Kronika 2000
Začal magický rok s třemi nulami na konci - dlouho očekávaný rok 2000. Mnoho lidí se
připravovalo na dramatický přechod z čísla 99 na dvě nuly, tzv. počítačový rok Y2K, který
měl mít za následek zhroucení počítačových systémů, což by znamenalo přerušení dodávek
el. energie, letecké dopravy, bankovnictví aj. Naštěstí se tak nestalo, nakoupené svíčky jsme
nepotřebovali a tak jsme rok 2000 přivítali v Cítolibech domácími ohňostroji.
Dění v obci:
Leden:

OÚ obdrží od SVS a.s. částku 1.911.000,- Kč na spolufinancování stavby "Přečerpání
odpadních vod.
OÚ obdržel návrh smlouvy na převzetí chodníku Louny - Cítoliby.
Únor:

29. února 2000 proběhla kolaudace stavby Plynofikace obce Cítoliby. Původní cena díla
18.607.421,- Kč byla navýšena o vícepráce v hodnotě 1.599.312,- Kč Konečná cena
plynofikace je tedy 20.206.733,- Kč.
ZO schválilo převzetí chodníku Louny – Cítoliby.
Březen:

Rada obce odsouhlasila přípravu akce "Revitalizace cítolibského rybníka.".
Duben:

V zahradě cítolibské fary narostlo 31 smržů.
Květen:

K 31. 5. obec převzala stavbu "Přečerpání odpadních vod.
Červen:

RO odsouhlasila rekonstrukci sklepního bytu v obecním domě čp. 329
Dne 18. června se v cítolibské škole hrálo divadlo. Lukáš Hejlík, cítolibské rodák,
v současné době student Soukromé herecké školy v Praze, napsal na motivy Krvavé svatby
F. G. Lorcy tragikomedii, kterou nastudoval se svými spolužáky v divadelním spolku
Ajtakrajta.
Červenec:

1. 7. 2000 se v kostele sv. Jakuba Většího konal velký koncert „Musica antiqua citolibensis“
z děl cítolibských barokních mistrů, který přenášel Český rozhlas III - Vltava a záznam
pořídila i Česká televize. Koncert je připomínkou 215 výročí úmrtí K. B. Kopřivy (zemřel
15. května 1785 v Cítolibech). Dirigoval prof. Jiří Stárek, dramaturgem byl PhDr Zdeněk
Šesták. Účinkovali: Simona Procházková (soprán), Lenka Šmídová (alt), Aleš Briscein
(tenor), Roman Janál (bas), Jaroslav Kubita (fagot), Marie Šestáková (varhany), Kühnův
smíšený sbor a Symfonický orchestr Českého rozhlasu.
Srpen:

Rada obce se seznámila s projektovou dokumentací na akci "Revitalizace cítolibského
rybníka".

Září:

Neznámý pachatel svrhl ze zámecké zdi dvě skulptury ze sochařské dílny M. Brauna (škoda
100 tis. Kč) . Dále byla odcizena z parčíku před Jednotou socha dělníka (škoda 100 tis. Kč).
ZO schválili posun hranice katastrálního území o výměře asi 1 ha pozemků ve prospěch
města Louny ( Průmyslová zóna Louny-jihovýchod).
Říjen:

RO zamítla návrh p. Kiliána z Prahy na zřízení expozice Josefa Mockera v cítolibském
zámku, protože návrh neřeší financování akce a veškeré náklady by nesl OÚ Cítoliby.
Listopad:

RO odsouhlasila poskytnutí prostor v MŠ pro zřízení posilovny a příspěvek 15.000,- Kč na
zakoupení vybavení.
10. 11. 2000 proběhl pietní akt u pomníku padlých v I. světové válce.
Prosinec:

Proběhlo jednání se zájemcem o koupi zámku p. Fišerem, který má představu vybudovat
v zámku léčebnu dlouhodobě nemocných.
Dne 14. 12. 2000 byl v sále Konzervatoře a ladičské školy Jana Deyla na malostranském
Maltézském náměstí uspořádán koncert z tvorby cítolibského rodáka Zdeňka Šestáka u
příležitosti jeho pětasedmdesátin.
Volby do zastupitelstva Ústeckého kraje:

Počet osob zapsaných do výpisu ze stálého seznamu voličů
Počet voličů, kterým byli vydány úřední obálky
Počet platných hlasů
Volební účast
Výsledky voleb: 1.
ODS
2.
KSČM
3.
ČSSD
4.
Čtyřkoalice
5.
Nezávislí
6.
Strana venkova
7.
Republikáni M. Sládka
8.
Strana za životní jistoty a Strana zelených
9.
České sociálně demokr, hnutí

732
305
298
40,71 %
90 hlasů
84 hlasů
53 hlasů
40 hlasů
12 hlasů
7 hlasů
6 hlasů
4 hlasy
2 hlasy

Pohyb obyvatel:

V roce 2000 se narodilo sedm děvčat a sedm chlapců, zemřelo šest mužů a pět žen.
Přistěhovalo se 25 nových občanů (12 mužů, 13 žen) , odstěhovalo se 9 mužů a 11 žen.
Průměrný věk mužské části obyvatel je 35,01 roku, ženy jsou o něco starší - 38,17 roku.
Celkový průměr obyvatel je 36,58 roku.
Kulturní akce:

19. 2. Maškarní bál pro děti v sále Sokolovny s vystoupením kouzelníka Josefa Walda.
22. 4. Zájezd pořádaný Nadačním fondem K. B. Kopřivy na koncert z díla „Cítolibských
mistrů 18 století“.
28. 5. Dětský den na Tyršově náměstí s táborákem a opékáním párků.
24. 9. Zájezd na Zahradu Čech do Litoměřic (35 občanů Cítolib).

19. 10. Aranžování suchých květin s pí Eisertovou z Loun.
19. 11. Posezení pro seniory s vystoupením p. Vorla. Účast – 25 žen a 3 muži.
1. 12. Zájezd do Karlínského divadla na muzikál Viktor – Viktorie (26 účastníků).
Přehled počasí:
nejnižší teplota
ráno
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- 13
- 8
- 7
+ 3
+ 6
+ 5
+ 11
+13
+ 5
+ 3
+ 3
- 9

nejvyšší teplota
poledne

+ 9
+ 10
+ 12
+ 25
+ 26
+ 30
+ 27
+ 30
+ 24
+ 20
+ 12
+ 12

dešťové srážky
v mm

20,6
19,9
8,6
16,2
44,2
49,4
55
31,4
34,2
49,3
29
5,6

sníh
v cm

7,5
3
1,5
2,5

Sbor dobrovolných hasičů:

Sbor čítá 73 členů, z toho 58 mužů. Výbor je složen z osmi členů, starostou byl opět zvolen
Zdeněk Havel. Cítolibští hasiči spolupracují s Hasičskou záchrannou službou Louny, kde
fungují jako záložní jednotka při výjezdu lounských hasičů, nebo se přímo účastní zásahů v
terénu. V březnu zvítězilo družstvo starších žáků do 14 let v soutěži mladých požárních
hlídek v Chomutově. I v roce 2000 pořádali Staročeské máje, které mají v obci velkou
tradici. Vyvádělo se 55 dívek, nejml. občánkem byla Karolína Popová, nejst. Emílie
Pelcová. OÚ Cítoliby dotoval SDH v roce 2000 částkou 295 tisíci korun.
Základní škola:

Školní rok 1999/2000 byl zahájen s 85 žáky z deseti obcí. Průměrný počet žáků na třídu je
17. Ředitelkou ZŠ je Mgr. Jana Vurbsová, pedagogický sbor tvoří Iva Fixová, Martina
Čechová, Jana Poncarová, Ludmila Růžičková a Radka Staňková. Škola věnuje velkou
pozornost dramatické výchově, výsledkem čehož jsou pravidelná divadelní vystoupení pro
veřejnost. Cítolibská škola žije bohatým kulturním životem, např. 14. 2. 00 se konala
Valentýnská slavnost, odpoledne plné hudby a legrace, v květnu se uskutečnil školní výlet
na Křivoklát a do Koněpruských jeskyňí a v červnu odjeli žáci na ozdravný pobyt do
Chorvatska.
Mateřská škola:

Výchovnou práci zajišťují dvě učitelky, které přizpůsobují režim dne tak, aby mohly děti
získávat nové poznatky formou přímé zkušenosti, komunikace a vzájemné spolupráce
s učitelkou. V zimním období navštěvuje MŠ představení Divadla rozmanitostí v Mostě,
v jarních měsících absolvují děti kurs plavání. Děti se také podílejí na výzdobě prostor pro
konání
Školka postupně překonávala problémy způsobené loňským požárem školní
jídelny.
Knihovna:

Zapsáno 121 čtenářů, z toho 69 dětí. Celkem čtenáři navštívili knihovnu 702x a půjčili si
2.431 knih a časopisů. Za rok 2000 bylo zakoupeno 21 nových knih: 7x naučná literatura
pro dospělé, 2x beletrie, 7x naučná literatura pro děti a 5x dětská beletrie.

