Kronika 2006
Dění v obci:
Leden:
-Rada obce pověřila Ing Klementa zpracováním PD na rozšíření kanalizace v ulici Máchova,
rozšíření kanalizace a vodovodu ulice Ke Hřišti a odkanalizování ulice Na Plevně.
-Byl podán podnět na Stavební úřad MěÚ Louny ohledně havarijního stavu bývalé sezonní
ubytovny OSEVY č.p. 369, jejíž majitel je t.č. ve výkonu trestu.
-Obec Cítoliby byla dne 27. 1. 2006 přijata za člena Euroregionu Krušnohoří.

Únor:
-Rada obce projednala dne 22. 2. předložené nabídky na zhotovení obecních symbolů a ze tří
firem vybrala společnost NEKa jako zhotovitele 1 ks slavnostní obecní vlajky, 1ks slavnostní
státní vlajky v saténu o rozměrech 100x150 cm, včetně žerdí a stojanu a dále 2ks venkovních
obecních vlajek. Společnost Alerion s.r.o. byla vybrána jako zhotovitel 5ks smaltovaných
oválů se znakem obce a 3ks se státním znakem.
-Hudební veřejnost si připomněla 9. února 250.výročí narození hudebního skladatele a
varhaníka K.B.Kopřivy. Zástupci obce a Nadačního fondu zavěsili k pamětní desce umístěné
na staré cítolibské škole kytici.
-20. 2. ve 13.00 hodin byla za účasti zástupců obce, PHDr Bohumíra Roedla a regionálního
tisku odhalena pamětní deska cítolibskému rodákovi Edmundovi Kaizlovi na domě č.p. 60.

Březen:
Rada obce schválila podání žádosti o vykácení 21 stromů v ulicích Lounská a Skladatele
Kopřivy v souvislosti s připravovanou rekonstrukcí komunikací.Jedná se o přestárlé stromy,
napadané hnilobou a škůdci. Na podzim bude provedena náhradní výsadba v počtu 29 ks
stromů.
V poptávkovém řízení na opravu barokních soch sv. Václava a sv. Jana Nepomuckého byl
vybrán restaurátor Radomil Šolc z důvodu nejnižší cenové nabídky. Oprava bude hrazena
z rozpočtu obce (119 tisíc) a z grantu společnosti T-mobile (80 tisíc)
Rada obce rozhodla zadat firmě Marst Ing. Zbyňka Malínka zhotovení 2ks nových
plakátovacích ploch a opravu 1 ks stávající za cenu 9.976,- Kč.
Zastupitelé odsouhlasili prodej 11 stavebních parcel v lokalitě Na Aleji – 6 z nich je do 1
tisíce m2, 5 nad tisíc. Pozemky bude nabízet k prodeji fa Rean Louny.

Duben:
22.4. přivítali zástupci obce celkem 10 nových občánků Cítolib narozených od dubna 2005
do března 2006.Slavnostním uvítáním do života prováděla Jiřina Nováková, proslov za obec
přednesl místostarosta Josef Neudert. O kulturní program se postaraly děti z MŠ a ZŠ pod
vedením Aleny Němcové a Jany Poncarové. Maminky obdržely kytičku a děti drobné dárky.

RO odsouhlasila jako formu podpory nástupu prvňáčků do cítolibské ZŠ finanční příspěvek
ve výši 1000,- Kč.

Květen:
MUDr. Weberová se rozhodla z důvodu snížení počtu pacientů změnit ordinační dobu a zrušit
čtvrteční ordinaci. Pro občany je cítolibské středisko otevřeno v pondělí a ve středu od 13.0015.00 hodin.

Červen:
Z důvodu zhoršení ekonomické situace v lékárnách a výdejnách se PharmDr. Marcela
Tesařová rozhodla uzavřít od 1. 6. výdejnu léků v Cítolibech.
Od 1. 6. prodlužuje místní knihovna výpůjční dobu o hodinu, otevřeno má každý čtvrtek od
15-18 hodin.
Poptávkové řízení na opravu hřbitovní zdi vyhrála společnost PROGRES Louny s.r.o.
s cenovou nabídkou 405.189,- Kč.

Červenec:
Byly zaslány dopisy panu P.W. Horákovi,vikáři lounské ŘKC, MěÚ Louny, odboru rozvoje
města, Ministerstvu kultury ČR, Národnímu památkovému ústavu a Děkanství Litoměřice se
žádostí o pomoc při navrácení originálů soch Chronose a Víry do Cítolib. O sochy projevilo
zájem i město Louny.
Mysliveckému sdružení Cítoliby poskytla Obec Cítoliby dar ve výši 2 tisíce korun na nákup
mladé bažantí zvěře.

Srpen:
RO schválila zadání zhotovení Turistické známky obce Cítoliby .Grafik společnosti
Turistické známky s.r.o. předložil návrh s motivem cítolibského zámku, Sloupu Nejsvětější
Trojice, číslem 1365 a názvem Cítoliby-barokní klenotnice Lounska, který rada odsouhlasila.
Prodejní cena známky je 25,- Kč za kus.

Září:
Ve dnech 11.-23.9. 06 se v předsálí Dělnického domu konala prodejní výstava obrazů
Ladislava Vymyslického, nar. 14. 6. 1924 v Poštovné. Vystaveno bylo celkem 19 obrazů,
převážně s motivem krajin či historických objektů. O obrazy s motivem Cítolib byl velký
zájem a všechny byly prodány.

Zastupitelé schválili členství obce ve Svazu měst a obcí a ukončili členství v Severočeském
sdružení obcí.

Říjen:
S účinností od 10. října byla obec Cítoliby stanovena Předsedou poslanecké sněmovny Ing
Miloslavem Vlčkem městysem.

Listopad:
Nově zvolené zastupitelstvo zřídilo a obsadilo následující komise:

STAVEBNÍ

PRO VEŘEJNÝ
POŘÁDEK ROZVOJ
OBCE A ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ

PRO ŠKOLSTVÍ, KULTURU A
SPORT

SOCIÁLNÍ A PRÁVNÍ
OCHRANY DĚTÍ

Jaromír Makarius

Stanislav Roubal

Vladimír Šebánek

Jiřina Nováková

Vladimír Šebánek

Václav Karban

Blanka Hejlíková

Eva Parkmanová

Petr Jindřich

Milena Bernášková

Věra Pokorná

Blanka Hejlíková

Ing. Petr Kučera

Miroslav Šponiar

Stanislava Profousová

Alena Petržilková

Jiřina Nováková

Jaromír Makarius

Dagmar Bahnerová

Alena Němcová

Ivanka Dvořáková

Lenka Hronková

Svatopluk Bláha

Petr Jindřich

Prosinec:
RM schválila podepsání Veřejnoprávní smlouvy s MěÚ Louny, na základě které bude řešit
přestupky za Městys Cítoliby Přestupková komise města Loun. Náklady s výkonem činí 500,Kč za každý projednaný přestupek.

Volby:
Volby do Parlamentu ČR konané ve dnech 2.-3. 6.2006
Volební komise: Hejlíková Blanka, Parkmanová Eva, Hradcová Milena, Bernášková Alena,
Bernášková Milena, zapisovatelka –Melcrová Libuše
Počet osob zapsaných do výpisu seznamu voličů celkem
778 osob
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky
501 osob
Volební účast
64,40 %
Neplatné volební hlasy
2
Občanská demokratická strana (9)
Česká strana sociálně demokratická (10)
Komunistická strana Čech a Moravy (20)
Strana zelených (18)
Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová (24)
SNK Evropští demokraté (11)
Strana zdravého rozumu (1)
Nezávislí demokraté (předseda V.Železný) (25)
Nezávislí (6)
Koalice pro Českou republiku (21)
České hnutí za národní jednotu (2)
Balbínova poetická strana (3)
Unie svobody – Demokratická unie (12)
4 VIZE – www.4VIZE.cz (15)

187 hlasů
145 hlasů
92 hlasů
32 hlasů
12 hlasů
10 hlasů
6 hlasů
5 hlasů
4 hlasy
2 hlasy
1 hlas
1 hlas
1 hlas
1 hlas

Komunální volby:
Volební komise: Hejlíková Blanka, Parkmanová Eva, Hradcová Milena, Mužík Václav, Jirka
Stanislav, zapisovatelka –Melcrová Libuše
Ve volbách do zastupitelstva městyse Cítoliby, které se konaly ve dnech 20. - 21. října 2006,
mohli cítolibští občané volit své zastupitele z celkem 45 spoluobčanů kandidujících za 2
sdružení a 1 politickou stranu.
Kandidátní listiny: přepsat z letáku !!!!!!!!!!!!!
Ze 784 voličů zapsaných ve volebním seznamu se jich k volbám dostavilo 485, což je 61,86
%.
Za Sdružení nezávislých kandidátů – Budoucnost byli zvoleni: Vladimír Šebánek 179 hlasy,
Petr Kučera 166 hlasy, Stanislav Roubal 164 hlasy, Bohumil Zapletal 147 hlasy se 27.10.2006
vzdal mandátu, Alenka Špeciánová 146 hlasy jako náhradník. Za Sdružení nezávislých
kandidátů – Za Cítoliby krásnější byli zvoleni: Jiřina Nováková 250 hlasy, Václav Karban
243 hlasy, Věra Pokorná 238 hlasy, Josef Neudert 224 hlasy, Ivan Borl 223 hlasy, Lenka
Hronková 215 hlasy, Svatopluk Bláha 186 hlasy. Za Občanskou demokratickou stranu byli

zvoleni: Jaromír Makarius 191 hlasy, Petr Jindřich 154 hlasy, Alena Petržilková 129 hlasy,
Miroslav Šponiar 125 hlasy.
Noví zastupitelé se sešli na svém ustavujícím zasedání ve středu 1. listopadu 2006 v 18.00
hodin na předsálí Dělnického domu v Cítolibech. Zasedání bylo přítomno i 61 občanů.
Uvolněným starostou obce byl zvolen Petr Jindřich, neuvolněným místostarostou Ing. Petr
Kučera, kteří jsou zároveň členy Rady městyse. Dalšími členy rady byli zvoleni Lenka
Hronková, Jaromír Makarius a Jiřina Nováková. Předsedou kontrolního výboru zastupitelstva
byl zvolen Mgr. Ivan Borl a členy Jiřina Nováková a Stanislav Roubal. Předsedkyní
finančního výboru byla zvolena Lenka Hronková a členy Věra Pokorná a Alenka Špeciánová.
Rada městyse na svém 1. zasedání ve středu 8. listopadu 2006 svým rozhodnutím zřídila a
obsadila komise, které plní funkci poradních a iniciativních orgánů rady.

Pohyb a složení obyvatel:
Rok 2006 byl z hlediska počtu obyvatel zlomový. Byla překonána hranice tisíce obyvatel.
V Cítolibech bylo hlášeno k trvalému pobytu k 31. 12. 1005 občanů, z toho 497 mužů a 508
žen. Narodilo se 7 chlapců a 6 dívek, zemřeli 3 muži a 5 žen. Přistěhovalo se shodně po 17ti
mužích i ženách, odstěhovalo se 21 mužů a 17 žen.

Oprava Dělnického domu:
V roce 2006 proběhla oprava Dělnického domu, který je zapsán na seznamu památek.
Finanční náklady se vyšplhaly na 1.444.000,- Kč, z dotace od Ministerstva pro místní rozvoj
byla uhrazena částka 670 tisíc korun. Výměnu oken, opravu fasádních omítek a střešní krytiny
na přístavku provedla firma Jiří Kreuzmann pod dohledem památkářů a stavebního dozoru
pana Zdeňka Kopty.

Prodej č.p. 329:
V lednu projevil vážný zájem o koupi č.p. 329 pan Milan Kaleja. Po probíhajících jednáních
schválili zastupitelé dne 17.3.06 návrh kupní smlouvy, předložený pověřenou realitní
agenturou Rean. Obecní dům byl odprodán panu Milanu Kalejovi a slečně Haně
Kolárové.Celková kupní cena činila 1.023 tisíc Kč a skládala se z hodnoty domu 940 tisíc,
částky kryjící daň z převodu nemovitosti ve výši 28 tisíc a odměny realitní kanceláři 55
tisíc.Dům byl novému majiteli fyzicky předán 3. dubna 2006.

ZŠ:
Ve školním roce 2005-2006 navštěvovalo cítolibskou základní školu celkem 51 žáků, 32
z Cítolib, 6 z Brloha, 1 žák z Hořan, 10 žáků z Líšťan a 3 z Loun. V první třídě je zapsáno 6
dětí, z toho 4 chlapci a dvě dívky, druhou třídu navštěvuje shodně po 5 žačkách i žáků, ve
třetím ročníku převažují dívky, kterých je 8, chlapců 5, čtvrtá třída je opět vyrovnaná- 5
chlapců, pět dívek a v pátém ročníku je 6 chlapců a šest dívek. Celkový počet klesl oproti
předchozímu roku o 11 žáků, což předznamenalo ztíženou finanční situaci školy. Byla pečlivě
zpracována vzdělávací koncepce s ohledem na současný stav a složení žáků. Prostřednictvím
krajského úřadu získala škola povolení k otevření dvou speciálních tříd s upraveným
vzdělávacím programem pro žáky ze sociálně slabého a znevýhodněného prostředí a žáky
s nejrůznějšími vzdělávacími potížemi, vadami a tělesným postižením. MŠMT byla škole
přidělena dotace na asistenta tř. učitele zabezpečující vzdělávání především romských žáků.
V lednu 2006 nastoupila druhá asistentka za účelem vzdělávání zdravotně postižených žáků.
Škola pořádá školní projektové dny, zájezdy za kulturou a poznáním. Odpolední aktivity se
týkají dopravní výchovy, ekologie, zdravovědy, ochrany přírody, správné výživy.I v tomto
roce se konala pravidelná znalostní soutěž O Cítolibský dukát, která vyvrcholila ozdravným
pobytem žáků na Berounce. Ve škole byl kompletně obnoven školní nábytek, doplněny nové
učební pomůcky a učebnice. Žákovská knihovna byla obohacena o 100 nových svazků a
školní družina vybavena společenskými hrami, stavebnicemi a materiálem pro výtvarné
činnosti.

MŠ:
MŠ pokračuje v plnění výchovného programu „Školka plná zábavy“ jehož podstatou je , aby
děti získávaly nové poznatky prostřednictvím her, vyprávění a přímým pozorováním. Děti se
opět zapojily do soutěže ve sběru papíru a PET lahví, kterou vyhlásily Sběrné suroviny
Liberec. Během května a června se školka zúčastnila plaveckého výcviku v Plavecké hale
Louny. V květnu děti předvedly skladbu „Kdo si hraje nezlobí“, kterou nacvičovaly na XIV.
Všesokolský slet, v Roudnici nad Labem a ve Sportovní hale v Lounech. V rámci školního
výlet navštívily zámek Ploskovice. Školku navštěvuje 28 dětí, z toho 24 cítolibských a 4
z okolních obcí. V první polovině roku 2006 převládali chlapci (15 chlapců, 13 dívek), ve
druhé polovině převládají děvčata (19 dívek,9 chlapců). Ředitelkou MŠ je Alena Němcová,
učitelkou Monika Kolínková, hospodářkou Dana Hejzlová, školnicí Ilona Fousková a
kuchařkou Ivana Kitlerová.

Sportovní klub:
V oddílu stolního tenisu hraje celkem 18 hráčů, rozdělených do tří družstev. Tréninky se
mimo hrací sezónu konají každé pondělí od 17.00 hodin v Sokolovně. V sezóně 2006-2007
skončil oddíl A na 8. místě a oddíl B na 11. místě v Okresním přeboru 2 třídě, skupině A.
V hodnocení jednotlivců se z cítolibských, tj. do první 40tky v celém přeboru, umístíli Jiří
Bernášek, Miroslav Bartl, Ivan Bernášek, Pavel Menčík a Jan Krob. 30. 9. 06 se v sokolovně
konal turnaj ve stolním tenisu, na který přispěl OÚ částkou 2 tisíce korun.
Žákovskému družstvu fotbalistů se splnil sen a v pátek 17.3. 06 od 19.30 sehráli přátelské
utkání se Slovanem Jirkov na umělé trávě SIAD Most při umělém osvětlení. Obě mládežnická
družstva – žáci i dorost, byly vybaveni stejnými šusťákovými bundami.
V srpnu 2006 se konal mládežnický turnaj „O pohár starosty obce“, dorost i žáci obsadili
shodně 2. místo ze čtyř přihlášených družstev.

SDH:
SDH Cítoliby má 68 členů. V roce 2006 zasahovala výjezdová jednotka u 26 událostí, z toho
bylo 15 požárů, 4 likvidace následků silného větru, 2 likvidace následků silného deště, 1
námětové cvičení, 1 prověřovací cvičení, 1 likvidace hmyzu, 1 likvidace vyteklých
pohonných hmot a 1 vyproštění osob z výtahu. Sbor také vyčistil okapy na budovách ZŠ a
MŠ v Cítolibech.Kroužek mladých hasičů má 18 členů.
Hasiči i letos pořádali tradiční akce, jako Pálení čarodějnice (30.4.06) či Staročeské máje
(13.5.06). Letos bylo vyvedeno 55 svobodných děvčat. Muzika se letos poprvé vezla na
povozu taženém koňmi. Nejstarší občankou byla Emílie Pelcová (97 let), nejmladší Marie
Grundzová (6 dní),

SDH uspořádal 29. 7.2006 Cítolibskou pouť, bohužel vše nevyšlo organizačně tak, jak mělo. I
přes příslib účasti, nepřijeli kolotočáři a tak hasiči improvizovali s dětskými hrami a skákacím
hradem. Další atrakcí pro děti byla jízda na ponících. Pro dospělé se konalo večerní posezení
s hudbou v hasičárně. V sobotu byl po dohodě s vikářem od 14.00-18.00 otevřen cítolibský
kostel a v neděli se zde konala mše u příležitosti pouti sv. Jakuba.
29. 7. se družstvo mužů zúčastnilo II. Ročníku závodů hasičských sborů v Jimlíně, ve dnech
18. až 20.8. vypomáhal sbor při Lounském vábení při zajišťování bezpečnosti na řece. 16. 9.
2006 se konal II. Ročník memoriálu Zdeňka Havla v prostoru před hasičskou
zbrojnicí.Zúčastnily se jej 2 družstva žen a 7 družstev mužů, soutěžilo se v požárním útoku na
2 béčka a 2 pokusech. Odpoledne se konalo kreslení zážitků z prázdnin pro dětské
návštěvníky.
23.9.06 byli muži s ukázkou požárního sportu, techniky a soutěžemi na víkendu pro děti ze
sociálně slabých rodin v Jesenici u Rakovníka, který pořádal MěÚ Louny.
11. 11. uspořádali již po druhé hasiči lampionový průvod, který byl zakončen malým
ohňostrojem.

Knihovna:
K 31. 12. 2006 obsahovala knihovna celkem 3204 svazků, z toho 706 svazků naučné
literatury a 2498 svazků beletrie. V roce 2006 navštívili čtenáři knihovnu 694x a vypůjčili si
2557 knih. Z výměnného fondu lounské knihovny bylo čtenářům zapůjčeno 433 knih.
Novinkou je prodloužení výpůjční doby o hodinu, knihovna je otevřena každý čtvrtek od
15.00-18.00 hodin. Knihovna byla vybavena novým počítačem a poskytuje občanům možnost
připojení na Internet. Knihovnice paní Horáková se věnuje též dětským čtenářům pro které
vymýšlí různé soutěže, ať již znalostní či výtvarné.

Nadační fond K. B. Kopřivy:
V sobotu 23.9. se od 10.hodin uskutečnila v kostele sv. Jakuba Většího v Cítolibech
přednáška PhDr. Zdeňka Šestáka na téma „Musica antiqua Citolibensis“ a od 16.00 v kostele
Nanebevzetí Panny Marie v Dolním Ročově varhanní koncert Marie Šestákové. Přednášku a
koncert pořádaly Společnost pro duchovní hudbu Praha a Nadační fond K.B. Kopřivy a tyto
akce byly součástí Svatováclavských slavností, které probíhaly v rámci 15. mezinárodního
festivalu duchovního umění pod záštitou J.E. Miloslava kardinála Vlka a primátora hl. města
Prahy Pavla Béma. Z Prahy přijelo do Cítolib třemi autobusy 120 účastníků, které doplnilo na
přednášce 15 cítolibských posluchačů. Mezi pražskými účastníky byly osoby veřejného i
kulturního života např: Dr. Marie Hakenová – dcera Eduarda Hakena a Marie Glázrové,
ak.mal. Jindřich Ulrich, náměstek ministra zahr. Věcí Dr. Pavel Svoboda, varhaník

v katedrále sv. Víta v Praze Otto Novák, ak. Malířka Marie Luisa Hlobilová, ředitelka
Dvořákova muzea Dr. Jarmila Bauerová a další.
Po přednášce shlédli účastníci za doprovodu členů Nadačního fondu barokní špitál, alegorie
Chronose a Víry, další barokní sochy, pomník bratří Sochorů,pamětní desku J. Mockera a
navštívili též výstavu obrazů Ladislava Vymyslického v předsálí DD.

Kultura v obci:
11. 1. Zájezd do Mosteckého divadla na představení Řek Zorba
25. 2. Dětský karneval
18. 3. Josefovské posezení v Sokolovně
21. 3. Zájezd do Mosteckého divadla na představení Jeptišky
16. 4. Velikonoční posezení s rybáři v Sokolovně
30. 4. Pálení čarodějnice
13. 5. Staročeské Máje
4. 6. Dětský den
10. 6. Výlet na Berounsko-Krakovec, Koněpruské jeskyně, Točník
29.-30.7. Cítolibská pouť
12. 8. Cyklus Listování-scénické čtení z Knihy o cintoríně Samka Tále
19. 8. Rybářské závody v Bažantnici
11.-23.9. Výstava obrazů Ladislava Vymyslického
16. 9. Kreslení zážitků z prázdin
20. 9. Zájezd na Zahradu Čech do Litoměřic
23. 9. Přednáška Musica Antiqua Citolibensis PhDr Zdeňka Šestáka v kostele sv. Jakuba,
Varhanní koncert Marie Šestákové v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Dolním
Ročově v rámci 15. mezinárodního festivalu duchovního umění
7. 10. Zájezd do Prahy na Staroměstskou radnici a do Divadla Radka Brzobohatého na
představení Dva na smetišti.
7. 11. Zájezd do Mosteckého divadla na představení My Fair Lady
10. 11. Lampionový průvod
27. 11. Zájezd do Mosteckého divadla na představení Lucerna
3. 12. Zájezd do Mosteckého divadla na dětské představení Mikulášská show
9. 12. Vánoční posezení při harmonice
21. 12. Vánoční trhy ZŠ Cítoliby
24. 12. Vánoční mše v kostele sv. Jakuba

