Kronika 2004
Dění v obci
Leden
RO odsouhlasila částku 40.908,- Kč na zajištění dopravní obslužnosti
Únor
RO projednala přípravu akce instalace tepelného čerpadla v MŠ Cítoliby.
Březen
Mysliveckému sdružení byla poskytnuta dotace RO ve výši 2000,- Kč na vypuštění
mladé bažantí zvěře do honitby.
Obec Blšany předložila RO návrh smlouvy o sdružení prostředků na provoz jednotky
požární ochrany III.typu pro poskytování pomoci v územním obvodu Blšany u Loun.
Návrh byl schválen.
RO schválila na základě požadavku MěÚ Louny příspěvek ve výši 3,29 Kč na zajištění
ambulantní pohotovostní péče.
Dne 17. 3. 2004 proběhlo výběrové řízení na misto Ekonomky obce, které vyhrála
Blanka Hejlíková.
Duben
V návaznosti na změnu vytápění MŠ tepelným čerpadlem nebude nadále prováděn
ohřev TUV solárními panely. z tohoto důvodu se je rozhodla RO odprodat.
RO odsouhlasila příspěvek SDH ve výši 2.000,- Kč na akci „Pálení čarodějnice“ a
5.000,- na „Staročeské máje“
Od 1. 4. 2004 v obci funguje bezplatná služba pro seniory a nemocné osoby, kterou
zajišťuje paní Helena Nejedlá jako pracovnice Církve československé husitské (místo
bylo zřízeno na dotaci od Úřadu práce do listopadu 04). Jedná se nejenom o drobnou
výpomoc v domácnosti, úklid, nákupy,pochůzky a jiné, ale především o možnost
určitého rozptýlení v samotě.
Květen
Na místo účetní OÚ Cítoliby nastoupila pí. Blanka Hejlíková.
OÚ požádal Národní památkový ústav, úz.odb. pracoviště Ústí nad Labem o posouzení
možnosti provést přesun a trvalé umístění originálů soch Chronose a Víry do naší
obce. Současné umístění soch v lapidáriu v kostele sv. Kateřiny v Libotenicích, který
byl postižen povodněmi, je zcela nevyhovující.
Červen
8.6.04 obdržel OÚ vyjádření Národního památkového ústavu k přemístění soch
Chronose a Víry. Požadované jsou dvě podmínky – ochrana před povětrnostními
podmínkami a před vandalskými útoky. Bylo doporučeno vstoupit v jednání
s majitelem památek – ŘK farnost Cítoliby.
12. 6. 04 odešla do důchodu po deseti letech pracovnice OÚ pí Vlasta Holubová z
Líšťan.

Zakoupen na obec Multicar za 60.000,- Kč.
Krajský úřad, obor dopravy upozornil obec na skutečnost, že železniční stanice
Cítoliby nebude od nového jízdního řádu provozována a to ani jako „zastávka na
znamení“. Bohužel, ani přes veškerou snahu, kterou Obecní úřad vyvinul se nepodařilo
zastávku zachránit.
Červenec – zahájena oprava Sloupu Nejsvětější trojice na TN.
Srpen
Zlomila se u větev u nejkrásnějšího cítolibského stromu - zlatého jasanu na Tyršově
náměstí.
Rada obce schválila žádost společnosti Český Mobil a.s. o pronájem části budovy ZŠ
za účelem umístění telekomunikačního zařízení za roční nájemné 36 tisíc korun.
Září – RO rozhodla o opravě Pomníku padlých spoluobčanů v letech 1938-1945 a
vybrala návrh Roberta Janáka z Líšťan spočívající v opravě zhotovením pískovcové
desky s fasetou po obvodu,stojící na zemi na nízkém hranolovém podstavci za 8.675,Kč.

Říjen – Heraldická kancelář Dauphin z Roudnice nad Labem předložila nabídku na
zhotovení obecních symbolů (vlajky a znaku) za 20.000,- Kč.
Listopad - 22. 11. napadl do rána první sníh, odpoledne však už po něm nebyla ani
památka.
Byl schválen nový Knihovní řád Obecní knihovny. Roční poplatek za výpůjčné činí 20,Kč.
RO schválila proplacení částky 2.500,- Kč panu Janu Šebánkovi za zhotovení

chybějícího trojzubce pro sochu Neptuna (na zdi domu č.p. 59)
Prosinec – Obec Líšťany nabídla OÚ pluhování místních komunikací v zimním období.
Tyto služby budou kompenzovány výpomocí při sečení větších zatravněních ploch
v obci Líšťany technikou OÚ Cítoliby.
Petr Podzemský předložil RO návrh na oplocení sloupu Nejsvětější Trojice v cenové
relaci 13 tisíc za běžný metr. Oplocení bude zahrnuto do programu žádostí o dotaci.

Volby:
Volby do Evropského parlamentu 11. - 12. 6. 2004
Počet osob zapsaných do výpisu seznamu voličů celkem 756 osob
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky
243 osob
Volební účast
32,14 %
1.
ODS
91 hlasů
2.
KSČM
75 hlasů
3.
SNK sdr. nezávislých a Evropští demokraté
24 hlasů
4.
ČSSD
17 hlasů
5.
Nezávislí
9 hlasů
6.
KDU - ČSL
7 hlasů
7.
Strana zelených
4 hlasy
8.
Unie liberálních demokratů
4 hlasy
Po dvou hlasech obdržely Strana demokratického socialismu, Sdružení nestraníků,
Balbínova poetická strana, Nezávislá iniciativa.
Po jednom hlasu obdržely Humanistická aliance, Dělnická strana, Strana práce, Strana
venkova - spojené občanské síly, Strana za životní jistoty.

Volby do Krajského zastupitelstva Ústeckého kraje 5. - 6. 11. 2004:
Počet osob zapsaných do výpisu seznamu voličů celkem 759 osob
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky
259 osob
Volební účast
34,12 %
Z 22 stran zaregistrovaných v Ústeckém kraji, obdrželo 12 z nich hlasy od občanů
Cítolib.
1
Občanská demokratická strana
119 hlasů
2
Komunistická strana Čech a Moravy
74 hlasů
3
Česká strana sociálně demokratická
32 hlasů
4
Nezávislí
10 hlasů
5-6
KDU - ČSL
6 hlasů
Evropská strana důstojného stáří
6 hlasů
7
SNK - Sdružení nezávislých
4 hlasy
8-10 Unie svobody - Demokratická unie
2 hlasy
Spojené občanské síly
2 hlasy
Evropští demokraté
2 hlasy
11-12 Strana zelených
1 hlas
Sdružení pro zdraví, sport a prosperitu
1 hlas

Mateřská škola:
Ředitelka: Alena Němcová
Učitelka: Monika Kolínková
Hospodářka: Dana Hejzlová

Uklízečka: Jaroslava Bláhová
Kuchařky: Lenka Římovská, Iva Kitlerová

V MŠ Cítoliby je zapsáno celkem 26 dětí. Již třetím rokem převažují chlapci. Děti i v
letošním roce jezdili na výlety a do divadel (Divadlo Rozmanitostí, Postoloprtské
divadlo). V říjnu většina dětí onemocněla neštovicemi. Od srpna je v budově MŠ
zdravotní středisko. Zároveň byla zahájena první topná sezona bez topiče a
objednávek uhlí, kdy vše nahradilo topné čerpadlo, využívající tepelnou energii ze
země.
Knihovna:
Díky grantu, který poskytla Národní knihovna v Praze a iniciativě OÚ je v knihovně
zřízen internet pro veřejnost. Každé pondělí a středu odpoledne, nebo po dohodě
dopoledne, je možno internet využívat až do 18.00 a 17.00 hodin. Čtvrtek odpoledne
je vyhrazen i nadále na půjčování knih, které bylo převedeno, jako první na okrese v
místní knihovně, do elektronické podoby. Knihovnicí je stále paní Věra Pokorná, které
pomáhá paní Růžena Horáková. Internet obsluhuje Hana Gruntová-Kolingerová.

Nadační fond Karla Blažeje Kopřivy:
Nadační fond K. B. Kopřivy ve spolupráci s OÚ Cítoliby uspořádal dne 24. května 2004
zájezd na koncert Pražského jara. Dirigent Jiří Stárek vokálně-instrumentálním
koncertem v Rudolfinu připomněl tvorbu Václava Jana Kopřivy, jeho synů a dalších
skladatelů tzv. cítolibské skladatelské školy. Koncert připravil PhDr. Zdeněk Šesták,
který byl vděčnými posluchači vytleskán na konci na pódium.Koncert byl pořádán ve
spolupráci s Českým rozhlasem jako součást Koncertní sezóny Euroradia 2003-2004.
Z tohoto důvodu byl vysílán přímým přenosem rozhlasových stanic sítě EBU v celé
Evropě. U nás jej přenášela stanice Praha 3 - Vltava. Nadace zajistila lístky (přispěla
na každý částkou), květiny pro účinkující a OÚ Cítoliby uhradil dopravu.
Sportovní klub:
V roce 2004 byla provedena rekonstrukce sociálního zařízení v Sokolovně, vykoupeny
pozemky pod hrací plochou horního hřiště od Statku Chlumec a.s a provedena
rekultivace hrací plochy nového hřiště. Tyto akce stály cca 236 tisíc.
Po úspěšném tažení v jarním kole postoupil A tým opět mezi elitu bývalého okresu
Louny. Jako nováček okresního přeboru si nevedl špatně a s 22 body obsadil na
podzim pátou příčku. B mužstvo bylo po roční přestávce přihlášeno do okresní III.
třídy skupiny A, aby si mohli zahrát i starší hráči a přebytek dorostenců. V podzimní
části soutěže skončili též na pátém místě. Dorostenci, kteří hrají ve společné soutěži
OFS Chomutov a Louny jsou až desátí, zdálo by se, že jim to nekope, ale opak je
pravdou. Jen ta disciplína a morálka na hrací ploše je někdy až za hranicí pravidel
kopané. Tak se stalo, že družstvo celkem 6x nedohrálo utkání v plném počtu hráčů.
Nejúspěšnější je družstvo žáků, které sdružuje 32 hráčů. Pod vedením pana Jochy a
manželů Hronkových jsou na třetím místě okresního přeboru starších žáků. Rodiče
malé hráče podporují, chodí hodně fandit, což se pozitivně projevuje ve hře i chování
na hrací ploše.
Sbor dobrovolných hasičů
Jednotka SDH vyjížděla v roce 2004 celkem ke 24 požárům, 1x odstraňovala padlý
strom v obci, 2x vosí hnízda, 2x čerpala vodu ze sklepů rodinných domů, 1x vyjížděla
k technické výpomoci, 2x čistila kanalizaci, 2x se účastnila námětového cvičení, 4x
zalévala zeleň v obci a fotbalové hřiště, provedla ukázky na Dětském dni v šesti
obcích, 2x byla jako záloha ve stanici HZS Louny a zúčastnila se celkem 5 školení.
SDH Cítoliby pořádal dne 19. 6. 2004 soutěž v požárním sportu „O pohár starosty
obce“, které se zúčastnily jednotky SDH z okolních obcí. Družstvo cítolibských žen se
umístilo na prvním místě, muži skončili ve své kategorii druzí. Družstvo dětí se
zúčastnilo 3. mezinárodní soutěže mladých hasičů v Hoře Svaté Kateřiny, družstvo žen
nás reprezentovalo pouze na domácí soutěži. Muži byli aktivnější, reprezentovali nás i
na soutěžích v požárním sportu v Líšťanech (2x), Veltěžích (2x), Štrbicích,
Zeměchách, Třebívlicích a Sulejovicích. Umístění bylo vždy skvělé a dovezli nejeden
pohár.
Místní sbor se aktivně účastní kulturního života v obci. Tradičně pořádá Staročeské
Máje, které se letos konaly i přes nepřízeň počasí za velké účasti občanů 15. května.
Na závěr průvodu obcí zatančilo 32 tanečníků Staročeskou besedu pod Májkou. Akce
pokračovala veselicí v hasičské zbrojnici až do ranních hodin. Skupina 16ti tanečníků
předvedla Staročeskou besedu i na Májích v Dobroměřicích (8. 5. 04), kde sklidila
velký úspěch. Uskutečnili se i další oblíbené akce, jako Pálení čarodějnic (30.4.) a
Malování zážitků z prázdnin (4.9.).

V říjnu 2004 postihla sbor velká ztráta. Dne 1. 10. zemřel dlouholetý člen, starosta
SDH pan Zdeněk Havel, který působil ve sboru jako dobrovolný hasič celých 41 let.
Poslední rozloučení proběhlo 12. 10. 2004. Za veškerou práci pro sbor a obec mu patří
velký dík!

Pohyb obyvatel:
Ke konci roku 2004 bylo v obci hlášeno k trvalému pobytu 994 obyvatel. Z toho 810
dospělých a 184 dětí. Nejmladším manželským párem jsou Martina a Martin Zofovi,
nejstarším manželským párem Plevka Karel (1913) a Marie (1924). Nejstarší
občankou zůstává nadále Emílie Pelcová (1909) a nejstarším občanem Jan Písecký
(1910). Nejmladším občánkem je Ester Hermanová (20. 11. 04).
Nezaměstnanost v obci v měsíci prosinci 2004 byla 20,43%, přičemž průměrná
nezaměstnanost okresu Louny činila 15%. Z 465 ekonomicky aktivních obyvatel bylo
vedeno u Úřadu práce v Lounech 95 občanů Cítoliby.
Kulturní akce v obci:
23.02.2004

Dětský karneval

30.04.2004

Pálení čarodějnice

15.05.2004

Staročeské Máje

24.05.2004

Zájezd na Koncert Cítolibských mistrů na Pražském jaru

05.06.2004

Dětský den

19.06.2004

Výlet na Královské stříbření Kutné Hory a zámek Kačina (37)

19.06.2004

Soutěž O pohár starosty obce v požárním sportu

24.07.2004

Dětské rybářské závody v Bažantnici

04.09.2004

Kreslení zážitků z prázdnin

23.09.2004

Zájezd na Zahradu Čech do Litoměřic (46)

20.09.2004 - 28.09.2004 Výstava historických pohlednic Cítolib v předsálí Dělnického
domu
25.09.2004

Rybářské závody v Bažantnici

03.11.2004

Zájezd do Mosteckého divadla na představení Dalskabáty,
hříšná ves (29 Cítoliby,12 Líšťany)

27.11.2004

Podzimní posezení s programem ZUŠ Louny

21.12.2004 od 14:00

Předvánoční výstava školního betlému, výtvarných prací a
vánočních přání ZŠ v kostele sv. Jakuba a před školou

24.12.2004 od 22:00

Půlnoční mše v kostele sv. Jakuba v Cítolibech

Výstava historických pohlednic:
Ve dnech 20. - 28.09.2004 konala v předsálí Dělnického domu Výstava historických
pohlednic Cítolib. Vystavené originály pohlednic a obrazů Cítolib laskavě zapůjčili
Jaroslav Rychtařík, Bohumil Roedl, Růžena Rybková a Miroslava Mockerová. Výstavy
se zúčastnilo okolo 60 návštěvníků a děti z Mateřské i Základní školy. Mezi
vystavenými byla i nejstarší známá pohlednice Cítolib z roku 1898 od vydavatele
Theodora Venty psaná a poslaná 24. října 1898 do Prahy.

Oprava Sloupu Nejsvětější trojice:

Donedávna byl na tuto skvělou památku smutný pohled. Ze všech tří plastik se stala
bezhlavá torza, zmizela mariánská socha i některé sošky andílků a vázy. Sloup se stal
terčem nenechavců, kterým odkaz předků a úcta k památkám zřejmě nic neříkají. Tyto
skutečnosti vedly k deponování některých částí sloupu. Letošní rok byl však pro mladší z
Trojic významný. Radní obce Cítoliby, vzhledem k jedinečnosti této kulturní památky,
uznali potřebu sloup opravit. Vítězem soutěže se stal sochař-restaurátor Bohumil Šolc z
Prahy. Celkové náklady na restaurování se vyšplhaly zhruba na 700 tisíc Kč. Obec Cítoliby

uhradila 40% (277.200,- Kč) nákladů a zbylých 60% (415.800,- Kč) bylo čerpáno z
dotačního titulu Programu obnovy venkova pro rok 2004. Restaurátorské práce začaly v
polovině července a probíhaly do konce října 2004. Záměrem Obce Cítoliby bylo provedení
komplexního restaurátorského zásahu a to včetně restaurování a opravy kamenné
architektury, restaurování sochařské výzdoby a výroby výdusků deponovaných částí.
Záruční lhůta na provedené restaurátorské práce činí 8 let. Během této doby bude p. Šolc
provádět pravidelné prohlídky stavu díla s bezplatnou údržbou spočívající v plastické a
barevné retuši a pravidelným obnovováním ochranného hydrofobního nátěru.

Cítoliby načerno:
V naší obci plyne čas celkem poklidně, trestné činy a záhady se jí celkem úspěšně vyhýbají
a tak se občas o rozruch postará jen nějaká ta nevěra či sousedský spor. Ne však v roce
2004…ten byl z tohoto hlediska zcela výjimečný.
29. 3. 2004 oznámil telefonicky cítolibský občan Ladislav Hrodek teroristický útok na
budovu Krajského úřadu Ústeckého kraje. Pan Hrodek je známý chronický stěžovatel,
kterého dobře znají všechny významnější úřady na Lounsku. Jeho stížnosti se většinou
týkají nespokojenosti se zdravotní péčí, která je věnována jemu i ostatním členům rodiny.
Z tohoto důvodu volal i osudné březnové ráno na odbor zdravotnictví KÚÚK, kde po
úřednici požadoval, aby mu sehnala lékaře. Ta ho odmítla, protože takovýto úkon není
v její kompetenci, čímž pana Hrodka rozčílila a on zavěsil s tím „že do hodiny bude
teroristický útok“. Tentokrát však narazila kosa na kámen. V tento den totiž očekávali
v budově Krajského úřadu návštěvu prezidenta republiky Václava Klause, což mělo za
následek bezpečnostní opatření. Případ pana Hrodka projednával od 13. října Okresní
soud v Lounech a 20. 10. 04 byl vynesen rozsudek. Byl uznán vinným ze šíření poplašné
zprávy a byla mu nařízena,vzhledem k jeho duševní nemoci, ústavní psychiatrická léčba.
(čerpáno z Svobodného hlasu 21.10.2004 a deníku Blesk 21. 10. 2004)

13. 10. 2004 vyměřil Okresní soud v Lounech Romanu Forstovi deset let ve věznici se
zvýšenou ostrahou za těžké ublížení na zdraví. Obětí jeho útoku se stal cítolibský
místostarosta Josef Neudert, který skončil po útoku pana Forsta v invalidním důchodu.
Spor byl o facku, kterou měl místostarosta údajně dát Forstově dceři, která ničila lopatou
na návsi čerstvě vysazený stromek a s dalšími dětmi házela petardy. „Nikoho jsem
neuhodil,jen jsem ji napomenul“ řekl Josef Neudert. I to,však, R. Forsta rozčílilo. V noci
přijel k místostarostovi domů a chtěl si s ním promluvit.Když ten vyšel před dům, dostal tři
rány pěstí do obličeje,až upadl na zem, poté byl ještě dvakrát kopnut do hrudníku a do
tváře. Po tomto agresivním útoku skončil v nemocnici s přelámanou očnicí, zlomenou
čelistí a nosem. Lékaři mu museli operovat zraněné oko, na které dodnes nevidí, a navíc
zjistili, že má natržený srdeční sval. Mnohokrát trestaný Forst, na nějž soud pohlížel jako
na zvlášť nebezpečného recidivistu musí ještě kromě desetiletého trestu zaplatit škodu
zdravotní pojišťovně.
(čerpáno z deníku Blesk, 14. 10. 2004)
11. 9. 2004 byl zavražděn třebenický farář Ladislav Kubíček. Jedním z pachatelů byl i
nezletilý Lukáš B., který žil několik let v Cítolibech. Mladík faráře znal, často za ním chodil
a dotyčný mu občas vypomáhal penězi i jídlem. Lukáš B. se s komplicem do fary vloupali za
účelem loupeže. Poté co je farář přistihl, usmrtili ho a založili požár,aby zahladili stopy.
(čerpáno z deníku Lučan, 17. 9. 2004)
Koncem listopadu byly při výkopech pro kanalizaci, pár desítek metrů za koncem obce
směrem na Zeměchy, nalezeny postupně ostatky tří lidí. Hroby neměly žádnou výbavu a
byly shodně orientovány od západu na východ. Těla ležela v nevelké hloubce,asi do metrumetru deseti. Jednalo se o kosterní pozůstatky dvou dospělých a jednoho dítětě. Pro
konkrétnější datování chybí jakýkoliv doprovodný materiál-zbytky šatstva,keramiky. Bylo
vysloveno několik hypotéz-mohlo se jednat o kosterní pozůstatky vojáků z napoleonských
válek či lidí postižených nebezpečnou nemocí. Dle velmi opatrného odhadu ředitele
lounského muzea Bedřicha Štaubera se jedná o nálezy z počátku raného středověku.

