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Kronika 2009
Dění v obci:
Leden:
- Byla dokončena stavební část rekonstrukce předzahrádek cítolibského zámku. Dílo bylo řádně
předáno. Celková cena díla 338 300,- Kč.

- RM se seznámila s dokumentem Závěrečné vyhodnocení akce „Obnova zahrady u Dělnického
domu“ – dotační titul od MMR ČR. Dle tohoto vyhodnocení, nebylo zjištěno porušení podmínek
poskytnutí dotace, termíny akce i výše vlastních prostředků byly dodrženy.

Únor:
- RM rozhodla zakoupit radar RD – 280 včetně napájecího zdroje za celkovou cenu 64.236,- Kč od
firmy HIT Hofman s. r.o..
- RM posoudila nabídky tří firem a vybrala drtič KDO 90/GX 390 od firmy J. Mikuláštík, Třeboň
za 83.181,- Kč vč. DPH.
- RM odsouhlasila rozsah a cenu stavebních úprav týkajících se vytvoření kanceláře pro romskou
terénní pracovnici z bývalého archivu pošty.
- RM schválila nákup plastových sběratelských karet Klubu českých turistů s motivem Cítolib
v rozsahu 200 ks za cenu 4.000,- Kč.
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Březen:
- RM byla seznámena s vyjádřením firmy Veskom spol. s.r.o. na neuznání reklamace funkčnosti
tepelného čerpadla v MŠ Cítoliby.
- Starosta městyse zahájil jednání s majiteli pozemků, kterých se přímo dotýká zamýšlené propojení
ulice Na Aleji s panelovou cestou. Předběžně proti záměru není žádný z majitelů, každý však
preferuje jinou možnost předání dotčených pozemků městysu (odprodej části nebo celého pozemku,
výměna). Rada pověřila starostu zjištěním podrobnějších informací, jako rozlohy a ceny pozemků,
které chtějí majitelé prodat a dále návrhy pozemků určených k výměně.
- Pan Michal Bartl předložil RM žádost o pronájem části pozemku parcelní číslo 753/1 ve
vlastnictví městyse před č. p. 13 a 18 (Bemela a antik) o rozměru 12m x 2 za účelem vystavení
prodávaného zboží – čtyřkolek. V souvislosti se žádostí byla řešena stížnost sousedů na hluk,
prašnost a potíže s parkováním.

Duben:
- Zasedání RM se zúčastnil zástupce společnosti FARM Cítoliby s.r.o. pan Krčil, který radním
předložil zastavovací studii celkem 93 rodinnými domy v oblasti za silážní jámou na pozemcích
společnosti určených územním plánem k bytové zástavbě. Architekt byl radními upozorněn na
skutečnosti a podmínky ze strany městyse vyplývající z velikosti plánované lokality, jako např.
nutnost vhodného řešení odvodu dešťových vod, šířky komunikací, likvidace silážní jámy,
vybudování odpočinkové zóny a dětského hřiště, komunikační napojení, parkovací místa pro
návštěvníky, místa pro kontejnery na tříděný odpad a veřejné osvětlení. Zástupce společnosti dále
prezentoval záměr vybudování fotovoltaické elektrárny v lokalitě za hřbitovem na pozemcích
společnosti určených územním plánem k nerušící výrobě a službám. Společnost nabídla vybudování
dětského víceúčelového sportoviště a hřiště pro veřejnost v lokalitě předpokládané stavby.
- Byl zaslán reklamační dopis firmě Kreuzmann ze Žatce na uplatnění záruky na fasádu Dělnického
domu. Proběhla schůzka za účasti majitele firmy pana Kreuzmanna a zástupce městyse ve věcech
stavebních pana Kopty. Reklamace fasády nebyla po zvážení všech okolností uznána, ale byla
uznána reklamace vstupních dveří do velkého sálu.

- Společnost Agrolesprojekt Teplice s.r.o. předložila na základě osobní návštěvy městyse cenovou
nabídku na dendrologické posouzení cca 18 vybraných exemplářů starších stromů na Tyršově
náměstí v Cítolibech za celkovou cenu 7.865,- Kč vč. DPH. Součástí posudku je i návrh řešení
ošetření a orientační zákres do mapy. RM nabídku odsouhlasila.
- RM odsouhlasila bezplatnou výpůjčku pozemkové parcely p. p. č. 1183 o výměře 108 m2 v k. ú.
Cítoliby KÚÚK za účelem realizace projektu s názvem „Ústecký kraj, Louny, Rekonstrukce
v úseku I/7 – Louny, Ročov, silnice II/229“.
- Pracovníky veřejné služby a VPP bylo natřeno zábradlí při chodníku Cítoliby – Louny.
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- RM zadala obnovu památníku padlým v I. světové válce, který je umístěn v předzahrádce zámku
uměleckému štukatérovi Robertovi Janákovi za nabídnutou cenu 33.963,- Kč vč. DPH.

- Ceník prací Úřadu městyse Cítoliby byl navýšen o položku za službu využití drtiče zeleného
odpadu s odbornou obsluhou s cenou 100,- Kč/hod.
- RM odsouhlasila zřízení pietního místa Ruského božího pole na p. p. č. 119/11v Bažantnici.

Květen:
- KÚÚK neposkytl dotaci na projekt „130. výročí povýšení obce Cítoliby na městys a
Svatojakubská cítolibská pouť“.
- RM odsouhlasila vybudování jednoho sloupu veřejného osvětlení při nové výstavbě v ulici
Škroupova, společností Elektroslužby ESL s. r.o. v předpokládané hodnotě 15 tis. Kč.
- RM odsouhlasila pořízení použitého vyprošťovacího nářadí Holmatro v ceně 100 tis. Kč pro
jednotku SDH Cítoliby.

Červen:
- 30. 6. poprvé začaly bít opravené věžní hodiny.
- Bylo zakoupeno 10 setů pivních stolů a lavic pro pořádání kulturních akcí, zároveň RM schválila
možnost jejich zapůjčení za poplatek 100,- Kč za set a den.
- Ministerstvo pro místní rozvoj poskytlo dotaci na akci Restaurování kaple sv. Apolonie.
- Zastupitelé schválili předložený návrh Smlouvy o spolupráci při zabezpečování požární ochrany v
obci Chlumčany.

Červenec:
- V MŠ probíhala v době prázdnin rekonstrukce vnitřního zařízení budovy, která se skládala z oprav
vnitřních omítek v přízemí školní budovy, oprav nevyhovujícího sociálního zařízení, položení nové
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podlahy v přístupové chodbě z protiskluzové dlažby, rozvodů vody, vyřešení krytů na vodoměry a
vybudování sprchového koutu pro děti MŠ. MŠ byla udělená výjimka Krajskou hygienickou stanicí
v Ústí nad Labem, která dočasně povolila provoz MŠ do 31. 12. 2009. Tato rekonstrukce řešila
výjimku vytčených hygienických závad v MŠ. Stavební úpravy byly v celkové výši 155.320,- Kč a
byly provedeny firmami Petr Pukl a Roman Kasper.
- Dne 20. 7. 2009 proběhlo otevírání obálek s nabídkami podanými do výběrového řízení na
zakázku „Cítoliby, Na Plevně – rekonstrukce dešťové kanalizace a novostavba chodníků Na
Plevně“, vypsaného SVS. Zadavatel oslovil celkem 5 uchazečů a do konce lhůty pro podání nabídek
přijal 3 nabídky uchazečů. Všechny obálky s nabídkami vyhověly kontrole úplnosti nabídek. Dne
23. 7. 2009 proběhlo vyhodnocení zakázky SVS – kanalizace a chodník v ulici Na Plevně, kterého
se za Městys Cítoliby zúčastnili starosta Petr Jindřich a místostarosta Ing. Petr Kučera. Jako vítězná
byla vybrána cenová nabídka společnosti Vodohospodářská stavební spol. s r. o., se kterou byly dne
4. 8. 2009 sepsány smlouvy o dílo č. 200912/3 na rekonstrukci dešťové kanalizace v ulici Na
Plevně v hodnotě 1,541.332,- Kč vč. DPH a smlouva č. 200912/1 na novostavbu chodníku v ulici
Na Plevně v hodnotě 554.017,- Kč vč. DPH.

- RM na svém zasedání v červenci 2009 navrhla poskytnutí humanitární pomoci některé z obcí na
Děčínsku postižené záplavami. Po konzultaci se správcem rozpočtu bylo uvolněno 20.000,- Kč na
tuto pomoc, která byla poskytnuta formou materiálního daru (10 x stavební kolečko, 12 x hrábě, 12
x krumpáč, 12 x lopata, 12 x vidle), jenž byl osobně doručen místostarostou Ing. Kučerou a radní J.
Novákovou obci Markvartice.
- RM rozhodla, že cena pronájmu vyhrazených ploch pro parkování čtyřkolek dle žádosti a
schváleného vodorovného dopravního značení se bude řídit platnou Obecně závaznou vyhláškou č.
2/2008 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
- V návaznosti na nástup ekonomky Blanky Hejlíkové na mateřskou dovolenou proběhl dne 22. 7.
2009 pohovor se zájemci o pracovní místo. RM vybrala Miluši Brandovou z Líšťan, která nastoupí
na místo ekonomky od 1. 8. 2009.

Srpen:
- RM rozhodla o zadání zakázky na upgrade pracovního místa CzechPoint firmě ICOMPAC s.r.o.
Louny za cenu 59.513,74 Kč z důvodu nabídky techniky lépe vyhovující požadovanému využití.
Osloveno bylo celkem šest firem. RM vybírala z předložených cenových nabídek firem Tomáš
Liška – Pelito, Plzeň v celkové výši 52.329,- Kč vč. DPH a firmy ICOMPAC s.r.o. Louny
v celkové výši 59.513,74 Kč vč. DPH, ostatní nabídky nedodali. Zakoupení techniky je financováno
z dotačního titulu EU na CzechPoint. Dotace byla městysu přiznána ve výši 58.259,- Kč.
- RM vyhlásila poptávkové řízení na restaurování kaple sv. Apolonie na základě studie od odborné
restaurátorky Jitky Musilové z Čerčan. Osloveno bylo celkem 8 odborných firem. RM rozhodla o
zadání zakázky na restaurování kaple sv. Apolonie firmě Brandl s.r.o., Praha 10 za cenu 419.000,Kč vč. DPH s termínem dokončení 30. 11. 2009. Tato akce je spolufinancována z dotačního titulu
Ministerstva pro místní rozvoj.
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Září:
- RM odsouhlasila cenovou nabídku T. Menšíka na zhotovení 8 kusů rámů s výplní z pletiva, které
budou osazeny do věže kostela, aby zabránily vletu holubů a následnému nánosu jejich trusu ve
zvonici, kde jsou osazeny rozvody věžních hodin. Při možnosti využití materiálu dodaného
Městysem Cítoliby, bude cena zhotovených rámů činit max. 4.500,- Kč.
- Zadáním zpracování projektové dokumentace na opevnění koryta strouhy byl pověřen Ing. Robert
Klement za nabídnutou cenu ve výši 53.431,- Kč vč. DPH.
- RM obdržela vyjádření ŘKC, děkanství v Lounech o vlastnictví soch sv. Petra, sv. Pavla a sv.
Bernarda, nalézajících se na jižní straně areálu kostela sv. Jakuba v Cítolibech. Sochy s. Petra a sv.
Pavla jsou převezeny z Líčkova a socha sv. Bernarda z Všechlap. V 70 letech byly přemístěny na
pozemek náležející ŘKC, avšak bez jakékoli smlouvy, která by sochy převáděla do vlastnictví
církve. Není tudíž jasné, kdo je majitelem soch a kdo o sochy bude pečovat.

- RM schválila žádost o výjimku z průměrného počtu žáků ve třídě (pracovní skupině), kterou
stanovuje prováděcí předpis Vyhláška o základní škole č. 48/2005 Sb., § 4. Prováděcí předpis
stanovuje 14 žáků, do průměru chybí tři žáci. Škola si během uplynulých období vytvářela rezervu
finančních mzdových prostředků a dle předběžných odhadů nepožaduje v důsledku udělení výjimky
mimořádné navýšení svého rozpočtu pro školní rok 2009-2010.
- RM se seznámila s předloženými legislativními změnami v oblasti správy hřbitova a vydala
nařízení městyse č. 1/2009 o stanovení ceny za služby ve výši 42,- Kč/m2/rok a dále stanovila cenu
za nájem plochy ve výši 3,- Kč/m2/rok. Úhrada je možná ve třech splátkách v minimální výši
1 000,- Kč. Před stanovením cen bylo provedeno přeměření a označení jednotlivých hrobových míst
a pořízena jejich fotodokumentace. Veškerá hřbitovní agenda bude zavedena do nového softwaru.
- Zastupitelé schválili navrhovaný prodej pozemku p. č. 1183/2 o výměře 108 m2 za celkovou cenu
4.320,- Kč Ústeckému kraji v souvislosti se stavební akcí „Ústecký kraj, Louny, Rekonstrukce
v úseku I/7 – Louny – Ročov, silnice II/229“.

Říjen:
- V návaznosti na doporučení komisí a úspěšnosti projektu v letošním roce předložily Blanka
Hejlíková a Milena Bernášková RM připravenou žádost o dotaci Podprogramu A. Podpory terénní
práce 2010 od kanceláře Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity na financování nákladů
spojených s vytvořením pracovního místa terénního pracovníka pro romskou komunitu
v Cítolibech. Celkové předpokládané náklady zahrnuté do návrhu rozpočtu na rok 2010 činí 198 tis.
Kč, požadovaná dotace činí 139 tis. Kč. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o opakovanou žádost,
vypracovaly předkladatelky ve spolupráci s Květou Skopcovou Koncepci řešení romské otázky pro
rok 2010, která zahrnuje shrnutí dosavadních zkušeností, zhodnocení stávajícího stavu a plán práce
pro rok 2010. RM žádost schválila.
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Listopad:
- V souvislosti se změnou tzv. „chodníkového zákona“ bylo zakoupeno přídavného zařízení ke
stávající technice - čelní zametací kartáč a hydro sada pro přídavné zařízení v celkové výši 40. 565,Kč dle nabídky firmy Wisconsin.
- Finanční úřad v Lounech sdělil RM informaci o změně zákona 338/1992 Sb., zákona o dani
z nemovitostí a to s účinností od 1. ledna 2010. Mění se sazby daně u některých druhů nemovitostí
na dvojnásobek. Do 30. 11. 2009 je městysu novelou zákona umožněno pro rok 2010 vydat, popř.
změnit již vydanou obecně závaznou vyhlášku, v které se mohou stanovit koeficienty pro jednotlivé
druhy nemovitostí.
- Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru rozhodlo zařadit do
návrhu státního rozpočtu pro rok 2010 městys Cítoliby s návrhem na dotaci ve výši 2 000 tis. Kč na
pořízení cisternové automobilové stříkačky.
- Městys Cítoliby obdržel dotaci z projektu „Česká pošta lidem“ ve výši 70 tis. Kč za poskytnutí
reklamního prostoru na budově Dělnického domu dle smlouvy č. 033/09. Za tyto prostředky
schválila RM pořídit a zabudovat protipožární dveře v prostoru Dělnického domu mezi velkým
sálem a restaurací. Práce provede firma Radka Fořta z Cítolib.
- Dne 22. 11. 2009 byla převzata stavba „Cítoliby, Na Plevně – rekonstrukce dešťové kanalizace“.
- RM byla seznámena s nabídkami firem na zakoupení drtiče zeleného odpadu kdy původně
zakoupený byl reklamován a finanční prostředky byly vráceny na účet Městysu. RM požaduje
prověřit aktuální ceny firmy Eliet, konkrétně model PROF IV pod obj. č. MA 004010209 a firmy
CBPOINT, model BC260PTO.
- 27. 11. 2009 se uskutečnila předávací prohlídka a revize úplnosti restaurátorských prací na plášti,
štukové a malířské výzdobě, historické prejzové střeše a cihelné podlaze kaple sv. apolonie
v Cítolibech. Rekonstrukce kaple proběhla v období srpen až listopad 2009 Firmou Brandl s.r.o.,
Praha za přispění Ministerstva pro místní rozvoj v částce 293 tisíc korun a finančním nákladem
městyse Cítoliby v částce 126 tisíc korun. Celkové náklady na rekonstrukci činily 419 tisíc korun.

Prosinec:
- Zastupitelé schválili zahájení příprav pořízení nového územního plánu, který by měl být vytvořen
do konce roku 2011. Je nutné zahájit výběrové řízení na zpracovatele ÚP v lednu 2010. Ing.
Makariusová ze Stavebního úřadu v Lounech přednesla možnosti a výhody zpracování nového
územního plánu ve zkráceném období t .j. do konce roku 2011 oproti zpracování, které musí mít
každá obec ze zákona zpracován do roku 2015.
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Volby:
Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 5. a 6. června 2009
Volební komise: Hejlíková Blanka, Parkmanová Eva, Hádek Stanislav, Vlčková Hana,
Bernášková Milena, Hradcová Milena, Veselá Jaroslava, zapisovatelka – Melcrová Libuše

VÝSLEDKY VOLEB
Počet osob zapsaných do výpisu seznamu voličů celkem
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky
Volební účast
Počet platných hlasů

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.– 9.

Občanská demokratická strana
Česká strana sociálně demokratická
Komunistická strana Čech a Moravy
Suverenita
Starostové a Nezávislí – Vaše Alternativa
Věci veřejné
Evropská demokratická strana
Dělnická strana
Strana soukromníků ČR
10.-12. KDU – ČSL
Strana zelených
Nezávislí
13.– 16. SNK Evropští demokraté
Moravané
Národní strana
Volte Pravý Blok – www.cibulka.net
17.
Balbínova poetická strana
18.
Strana svobodných občanů
19.
Spojení demokraté – Sdružení nezávislých
20.
Demokratická Strana Zelených
21.
Sdružení pro republiku-Republikánská strana
22.
Libertas.cz
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790 osob
237 osob
30 %
237 osob

88 hlasů
59 hlasů
26 hlasů
15 hlasů
7 hlasů
6 hlasů
5 hlasů
4 hlasy
4 hlasy
3 hlasy
3 hlasy
3 hlasy
2 hlasy
2 hlasy
2 hlasy
2 hlasy
1 hlas
1 hlas
1 hlas
1 hlas
1 hlas
1 hlas

Pohyb a složení obyvatel:
K 31. 12. 2009 měly Cítoliby 1037 obyvatel Z toho 504 mužů a 533 žen. V obci bylo hlášeno
k pobytu také 19 cizinců. Narodilo se 13 děvčátek a 7 chlapečků. Přistěhovalo se 34 žen a 13 mužů,
takže celkový přírůstek byl 47 osob ženského a 20 mužského pohlaví. Oproti tomu zemřelo 5 žen a
3 muži, odstěhovalo se 19 žen a 14 mužů čímž Cítoliby ztratily 41 občanů. Celková bilance je
navýšení o 26 občanů. V evidenci jsme zaznamenali 6 sňatků a 3 rozvody. Nejstarší žena je
narozena v roce 1912 (Mucsková Marta) a nejstarší muž v roce 1914 (Derbák Ondřej).
Nezaměstnanost činila ke konci roku 14,41%, počet uchazečů u Úřadu práce v Lounech čítal 69
občanů.

Kriminalita:
V Cítolibech bylo v roce 2009 spácháno 17 trestných činů z nichž bylo 9 objasněno – 53%
úspěšnost a 13 přestupků z nichž bylo vyřešeno 7 – 54 %. úspěšnost. U trestných činů bylo
objasněno vloupání do restaurace, 3 případy řízení vozidla bez řidičského oprávnění, ohrožení pod
vlivem návykové látky, loupežné přepadení, maření výkonu úředního rozhodnutí, zanedbání
povinné výživy a porušování domovní svobody. Oproti tomu zůstalo bez potrestání vloupání do
vozidla, vloupání do RD, 2 odcizení vozidel, 3 vloupání do rozestavěných domů a 1 odcizení
finanční hotovosti. Z přestupků byl vyřešen požár kůlny, 3 případy fyzického napadení, zanedbání
školní docházky a dva přestupky proti občanskému soužití. Neznámí pachatelé se dopustili krádeže
registračních značek, zahoření vozidla, krádeže peněz, krádeže věcí z rozestavěného domu, rozbití
výlohy a odcizení mobilního telefonu.
Kuriózní přestupek se stal 15. 8. 2009 kolem sedmé hodiny večerní, kdy se po trati v kolejišti
pohybovali dva místní mladíci s koly. Přeslechli motorový vůz č. 8103103 z Loun do Slaného,
který řídil shodou okolností rodák z Cítolib pan Jaroslav Kříž, který začal poté, co chlapce zahlédl
brzdit. F. Štěpánkovi se povedlo kolo včas vyprostit, ovšem M. Ludvíkovi se zasekla v kolejišti
šlapka a tak motorák horské kolo přejel, čímž vznikla škoda asi za 2 tisíce korun. Na motorovém
voze byl poškozen chladič, jehož oprava vyšla na zhruba 5 tisíc korun.

Odpadové hospodářství:
Občané mají možnost vybrat si velikost nádoby a četnost svozů podle velikosti domácnosti a
způsobu vytápění. V roce 2009 bylo uzavřeno či v platnosti 350 smluv. Pro důchodce nad 70 let,
kteří žijí sami v bytě s ekologickým vytápěním, existuje výjimka – platí 400,- Kč ročně. V obci jsou
čtyři stanoviště tříděného odpadu: v ulici Postoloprtská, Chlumčanská, u Mateřské školky a u
zámku. K tříděným komoditám patří PET láhve, které se vyváží každé pondělí, papír, který je
vyvážen každé úterý a sklo u kterého probíhá svoz jedenkrát za 14 dnů v lichý pátek. V úřadovně
městyse si občané mohou zdarma vyzvednout pytle na tříděný odpad – žlutý na plasty z domácností
a oranžový na obaly tetrapack. Kontejner na zelený odpad je kromě neděle od 15-17 hodin, otevřen
ve Sběrném dvoře u Ocelokolny ještě každou středu od 17.00 – 18.00 hodin. V rámci zaplaceného
poplatku může každý občan starší 15ti let uložit ve Sběrném dvoře v Lounech 200 kg odpadu ročně.
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Romská terénní pečovatelka:
Úřad městyse získal od Úřadu vlády ČR dotaci pro Podporu terénní práce pro záležitosti romské
komunity ve výši 184 tisíc korun. V roce 2009 bylo skutečně čerpáno z dotace 115.260,- Kč,
finanční spoluúčast obce činila 34.578,- Kč (30%). Úkolem terénní pracovnice je přímá práce
s klienty, konzultace, poradenství v problematice bydlení, vzdělávání, styku s úřady, zajištění a
zprostředkování aktivního zapojení do volnočasových aktivit v městysu, zajištění účasti na vlastních
kulturních akcích a posílení uvědomování si vlastní kultury a kořenů, prevence kriminality,
zneužívání návykových látek a gamblerství. Od 2. 2. 2009 tuto činnost vykonává Květa Skopcová
z Loun na částečný pracovní úvazek (6hod.). Pro tyto účely byla v přízemí úřadu vybudována
z bývalé hovorny pošty kancelář. Úřední hodiny jsou stanoveny v pondělí a ve středu v době od
9.00 – 16.00. V ostatní dny se věnuje terénní práci. V letošním roce uspořádala pí Skopcová zájezd
do Prahy na Světový romský festival Khamoro a v prosinci Mikulášskou nadílku pro děti z romské
komunity.

Veřejná služba:
Novela zákona č. 111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi zavedla od 1 .1.2009 pro obce možnost
zřídit institut veřejné služby. Ten je určen pro občany, kteří jsou v evidenci systému pomoci v
hmotné nouzi a déle než šest měsíců pobírají dávky hmotné nouze, ale nejsou zdravotně
handicapovaní, mladší 15 let, připravující se na budoucí povolání, starobní ani invalidní důchodci.
Klient musí odpracovat minimálně 20 hodin veřejné služby, aby mohl stejnou výši příspěvku
pobírat i nadále. Osoba, která by vykonávala veřejnou službu v rozsahu alespoň 30 hodin
v kalendářním měsíci, obdrží ještě zvýšení dávky, naopak kdo nechce pracovat alespoň dvacet
hodin měsíčně, přijde o část příspěvku. Městys Cítoliby byl mezi prvními obcemi na lounsku, který
institut veřejné služby zavedl, a to již od měsíce února 2009. Do konce roku bylo uzavřeno 38
smluv s klienty nejen z Cítolib, ale i Líšťan, Loun, Chožova, Jimlína, Smolnice a Lenešic, protože
mnohé obce zatím tuto možnost nevyužívají. Klienti pracují každé úterý a odborný dozor nad nimi
má paní Růžena Barešová, která pracuje u Úřadu městyse na VPP.
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Služby a podnikání v obci:
Služby:
Pošta Cítoliby má otevřeno v pracovní dny od 8.00 – 11.15 a od 14.00 – 16.45 hodin. Vedoucí
pošty je Šárka Adamíková z Loun, která je v obci velmi oblíbená pro svou vstřícnost a ochotu a
neméně oblíbenou je i doručovatelka Emilka Kutnerová z Cítolib. Pošta kromě doručování zásilek a
prodeje cenin, losů, denního tisku a časopisů funguje i jako pobočka Poštovní spořitelny, nabízí
produkty České pojišťovny, zájemce si zde může uzavřít smlouvu o Stavebním spoření, Důchodové
pojištění, dobít kredit, vsadit Sportku či Šťastných deset, případně nakoupit drobné dárky pro své
blízké (kalendáře, knihy, hry pro děti a další). Balíky rozváží v obci Pošta Louny.

V obci funguje v budově MŠ Zdravotní středisko. Ordinační hodiny jsou v pondělí a ve středu od
13 – 15.00 hodin. V pondělí od 15.00 – 17.00 hodin navštěvuje MUDr. Weberová pacienty doma.
V ordinaci jí pomáhá sestřička Marcela Seifertová. V kartotéce má kolem šestiset pacientů nejen
z Cítolib, ale i Líšťan, Brloha, Brodce, Chlumčan a Vinařic. V průměru ošetří v Cítolibech tak 15 –
20 pacientů každý ordinační den. V ostatní dny mohou pacienti dojíždět do soukromé ordinace paní
doktorky v Lounech.

Manikérství: Provozovna funguje od roku 2006. V současné době je hlavní náplní podnikání
majitelky Alžběty Kolingerové modeláž nehtů, manikúra je žádána od zákaznic jen výjimečně.
Klientela čítá kolem padesáti stálých, věrných zákaznic, které chodí na doplnění nehtů v rozmezí tří
až čtyř týdnů. Nejpočetnější klientelu tvoří zákaznice z Cítolib,ale dojíždějí i ženy z Postoloprt,
Loun a okolí. Nejoblíbenější způsob modeláže je takzvaná permanentní francie, tj. barevný volný
okraj nehtů, nejvíce žádaná je barva bílá, ale módním hitem jsou různé barevné variace.,
V současné době jsou módní i nehty zdobené různými technikami např: razítky obtisky, ruční
kresbou, laky nebo akrylovými barvami, kamínky, glitry, třpytkami, perličkami, fóliemi, drcenými
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mušlemi, suchými květy, kytičkami a ovocem z Fimo hmoty, různými lesklými ozdobami ve tvaru
kytiček, srdíček, kostiček atd. .

Truhlárna Marst: Manželé Zbyněk a Radka Malínkovi zakoupili objekt bývalé sušárny v roce
2003. V roce 2006 přestěhovali do Cítolib výrobu ze Hříškova. Firma zaměstnává zhruba 13
zaměstnanců – truhláři, lakýrník, brusičky, údržbář, administrativa. V roce 2009 započala
rekonstrukce prostor pro nové kanceláře. Firma má zákazníky v okruhu 150 km (Kladno, Praha,
Litvínov, Chomutov). K největším letošním zakázkám patřila výroba venkovních i vnitřních dveří
pro Multifunkční a vzdělávací centrum Louny (Knihovna v č.p. 1 na Mírovém náměstí v Lounech).
Zakázka bohužel nebyla ve splatnosti uhrazena, což firmě způsobilo nemalé problémy. Truhlářství
je zaměřeno na zakázkovou výrobu, realizaci vnitřního vybavení domů (dveře, schody, kuchyně).
Roční obrat činí zhruba 5 milionů korun. Firma sponzoruje místní školská zařízení formou
drobných výrobků (lavice, běžné opravy). K budově truhlárny přiléhá krásná okrasná zahrada, která
je chloubou majitelů.

Ceps a. s.: Firma má ústředí v Jesenici u Prahy a technické středisko v Cítolibech, Skladatele
Kopřivy č. p. 170. Zabývá se servisem vysokotlakých potrubních systémů se specializací na
plynovody, produktovody a ropovody. V cítolibském středisku má soustředěnou veškerou techniku
pro svoji činnost. Je zde zaměstnáno 8 pracovníků, z toho 4 státní svářeči. Všichni pracovníci mají
osvědčení k provádění montáží a oprav plynových zařízení. Vedoucím střediska je Karel
Chroustovský. Firma působí nejen v rámci celé ČR, ale v posledních třech letech i v Belgii, Finsku,
Izraeli, Slovensku a Chorvatsku
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Obchody:
Jednota: Vedoucí Jednoty je Martina Frydrychová z Opočna. Otevírací doba je v pracovní dny od
6.30 do 11.30 a od 12.30 do 15.30 hodin, ve středu pouze do 11.00 hodin a v sobotu do 10,30
hodin. Obchod nabízí kromě potravin také drogerii, průmyslové a sezónní zboží z měsíčního letáku.
Koncem roku 2009 se v obchodě prodával chléb (1200g) za 26,- Kč, rohlík za 2,20 Kč, houska 2,40
Kč, trvanlivé mléko za 12,90 Kč a máslo za 26,- Kč. Průměrná tržba je 200 tisíc Kč měsíčně.

Da Rozcestí: Lounská ulice č.p. 89, majitelka Soňa Hrindová obchod provozuje od dubna roku
2000. Prodej potravin, lahůdek, dortů, drogerie, novin, piva a dobíjení mobilních telefonů.
V obchůdku jí vypomáhá Viera Burešová. Měsíční obrat zhruba okolo 140 tisíc. Otevírací doba od
7.00 – 17.00, v sobotu od 7.00 – 11.30. V roce 2009 ještě fungoval nedělní prodej, ten byl však pro
malé tržby koncem roku zrušen. Taktéž byl od 1. 10. 2009 zrušen i prodej kopečkové zmrzliny.
Koncem roku 2009 se prodával chléb za 29,50 Kč, rohlík za 2,50 Kč, houska za 3,- Kč, trvanlivé
mléko za 15,50 Kč a máslo za 26,90 Kč.
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Prima Karlovy Vary, pobočka Cítoliby: velkoobchod s masem a uzeninami působí v obci od
roku 2001 pod vedením Marie Křížkové, jako prodavačka působí Jiřina Vohánková a rozvoz
zajišťuje Tomáš Křížek. Do října roku 2009 zaměstnávala Prima i řezníka Jaroslava Staiera, ale
místo bylo v rámci snižování stavu zrušeno. Obchod je určen především živnostníkům, ale mohou
zde nakupovat i běžní občané. Měsíční obrat se pohybuje mezi 750 – 800 tisíci Kč. Vybrané ceny
roku 2009 – bůček 71,50 Kč, vepřová kýta 108,- Kč, vepřová plec 99,- Kč, Hovězí zadní 187,- Kč,
Hovězí přední 154,- Kč, výrobní salám 53,- Kč, Gothaj 84,- Kč, Vysočina 119,- Kč a Matesy
(1/2kg) 60,50 Kč.

L + D Matějovský: okénkový prodej funguje od roku 1996. Otevřeno je denně od 7.00 – 19.00
hodin na zazvonění. V nabídce je kolem 12ti druhů piv, 70ti druhů cigaret, dále cukrovinky, limo,
mražené zboží (nanuky, ryby, kuřecí maso) a konzervy pro psy a kočky. V roce 2009 se prodávalo
např. pivo Braník za 7,50 Kč, Gambrinus za 11,- Kč, Louny za 8,- Kč a Plzeň za 23,- Kč. Roční
obrat firmy činí kolem jednoho milionu korun.

Elektroslužby ESL s.r.o.: rodinná firma manželů Makariusových vznikla v roce 2005, jako
pokračovatelka firmy Elektro Raška z roku 1991. Sídlo i prodejna jsou v RD č.p. 361 v Havlíčkově
ulici v Cítolibech. Kromě majitelů a syna Tomáše, který zpracovává nabídky, má firma čtyři
zaměstnance. Hlavní činností jsou montáže elektrické instalace, dále prodej elektromateriálu,
opravy el. instalace, hromosvody, rekonstrukce a revize do 1000V. Obchod funguje jako
velkoobchod i maloobchod a kromě prodeje elektromateriálu nabízí i sortiment papírnictví. Největší
zakázkou v roce 2009 byla elektroinstalace v 56 RD v satelitním městečku v Uhříněvsi, k dalším
význačným projektům patřilo osvětlení přechodů u Polikliniky v Lounech a spolupráce s firmou
Ekostavby Louny na Multifunkčním domě na Vrchlického náměstí v Lounech. Firma též spravuje
veřejné osvětlení v našem městysu. Své zákazníky si Elektroslužby ESL našli nejen na Lounsku, ale
i třeba Podbořansku, Chomutovsku a v letošním roce převážně v Praze a okolí
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Duglas: firma oslavila v letošním roce 10 let působnosti v Cítolibech. V současné době má pan
Luboš Gebelt provozovnu ve svém RD v Chlumčanské ulici. Otevírací doba je v pracovní dny od
8.30 do 12.00 a od 13.00 do 17.00 hodin. Roční obrat firmy je zhruba 5 milionu korun. Zabývá se
prodejem malé stavební mechanizace a manipulační techniky, okrajově i zahradní technikou a
prodejem elektrického ručního nářadí.

AudioVes: firma pana Pavla Veselého, zabývající se prodejem a montáží zabezpečení, auto hifi,
satelitního vyhledávání, GPS navigací, zámku řazení, handsfree a imobilizérů do automobilů,
funguje v obci od roku 2001. Provozní doba je v pracovní dny od 9.00 – 17.00 hodin nebo na
zavolání. Klientelu tvoří zákazníci z Lounska až po Prahu. Roční obrat firmy je zhruba 1,5 milionu
korun. Firma též provozuje E- shop na adrese www.audioves.cz. V nabídce jsou hifi - autorádia,
autoreproduktory - autozesilovače – autoalarmy – navigace i bazarové zboží.
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Hudebniny: otevřel majitel pan Pavel Plecháč v ulici Máchova č.p. 199 v září roku 2002. Prodejna
má otevřeno v pracovní dny od 9.00 – 12.00 a od 13.00 – 17.00 hodin, v sobotu od 9.00 – 12.00
hodin. Nabízí hudební nástroje světových i tuzemských značek, světelnou a zvukovou techniku pro
malé i velké prostory a v doplňkovém prodeji zpěvníky a hudební literaturu. V roce 2009 se
nejméně prodávaly dechové nástroje, nejvíce kytary, bicí soupravy a klávesy. Nabídka je široká,
například kytaru si vybere začínající hudebník již od devítisetkorun, zatímco náročný zákazník má
možnost pořídit si luxusní model za 150 tisíc. Obdobný cenový rozptyl je například i u bicích
souprav – rozmezí od sedmi do třistatisíc. Spádová oblast zahrnuje nejenom Ústecký kraj (ve
kterém je obchod svoji prodejní plochou největší), ale své zákazníky si našel i v Praze, Kladně či
Slaném. Majitel má zřízen i E-shop, v prodejnosti však vede kamenný obchod. Pan Plecháč si jako
bubeník občas rád zahraje s regionálními kapelami.

Lovecké a rybářské potřeby: Pan Jaroslav Ságl otevřel svůj kamenný obchod v Cítolibech č.p. 30
v červenci roku 2009, zároveň s tím byl 21. 7. 2009 spuštěn i internetový obchod www.lov-sagl.cz.
Nabízí oblečení, obuv, dárkové předměty, rybářské pruty, návnady pro ryby a další zboží pro rybáře
a myslivce. Otevírací doba je v pracovní dny od 9.00 – 12.00 a od 13.00 – 17.00 hodin, v sobotu od
8.00 – 12.00. hodin. V zimním období se více prodává zboží pro myslivce, od jara převládá
rybářský sortiment. Jelikož se jedná o specializovaný obchod zákazníci dojíždějí ze širokého okolí
např. z Teplic, Bíliny, Liberce. Firma se všemožně snaží svým zákazníkům vyjít vstříc, je například
schopna zajistit i oděvy v nadměrných velikostech, velký důraz je kladen i na propagaci.

ATV Rakovník – pobočka Cítoliby: Skladatele Kopřivy č.p. 13 a 18, majitel Michal Bartl.
Prodejna byla otevřena v říjnu roku 2008 ve dvou objektech – č.p. 13 (bývalá Bemela) a č.p. 18
(bývalý Antik). V sortimentu má motorky (50cm3 – 250cm3), minibike, čtyřkolky – i dětské
varianty, (50cm3 – 700cm3) trojkolky (250cm3), skútry, buggy, doplňky, přilby, oleje, kosmetiku a
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náhradní díly. Servis a garanční prohlídky zajišťuje Martin Knorr. Pobočka má otevřeno od pondělí
do pátku od 10.00 – 18.00 hodin, v sobotu od 9.00 do 12.00 hodin. V roce 2009 fungovala prodejna
zároveň i jako půjčovna čtyřkolek – dětské 300,- Kč/hodinu, pro dospělé 1.500,- Kč/den a nabízela
kolem 100 druhů vozidel 15ti značek. Nejprodávanějším modelem roku 2009 se stala čtyřkolka
Shineray za 42.900,- Kč, kterých se prodalo na čtyři desítky. Firma je schopna zajistit dovoz zboží
zákazníkům.

Zahradnictví Honka: Firma funguje v Cítolibech, Tyršovo náměstí č.p. 54 od března roku 2005.
Majitelem je Oldřich Honka, kterému ve firmě pomáhá syn. Specializuje se na zakládání a údržbu
okrasné zeleně. Zaměstnává 7 – 12 pracovníků, dle sezóny. Největší zakázkou v roce 2009 byla
výsadba zeleně v průmyslové zóně Louny jihovýchod. Mechanizace: traktory, samochodné
sekačky, postřikovače, užitková auta.
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Zahrada Cítoliby: Zahradnictví pana Karla Vedrala v č.p. 41 (Límův statek) je v provozu od roku
2008. Je zaměřené především na balkonové rostliny, okrasné keře, květiny a sadbu zeleniny.
Otevřeno má od velikonoc do vánoc denně kromě neděle od 9.00 – 18.00 hodin. Zákazníci z Loun a
okolí mají největší zájem o balkonové a truhlíkové květiny, na přání osází donesené nádoby. Roční
obrat firmy je kolem 700,- tisíc. Ceny vybraných rostlin v roce 2009: Muškát jednoduchý 7,- Kč,
plnokvětý 25,- Kč, petunie 10,- Kč, voskovky 9,- Kč, macešky 8,- Kč.

Synottip: Pobočka sázkové kanceláře, kterou provozuje pan Oldřich Arnold v Cítolibech v č.p. 25
od roku 2005. Hlavním předmětem její činnosti jsou kursové sázky, především na sportovní
události či události veřejného zájmu. Otevírací doba je denně od 9.00 do 20.00 hodin, o obsluhu se
dělí paní Jitka Klakurková a Anna Plachá. Zákazníci nejvíce sází na fotbal, hokej a tenis – dle
sezóny a probíhajících soutěží. Dále jsou v provozovně umístěné dva výherní hrací automaty a je
zde doplňkový prodej cukrovinek a cigaret.
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Pohostinství:
Hostinec Da Rychtě, č.p. 30: Pohostinské služby provozují manželé Soňa a František Havlovi
z Želenic u Mostu v hostinci Na Rychtě od března roku 2009. V objektu mají i pronajatý byt.
Otevřeno mají denně od 11.00 do 23.00. V pátek a v sobotu se obvykle otevírací doba protáhne do
jedné až druhé hodiny, dle návštěvnosti. Pan František vaří denně 4 – 5 jídel, převážně České
kuchyně a jeden druh polévky v cenové relaci od 55,- Kč (Svíčková 63,- Kč, řízek s bramborem
70,- Kč). Pro stálé odběratele činí cena oběda včetně polévky 55,- Kč. Měsíčně se vytočí zhruba 42
sudů piv. Hostinec nabízí Rohozec 10°a Braník 10° za 17,- Kč velké a 10,- Kč malé pivo.
V nabídce je dále studená kuchyně (např. utopenec za 20,- Kč, hermelín za 35,- Kč), cukrovinky a
v létě nanuky. Součástí provozovny je i herna s VHP a návštěvníci si mohou zahrát stolní fotbal.

Hostinec Dělnický dům: Zeměšská 219, provozovnu má v pronájmu od Úřadu městyse firma
Drinks Union. Do června roku 2009 obsluhoval v hostinci pan Michal Fišer, od července Renata
Postlová, které vypomáhá dcera Blanka. V letním období se vytočí tak 40 – 45 sudů piva měsíčně,
v zimním zhruba o deset méně. Půllitr piva Březňák 10°se prodává za 16,- Kč, třetinka za 10,- Kč, o
zábavách vzroste cena na 20,- Kč. Hostinec nabízí teplou (polotovary) i studenou kuchyni,
cukrovinky, nanuky (např. hranolky se smaženým sýrem za 75,- Kč). Hosté si mohou zahrát šipky
či poslechnout Jukebox. Měsíční obrat činí zhruba 50 tisíc korun. V letních měsících je využívána
terasa ke grilování a maminky s malými dětmi navštěvují zahradu Dělnického domu s hracím
koutkem pro děti. Po celý rok jsou pořádány zábavy, abiturientské srazy, oslavy narozenin a jiné
akce (Silvestr, Travesti show atd.).
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Hostinec Sport: v budově Sokolovny, vedoucí Kateřina Nedbalová, otevřeno v zimě každý den od
14.00 – 24.00 hodin, v letním období bývá v sobotu zavřeno. Měsíčně se vytočí zhruba 35 – 40
sudů piva – Louny a Březňák, půllitr za 16,- Kč, třetinka za 10,- Kč. Hostinec dále nabízí studenou
kuchyni, brambůrky a cukrovinky.

Klubovna Da Hřišti: funguje jako klubovna sportovního klubu Cítoliby, otevřeno má během
tréninků a zápasů. V letním období v pátek a v sobotu. O správcovství se dělí Jiřina Brindlerová a
Jaroslav Hajský. Točí se Březňák a Louny, velké pivo za 16,- Kč a malé za 10,- Kč. Během roku
2009 se pivo dvakrát zdražovalo. V nabídce jsou dále cukrovinky, limo, nanuky a slané pečivo.

Zemědělství:
- Drobným SHR je Václav Ekrt, který hospodaří na 15, 7 ha, kde pěstuje na 0,50 ha brambory, 0,20
vojtěšku, 2 ha řepu a 13 ha pšenici a ječmen.
- V Cítolibech jsou tři chovatelé včel: Václav Kryl měl v roce 2009 čtyři včelstva s výnosem 210 kg
medu. Pan Josef Soukup stočil od tří včelstev 70 kg medu a pan Oldřich Vašata od sedmi včelstev
oslabených nemocemi pouze 8 kg medu.
- K nejvýznačnějším Soukromě hospodařícím rolníkům v obci jednoznačně patří otec a syn - Josef
a Martin Keprtovi, Cítoliby č.p. 26. Společně obdělávají 560 ha polí, z toho 300 ha v katastrálním
území Cítoliby. Vlastní 144 ha polností – 97ha v Cítolibech, ostatní pozemky mají pronajaté.
Technika je zaměřená na bezorebný systém obdělávání. K technickému zázemí patří čtyři traktory
(dva John Deere, dva Same), dva kombajny na sklizeň, dva postřikovače, sečka a podmítač. V roce
2009 nakoupili formou leasingu jeden traktor (John Deere – cena kolem 1,5 milionu) a jeden
postřikovač (cena kolem 800 tisíc Kč). Zaměstnávají pět pracovníků – agronomku paní Irenu
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Škodovou, účetní Táňu Varmužovou a tři traktoristy. V roce 2009 pěstovali pšenici ozimou na 320
ha (výnos 5,6 t/ha), řepku ozimou na 200 ha (výnos 3,1 t/ha) a na 70 ha ječmen (výnos 4,8 t/ha).
Tuna pšenice se prodávala za 3.400,- Kč. Vypěstované plodiny ze statku Keprtových odebírala
firma Proteco Praha, Mlýn Pátek a drobní odběratelé z okolí. Zemědělci pobírali dotace na plochu
zemědělské půdy od Ministerstva zemědělství z fondů Evropské unie. Celkově byl rok 2009
hodnocen jako úspěšný. Srážky – 220 mm za vegetační období.

Počasí:
V lednu padal první sníh 4. 1. 2009, následující den napadly 4 cm sněhu a souvislá pokrývka
vydržela až do 18. ledna. Měsíční úhrn srážek činil 12 mm,
V únoru padal sníh 1.,10.,12., 13,, 15,, 16., 20 a 22. v rozmezí 1 – 3 cm, ale sněhová pokrývka
většinou nevydržela do druhého dne. Měsíční úhrn srážek – 10,6 mm.
Březen bez sněžení, 5. 3. výraznější déšť, koncem měsíce již krásné teplé dny. Srážky 34 mm.
Duben teplý, deštivo 17. a 29. 4, 23. 4. déšť se sněhovými krupkami. Úhrn srážek 25,7 mm.
V květnu byl měsíční úhrn srážek 97,9 mm Silně pršelo 11. 5. – 24,5mm a 26.5. – 38 mm, dále 21.
a 22. 5. 2009.
Červen – bouřky ve dnech 9., 25. a 30. 6. 2009. Srážky 80,1 mm – silný déšť 15. 5. (18,5 mm) a
23. 5. (10,5 mm).
V červenci napršelo 87,6 mm, výrazněji deštivo bylo 4. a 7. 7. 2009. Bouřky ve dnech 4., 17., 18.,
23. a 25. 7. 2009.
Srpen – bouřky 2., 17. a 26. 8. 2009, silný déšť 2. 8. (27,3 mm) a 26. 8. (36 mm). Měsíční úhrn
srážek 87,1 mm.
V září byl měsíční úhrn srážek 14,4 mm a v říjnu 32,1 mm.
V listopadu časté mlhy, déšť 6. a 22. 11., srážky celkem 42,9 mm.
První sníh napadl 13. prosince, ale ihned roztál. 17. 12.2009 napadlo 6,5 cm sněhu a pokrývka
vydržela až do Štědrého dne. 29. 12. napadl nový sníh, který vydržel do konce roku 2009. Měsíční
úhrn srážek byl 65,2 mm.

ZŠ:
Zaměstnanci ZŠ: Mgr. Jana Vurbsová – ředitelka školy
Mgr. Martina Čechová – zástupce ředitelky školy
Mgr. Zdeňka Nekolová – učitelka, speciální pedagog
Marcela Honsová – učitelka
Petra Farkašová – učitelka s částečným úvazkem
Asistentky:
Radka Plachá – asistentka pro žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí
Petra Farkašová – asistentka pedagoga pro tělesně a zdravotně postiženého žáka
Školní družina: Monika Prošková: – vychovatelka
Ost. zaměstnanci: Ladislava Huláková - školnice ZŠ, Ivan Pokorný – sezónní topič.
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V první třídě je sedm žáků – čtyři chlapci a tři dívky, čtyři žáci jsou z Loun, po jednom z Líšťan,
Cítolib a Smolnice. Třídní učitelkou je Mgr. Zdeňka Nekolová.
Druhý ročník navštěvuje devět žáků ve složení čtyři chlapci a pět dívek, pět žáčků je místních, po
dvou z Loun a Líšťan. Třídní učitelkou je Petra Farkašová.
Ve třetí třídě se učí pod vedením tř. učitelky Mgr. Jany Vurbsové osm žáků – sedm chlapců a jedna
dívka. Sedm žáků je z Cítolib a jeden z Líšťan.
Čtvrtou třídu navštěvuje osm žáku ve složení šest chlapců a dvě dívky, pět žáků je z Loun, dva
z Cítolib a jeden z Vinařic. Třídní učitelkou je Mgr. Martina Čechová.
V pátém ročníku jsou 4 dívky a sedm chlapců, tedy celkem 11 žáků z nichž osm je z Cítolib, dva
z Loun a jeden z Líšťan. Třídní učitelkou je Marcela Honsová.
Při zahájení školního roku 2008/2009 přispěl jako každoročně Městys Cítoliby tisíci korunami na
školní vybavení prvňáčků.
Škola si stanoví každý měsíc jiné výukové téma. V lednu 2009 například vyhlásila ve vzdělávacím
programu nelítostný boj proti šíření nakažlivých chorob, nesprávné výživě, obezitě, nedodržování
hygienického režimu dne, nesprávným stravovacím a stolovacím návykům. Zajímavou akcí žáků
5. ročníku byla beseda s paní farářkou ThDr. Helenou Smolovou z Církve Československo husitské,
která odrážela i současné vztahy mezi žáky, vztahy v rodině s návazností na dodržování tradic a
zvyklostí. Únorovým tématem byl Masopust a poznávání lidových tradic vesnice. Březen byl
vyhlášen jako měsíc plnění preventivního programu školy, chování v mimořádných situacích,
sledování změn v přírodě, zahájení úklidových prací na školním dvoře a okolí. Duben byl ovlivněn
ekologickými a pěstitelskými aktivitami. Upravovala se zahrada, vysazovalo se a selo na užitkové
zahrádce, pan Pokorný montoval zakoupené venkovní vybavení pro sportování a relaxaci,
rekonstruovalo se pískoviště, probíhala důkladná údržba travnatých ploch a zeleně. Významným
dnem byl 22. duben – Den Země, na škole probíhala literární soutěž, kdy žáci vytvářeli nejrůznější
přání, která byla určená naší planetě Zemi.Vzdělávací období měsíce května probíhalo ve velmi
úzké spolupráci mateřské a základní školy. Hlavním společným cílem byla příprava zahradní
slavnosti, na které bylo 22. května 2009 v areálu MŠ zprovozněno dětské dopravní hřiště. V
červnu se uskutečnil ozdravný pobyt tentokrát ve slunné Itálii v Lido Adriano.

MŠ:
Zaměstnanci MŠ: Jana Kačírková – vedoucí učitelka
Lenka Burianová – učitelka
Monika Prošková – učitelka na částečný úvazek
Waltraud Jánská – školnice MŠ
Mateřská škola měla ve školním roce 2008/2009 celkem 38 zapsaných dětí, z toho 22 chlapců a 16
dívek. Předškoláků bylo devět. Základní sazba školného činí 300,- Kč, žáci zařazení do posledního
ročníku předškolního vzdělávání školné neplatí. 27. března proběhl ZÁPIS dětí do Mateřské školy
Cítoliby, ke kterému přišlo celkem 11 dětí. V říjnu 2009 zahájily v mateřince činnost zájmové
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kroužky – výuka anglického jazyka a základy hry na flétnu. Děti i v tomto roce absolvovaly
plavecký výcvik. Navštívily ZOO v Ústí nad Labem, koňskou farmu, městskou knihovnu v
Lounech. Podílely se na programu Vítání občánků, Dýňové slavnosti, Rozsvěcení vánočního
stromu. Uspořádaly rozloučení se školáky, besídku ke Dni matek a Drakiádu. Děti společně s rodiči
pekli perníčky a vyráběli strašáky z dýní .
Největší akcí letošního roku se stala společná aktivita ZŠ a MŠ Cítoliby na vybudování dětského
dopravního hřiště, užitkové zahrádky, ohniště a pohádkové stezky v areálu Mateřské školky.
Vyvrcholením byla příprava zahradní slavnosti, na které bylo 22. května 2009 zprovozněno dětské
dopravní hřiště. Zástupce Policei ČR Radek Štefl slavnostně přestřihl pásku. Dále byla dětem
předána do užívání nově upravená zahrada, která je rozčleněna na jednotlivé části. Nově se mohou
malí zahradníčci účastnit procesu pěstování základní zeleniny, sledovat a svou asistencí přispět k
pravidelnému ošetřování a také sklizni a konzumaci společných výpěstků. Herní plocha zahrady
byla vybavena zcela novými houpačkami, skluzavkou, zahradními domečky s dětským nábytkem a
lavičkami, generální opravou prošla i obě pískoviště. Novinkou je také pohádková naučná stezka s
ukázkami rostlin a pohádkových postav. Dětem bylo předáno do používání šest zcela nových
koloběžek a tříkolek, soubor dopravních značek a semafory pro chodce. Zřizovatel, Městys Cítoliby
zakoupil kolekci dětských ochranných přileb na kola a Sbor dobrovolných hasičů Cítoliby kromě
své pomoci při organizaci slavnosti zakoupil dětem také jednu koloběžku, celou červenou s logem
SHD. Na kulturním programu Zahradní slavnosti se podílely rovným dílem děti ze ZŠ a MŠ, dále
taneční kroužek ze ZŠ Louny, Přemyslovců. Zpestřením bohatého občerstvení připraveného
pracovníky ZŠ byla dovednostní předváděcí akce studentů Střední hotelové školy Žatec, obor
kuchař, číšník a barman. I přes počáteční nepřízeň počasí se akce velmi zdařila.
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Sportovní klub:
Členská základna čítá 121 členů. Složení výboru zůstalo v roce 2009 v nezměněné podobě. Výbor
se schází v sezoně pravidelně 1x týdně, mimo sezonu dle potřeby. Na jaře získal klub dotaci
z Rozvojového programu sport Ústeckého kraje ve výši 30 tisíc korun.
V zimě byli sportovci úspěšní v soutěži „O lounské pivo – Lounské sportovní volby“, kdy členové
klubu obešli iniciativně s hlasovacími lístky celou obec a podařilo se jim v prvním kole postoupit a
ve druhém získat příspěvek 100.000,- Kč. Soutěž vyhlásil pivovar Heineken – vlastník lounského
pivovaru. Semifinálové kolo se konalo v listopadu 2009, a bylo do něj pivovarem nominováno 30
regionálních sportovních klubů a zařízení, ze kterých mohli hlasující vybírat. Účastníci prvního kola
voleb měli možnost také navrhnout vlastního favorita, a tak se v semifinále nakonec utkalo celkem
53 klubů a sportovních zařízení. Do finálového kola postoupilo osm nejúspěšnějších klubů z nichž
vzešli 4 vítězové. Hlasování probíhalo pokaždé v celém okrese Louny, hlasovací lístky byly
distribuovány do všech poštovních schránek a také byly zveřejněny v tisku – v Lounském Pressu a
v žatecké a lounské mutaci Deníku. Vyplněné volební lístky mohli účastníci splňující podmínky
účasti v soutěži (věk nad 18 let) odevzdat v některé ze 73 restaurací nabízejících lounské pivo.
Volební lístky sloužily v obou kolech také jako poukázka na jedno točené pivo zdarma. Vzhledem
k tomu, že SK Cítoliby nebyl v semifinálovém kole uveden na hlasovacím lístku a postoupil pouze
na základě doporučení fanoušků, je vítězství velkým úspěchem.
Dále klub získal peníze od ČSTV na opravy a údržbu, za něž kompletně zrekonstruoval sprchy.
Byla vyrobena nová vstupní vrata a vysázeno 50 tůjí při vstupu do areálu, postaveny 2 stožáry
veřejného osvětlení, vyměněna krytina střechy nad kabinou A, zhotovena fasáda na přední straně
kabin včetně znaku SK. Též se zapískovala obě hřiště.
„A“ mužstvo skončilo ve své skupině OP na 4 místě. Nejlepším střelcem byl Patrik Zomer, který
skončil třetí v okrese. K dalším dobrým hráčům se řadili hráči Vaic, Majer, Nejedlý a Škuthán. „B“
mužstvo skončilo na 8. a Dorost na 11. místě ze 14ti mužstev, což znamená sestup do okresních
soutěží. Nejlepším výsledkem se mohlo pochlubit družstvo žáků, které vyhrálo titul „Okresní
přeborník a tím postup do kraje, který se, bohužel, pro nedostatek hráčů nemohl uskutečnit. Velkou
radostí je pro klub „Přípravka“ a aktivní přístup rodičů malých fotbalistů, kteří v hojném počtu
doprovázejí své ratolesti na utkání. Předseda klubu S. Bláha se zúčastnil aktivu OFS v Libočanech
spojeném s rozlosováním na kterém byl SK Cítoliby dáván za příklad v práci s mládeží. Slova
chvály patří především trenérům Hronkovým, Vaicovi, Janouškovi, Jochovi a Štajncovi, kteří
vlastní trenérskou licenci.
Sportovci uspořádali v Sokolovně čtyři zábavy, včetně Silvestrovské, v červnu Dětský den a v srpnu
tradiční Memoriál V. Karbana (žáci) a turnaj O pohár starosty obce (dorost).

Oddíl stolního tenisu měl v roce 2009 (sezóna 2008 – 2009) čtyři družstva - oddíl A pod vedením
Miroslava Bartla, oddíl B, který vedl Martin Knor, oddíl C s vedoucím Jaromírem Makariusem a
oddíl D pod vedením Svatopluka Bláhy. Členská základna čítá 22 členů nejenom z Cítolib, ale i
Ročova, Loun a Pochválova. Družstvo A v letošní sezoně skončilo na devátém místě v Okresním
přeboru 1 (5 výher, 4 remízy a 13 proher). Družstvo B vyhrálo Okresní přebor 2 a postupuje do OP
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1 (z 24 utkání 23 výher a 1 prohra). Družstvo C obsadilo v OP 2 šesté a družstvo D 11. místo.
Nejlepším hráčem z Cítolib v Žebříčku úspěšnosti hráčů okresu Louny je s 29. místem Miroslav
Bartl, Martin Knor obsadil 37. a Václav Holý (Ln) 45. místo.

SDH:
Sbor dobrovolných hasičů Cítoliby vyjížděl v roce 2009 celkem k 50 případům – 32 x požár, 9 x
dopravní nehoda, 2 x únik nebezpečných látek do ovzduší, 1 x záchrana zvířat z výšky, 4 x
technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů a 2 x planý poplach.
Valná hromada SDH se konala 17. ledna 2009, členské schůze probíhaly každý měsíc v hasičské
zbrojnici. Poslední týden v lednu se konalo již tradiční zimní soustředění členů sboru v Koutech nad
Desnou v Jeseníkách. Ve spolupráci s Okresním sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska
v Lounech se zástupci cítolibského sboru zúčastňují pravidelných měsíčních zasedání Rady
mládeže a Výkonného výboru, čtvrtletně pak Organizačního výboru a Revizního výboru.
Družstvo mužů se 21. 6. 2009 zúčastnilo okresní soutěže v požárním sportu v Líšťanech. V V.
Ročníku Memoriálu Zdeňka Havla pořádaném 26. září 2009 soutěžilo v kategorii mužů celkem
šest družstev, putovní pohár v letošním ročníku získal Jimlín, družstva našich mužů se umístila na
3. a 5. místě. V kategorii žen soutěžilo družstvo z Dobroměřic. Na závěr memoriálu předvedli mladí
hasiči ukázku netradičního požárního útoku. Večer byl zakončen posezením s hudbou a
občerstvením
Členové sboru se stejně jako v loňském roce aktivně podíleli na přípravě a zabezpečení Oslav
Svatojakubské pouti, Maškarním pro děti, vypomáhali na řadě akcí pořádaných v našem regionu
jako například na Závodech vozíčkářů v Lounech – Memoriálu Karla Václava Raise, Závodech
vozíčkářů v Lounech – Paraplegici, Lounském letním vábení, Dětském dni v Nečichách a
Dobroměřicích. V režii sboru byly již tradiční akce: Pálení čarodějnice,
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Staročeské Máje (9. května), které začaly nácvikem Besedy již v březnu. Vyvedeno bylo 58
svobodných děvčat, kapela zahrála nejstarší občance paní Martě Mucskové a nejmladšímu
občánkovi Terezce Bartlové (1 měsíc). Po sedmnácté hodině pod Májí u hasičské zbrojnice
zatancovalo celkem 20 párů Staročeskou besedu, mezi nimi byly čtyři páry dětí z kroužku mladých
hasičů a osm párů dětí z přípravky.

Poprázdninového setkání při Kreslení zážitků z prázdnin se zúčastnilo celkem 84 dětí, které na
silnici u hasičské zbrojnice kreslily křídami své zážitky z prázdnin a do hasičského archivu
nakreslily svou představu o hasičích. Drakyády se zúčastnilo 21 cítolibských dětí.
Velmi aktivně pracuje kroužek Mladých hasičů, který trénuje každý pátek od 15ti hodin pod
vedením Víti Varmuži, Kateřiny Varmužové a Ivety Sainerové.

Dne 30. 4. 2009 byla ve spolupráci s Městysem Cítoliby a HZS Žatec podána žádost o poskytnutí
víceúčelové dotace na rok 2010 ve výši 2 miliony korun na zakoupení vozu CAS 20 T815 4x4,2.
Část peněz má již sbor přislíben a schválen od města Louny a městyse Cítoliby. Po rozhodnutí
Ministerstva vnitra obdržel Městys Cítoliby dne 10. 11. 09 dopis že je SDH Cítoliby navržen na
poskytnutí dotace vybraným obcím v rámci reprodukce požární techniky pro jednotky požární
ochrany. Z tohoto důvodu se delegace sboru ve složení Pavel Havel, Vít Varmuža, Vladimír Oliva,
Robin Bureš a starosta obce Petr Jindřich zúčastnili dne 20. 11. 2009 prezentace THP Polička v obci
Kaznějov. 17. 12. 2009 proběhla první konzultace na generálním ředitelství HZS ČR, kde byla
vysvětlena realizace dotace.
Dne 25. 6. 2009 podal starosta Městyse Cítoliby žádost o bezplatný převod vozu Lada Niva od
Krajského ředitelství policie Západočeského kraje Plzeň. Žádosti bylo vyhověno a tak bude vůz po
rekonstrukci zařazen jako RZA do majetku SDH Cítoliby. V letošním roce bylo také pořízeno
hydraulické vyprošťovací nářadí značky Holmatro – nástroj kombinovaný CT3150, agregát a
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hadice ve výši 100.000,- Kč, které bylo poprvé použito při dopravní nehodě v okrese Kladno, mezi
obcí Hořešovičky a Panenský Týnec k vyproštění osob.

Knihovna:
Místní knihovna pod vedením Růženy Horákové má otevřeno každý čtvrtek od 15.00 do 18.00
hodin. Navštěvují ji především děti z romské komunity, které zde s knihovnicí plní různé soutěže,
malují si a čtou. Knihovna je také místem setkání lidí důchodového věku, kteří si vyměňují dojmy
z přečtených knížek. Registrovaných čtenářů je 52 z toho dětí do 15 let 25. Knihovna evidovala
v roce 2009 celkem 891 návštěv, při kterých bylo vypůjčeno 2008 knih a časopisů – z toho naučná
literatura pro dospělé 409 x, krásná literatura pro dospělé 631 x, naučná literatura pro děti 315 x,
krásná literatura pro děti 270 x a časopisy 383 x. V letošním roce zakoupil Úřad městyse do
knihovny 16 knih (8 naučných a 8 beletrie) za 9.746,- Kč a předplatil 6 titulů časopisů za 5.071,- Kč
(Sluníčko, Mateřídouška, ABC, Čtyřlístek, Vlasta a Květy)

Dadační fond K. B. Kopřivy:
Nadační fond se aktivně podílel i v tomto roce na kulturním dění v obci. První akcí byla spolupráce
s vedením Severočeské filharmonie Teplice na uspořádání koncertu v kostele sv. Jakuba Většího
v Cítolibech, který se uskutečnil 20. června a byl součástí 45. Ročníku hudebního festivalu Ludwiga
van Beethovena 2009. Organizační výbor festivalu vedle sedmi severočeských měst – Teplic,
Děčína, Oseku, Chomutova, Klášterce nad Ohří, Litoměřic a Velkého Března – vybral Cítoliby,
místo s významnou hudební historií.
V Cítolibech se v rámci festivalu uskutečnil koncert s názvem Verner Collegium. Šest hudebníků
(dvoje housle, viola, kontrabas, fagot a hoboj) s příjmením Verner, jejichž předkové pocházejí ze
sousedních Líšťan, doprovázelo sopranistku paní Ludmilu Vernerovou, sólistku Státní opery Praha.
Koncertu se zúčastnilo 70 posluchačů.
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Na programu byly skladby:
Stabat mater – Giovanni Battista Pergolisi
Divertimento B dur – Michael Haydn
Aria in B „Siste ultricem dexteram“ – Karel Blažej Kopřiva
Sextet – Luigi Boccherini
Laudate Dominum, KV 339 – Wolfgang Amadeus Mozart
Sextet Es dur, op.81b – Ludwig van Beethoven
Exultate, Jubilate, KV 165 – Wolfgang Amadeus Mozart

Dne 19. října zajistil nadační fond průvodce po cítolibských památkách pro Společnost Václava
Františka Červeného z Dubče u Prahy. Účastníci zájezdu shlédli v Cítolibech Sloup Nejsvětější
Trojice a Panny Marie před zámkem, Sloup nejsvětější Trojice u rybníka na náměstí, sochy M. B.
Brauna Víry a Chronose a na závěr se seznámili s památkami v kostele sv. Jakuba Většího – obraz
Kázání sv. Jakuba Většího, oltář z dílny M. B. Brauna se Světlonoši. Pro 35 účastníků zájezdu byl
rovněž podán stručný výklad o historii a zasvěcení kostela a působení hudebních skladatelů v 18.
století.
Dne 27. listopadu byl v kostele sv. Jakuba uspořádán koncert s názvem „K poctě sv. Mikuláše“.
Herec pražských divadel, scénárista a režisér Vladimír Matějček připravil a přednesl legendu o
životě tohoto světce. Jednotlivé části textu byly proskládány varhanními skladbami barokních
mistrů v podání regenschoriho strahovských premonstrátů Vladimíra Roubala. Při poslední skladbě
prošel prostorem kostela sv. Mikuláš doprovázený šesti anděly. Odcházející posluchači byli při
východu z kostela obdarováni malými dárky. Bylo to krásné vyvrcholení neobvyklé akce, které se
zúčastnilo 80 posluchačů. Na závěr nutno podotknout, že s posledními tóny koncertu spadl
pořadatelům pořádný kámen ze srdce. Pan Matějček totiž onemocněl chřipkou a ráno v den
koncertu oznámil telefonicky, že bude muset své vystoupení zrušit. Po hledání různých variant, jak
vzniklou situaci řešit a zoufalé nabídce předsedy Nadačního fondu pana Bárty, že legendu alespoň
přečte, sebral umělec své poslední síly a do Cítolib přijel.
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Romská poradkyně ve spolupráci s městysem Cítoliby uspořádali v Dělnickém domě 3. Prosince
pro romské děti Mikulášskou nadílku, na které zástupce Nadačního fondu p. Bárta seznámil děti a
jejich rodiče s legendou o sv. Mikuláši, sv. Barboře a vzniku Vánočních svátků.

Dáboženství v obci:
Římskokatolická farnost Cítoliby
Funguje pod duchovní správou lounského děkana P. Wernera Horáka. Kostelnicí je Helena Nejedlá.
V roce 2009 se v kostele sv. Jakuba Většího v Cítolibech konaly tři mše a pokřtěny byly dvě děti.
Vánoční bohoslužba byla sloužena 24. 12. 2009 v 15.00 hodin. Kostel sloužil také ke kulturním
účelům, především pořádání koncertů. Při příležitosti poutě sv. Jakuba dne 26. 7. 2009 se koncertu
Musica da Chiesa zúčastnil litoměřický biskup Mons. Jan Baxant (* 8. října 1948 v Karlových
Varech) Před svým jmenováním biskupem v roce 2008 byl mimo jiné rektorem Arcibiskupského
kněžského semináře v Praze (1993 až 1997) a generálním vikářem českobudějovické diecéze (2003
až 2008). Jeho biskupské heslo zní „Ut videam“ (česky: „Ať vidím“).

Dáboženská obec Cítoliby
Církev Československá husitská vznikla 8. 1. 1920 v Praze. Náboženská obec v Cítolibech píše svůj
začátek od roku 1924, ve kterém ještě neměla své vlastní zázemí. K setkávání sester a bratrů
docházelo v propůjčené místnosti zámeckých prostor. K úspěšnému obratu došlo až v 70. letech 20.
století, kdy byla zakoupena budova bývalých stájí. Stáje byly upraveny k bohoslužebným účelům.
Modlitebna v ulici V Poustkách plní svou funkci dodnes. Každou neděli se zde koná pod vedením
pastorační asistentky Jany Blábolilové pobožnost a jednou v měsíci slouží farářka Helena Smolová
bohoslužbu s výsluhou Večeře Páně. Cítolibské Náboženská obec se bohužel potýká s nedostatkem
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členů. V roce 2009 měla ve svých řadách 47 občanů Cítolib. Pod cítolibskou Náboženskou obec
spadá dalších 16 obcí pod vedením pastorační asistentky Jany Blábolilové.

130. výročí povýšení Cítolib na městys a Cítolibská svatojakubská pouť
Kulturní komise Městyse Cítoliby začala již v měsíci lednu 2009 s přípravou programu Oslav 130.
výročí povýšení Cítolib na městys a Svatojakubské cítolibské pouti. V průběhu následujících
měsíců byl sestaven program, připraveny a podepsány smlouvy s účinkujícími, zajištěno zázemí pro
celou akci (toalety, občerstvení, místa k sezení apod.) a sjednány sponzorské příspěvky od firem
místních i z blízkého okolí, aby mohl být program pestřejší.
Celkové náklady akce činily 127.499,- Kč. Od sponzorů bylo vybráno 65.600,- Kč, výtěžek z VHP
určený na kulturní účely 16.564,- Kč, zisk z prodeje propagačních předmětů 3.000,- Kč a částkou
42.335,- Kč se na financování podílel Městys Cítoliby.
Program započal v pátek 24. července 2009 v 15.00 hodin v ZŠ Cítoliby, kde probíhal Křest knihy
cítolibského rodáka PhDr. Zdeňka Šestáka „Musica antiqua Citolibensis“ s podtitulem „Nouze již
odešla, velká radost jest k nám přišla“, která je vyvrcholením autorova celoživotního badatelského
díla. Při této příležitosti přednesli Emilie a Josef Filippi a Pavel Giereth skladby autorů 18. století
z archivu hraběte Jana Pachty. Na vydání publikace se finančně podíleli Městys Cítoliby, Město
Louny, Občanské sdružení Knihovna třetího tisíciletí (které PhDr. Šesták v roce 2007 daroval na
knihu licenční práva) a mecenáška, která chtěla zůstat v anonymitě. Knihu pokřtil jako první sám
autor, dále se slova ujali PhDr. Bohumír Roedl, který na knize spolupracoval, Dagmar Bahnerová,
ředitelka Městské knihovny Louny, lounský starosta Jan Kerner, lounský vikář Werner Horák a
místostarosta Cítolib Ing. Petr Kučera. Na společná studentská léta zavzpomínal i V. Valtr,
předseda Spolku rodáků a přátel města Loun. Publikaci vyrobilo nakladatelství Koniáš Plzeň,
editorem se stal Bohumír Roedl, k realizačnímu týmu patřili Věra Pokorná, Petr Kučera a Dagmar
Bahnerová. Čtenáři jistě ocení fotografie Vladislava Mirvalda.
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Od 16.30 se v kostele sv. Jakuba Většího konal reprodukovaný koncert ze současné tvorby pana
doktora Šestáka a od 18.00 se mohli zájemci setkat s autorem knihy na zahradě školy. Zájem byl
veliký a akce se protáhla do pozdních hodin. O návštěvníky se obětavě postaral kolektiv školy
v čele s paní ředitelkou Janou Vurbsovou.
Dalším místem, kde se konaly v pátek Slavnosti byla zahrada Dělnického domu, kde od 18,30
vystoupila pražská skupina Strom stínu s anti projektem Jumo a ve 20 hodin kapela Lochness.

V sobotu byl program oficiálně zahájen starostou Cítolib Petrem Jindřichem a starostou Loun
Janem Kernerem. Poté se slova ujali moderátoři Jirka Frydrych a Jarda Vápeník z divadelního
ansáblu BezeVšeho a vtáhli návštěvníky na skok do historie Cítolib. Dále se již prostorem Tyršova
náměstí rozezněla dechová hudba Oharka. Po obědě přišla řada na ukázku vojáků z doby
napoleonských válek, kteří vzdali hold padlým u nově vzniklého památného místa v Bažantnici.
Děti i dospělí se pobavili u pohádky Mrakomor a Večernice v netradičním pojetí ansáblu
BezeVšeho. Hřebem programu byla ukázka bitvy z II. Světové války, ke které bylo využito
spáleniště bývalé kuchyně Osevy. Lidé mohli v prostoru Tyršova náměstí obdivovat techniku
z klubu vojenské historie, zahřát se medovinou, vyrobit si vlastní svíčku či si ve stánku perníkářů
manželů Ajksnerových z lounského muzea vlastnoručně vtlačit válečkem těsto do vyřezávané
formy a svůj výrobek si nechat upéct nebo si užít pouťových atrakcí. Poté již byl dán prostor malým
hasičům a fotbalistům. Hned vedle improvizovaného hřiště na kopanou zaujali místo pracovníci
agentury Eko-kom. Zde si mohli návštěvníci zahrát velké domino s tematikou třídění nebo
zasoutěžit o ceny. Dalším bodem programu byla ukázka tanečního umění místních dětí pod
vedením Jitky Holubové. V prostoru základní školy bylo připraveno několik výstav - k historii
městyse, k dílu Zdenka Šestáka, k opravě věžních hodin, k historii pivovarnictví a k dílu malíře
Václava Sochora, také zde v odpoledních hodinách proběhla beseda s panem doktorem Šestákem.
Pro milovníky country hudby byl přichystaný hodinový koncert kapely Parťáci a pak již došla řada
na oblíbené Listování Lukáše Hejlíka, letos s představením Kouzelná baterka. Slzy smíchu vehnalo
divákům do očí vystoupení ansáblu BezeVšeho a jejich Měděný Měkoň, kde do siláckých kousků
vtáhli i přihlížející. Program zakončila skupina Aquarius, která hrála k tanci i poslechu až do
pozdních hodin. Překvapením byl noční ohňostroj podbarvený scénickou hudbou, který se setkal
s velkým ohlasem.
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Neděle se nesla v duchovním rázu. V 16 hodin se před kostelem sv. Jakuba většího sešli
představitelé obce, restaurátor Petr Skála, jenž se honosí titulem 19. pražský orlojník a občané
Cítolib. Za Ústecký kraj, který se na financování opravy spolupodílel, zavítal do Cítolib krajský
zastupitel MUDr. Vladimír Záhorský, který hodinám popřál, ať ukazují vždy správný čas.
Slavnostního aktu se zhostil lounský děkan P. Werner Horák, který se poté spolu s ministranty a
fyzicky zdatnými zájemci vydal vzhůru na věž k hodinovému stroji, aby jej vysvětil. Od půl páté se
konala poutní mše a třídenní slavnosti zakončil koncert Musica da Chiesa pánů Tomáše Najbrta a
Jaroslava Konečného, který se v cítolibském svatostánku konal již potřetí, tentokrát však za účasti
vzácného hosta, litoměřického biskupa Jana Baxanta, který koncert uvedl slovy „ Přeji nám všem,
aby nám krásná hudba pohladila duši“. Na závěr měla veřejnost opět možnost spatřit Cítolibskou
Madonu, obrázek velké umělecké i historické hodnoty a bronzovou sochu Růžencové Marie.

Oprava věžních hodin
Věžní hodiny kostela sv. Jakuba v Cítolibech zahrnují historický hodinový stroj zhotovený roku
1782 malostranským hodinářem Bernardem Biswangerem se dvěma bicími stroji (hodinovým a
čtvrťovým), dále čtyři celokovové kruhové ciferníky o průměru 180 cm a bronzové cimbály
k odbíjení osazené v lucerně věže kostela.
První kroky vedoucí k jejich opravě byly započaty již v roce 2008 – odkoupení od církve za
symbolickou cenu, žádosti o dotace, poptávkové řízení na zhotovitele. Samotné práce však byly
zahájeny až v roce 2009: věžní hodinový stroj byl demontován a odvezen do ateliéru vítězem
poptávkového řízení akademickým sochařem. Petrem Skálou ze Sadské dne 27. března 2009. Před
demontáží byla provedena fotodokumentace původního stavu. Byly demontovány a odvezeny
rovněž rozvody točivého momentu, ručkové stroje s ručkami a paličkové stroje. Při demontáži
hodinového stroje byly provizorně označeny všechny díly, aby se vyloučila možná záměna dílů
především spojovacích. Ocelové díly stroje byly očištěny a ošetřeny. Po očištění dílů byl hodinový
stroj sestaven a byly na něm postupně prováděny nutné opravy a úpravy. Především byly provedeny
úpravy zajišťující správnou funkci stroje - úpravy čepů, ložisek a ostatních dílů a odstraněny
následky nevhodně prováděných předchozích oprav. Lakování rámu stroje bylo očištěno a opatřeno
novým antikorozním nátěrem. Kontrolní ciferníček byl mechanicky očištěn. Zlacená kartuš byla po
očištění mírně přezlacena, pouze v nejnutnější míře byla vyretušována omalba ciferníčku,
především chybějící partie erbu. Na hodinovém stroji bylo provedeno mnoho dalších drobných
oprav z důvodů správné funkčnosti - vycentrování všech ozubených kol na hřídelích, úpravy čepů,
ložisek, pák apod. Po provedení všech úprav by hodinový stroj znova rozebrán a všechny díly byly
opatřeny nátěrem.
Ciferníky byly postupně demontovány z věže 5. a pak 20. února 2009. Podle staré fotografie byl
zhotoven grafický návrh původní podoby ciferníků. Zkorodovaný potah ciferníků byl odstraněn,
rám rozebrán na díly, díly zbaveny koroze a pozinkovány. Takto ošetřené rámy byly nově potaženy
nerezovým plechem. Ručky ciferníků byly rozebrány, zbaveny koroze a opatřeny novými plochami
ruček z měděného plechu a jejich délka byla upravena do původního stavu. Následné nové zlacení
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ciferníků a ruček provedl Ivan Vondráček ze Zbožíčka. Ručkové stroje byly zbaveny starých nátěrů,
nečistot a koroze a po provedení oprav nově natřeny.
Paličkové stroje byly zbaveny koroze, mechanické závady byly odstraněny. Po opatření nátěry byly
opět osazeny k cimbálům. Cimbály byly očištěny od nánosů holubího trusu.
Místnost pro hodinový stroj byla uklizena, stěny ometeny, podlaha vydrhnuta, podstavec hodin
očištěn. K hodinovému stroji byl osazen natahovací stroj, který zhotovil Jiří Brett z Všechlap.
Celková cena opravy činila 444 tis. Kč a byla částečně financována z grantu společnosti T-Mobile
(82,5 tis. Kč), z dotace Ministerstva kultury ČR (250 tis. Kč) a z příspěvku Nadačního fondu K. B.
Kopřivy (10 tis. Kč). Poprvé se opravené cítolibské věžní hodiny rozezněly 30. června 2009,
vysvěceny byly lounským děkanem Wernerem Horákem při oslavách Svatojakubské pouti dne 26.
7. 2009.

Kultura v obci
13. 1. 2009
14. 2. 2009

Zájezd do divadla Most na satirickou komedii Paní Ministrová
II. reprezentační ples Mikroregionu Lounské podlesí v Líšťanech

28. 2. 2009

Dětský maškarní karneval (Jitka Holubová, Táňa Varmužová, Sláva Roubal)

07. 3. 2009
21. 3. 2009
28. 3. 2009
18. 4. 2009

Zájezd do digitálního kina Žatec na přenos opery Madam Butterfly z
Metropolitní opery New York
Jarní posezení pro důchodce – harmonikář pan Stehlík
Strom stínu – vystoupení pražské skupiny v Dělnickém domě
Vítání občánků

30. 4. 2009

Pálení čarodějnice (SDH Cítoliby) .

01.05.2009

Včera se mi zdálo – divadelní představení Univerzity Třetího věku

09. 5. 2009

Staročeské Máje (SDH Cítoliby)

30. 5. 2009

Dětský den (SK Cítoliby) a Rybářské závody (v Bažantnici)

30. 5. 2009
20.06.2009
27. 6. 2009
24.– 26.7.09
15. 8. 2009
16. 8. 2009
22. 9. 2009
26. 9. 2009
17.10.2009
06.11.2009

Zájezd do Prahy na Světový romský festival Khamoro
Koncert Verner collegium v kostele ( NF K.B.Kopřivy)
Výlet na hrad Seeberg, Motýlí dům v Žírovnici a do přírodní rezervace SOOS
Oslavy 130.výročí povýšení Cítolib na městys a Svatojakubská pouť
Turnaj dorostu – Memoriál Václava Karbana ve fotbale
Turnaj dětí O pohár starosty obce ve fotbale
Zájezd na Zahradu Čech do Litoměřic
V. ročník memoriálu Zdeňka Havla v požárním sportu a Kreslení zážitků z prázdnin
Podzimní taneček v Sokolovně – Duo Ametyst (SK Cítoliby)
Taneční zábava v Dělnickém domě – Petra Šteflů (manželé Postlovi)
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07.11. 2009
23.11. 2009
27.11 .2009
03.12. 2009

Posezení s filmovými písničkami – Divadlo ve tři (Městys Cítoliby)
Zájezd do Národního divadla v Praze na představení Sluha dvou pánů s M.Donutilem
Rozsvěcení vánočního stromu a koncert K poctě sv. Mikuláše
Mikulášská nadílka pořádaná romskou asistentkou

Divadelní představení – Včera se mi zdálo

Jarní posezení s harmonikou

Vítání občánků

Výlet na hrad Seeberg

Výlet do rezervace SOOS
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