Kronika 2007
Dění v obci:
Leden:
- Od ledna 2007 ukončil pan Vladimír Fibich provoz své restaurace.
- Ing. Robert Klement seznámil RM se záměrem investora Michala Trubače na stavbu 6ti
rodinných domů v lokalitě za novým hřištěm na p. p. č. 722/163.
- RM schválila zakoupení nového nábytku do ordinace MUDr. Weberové.

Únor:
- Rada městyse Cítoliby na svém 7. zasedání dne 7.2.2007 schválila umístění propagace
Městyse Cítoliby v rámci Informačního a orientačního systému v Lounech. Na dvou
informačních panelech na Mírovém náměstí a v Pražské ulici (u „dívčích škol“) bude umístěn
prezentační panel, graficky zpracovaný firmou DIGON s.r.o. Louny a zároveň bude
doprovázen následujícím sloganem „Přijeďte se přesvědčit o půvabu Cítolib – barokní
klenotnice Lounska.“ a mluveným spotem „Rádi Vás uvítáme v Cítolibech – barokní
klenotnici Lounska. Budete obdivovat zámek z konce sedmnáctého století, sloup Svaté
trojice, kostel svatého Jakuba postavený ve stylu baroka osmnáctého století a vyzdobený
sochami Matyáše Brauna obrazy V.V. Reinera. Zdejší prostředí ovlivnilo celou řadu
hudebních mistrů natolik, že se hovoří o Cítolibské skladatelské škole. Nejen milovníci
baroka, hudby a historie budou překvapeni atmosférou a půvabem Cítolib. Přijeďte se
přesvědčit i Vy!“ Panely provozuje firma Daruma s.r.o. a cena za prezentaci po dobu 3 let
(duben 2007 – duben 2010) činí 21.420,- Kč.

Březen:
- Poptávkové řízení č. 1/2007 na zhotovení hromosvodu na budově Dělnického domu vyhrála
firma Elektroslužby ESL s.r.o. s cenovou nabídkou 68.934,64 Kč včetně DPH. Další oslovené
firmy na výzvu nereagovaly.
- Poptávkové řízení č. 2/2007 na opravu schodů ZŠ vyhrála firma Robert Janák z Líšťan
s cenovou nabídkou 63.903,- vč. DPH z důvodu, že nabídka obsahovala speciální kamenické
práce, odborné ošetření původních schodů a delší záruku.

- Byla podána žádost o dotaci na MMR ČR z programu Regionálního rozvoje na akci Obnova
zahrady Dělnického domu. Připravená žádost předpokládá investici 250 tis. Kč s tím, že

spoluúčast městyse činí 30%. Cílem projektu je vybudovat ve středu obce za Dělnickým
domem vícefunkční zelenou klidovou zónu, která bude sloužit občanům Cítolib všech
věkových kategorií. Po konečné rekonstrukci Dělnického domu by měla zahrada a dům
funkčně splynout. Využívání a zprovoznění zahrady v centru obce by mělo zabránit
nežádoucím sociálním jevům. Projekt zahrady byl zpracován studentkou zahradní
architektury na České zemědělské univerzitě v Praze (fakulta agronomie a přírodních zdrojů)
Bc. Lenkou Mackovou. Dle projektu bude v zahradě kromě zelených ploch také ohniště,
dřevěná zpevněná plocha, pískoviště, lavičky, dřevěné šachy a hračky, krmítka pro ptáky a
dekorační zahradní keramika vytvořená dětmi z cítolibské školy. Děti budou do budování i
údržby zahrady aktivně zapojeny pod vedením škol i místních zájmových spolků.

Duben:
- Z budovy hasičské zbrojnice byla odcizena motorová pila Jonsered v hodnotě 24.387,- Kč a
elektrocentrála Honda v hodnotě 28.243,- Kč. Pachatelem byl následně usvědčen člen
místního SDH Zdeněk Havel, který byl za tento čin odsouzen.
- Vikář Církve římskokatolické – farnosti Cítoliby, pan Werner Horák, udělil městysu
Cítoliby plnou moc k zastupování a činění právních úkonů po dobu řízení ve věci
restaurátorských a stavebních pracích na ohradních zdech při vstupu do areálu kostela sv.
Jakuba St. v Cítolibech a při opravě věžních hodin.

Květen:
- Poptávkové řízení č. 3/2007 na odstranění černé skládky Na Kolečkách vyhrála firma
Autodoprava Tesařík s.r.o.. Osloveny byly celkem tři firmy, z nichž nabídky podaly dvě a
firma MEZEK.CZ na výzvu nereagovala. Firma Josef Paclt – PATOK předložila cenovou
nabídku v celkové výši 44.804,- Kč + poplatky za likvidaci odpadů dle skutečnosti. Firma
Autodoprava TESAŘÍK s.r.o. předložila cenovou nabídku v celkové výši 41.650,- Kč.

- RM odsouhlasila vybudování sprchového koutu pro zaměstnance VPP v prostorách toalet
na předsálí DD.
- Městys obdržel dotaci KÚÚK z Programu obnovy vesnice ve výši 270 tisíc Kč na opravu
chodníků v Lounské ulici a před čp. 336 a 337. Celková předpokládaná investice na opravu
činí 544 tis., tzn. že vlastní prostředky městyse ve výši 274 tis. bylo nutno vyčlenit
v rozpočtu.

Červen:
- RM rozhodla pořídit multifunkční komunální stroj W3669 od společnosti Wisconsin Eng.
CZ s.r.o., Prostějov za cenu 299.880,- Kč a sněhovou radlici s břitem za 7.600,- Kč.
- Městský úřad v Lounech předložil žádost o odkoupení ppč. 1193/2 o výměře 397 m2,
1192/2 o výměře 121 m2 a 1192/3 o výměře 29 m2 za cenu 150,- Kč, tj. celkem 82.050,- Kč.
Jedná se o pozemek pod komunikací spojující průmyslovou zónu jihovýchod s ulicemi
Rybalkova-Rakovnická – I. etapa (chodník). Při zaměření bylo zjištěno, že se část
předmětného pozemku nachází na pozemkových parcelách které vlastní Městys Cítoliby. Část
požadovaná k odkoupení byla zaměřena a oddělena geometrickým plánem. MěÚ Louny
předložil též v tomto znění návrh kupní smlouvy s číslem jednacím: MULNCJ 18436/2007.
Zastupitelé na svém 5. zasedání dne 15. června 2007 schválili prodej výše uvedených parcel.

Červenec:
-Výběrové řízení č. 1/2007 – rekonstrukce komunikací Cítoliby – Lounská SV2 vyhrála
firma Ekostavby Louny. Osloveny byly 4 firmy: Josef Štayr Otvice (omluvil se – VŘ se
nezúčastní), Silnice Žatec s.r.o. (omluvili se – VŘ se nezúčastní ), BÁRT-STAVBY s.r.o. –
nabídka předána kompletní, cena 779.503,50 Kč vč. DPH, pozastávka 10%, záruka 60
měsíců, dokončení prací do 2 měsíců od převzetí staveniště, EKOSTAVBY Louny s.r.o. –
nabídka předána kompletní, cena 817.761,- Kč vč. DPH, pozastávka 20%, záruka 65 měsíců,
dokončení prací do 5 týdnů od převzetí staveniště.
- Poptávkové řízení č. 4/2007 – oprava chodníku před č.p. 336 a 337 v ulici B. Němcové
vyhrála firma Jaroslav Šramčík, Cítoliby. Osloveny byly firmy: Milan Gregor Cítoliby,
Jaroslav Nejedlý Cítoliby, Ladislav Koubek Cítoliby, Jaroslav Šramčik Cítoliby. Cenovou
nabídku doručila pouze firma Jaroslav Šramčik Cítoliby – nabídka předána kompletní, cena
135.666,40 Kč vč. DPH, záruka 60 měsíců, dokončení prací do 31.8.2007.
- Supraphon Music předložil RM obchodní nabídku na zakoupení čtyřdeskového alba
s hudbou cítolibských mistrů Musica Antiqua Citolibensis, nabídková cena kompletu činila
427,21 Kč. RM rozhodla zakoupit 70 kompletů za celkovou cenu 29.904,70 Kč vč. s tím, že
10 kompletů bude určeno pro reprezentativní účely městyse a 60 kompletů bude určeno
k volnému prodeji za cenu 499,- Kč.
- Vzhledem k zániku mandátu zastupitele Václava Karbana z důvodu jeho úmrtí, vznikl dle §
55 a § 56 zákona č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí ke dni 17.7.2007 mandát
zastupitele městyse Cítoliby panu Stanislavu Hádkovi. Výkon funkce zastupitele bude zahájen
po splnění slavnostního slibu na 6. zasedání zastupitelstva městyse, které se koná ve čtvrtek
27. září 2007 od 18.00 hod v předsálí Dělnického domu.

Srpen:
- RM odsouhlasila návrh smlouvy o dílo Ing. Arch. Pavla Čermáka na dodávku projektových
prací na zpracování PD – rekonstrukce dvorního traktu Dělnického domu Cítoliby –
restaurace a zázemí účinkujících v celkové hodnotě 60 tis. Kč s termínem plnění do
30.11.2007.
- RM odsouhlasila vydání dvou druhů pohlednic od firmy Petr Prášil a dvou druhů leteckých
pohlednic (po 10ti kusech) od firmy Tomáš Hora THC Letecké snímkování.

Září:
- Poptávkové řízení č. 6/2007 – zhotovitel 3. změny ÚPN SÚ Cítoliby vyhrál Ing. Arch.
Karel Chlouba . Osloveni byli autorizovaní projektanti pro územní plánování: Ing. A. Olžbut
– Teplice, Ing. Arch. Vrchlavská – Smolnice, Ing. Arch. K. Chlouba – Ročov, AUA
Agrourbanistický ateliér Ing. Stanislav Zeman – Praha, Ing. Arch. J. Fikarová – Ústí nad
Labem. Cenovou nabídku doručily pouze dvě firmy:AUA Agrourbanistický ateliér Ing.
Stanislav Zeman, Praha – nabídka předána kompletní, cena 71.400,- Kč vč. DPH, termín
zhotovení prací do 8 týdnů od podpisu smlouvy o dílo a Ing. Arch. Karel Chlouba, Ročov –
nabídka předána kompletní, cena 49.500,- Kč (není plátce DPH), termín zhotovení prací do 7
týdnů od podpisu smlouvy o dílo a předání podkladů. Ostatní projektanti se z účasti
v poptávkovém řízení omluvili.
- Zatupitelé schválili úpravu katastrální hranice mezi k.ú. Cítoliby, k.ú. Louny a k.ú. Zeměchy
v souvislosti s Komplexními pozemkovými úpravami k.ú. Zeměchy.
- Výstava L. Vymyslického a H. Kitové: Od 17. do 23. září 2007 se v předsálí Dělnického
domu konala výstava keramiky paní Heleny Kitové a obrazů Ladislava Vymyslického z Ústí
nad Labem. Helena Kitová, nar. v roce 1951, je absolventkou Střední průmyslové školy
chemické a pracuje jako inspektorka životního prostředí. Ladislav Vymyslický, nar. v roce
1924, je vyučený strojní zámečník, absolvent Střední průmyslové školy elektrotechnické,
jehož celoživotní povolání bylo strojvůdce parních a elektrických lokomotiv. Oba dva jsou
absolventy Lidové konzervatoře umění, pod vedením akademických malířů Lapáčka a
Bergera. Nelze opomenout, že oba dva již měli několik úspěšných výstav - Helena Kitová
s manželem letos v létě v chrámu sv. Vojtěcha v Ústí nad Labem a Ladislav Vymyslický např.
vloni u nás v Cítolibech. Letošní výstavu zahájil zpěvem a recitací soubor dětí ze Základní
školy Cítoliby pod vedením paní učitelky Mgr. Jany Poncarové.

Říjen:
- Soudní exekutor JUDr. Vladimír Plášil stanovil dražbu bývalé jídelny Osevy na den 30. 10.
2007 s nejnižším podáním 2.753.347,- Kč. Dražba však byla z důvodu požáru objektu
odložena.
- RM schválila v souladu s plánovaným rozpočtem na rok 2007 výměnu oken v hasičské
zbrojnici. Dva kusy oken do garáží budou pořízeny od fy J.Hejlík Renova-stav v hodnotě
4.000,- Kč/ks vč. DPH a montáže, na zbývajících 5 ks byly podány požadavky vyrábějícím
firmám (cenové nabídky dodalo celkem 6 firem, z nichž nejvýhodnější byla nabídka
společnosti ART okna Praha v celkové výši 29.100,- Kč vč. DPH a montáže), vchodové dveře
z dvora budou pořízeny z hypermarketu (cca 5.000,- Kč) a osazeny členy SDH, vybourání
stávajících oken a zednické práce provedou též členové SDH svépomocí.
- V týdnu od 27. 10.2007 do 4.11.2007 se v předsálí Dělnického domu konala humanitární
sbírka ošacení pro Diakonii Broumov.

Listopad:
- Ředitel LIKOR CZ s.r.o. pan Pavel Strnad seznámil radní s rozhodnutím společnosti LIKOR
CZ s.r.o. zrušit od 1.1.2008 službu likvidace komunálního odpadu prostřednictvím známek za
jeden odvoz, tzv. likorek.
- RM odsouhlasila zakoupení osvětlení vánočního stromu v celkové hodnotě 10 tisíc korun.
- Bylo převzato ozelenění cesty v k.ú. Cítoliby, které bylo realizováno v roce 2003
Pozemkovým úřadem Louny. Ozelenění v celkové účetní hodnotě 817.918,30 Kč bylo
předáno po pětileté pěstební péči. Přejímané stromy a keře byly řádně ošetřovány a jsou
v dobrém pěstebním stavu.
- Městys Cítoliby obdržel dotaci ve výši 50 tisíc Kč na zřízení kontaktního místa veřejné
správy Czech POINT, který má usnadnit komunikaci občana s úřady.

Prosinec:
- Probíhá proces sloučení MŠ Cítoliby a ZŠ Cítoliby v jednu organizaci. Na úřad byla
doručena petice „Nesouhlas s plánovaným sloučením MŠ a ZŠ v Cítolibech“ která bude
řešena v souladu s platnými Pravidly pro vyřizování petic a stížností a ve spolupráci s AK
Trkovský.
- Ředitel společnosti Colliers International s.r.o. Karel Stránský seznámil ZM se záměrem
vybudování nové průmyslové zástavby v lokalitě „na dolíku“ v průmyslové zóně Louny –
jihovýchod, nazvané AGARA, což je staré keltské jméno pro Ohři Přítomni byli též pan
Paroulek a paní Kuřitková z firmy K4, která připravuje projekt zástavby a paní Pikhartová a
Ing. Klement, kteří řeší situaci kanalizačních svodů. Pan Stránský uvedl, že tuto lokalitu
zvolili z důvodů: určení lokality v ÚPD jako zóna pro nerušící výrobu a služby a pro
průmyslovou výrobu, lokalita je dobře přístupná z komunikace R7, v Lounech je tradice
výroby a dostatečná pracovní síla.
- Zastupitelé projednali a celkem 8 hlasy pro, 3 proti, 2 se zdrželi schválili,na svém 7.
zasedání dne 14. 12. 2007, návrh na sloučení Základní školy Cítoliby, okres Louny
s Mateřskou školou Cítoliby, příspěvková organizace. Nástupnická organizace s názvem
Základní a mateřská škola Cítoliby převezme veškerá práva a povinnosti rušené příspěvkové
organizace Mateřské školy. Sloučení školských zařízení bude provedeno ke dni 1.2.2008.
Příspěvková organizace Mateřská škola Cítoliby bude k 31.1.2008 zrušena.
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CELKEM

ZŠ:
Ve školním roce 2006-2007 navštěvovalo cítolibskou základní školu celkem 59 žáků, 40
z Cítolib, 4 z Brloha, 1 žák z Hořan, 10 žáků z Líšťan, 2 žáci ze Smolnice a 2 z Loun. V první
třídě je zapsáno 14 dětí, z toho shodně 7 chlapců a 7 děvčat, třídní učitelkou je Jana
Poncarová, druhou třídu navštěvuje pod vedením tř. učitelky paní Mgr. Martiny Čechové 7
žáků z toho jen 2 dívky, ve třetím ročníku převažují dívky, kterých je 6, chlapců 5 a tř.
učitelkou je Romana Anna Novotná, čtvrtou třídu navštěvuje 13 žáků – 6 chlapců a sedm
dívek pod vedením Mgr. Jany Vurbsové a v pátém ročníku je 6 chlapců a 8 dívek a tř.
učitelkou je Iva Fixová. Neinvestiční náklady na jednoho žáka byly za prvních 6 měsíců roku
2007 2.511,86 Kč, za poslední 4 měsíce stejného roku klesly na 1.674,58 Kč. Koncem roku
2007 byl nastartován proces sloučení ZŠ Cítoliby a MŠ Cítoliby v jednu organizaci.

Oslavy 120. výročí Základní školy v Cítolibech
se staly bezesporu nejvýznamnější kulturní událostí roku. Konaly se v sobotu 19. května
2007 v budově školy, která se řadí mezi nejstarší na okrese. Akci předcházely pečlivé a
dlouhé přípravy, do kterých se zapojili všichni zaměstnanci školy a samotní žáci ve spolupráci
se zřizovatelem. V 10,00 hodin se škola otevřela pro všechny návštěvníky, kterých se sešlo
kolem pěti set! Většina se zapsala do pamětních listin. Doprovodnou akcí byla výstava prací
současných a bývalých žáků školy v chrámu sv. Jakuba v Cítolibech. V interiéru školy byly
vystaveny třídní dokumenty, fotografie a přehled letitých aktivit školy. Historii školy
návštěvníkům přiblížil pan Bohumír Roedl, ředitel lounského archivu. Po celý den se
podávalo ve školní jídelně občerstvení připravované přímo ve škole a k posezení se spolužáky
a přáteli sloužily upravené prostory školní zahrady. Odpoledne proběhlo v duchu sportovních
a zábavných soutěží. V 17,00 hod. se otevřela opona školního divadla. Do programu se
zapojili skoro všichni žáci i učitelé. Od 18,30 hodin už vyhrávala na školní zahradě country
kapela Parťáci (jejímiž členy jsou cítolibští občané Jiří Svoboda a Jana Zapletalová)

501

k poslechu a především k dobré náladě. I počasí bylo příznivě nakloněno, celý den svítilo
sluníčko, bylo nádherně. A jak akci hodnotili náhodní hosté? Například pan ředitel Roedl
velmi pozitivně hodnotil pečlivost a způsob vedení školního archivu. JUDr. Zdeňka
Moravcová sdílela podobné stanovisko, když obdivovala vzorně udržované historické
dokumenty školy. Zástupci České školní inspekce kladně hodnotily materiální vybavení
školy a každodenní pedagogickou činnost. Dále je zaujalo množství bývalých žáků, kteří se
sešli, vzájemně se vítali a jejich neobyčejnou soudržnost. Z jejich reakcí vyplynulo, že na
školu vzpomínají vesměs v dobrém a s úsměvem na tváři. Mnozí neskrývali nadšení, že měli
opět možnost vrátit se a znovu usednout do školních lavic a třeba vyjádřit i svůj letitý názor,
pozitivní nebo negativní. Celkové náklady vynaložené na zorganizování školních oslav činily
18268,- Kč, výnosy pak 18 307,- Kč. Zisk činil 39,- Kč. Velký dík za úspěšnost akce patří
především ředitelce školy Mgr. Janě Vurbsové, jejíž organizační talent a pracovitost jsou již
pověstné.

MŠ:
Cítolibskou mateřinku navštěvovalo ve školním roce 2006 – 2007 celkem 31 dětí, čímž počet
přesáhl zákonem povolený limit stanovených 20 dětí na jednu třídu a tak byla vyřízena žádost
o povolení výjimky z počtu dětí. Vzdělávání v MŠ zajišťují 3 pedagogické pracovnice (včetně
ředitelky) podle školního vzdělávacího programu „Školka plná zábavy“. Ředitelkou školky je
Alena Němcová, pedagogický sbor dále tvoří Monika Kolínková a Soňa Kurková , věkový
průměr sboru je 43,7 let. Děti se tradičně zúčastňují plaveckého výcviku, školních výletů a
velice úspěšné jsou ve sběru starého papíru.

Služeb školní jídelny využívá 103 stravovaných osob. Hospodářkou je Dana Hejzlová,
kuchařkou Ivana Kitlerová a školnicí Ilona Fousková.

Klub 6-99:

Pod patronátem Sociální komise se od února 2007 schází každé úterý od 16.30 hod v jídelně
Mateřské školy Cítoliby Klub 6-99, který je určen každému, kdo má zájem se něčemu
novému přiučit nebo ostatní něčemu naučit. Letos jsme vytvářeli výzdobu na dětský karneval,
z korálků dárečky pro maminky na vítání občánků, ze zbytků látek a vlny čarodějnice,
chobotnice a postavičky. Na velikonoce jsme si z papíru vyrobili výzdobu do oken, naučili
jsme se zdobit vajíčka pomocí vosku a vytvořili jsme si domů i květinovou výzdobu. Také
jsme malovali na hedvábí či vytvářeli šperky.

Sportovní klub:
Na začátku roku začal pracovat nový výbor ve složení:
Bláha Svatopluk
předseda
Hádek Stanislav
místopředseda (majetek SK)
Bártl Miroslav
místopředseda (stolní tenis – Sokolovna)
Hronková Lenka
ekonom
Vaic Zdeněk st.
trenéři mužstev
Novák Petr
sekretář
Vlasák Radek
správce obou hřišť
Kabylová Radka
členská základna
Bláha Svatopluk
internetové stránky
Členská základna se rozrostla na 106 členů. „A“ mužstvo skončilo na 13. místě a zachránilo
Okresní přebor, „B“ mužstvo skončilo ve své skupině na 8. místě, zato dorost vyhrál Okresní
přebor a postoupil do krajské 1. A třídy. Žáci skončili na 3. místě. Na podzim roku 2007 bylo
poprvé v historii založeno družstvo přípravky (6 – 10 let) pod vedením manželů Hronkových
a za vydatné podpory všech rodičů, kdy na zápas jela také kolona deseti aut.Činnost klubu
sponzoruje Městys Cítoliby, Ekostavby Louny, ČSTV Ln, Prochem Žatec a další menší
nadšenci. Mimo to má klub příjem z nájmu restaurací Sokolovna a Hřiště, asfaltové plochy
Autobazaru a z kulturních akcí včetně Silvestra.
V oddílu stolního tenisu hraje celkem 18 hráčů rozdělených do tří družstev. Sezóna 2006 –
2007 byla celkem úspěšná, vzhledem k tomu, že se jednalo o druhou. Oddíl A skončil na 8.
místě a oddíl B na 11. místě v Okresním přeboru 2. třídě, skupině A. V hodnocení jednotlivců
se z cítolibských nejlépe, tj. do první čtyřicítky v celém přeboru umístili Jiří Bernášek,

Miroslav Bartl, Ivan Bernášek, Pavel Menčík a Jan Krob. Tréninky se mimo hrací sezónu
konají každé pondělí od 17.00 hod v místní Sokolovně

SDH:
Výjezdová jednotka zasahovala v roce 2007 celkem u 27 případů, z toho bylo 9 požárů, 6
dopravních nehod, 3 živelné pohromy – silný vítr, 6 technických pomocí, 1 prověřovací
cvičení, 1 mimořádná událost a 1 únik nebezpečných chemických látek. Družstvo mužů se
v letošním roce zúčastnilo celkem tří soutěží v požárním sportu: 31.08.2007 Slavětín,
22.09.2007 Dobroměřice, 28.09.2007 Srbice.
Kroužek mladých hasičů má v současné době celkem 20 členů. Schůzky se konají
pravidelně každý pátek v 15 hodin a před soutěžemi 2x až 3x týdně pod vedením Víti
Varmuži. Letos v září byla zahájena činnost přípravky pro nejmenší děti, které na schůzkách
pod vedením Katky Varmužové a za přispění těch starších získávají znalosti pro mladé hasiče.
V letošním roce se mladí hasiči zúčastnili následujících akcí:
31.03.2007 Soutěž Kadaň – 10. ročník memoriálu Václava Javůrka
07.04.2007 Zájezd Úřadu městyse Cítoliby do Prahy na výstavu Lovci mamutů
21.04.2007 Soutěž Háj u Duchova
26.-27.5.07 PLAMEN 2007 II. kolo požárního sportu - Krásný Dvůr
15.06.2007 Stezka odvahy v lese na Kocandě - pořadatel OÚ Líšťany
30.06.2007 Soutěž Slavětín nad Ohří - 7. ročník memoriálu Stanislava Kučery - soutěž
v požárním útoku a štafetě na 60 m překážek.
30.06.2007 Soutěž O pohár starosty obce Líšťany v kategorii požární útok – mládež dle
pravidel hry Plamen.
28.07.2007 Soutěž Telce – oslavy 800. let založení obce - soutěž v hasičském sportu,
ukázka profesionálních hasičů, pouťové atrakce.
24.-26.8.07 Mezinárodní soutěž mladých hasičů 2007 Euroregionu Ezgebirge/Krušnohoří
v okrese Stollberg, Německo - soutěžilo se v celkem patnácti disciplínách
s tradiční i netradiční hasičskou tématikou.
31.08.2007 Soutěž Slavětín.
15.09.2007 Soutěž o putovní pohár Telce - soutěžilo se v požárním útoku a v netradičním
útoku s kolečkem.
14.10.2007 Zájezd k profesionálním hasičům na Chodov a do policejního muzea v Praze
20.10.2007 PLAMEN 2008 I. kolo požárního sportu – Libočany
26.10.2007 Drakyjáda
16.11.2007 Lampiónový průvod

V roce 2007 pořádal SDH Cítoliby tyto již tradiční akce:
Pálení čarodějnice se zúčastnilo celkem 53 dětí v kostýmech. Připraven byl pro ně tanec
kolem hranice, hod koštětem, přetahovaná, tombola a ocenění za kostýmy. Po spálení
čarodějnice si všichni přítomní mohli opéct špekáčky na ohni a posedět až do pozdních hodin.

Staročeské máje začaly jako každoročně nácvikem staročeské besedy každou neděli již
března 2007. 12. května ve 13 hodin začal krojovaný průvod obcí. K tanci bylo vyzváno
celkem 59 svobodných děvčat. Hudba pana Plecháče zahrála nejstarší občance Martě
Musckové (95 let) a nejmladšímu občánkovi Lukáši Veselému (1 měsíc). Po sedmnácté
hodině pod Májí u hasičské zbrojnice zatancovalo celkem 12 párů Staročeskou besedu, mezi
nimi byly i čtyři páry dětí z kroužku mladých hasičů.

Ve spolupráci s SK Cítoliby a ÚM Cítoliby připravili hasiči program Dětského dne, který se
konal v areálu nového hřiště. Pro děti bylo připraveno dvacet soutěží, za jejichž splnění
obdržely dárkový balíček – soutěže absolvovalo celkem 125 dětí nejen z Cítolib. Kromě
soutěží bylo pro děti zajištěno občerstvení, projížďky na ponících, v traktorech místního
zemědělce a vojenském jeepu, stříkání z vodního děla hasičského auta a kynologická ukázka
se dvěma psy.

V III. Ročníku Memoriálu Zdeňka Havla, v kategorii mužů soutěžilo celkem osm družstev,
putovní pohár v letošním ročníku získal Jimlín s výsledným časem 45,2 vteřiny. Kategorie
žen nebyla zastoupena. Na závěr soutěže předvedli mladí hasiči ukázku netradičního
požárního útoku. Večer bylo připraveno nejen pro účastníky memoriálu posezení s hudbou a
občerstvením.
Poprázdninového setkání při Kreslení zážitků z prázdnin se zúčastnilo celkem 65 dětí, které
na silnici u hasičské zbrojnice kreslilo křídami své zážitky z prázdnin za které byly odměněni
dárkovými balíčky.

Drakyjády se zúčastnili nejen členové kroužku mladých hasičů a přípravky, ale i další děti a
dospělí z Cítolib. Počasí přálo dobrému letu draků a pro zahřátí byl připraven čaj.

Lampiónový průvod se už pomalu stává tradicí zpříjemňující podzim. Tak jako
v loňském roce, i letos na cestu svítily nejen lampióny, ale i rozzářené oči dětí.

Knihovna:
K 31. 12. 2007 měla MLK Cítoliby 61 registrovaných čtenářů, z toho 28 do 15 let. Knihovna
evidovala 897 návštěv při kterých bylo vypůjčeno 2720 knih, z toho 457 svazků naučné a
888 svazků krásné literatury pro dospělé, 522 x byla zastoupena naučná literatura pro děti a
853 x krásná literatura pro děti. Stav knihovního fondu ke konci roku činil 3306 svazků.
Fond knihovny se v tomto roce rozrostl o 102 svazků – 66 beletrie a 36 naučné literatury.
Pod vedením knihovnice paní Růženky Horákové rozvíjejí mladí čtenáři i výtvarný talent a
zapojují se do různých soutěží. Otevřeno je každý čtvrtek od 15 do 18 hodin.
.

Nadační fond K. B. Kopřivy:
Nadační fond Karla Blažeje Kopřivy pořádal v roce 2007 několik akcí:
- 19. září uspořádal pro posluchače Univerzity třetího věku při Městské knihovně Louny
v malém sále Dělnického domu přednášku na téma Cítoliby – perla baroka. Její součástí byla
historie obce, umělecká díla v kostele sv. Jakuba většího včetně jeho historie, prohlídka návsi
s výkladem církevních legend. Velká pozornost byla věnována oběma sloupům Nejsvětější
Trojice na návsi.

- 7. října (v neděli) Nadační fond zastoupen panem Bártou ve spolupráci s místní knihovnicí
paní Horákovou uspořádali pro úředníky Městského úřadu Louny hodinovou přednášku o
historii obce (pí Horáková). Součástí přednášky byla prohlídka památek v kostele sv. Jakuba
Většího a procházka po památkách na návsi, což zajistil pan Bárta.
- Ve dnech 8. a 9. prosince se v kostele uskutečnila výstava betlémů manželů Poncarových
z Loun. Vystaveno bylo 214 betlémů jejichž krásu obdivovalo 351 návštěvníků z blízkého i
vzdáleného okolí.

- 13. prosince uspořádal Nadační fond ve spolupráci s MLK besedu s dětmi na téma Vánoční
příběh. Zúčastnilo se jí 15 dětí, z toho i několik romských. Příběh obsahoval cestu tesaře
Josefa z Nazareta do Betléma, narození Ježíše, obavy Heroda Velikého o zbavení moci
Ježíšem a povraždění chlapců do 3let věku. Jednotlivé části vánočního příběhu byly zpestřeny
odpovídajícími koledami.
- 26. prosince se od 18.30 v cítolibském kostele sv. Jakuba Většího konal koncert Ročovského
smíšeného pěveckého sboru, který zazpíval české i evropské koledy, jimiž potěšil kolem
osmdesáti posluchačů.

Kultura v obci
15.1.2007 Zájezd do Mosteckého divadla na představení Poprask na laguně
24.2.2007 Dětský karneval v místní Sokolovně
12.3.2007 Zájezd do Mosteckého divadla na představení Sladké tajemství
7.4.2007 Zájezd do Národního muzea v Praze na výstavu Lovci mamutů
14.4.2007 Vítání občánků narozených od února 2006 do dubna 2007
28.4.2007 Zájezd do Divadla Radka Brzobohatého v Praze na představení Milovat k smrti
30.4.2007 Pálení čarodějnice u hasičské zbrojnice
12.5.2007 Staročeské máje
19.5.2007 Oslavy 120. výročí Základní školy
2.6.2007 Dětský den na novém hřišti
9.6.2007 Výlet do Bečova nad Teplou (relikviář sv. Maura) a kláštera v Teplé
18. a 19.8.2007 Fotbalový turnaj O pohár starosty obce – žáci a dorost
27. a 29.8.2007 Cítolibská pouť sv. Jakuba
28.8.2007 Musica da Chiesa – koncert v kostele sv. Jakuba St.
1.9.2007 Kreslení zážitků z prázdnin před hasičskou zbrojnicí
15.9.2007 IV. ročník Memoriálu Zdeňka Havla v požárním sportu
17. – 23. 9. 2007 Výstava obrazů L. Vymyslického a keramiky Heleny Kitové
19.09.2007 Zájezd do Litoměřic na Zahradu Čech
11.10.2007 Zájezd do Mosteckého divadla na představení Zkrocení zlé ženy
26.10.2007 Drakyjáda
16.11.2007 Lampiónový průvod
24.11.2007 Předvánoční posezení v předsálí DD
2.12.2007 Rozsvěcení vánočního stromu
3.12.2007 Zájezd do Mosteckého divadla na představení Ondina
20.12.2007 Vánoční besídka a trhy u ZŠ

Dětský karneval

Vítání občánků

Výlet do Bečova a kláštera v Teplé

