
 

Mezinárodní soutěž mladých hasičů v Cítolibech: 

Příprava soutěže a soutěž byla velmi časově a finančně náročná. Projekt byl spolufinancován EU 
v rámci malých projektů „Program Ahoj sousede, Hallo Nachbar. „INTERREG VA“ na podporu 

přeshraniční spolupráce 2014-2020 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko“, pod záštitou hejtmana 
Ústeckého kraje a dále ze stran sponzorů kamerové systémy Kasyja, Žatecký pivovar spol. s r.o., Ústecký kraj, Město 
Louny, Městys Cítoliby, Servis MF s.r.o.. Tímto všem sponzorům děkuji, neboť bez nich by se tento krásný víkend nemohl 
uskutečnit. 
 

    

 
Celkem se soutěže zúčastnilo 16 družstev (8 českých družstev-Lenešice, Cítoliby, Háj u Duchcova, Osek, Bílence, 
Strupčice, Hora svaté Kateřiny a Obrnice/ 8 německých družstev- Großolbersdorf, Zwönitz, Lugau, Niederdorf, Frauenstein, 
Niederbobritzsch, Niederwiesa 1, Niederwiesa 2) z 8 regionů Krušnohoří po 5 soutěžících. 
Ubytování bylo zajištěno v Dělnickém domě, strava se vydávala ve školní jídelně. Tímto děkuji za vynikající jídlo a servis 
paní Janě Poništové a jejímu kolektivu. 
V pátek proběhl dojezd družstev, registrace, ubytování, večerní grilování s diskotékou a 
seznamovacím večerem, neoficiální zahájení a porada vedoucích. 
V sobotu byla soutěž zahájena oficiálním nástupem, poté proběhla 2 kola závodu, dopolední a 
po obědě odpolední kolo. Soutěžilo se ve 14 netradičních disciplínách, které byly umístěny 
v bažantnici (střelba vzduchovkou, tísňové volání, přeprava vody, prostrčení míčku hadicí, 
stříkání na cíl-džberovka, člun, splétání hadic do copu, pavoučí síť, chůze na chůdách, rolování hadice, požární útok, 
určování technických prostředků, skákání v pytli a běh s míčkem a rozvinutí hadice na cíl-kuželky).  

Po ukončení odpoledního kola proběhl odpočinek družstev a následný doprovodný program lidský stolní fotbálek, o který 
byl velký zájem i přes únavu soutěžících, poté byl volný program.  
V neděli proběhl slavnostní nástup s vyhlášením výsledků. Na 1. 
místě se umístily Cítoliby, na 2. místě Bílence, na 3. místě 
Strupčice.  
1. místo si odneslo krásný putovní pohár, každý soutěžící obdržel 
medaili, každé družstvo v upomínku sošku Floriana, diplom za účast, tašku tradičních českých dobrot, upomínkové 
předměty Městyse Cítoliby a dále celou řadu hodnotných cen. 
Počasí nám po celý víkend přálo. 
Tímto děkuji panu starostovi Městyse Cítoliby Petru Jindřichovi, paní místostarostce Jiřině Novákové, paní Kateřině 
Varmužové, paní Blance Hejlíkové, panu Radku Balášovi, slečně Veronice Šnicerové a mě za náročnou přípravu soutěže. 
Dále za překlad po celou dobu soutěže paní Vlaďce Chramostové a Elke Zepak. Zachránářům Žatec za zabezpečení první 
pomoci. Panu Gregorovi za potisky upomínkových předmětů a zpracování videa z celého víkendu. A v neposlední řadě 
dalším cca 60 dobrovolníkům, kteří nám pomohli zajistit celý víkend - od příprav hasičárny, disciplín, prodej občerstvení, po 
další doprovodné práce. VŠEM MOC A MOC DĚKUJEME!!!, neboť bez nich by se tento krásný víkend neuskutečnil. 
                                                      Vít Varmuža 

 
Veškeré informace najdete na webových stránkách: http://www.soutezeuroregionkrusnohori.estranky.cz/. 


