli za vysoutěžené
dukáty nakoupit školní potřeby, hračky i sladké odměny.

I v tomto školním roce se děti zaměřily každý měsíc na jiné téma:
září – Škola podle mých představ, zahájeno třídění starého papíru
říjen – Bezpečný život v obci, návštěva Úřadu městyse Cítoliby, 25.10. zahájení 4. ročníku výstavy
Barvy podzimu,
listopad – Poznáváme blíže obec, místo, kde žiji, chodím do školy, rozhlasová relace žáků v obecním
rozhlase,
prosinec – Vánoce, symbol klidu, pohody, naděje – příprava výrobků na velkou vánoční výstavu
v kostele sv. Jakuba v Cítolibech a dramatizace vánočního příběhu se zpěvy (20.12.2011)
leden – Umím se chovat ve skupině jako kamarád ostatních žáků?, školní znalostní soutěže, třídní
rodičovské schůzky,
únor – Písničky z pohádek – koncert v ZŠ, 29.2. školní masopust
březen – Mapujeme historická místa obce, odhalujeme významné rodáky, celoškolní akce Učíme se
společně s rodiči, přednáška p. Bárty o významných osobnostech, výtvarná soutěž Požární prevence
očima dětí,
duben – Není nám lhostejné prostředí naší školy, školky a místa, kde žijeme, mapování historie obce,
exkurze za zvířaty na farmu do Seménkovic,
květen – Péče o prostředí školy a blízkého okolí, 16.5.2012 výuka vlastivědy v obci Vlčí (E.Sochor),
30.5.12 výlet do Prahy na Vyšehrad do katedrály sv. Petra a Pavla (J.Mocker) – obě akce pod vedením
p. J. Bárty, 22.5. divadelní představení Africká pohádka v podání divadla z Hradce Králové, literární
soutěž na téma „Moje maminka“, cenu poroty získali: 1.místo Zuzka Líšťanská a Káťa Šponiarová,
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2.místo – Terezka Prošková, Markétka Sainerová, Ondra Žovinec a Janička Brindlerová a 3. místo Jan
Tatíček.
Ve dnech 7.5. a 30.5.2012 proběhla rekonstrukce výdejny jídla v ZŠ včetně výměny podlahové krytiny
v prostoru výdeje obědů.
červen – Škola naruby, 1.6.2012 Dětský den, 15.6. jarmark, vyhodnocení soutěže ve sběru starého
papíru – 1. místo K. Šponiarová (1676 kg) a M. Sainerová (1675 kg), 2. místo O. Žovinec (463 kg) a 3.
místo M. Demeter (299 kg), 21.6. 2012 exkurze v Zahradnictví p. Vedrala.
Ve školním roce 2011/2012 prospělo s vyznamenáním 7 žáků (26%), neprospělo 6 žáků (22%), druhý
stupeň z chování obdrželo 6 žáků, pochval bylo uděleno 9. V prvním pololetí bylo zameškáno 1510
vyučovacích hodin z toho 85 neomluvených, ve druhém pololetí 2790 vyučovacích hodin z toho 758
neomluvených.

MŠ:
Pedagogický sbor: Jana Damašková, Jana Kačírková, Lenka Burianová, Radka Staňková. Zástupkyní
ředitelky v MŠ byla do 28.2.2012 Jana Kačírková, 1.3.2012 byla vedoucí učitelkou jmenována Jana
Damašková.
Ve školním roce 2011/2012 byly děti předškolně vzdělávány ve dvou odděleních – I.třída Berušky,
třídní učitelky Jana Damašková a Lenka Burianová, 24 dětí z toho 16 chlapců a 8 děvčat, II. třída
Motýlci, třídní učitelka Jana Kačírková, 24 dětí z toho 15 chlapců a 9 děvčat. K zápisu pro školní rok
2012/2013 se dostavilo 31 dětí z Cítolib a okolí, z toho bylo přijato 12 cítolibských dětí. Vzdělávací
program MŠ je zpracován ve stejném duchu ŠVP Tvořivá školka – školka pro život.
V MŠ fungují tři kroužky – Angličtinu navštěvuje 14 dětí, Veselé foukání (flétna) 7 dětí a
Předškoláčka 13 dětí.

Ve druhém pololetí (2012) byly děti na výletě v Zooparku Chomutov (31.5.2012), 6.6. se konala
besídka tříd Berušek a Motýlků, 7.6. navštívily děti v ZŠ představení Písničky Šípa a Uhlíře, 11.6. se
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v MŠ konalo divadelní představení Slůně zahradníkem, 14.6. beseda s hasiči a 19.6.2012 na zahradě
MŠ Rozloučení se školáky – zábavné odpoledne s opékáním buřtů a soutěžemi
Přes letní období byla dokončena rekonstrukce v podobě přestavby přízemí (části Zdravotního
střediska) budovy MŠ za účelem navýšení kapacity školky na 63 dětí (školní rok 2012/2013). V
upravených prostorách byly položeny nové podlahové krytiny a zakoupen dětský nábytek. Ve třetím
oddělení školky a Zdravotním středisku byla provedena nová elektroinstalace.
V době od září 2012 do konce roku proběhla řada jednání, odborných posouzení kompetentními
pracovníky v oblasti vytápění budovy MŠ ekologickým typem – tepelnými čerpadly na jejichž základě
došlo k rozhodnutí pro nefunkčnost čerpadel zajistit plynovou přípojku a zahájit vytápění objektu
plynem.
Školní kuchyně byla přizpůsobena novým hygienickým požadavkům na rozšířené stravování, bylo
provedeno řádné odvětrání prostor kuchyně a zakoupeny nerezové dřezy na mytí nádobí. Vedoucím
kuchařem je Leoš Pokorný, pomocnou kuchařkou Petra Štorkánová, kterou později nahradila Veronika
Huttrová, hospodářkou Iva Fixová. Cena oběda pro dospělé strávníky je 45,- Kč. V prosinci 2012
proběhlo dotazníkové šetření ohledně kvality stravování. Vyhodnocený průměr kvality jídla
(známkování od 1 do 5) byl ohodnocen průměrnou známkou 1,81, pestrost jídelníčku 1,74.

Sportovní klub:
Jarní část sezony zahájilo „A“ mužstvo SK Cítoliby o hodně lépe než podzim. Bylo vidět, že si zvykají
na vyšší úroveň soutěží, v jedné chvíli získali 7 bodů za sebou a vypadalo to, že by mohli soutěž
udržet. Bohužel, v dalších třech utkáních prohráli a tím se odsoudili k sestupu a návratu zpět do
okresního přeboru. „B“ mužstvo, po špatném začátku jara, kdy se jim nedařilo porazit mužstva
výkonnostně slabší, se vzchopili a výborným závěrem, kdy porazili i postupující Postoloprty, skončili
celkově třetí a jsou příslibem pro příští sezonu. Dorostenci, pod vedením trenérů J. Škuthana, P.
Brindlera a vedoucí J. Brindlerové splnili těžký úkol – setrvání v této soutěži, protože tato věková
kategorie patří k nejsložitějším z hlediska udržení disciplíny. Žáci, které vedou P. Štajnc a I. Pokorný
jako trenéři a R. Srkalová, jako vedoucí mužstva, skončili jako nováček soutěže na velmi pěkném
osmém místě. Starší přípravka v silné konkurenci mužstev z okresů Loun a Chomutova skončila pod
vedením trenérů J. a L. Hronkových na výborném druhém místě, kdy o vedení v soutěži přišlo až dvě
kola před koncem. Po pěti letech u mužstva končí manželé Hronkovi, kteří za tu dobu vychovali pro
cítolibský klub kolem 50 hráčů a hráček, za což jim patří velké poděkování a bude velmi těžké je
nahradit, protože s nimi byli spokojeni nejen děti, ale hlavně rodiče a vytvořili výbornou partu. Mladší
přípravka, pod vedením J. Šímy a M. Seifertové, jako trenérů a podpory pana Paclta a jeho firmy
PATOK, se nakonec stala celkovým vítězem soutěže a získala titul „Okresní přeborník“. Zde se
projevilo, že celou zimu trénovali v tělocvičnách a zúčastnili se několika zimních turnajů v hale a na
jaře bylo vidět velké zlepšení.
2. června 2012 uspořádal klub spolu s městysem Dětský den, na kterém se každoročně zvyšuje účast
dětí a rodičů. Letos soutěžilo na 270 dětí. Díky dobrovolnému vstupu sportovci vybrali na jeden prvek
dětského hřiště a druhý dokoupili ze zisku z kulturních akcí (Silvestr a jiné zábavy). V Sokolovně se
udělala nová fasáda na restauraci, což výrazně zlepšilo její vzhled. V areálu hřiště se dokončilo
zábradlí za oběma brankami, na východní straně sportovci vybudovali hřiště na malou kopanou.
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Sezona 2012/2013 byla zahájena 8.ročníkem turnaje mládeže O pohár starosty Městyse Cítoliby. V
sobotu 18. 8. 2012 se uskutečnil dorostenecký turnaj za účasti mužstev TJ Sokol Obrnice, FK Kozly,
SK Černčice a domácího SK Cítoliby. Hrálo se systémem každý s každým 2 x 15minut. Vítězem se
stalo mužstvo Obrnic, druhý skončil FK Kozly, třetí hoši z Černčic a čtvrtí domácí. Z každého týmu
byl vyhodnocen nejlepší jednotlivec. Z místního klubu to byl brankář Kuba Srkal. V neděli 19. 8. 2012
se pokračovalo turnajem žáků, kterého se zúčastnily mimo místních týmy Zichovce, Černčic a
Postoloprt. Hrálo se 2 x 20 minut, každý s každým a vítězství vybojovalo domácí družstvo SK
Cítoliby, druzí byli kluci z Postoloprt, třetí Černčice a čtvrtý Zichovec. Z domácích byl vyhodnocen
nejlepším hráčem turnaje Marcel Vraný. Oba dva turnaje se vydařily, jak po sportovní, tak společenské
stránce, což ocenila všechna pozvaná mužstva. Dík patřil i rozhodčím Bláhovi, Lapkovi a Zandalovi za
odřízení všech utkání zdarma.

Po sestupu A mužstva z 1. B třídy zpět do okresního přeboru nastaly obavy, aby pád nepokračoval a
družstvo nemělo problém udržet i tuto soutěž, což se bohužel potvrdilo a po podzimu naši skončili 12tí ze 14-ti mužstev. To cítolibské B mužstvo se chtělo po letech učinkování ve IV. třídě pokusit o
postup do III. třídy. Do mužstva se zapracovalo pět hráčů, kteří skončili věkem dorostu a omlazení
mužstva se projevilo. Po podzimní části skončili druzí a připravili si dobrou výchozí pozici na jaro.
Cílem dorostu bylo udržení se v soutěži, neboť skončilo pět hráčů věkem a doplnění z vlastních řad
žáků bylo jen v počtu dvou hráčů, kádr se musel doplnit z okolních vesnic (Zeměchy - Bouček,
Líšťany - Průcha, Dobroměřice - Votcházel). Naši žáci zahájili sezonu v 1.A třídě ve které hrálo jen 11
družstev a tak se hrálo v klidu a bez stresu, že by někdo na konci soutěže sestupoval. Ukazuje se, že i
když přibylo několik nových sportů (futsal, hokejbal aj.) málo dětí sportuje, raději sedí doma u
počítače a rodiče se diví, že je tolik dětí obezních. To postihlo i cítolibský fotbal tím, že zanikla mladší
přípravka, která pod vedením Honzy Šímy přešla do starší a i když někteří jeho hráči věkem mohli hrát
o kategorii níž, přesto se po dobrých výkonech umístili na druhém místě.
Oddíl stolního tenisu měl v roce 2012 (sezóna 2011 – 2012) čtyři družstva, oddíl A pod vedením
Ivana Bernáška, oddíl B, který vedl Martin Knor, oddíl C s vedoucím Jaromírem Makariusem a oddíl
D pod vedením Svatopluka Bláhy.

SDH:
Sbor dobrovolných hasičů Cítoliby měl k 31.12.2012 108 členů. Nejstarším členem sboru je Václav
Kryl (80 let), nejmladší členkou Blanička Kociánová (3 roky).
V letošním roce zasahovala výjezdová jednotka u 33 událostí, z toho bylo 15 požárů, 4 dopravní
nehody, 10 technických zásahů, 3 prověřovací cvičení a 1 planný poplach.
Začátkem roku došlo k bezplatnému převedení AZ30 od hasičů z Krupky, proto bylo nutné provést
prodloužení stání v garážích zbouráním jedné příčky a vybudováním nové. Při této přestavbě vznikla
nová místnost na plynový kotel a sklad PHM.
Největším letošním úspěchem dobrovolných hasičů bylo 2. místo v soutěži RWE Dobrovolní hasiči
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roku 2012 v kategorii Sbory dobrovolných hasičů za které získali šek na 30.000,- Kč.
Mladí hasiči tradičně absolvovali zimní soustředění, tentokrát v Dolních dvorech v Krkonoších. Děti
se své první soutěže v letošním roce dočkaly již 7. ledna 2012, kdy se zúčastnily branného závodu
v Oseku.
V sobotu 7. dubna 2012 se v prostoru před hasičskou zbrojnicí a v cítolibské Bažantnici konal branný
závod O pohár starosty městyse Cítoliby. Starosta přivítal celkem 180 mladých hasičů, kteří soutěžili
ve třech kategoriích: starší žáci (1. místo Cítoliby, 2. místo Domoušice, 3. místo Obrnice), mladší žáci
(1. místo Domoušice, 2. místo Cítoliby, 3. místo Vraný) a přípravka (1. místo Obrnice, 2. a 3. místo
Cítoliby). Trasa závodu měřila bezmála 2,5 kilometru a na devíti 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 a chůze na chůdách. Po skončení závodu děti soutěžily v pojídání
koláčů a vyplnily tak čekání na vyhlášení výsledků. Odpoledne byl připraven stejný závod pro vedoucí
a rodiče, z mladých hasičů se stali rozhodčí (kteří byli přísní a neúplatní!!!). I tento závod sklidil velký
úspěch.
Děti se pravidelně zúčastňují pohárových i okresních soutěží a to s čím dál lepšími výsledky.
Úspěchem této sezóny bylo celkové umístění ve hře PLAMEN, kdy se mladší žáci umístili na 3. místě,
starší žáci na 3. místě, cítolibská přípravka byla na okrese jediná a plnila úkoly mimo soutěž. V soutěži
jednotlivců získali 1. místo v mladších chlapcích Lukáš Borl a 2. místo ve starších dívkách Pavlína
Rybková.
30. dubna 2012 se před hasičárnou konal tradiční rej čarodějnic a čarodějů. Akci opět moderovala
vrchní čarodějnice Duhomíra (Jitka Holubová), která letos dokonce „přiletěla“ z kostelní zdi. Jako
každý rok, asistoval nejen její pomocník Huhla (Stanislav Tomáš), ale i ostatní všem již dobře známé
kolegyně čarodějky. Odměnu za kostým dostalo celkem 86 dětí a čarodějnici se podařilo bezpečně
spálit, oheň byl následně ideální pro opékání špekáčků.

Staročeské máje pořádal SDH Cítoliby již po 23!!! V sobotu 19.5.2012 zahrála kapela Rakovanka
celkem 64 svobodným děvčatům, nejstarší občance paní Martě Mucskové (100 let) a nejmladšímu
občánkovi Davídkovi Brabencovi (1 měsíc). Besedu si pod Májí zatančilo 24 krojovaných párů.
Přípravy na máje začaly již v únoru, kdy se tanečníci scházeli k nácviku Staročeské besedy. V
předvečer májového průvodu postavili hasiči velkou májku zvanou Král, kterou bylo třeba do rána
uhlídat. Tentýž večer se roznášely ke každému domu, kde bydlí svobodné dívky nazdobené májky.
Průvod začal v sobotu ve 13 hodin pod Králem a vydal se po vsi veden koňským spřežení s vozem, na
kterém jela dechová kapela. Krojovanému průvodu šel v čele starosta Májů spolu s dráby, kteří
zajišťovali bezpečnost. Poté, co byla k tanci v krojovaném kole vyzvána všechna svobodná děvčata, se
průvod vrátil zpět pod Krále, kde se tančila Staročeská beseda. Následovala zábava při hudbě kapely
Parexil.
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Ve čtvrtek 14. června 2012 se od 10.00 hodin konal u cítolibské hasičské zbrojnice den otevřených
dveří, na který byly pozvány děti ze škol a školek, které s cítolibskými hasiči aktivně spolupracují a
některé z nich se na jaře 2012 zapojily do programu Požární ochrana očima dětí. I přes nepřízeň
počasí, dorazilo bezmála 200 dětí se svými učitelkami.Byl pro ně připraven program spojený
s názornými ukázkami činnosti hasičů. Děti si mohly vyzkoušet zapojování hadic, kreslily obrázky a
luštily křížovky s hasičskou tématikou, seznámily se s vybavením hasičských aut, fungováním
stříkačky, chemického obleku, dýchacího přístroje, hydraulických nůžek a zvedáku i termokamery. Na
závěr mohly vidět hasičský výjezd na hořící dřevěný domek, postavený za tímto účelem na cítolibské
návsi.

SDH Cítoliby vypomáhal na řadě akcí pořádaných v našem regionu – Závody vozíčkářů v lounech,
Memoriálu Karla Václava Raise, Letním vábení, dětském dni závodu Fujikoki a podílel se na přípravě
a zabezpečení akcí pořádaných Městysem Cítoliby, NF K.B. Kopřivy, ZŠ a MŠ Cítoliby,
Automotoveteránů.
V režii sboru byl branný závod O pohár starosty městyse, Pálení čarodějnice, Staročeské Máje, VII.
Ročník memoriálu Zdeňka Havla, Kreslení zážitků z prázdnin a Drakyáda.

Knihovna:
K 31. 12. 2012 čítal knihovní fond 3420 svazků z toho 2639 knih krásné literatury a 781 naučné.
Čtenáři navštívili knihovnu 879 x a vypůjčili si 192x naučnou literaturu pro dospělé, 824x krásnou
literaturu pro dospělé, 114x naučnou literaturu dětskou,283x krásnou literaturu dětskou a 634x
proběhla výpůjčka časopisů. V tomto roce bylo registrováno v místní knihovně 42 čtenářů z toho 19 do
15 let. Čtenáři využívají i knihovní fond z Lounské knihovny, který je zapůjčován formou výměnných
souborů. Knihovnice Růženka Horáková má pro veřejnost otevřeno každý čtvrtek od 15.00 do 18:00
hodin. Pro malé čtenáře připravuje vědomostní kvízy a výtvarné soutěže. V knihovně je přístupný i
internet pro veřejnost (94x využit). V průběhu měsíce listopadu se knihovna přestěhovala do nově
zrekonstruovaných prostor v přístavbě Dělnického domu. Původní prostory využívá Úřad městyse jako
archiv.
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Nadační fond K. B. Kopřivy:
Nadační fond je řízen tříčlennou správní radou ve složení Jaroslav Bárta, Eva Parkmanová a Alena
Němcová. Kontrolním orgánem je revizorka Alena Petržilková, která zajišťuje činnost v působnosti
dozorčí rady. Majetek Nadačního fondu činil k 31. 12. 2012 67.447,30 Kč.
Činnost Nadačního fondu je rozdělená do tří kategorií – pořádání koncertů, průvodcovská činnost a
přednášková činnost. Koncert byl v roce 2012 uspořádán pouze jeden a to „Vánoční kolíbání“ dne 25.
12. v kostele sv. Jakuba Většího v podání Cum Amore – Kateřina Štolová – zpěv, Martina Podaná –
varhany, klavír a jako hosté vystoupili Miloslav Wainer – housle a Petr Hora – zpěv. Na programu
byly např. skladby: Slavíček od Jakuba Jana Ryby, Ave Maria od Franze Schuberta, O Holy Night od
Adama Adolphe, Vánoční noc od Adama VáclavaMichny a další.

Předseda nadačního fondu a zároveň průvodce Jaroslav Bárta od dubna do října roku 2012 celkem 14x
provedl zájemce po cítolibských památkách, např. 3. 4. 45 studentů Pedagogického lycea Most, 18. 4.
45 studentů Akademie výtvarných umění z Prahy, 30.4. členy Klubu přátel rozhleden, 21. 8. 11
pracovnic Městské knihovny Klatovy, 26. 8. autobusový zájezd (42 účastníků) ze Spolkové republiky
Německo, 13. 9. 15 studentů 2. ročníku II. cyklu univerzity Třetího věku při Městské knihovně
v Lounech a dále jednotlivé návštěvníky Cítolib. V květnu pan Bárta doprovázel děti z místní ZŠ na
zájezdech po stopách významných rodáků. Dne 16. 5. do Vlčí a 30. 5. do Prahy, kde společně
navštívili Katedrálu sv. Víta, kde byly děti upozorněny na plastiku cítolibského architekta Josefa
Mockera. Zájezd pokračoval návštěvou hřbitova na Vyšehradě, kde je Mockerův hrob. K jednotlivým
památkám zajišťoval člen správní rady NF zasvěcený výklad. Přednášky uspořádal NF K.B. Kopřivy
celkem čtyři, dvě byly pro děti z místní ZŠ a to na téma Významné osobnosti Cítolib (13.2.2012) a
Velikonoce, jejich vznik, zvyky a pranostiky(3.4.2012). Dne 7. 2. 2012 se konala přednáška pro členy
pražské pobočky Spolku přátel města Loun a okolí v Domě odborových svazů na Vinohradech na téma
„Nadační fond K.B. Kopřivy a akademický malíř Václav Sochor“. Poslední byla dne 1. 6. přednáška
v rámci akce „Noc kostelů“ zaměřená na historii kostela sv. Jakuba Většího a umělecká díla M. B.
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Brauna. Součástí byly ukázky reprodukované hudby Václava Jana Kopřivy a jeho syna Karla Blažeje.
Přednášejícím byl ve všech případech pan J. Bárta.

Cítolibská svatojakubská pouť – 28. 7. – 29. 7. 2012
Celkové náklady Cítolibské svatojakubské poutě činily v roce 2012 112.193,-Kč, sponzoři se podíleli
částkou 60.134,- Kč a rozdíl 52.059,- Kč uhradil ze svého rozpočtu Městys Cítoliby. Tentokrát nesla
podtitul – Sté výročí prvního letu na severozápadě Čech.
28. 7. 2012 - 100. výročí první letecké produkce v severních Čechách
Přesně v den konání letošní Cítolibské Svatojakubské pouti
jsme oslavili 100. výročí první letecké produkce v severních
Čechách. Aviatik Evžen Čihák se 28. července 1912 vznesl se
svým jednoplošníkem na poli u Cítolib. Toto se o vzletu píše
v kronice Cítolib: Toho roku byly žně velmi rychle ukončeny,
takže koncem měsíce července většina mandelů již odvezena.
V té době dostalo se nám vzácného podívání. Lounský Sokol
vyzval pardubického aviatika Čiháka, aby podnikl zde let
s jeho aeroplánem. Čihák přání tomu vyhověl a ustanovil let
na poslední neděli červencovou – zrovna o naší pouti. Let
konal se na Dolíku k Lounům na levé straně. Byl to první
pokus s letadlem v severozápadních Čechách a proto dostavilo
se obyvatelstvo z dalekého okolí. Let stanoven na 3tí hod.
odpoledne. Počasí bylo nádherné. Letadlo bylo menšího typu,
jednoplošník, uvedeno v pohyb, odlepilo se od země. Krásně
se vzneslo za ohromného jásotu a opsalo několik kruhů nad
celým dolíkem a přistálo na tamtéž místě odkud vzlétlo.
Aviatik Čihák zůstal ale již v Cítolibech hostem starosty. Za
tento let zaplatil lounský Sokol aviat. Čihákovi 1.500. K, sám
ale při tom velmi dobře pochodil.
Evžen Čihák (1885 – 1958)
Jeden z prvních českých aviatiků Evžen (Eugen) Čihák se narodil 31. 5. roku 1885 ve Vinkovicích
v Chorvatsku, kde jeho otec Ing. František Čihák pracoval ve službách rakousko-uherské dráhy. Matka
Marie Čiháková, rozená Kašparová byla sestrou Františka Kašpara, otce Ing. Jana Kašpara, prvního
českého aviatika. Po nenadálé výhře 300 tisíc zlatých v turecké státní loterii v roce 1889 se celá rodina
přestěhovala do Pardubic, kde Evžen vyrůstal se svými dalšími pěti sourozenci, o rok starším Hugem,
mladší sestrou Valerií , bratry Františkem, Leem a Janem a bratrancem Ing. Janem Kašparem a jeho
sestrou Marií. E. Čihák zemřel v noci na 8. května 1958 v Praze.
Evžen Čihák uskutečnil svůj první veřejný vzlet 16. Července 1911 v Poděbradech, sám však tento let
považoval za krátký a málo zdařilý, musel jej ukončit pro poruchu motoru. Prameny uvádějí celkem 33
Čihákových veřejných vzletů a přeletů v rozmezí let 1911 – 1914. 3. Května 1914 provedl Čihák let do
Čáslavi a zpět do Pardubic s Ing. J. Kašparem. 7. 5. 1912 získal po Janu Čermákovi a Boženě
Láglerové jeko 3. český letec mezinárodní pilotní diplom FAI s číslem 51.
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ČIHÁKŮV RAPID
Skutečný letoun zkonstruoval a postavil Evžen Čihák, český aviatik v roce 1912, společně s truhlářem
Svobodou. Pohon zajišťoval francouzský motor Gnome (rotační sedmiválec). Létal neuvěřitelnou
rychlostí, až 160 km/hon.
RC model v měřítku 1:7 pohání třífázový elektromotor 300W. Model ke 100. výročí první letecké
produkce v severních Čechách vyrobil místní modelář Igor Vyznal a daroval jej do místní expozice na
faře.

Letošní pouť zahájila místostarostka Cítolib paní Jiřina Nováková v sobotu 28. 7. v 11:00 hodin
společně s moderátory Jirkou Frydrichem a Jaromírem Vápeníkem. Jako již tradičně byla prvním
bodem programu dechová hudba, tentokrát Lovoš z Lovosic. O zábavu návštěvníků se během dne
v několika vstupech postarali kejklíř Thomas Lupino, tanečnice Anjelina Denfansimo a herci divadla
BezeVšeho z Postoloprt. Zpestřením byla ukázka modelářů – bitva lodí na místním rybníku i letecké
modely Igora Vyznala. Hudební bloky vyplnili The Cannoballs revival Elvise Presleyho, country
Proxima z Postoloprt a večerní zábavu obstarala lounská kapela Golf a místní zpěvačka Karolína
Klognerová.

V 17:30 hodin vyhlásila místostarostka finalisty soutěže o Nejkrásnější rozkvetlé okno, kteří si
převzali poukázky v hodnotě 250,- Kč na odběr květinového materiálu v místním zahradnictví pana
Vedrala. Letošní novinkou v soutěži bylo rozdělení kategorií na nejkrásnější okno a nejkrásnější
rozkvetlé okolí domu. Komise ve složení Kateřina Fousková a Irena Riegerová vybrala tyto finalisty:
Kategorie Rozkvetlé okno – Brindlerovi (Vrchlického ulice), Vorudovi (Fügnerova ulice), paní
Karbanová (Postoloprtská ulice), Škodovi (ulice Fibichova), paní Svobodová (Májová ulice), Rybkovi
st. (ulice Malíře Sochora), Bartlovi st. (ulice V Poustkách).
Kategorie Rozkvetlé okolí domů – Gregorovi (ulice Fügnerova), Minaříkovi (ulice Fibichova),
Miletínovi (ulice Havlíčkova), Koubkovi (ulice Májová), Melicharovi ml. (ulice Škroupova).
Zvláštní cenu O nejpestřejší rozkvetlé okno s netradičními květinami získala paní Dagmar Matějovská
z Lounské ulice.
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Kultura v obci
Zájezd do Mosteckého divadla na představení Slaměný klobouk
Dětský karneval v Sokolovně
Branný dětský závod SDH – O pohár starosty městyse – 3. ročník
Vítání občánků
Pálení čarodějnice
Staročeské máje
3. Cítolibský sraz „Automotoveteránů“
Noc kostelů – přednáška Historie a hudba p. Jaroslava Bárty (NF)
Dětský den
Rybářské závody v Bažantnici
Den otevřených dveří – SDH Cítoliby
Zájezd do Mosteckého divadla na představení Večer Tříkrálový
Zájezd Český Štenberk, Berchtold, Průhonice
Letní slavnosti – Cítolibská svatojakubská pouť
Kostel sv. Jakuba v Cítolibech – poutní mše svatá
Fotbalový turnaj o pohár starosty městyse a memoriál Václava Karbana
Kreslení zážitků z prázdnin a VIII. Ročník Memoriálu Zdeňka Havla
Drakyjáda
Zájezd do Prahy – Stavovské divadlo „Čaj u pana senátora“
Podzimní taneček v Sokolovně
Zájezd do Mosteckého divadla „Hrobka s vyhlídkou“
Slavnostní otevření zrekonstruovaného Dělnického domu
Rozsvícení vánočního stromu a Vánoční trhy
Mikulášská nadílka v Dělnickém domě
Zájezd na vánoční trhy do Drážďan
Koncert Nadačního fondu v kostele sv. Jakuba
Silvestr – SK Cítoliby v Dělnickém domě
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