Kronika 2003
Pohyb obyvatel:
V roce 2003 se přistěhovalo 10 mužů a 11 žen, odstěhovalo se 5 mužů a 7 žen. Narodilo se
6 chlapců a 3 dívky a zemřelo 8 mužů a 6 žen. V konečném součtu se počet obyvatel zvýšil
o 4 občany- tedy na 985.
Referendum- vstup do EU :
Ve dnech 13. a 14. 6. 2003 se konalo referendum o vstupu ČR do Evropské unie. Ze 751
voličů zapsaných ve volebním seznamu jich k referendu přišlo 417 – tj. 55,5 %. Platných
hlasů bylo 409 – z toho 306 pro vstup a 103 proti.
Místní knihovna:
V roce 2003 bylo v knihovně půjčeno celkem 2.133 knih a časopisů- Je to za posledních 7
let nejnižší počet. Důvodem je postupné snižování počtu dětských čtenářů. Například dětské
beletrie se půjčilo o polovinu méně než v roce 1998.
SK Cítoliby:
SK sdružuje 148 členů a nejdůležitější činností je fotbal. Dospělí hrají třetí třídu okresního přeboru
a jsou lídrem skupiny A. Registrovaných je 28 hráčů, vedou je Jaroslav Škutchan a Ivan Bernášek.
Dorost má 16 hráčů a vede je Ladislav Hrodek. Žáci, to je skupina počtem nejbohatší,
registrovaných je jich 29. Úspěšně je vedou p. Petr Jocha a manželé Hronkovi, za vydatné pomoci
rodičů , kteří mají zájem o to, jak si vedou jejich ratolesti na poli sportovním a jak tráví svůj volný
čas.
MŠ:
Od ledna 2003 má školka právní subjektivitu, veškerý provoz ve školce zajišťuje ředitelka.
Zřizovatelem je OÚ Cítoliby, který hradí provozní náklady, mzdy pracovníků hradí Krajský úřad
Dětí přibývá. Letos je přihlášených 33 dětí. Nejvíc je předškoláků (14), čtyřletých je šest, tříletých
devět a nejmenší jsou čtyři děti. Převažují chlapci. Budova školky prošla v průběhu prázdnin
stavebními úpravami tak, aby prostory vyhovovali hygienickým normám Nejvíce se přestavovalo v
rámci kuchyně, vznikla přípravna brambor, zeleniny, masa, vajec - každá z nich je vybavena dřezy,
umyvadly a bezdotykovými bateriemi. Od letošního roku (1.9.03) zajišťuje MŠ obědy pro ZŠ,
celkem se tak uvaří denně 100 jídel.
ZŠ:
Ve školním roce 2002 - 2003 pořádala ZŠ Cítoliby jako již každoročně spoustu školních i
mimoškolních akcí: Den země, Den zvířat, Masopust, Jarmark, exkurze - Náprstkovo muzeum,
Muzeum hraček, Muzeum Louny, Zoopark Chomutov aj. V době od 23. - 27. 6. proběhl v
Nezabudicích ozdravný pobyt - téma Pravěk. Ve složení pedagogického sboru došlo v září roku

2003 ke změně, místo paní Ludmily Růžičkové nastoupila Pavla M

Dění v obci:

Leden:
Došlo ke změně pracovní doby na OÚ. V pondělí se úřední hodiny prodloužily do 18.00 hodin.
RO schválila smlouvu s ČSAD BUS Ústí nad Labem na zabezpečení dopravní obslužnosti. Za
realizaci této služby zaplatí obec 40.908,- Kč.
Únor:
Ing. Miroslav Kukla předložil RO kalkulaci na vydání knihy Cítoliby.

Březen:
RO schválila vydání publikace o Cítolibech. Smluvní cena činí 198.460,- Kč za tisíc kusů.

Starosta předložil RO informaci o tepelných čerpadlech a jejich případném použití pro vytápění MŠ
Cítoliby.
Firma Honka předložila cenovou nabídku na celkem 30 stromů, které budou vysázeny podél cesty
do Bažantnice. RO odsouhlasila částku 11.850,- Kč.
Duben:
Na návrh OÚ Lenešice a Černčice předložil starosta města Louny kalkulaci nákladů na rozšíření
Městské policie všem okolním obcím. RO nedoporučila ZO uvedený návrh schválit z finančních
důvodů.
Zastupitelstvo obce schválilo úplatný převod parcely č. 174/1 v k.ú. Cítoliby o výměře 3.862 m2
(pozemek u staré sušárny) Ing. Malínkovi za 75.000,- Kč
Zastupitelstvo obce schválilo úplatný převod st. parcely č. 405/1 v k. ú. Cítoliby o výměře 966 m2
za kupní cenu 200.000,- Kč po dvou splátkách Jednotě Podbořany.
Zastupitelstvo obce schválilo rozšíření ploch pro bydlení severně od nového sportovního hřiště změna č. 2 územního plánu.
Květen:
RO poskytla SDH příspěvek 3.000,- Kč na konání Staročeských Májů.

Červen:
12. 6. 03 - ničivá bouře.
RO projednala žádost členů rybářské stráže o pronájem rybníka v Bažantnici a rozhodla odložit
pronájem na období po jeho revitalizaci.
Červenec:
RO projednala návrh Českých drah na zrušení železniční zastávky Cítoliby a zaslala ČD
nesouhlasné stanovisko. České dráhy i přes značný nesouhlas rozhodlo zastávku na znamení od
nového jízdního řádu zrušit.

Srpen:
Bylo zřízeno věcné břemeno na stavební parcele č. 27/1 ve vlastnictví Miroslavy a Radka
Mockerových. Jedná se o nádvoří u hasičské zbrojnice.
14. 8. 2003, krátce po 17.00 hodině se obcí prohnala vichřice, která poškodila střechy několik domů
a měla za následek i vyvrácení a polámání mnoha stromů. Nejvíce poškozeny byly ulice Lounská a
Fibichova a zeleň v Bažantnici.
Září:
RO odsouhlasila částku 98.457,- Kč na terénní úpravy a oplocení čp. 329.
Na Tyršově náměstí byl proveden řez stromů tak, aby při případné další vichřici nedošlo ke škodám
na majetku.
Říjen:
RO stanovila prodejní cenu publikace Cítoliby na 180,- Kč.
Listopad:
Poprvé v historii obce byla v Cítolibech otevřena prodejna Hudebnin a to v čp. 199 na Lounské
ulici.. Majitelem je pan Pavel Plecháč.
V úterý 4. 11. 03 se konal v předsálí Dělnického domu slavnostní křest publikace "Cítoliby" za
účasti obou autorů - ředitele Oblastního archivu Bohumíra Roedla a fotografa Miroslava Kukly.
Křtu se, mimo jiné pozvané hosty, zúčastnil i italský sponzor Mauro Picini z firmy Amiens, která
přispěla částkou 100 tisíc korun. Publikace byla vydána v počtu 1.000 výtisků.

Prosinec:
Do konce roku 2003 bylo prodáno 238 výtisků publikace Cítoliby.
Kulturní akce:
únor - Maškarní bál pro děti
duben - zájezd do divadla Most na Hudební revue
- zájezd na Lounskou 13
květen - zájezd do divadla Most na komedii Jeppe z vršku
červen - Dětský den
- zájezd do Prahy. Návštěva Petřína, trojrozměrného kina IMAX a expozice Mořský svět na
Pražském výstavišti
září - zájezd na Zahradu Čech v Litoměřicích
listopad -zájezd do divadla Most na představení Goldoniáda
prosinec- posezení pro důchodce s p. Vorlem

