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Kronika 2013
Dění v obci:
Leden:
- 3.1.2013 vydal Městský úřad Louny, odbor stavebního úřadu a ŽP kolaudační rozhodnutí k užívání
stavby „Stavební úpravy hlavního sálu Dělnického domu“.
- RM odsouhlasila ceník pronájmu prostor Dělnického domu:
Ceny pro místní (tj. SK Cítoliby, SDH Cítoliby, Automotoveteráni Cítoliby, Rybáři Cítoliby,
Myslivci Cítoliby pro komerční akce a občané s trvalým pobytem v Cítolibech pro soukromé akce):
PŘEDSÁLÍ
1.000,- Kč (akce max. 12 hodin), 100,- Kč / 1 hodina
HLAVNÍ SÁL
5.000,- Kč (akce max. 12 hodin),
500,- Kč / 1 hodina
GALERIE S BAREM
2.000,- Kč (akce max. 12 hodin),
200,- Kč / 1 hodina
PŘEDSÁLÍ + HLAVNÍ SÁL
5.000,- Kč (akce max. 12 hodin),
500,- Kč / 1 hodina
VŠE
6.000,- Kč (akce max. 12 hodin), 600,- Kč / 1 hodina
Ceny pro ostatní jednotlivce, firmy a subjekty s komerčními účely:
PŘEDSÁLÍ
3.000,- Kč (akce max. 12 hodin),
300,- Kč / 1 hodina
HLAVNÍ SÁL
10.000,- Kč (akce max. 12 hodin), 1.000,- Kč / 1 hodina
GALERIE S BAREM
5.000,- Kč (akce max. 12 hodin),
500,- Kč / 1 hodina
PŘEDSÁLÍ + HLAVNÍ SÁL
11.000,- Kč (akce max. 12 hodin), 1.100,- Kč / 1 hodina
VŠE
15.000,- Kč (akce max. 12 hodin) 1.500,- Kč / 1 hodina
Ostatní služby spojené s pronájmem:
HASIČSKÝ DOZOR
500,- Kč (minimálně 2 hodiny, každá další 150,- Kč)
TECHNICKÝ DOZOR
500,- Kč (minimálně 2 hodiny, každá další 150,- Kč)
OSTRAHA
1.000,- Kč / 1 člen na 9 hodin
PŘÍPRAVA SÁLU
500,- Kč (jiné uspořádání než dle plánku v prov. řádu)
ÚKLID
1.000,- Kč (nad běžný rámec po akci)
KAUCE
½ dohodnutého nájmu
Cena zahrnuje pronájem a spotřebu energií (vody, plynu a elektřiny). Cena pronájmu a ostatních
služeb s ním spojených je možná i dohodou obou smluvních stran.
Počasí: první dekáda teplota v rozmezí +6 až +10°C, druhá dekáda mírně pod bodem mrazu (0 až 4°C), třetí dekáda převážně zataženo s přeháňkami zpočátku -2 až -4°C, koncem měsíce až +12 °C.

Únor:
-20.2.2013 RM schválila vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Mateřská školka
Cítoliby, dodatečné zateplení“ a zároveň jmenovala komisi pro otvírání obálek ve složení: Miroslav
Bartl, Petr Jindřich, Jaromír Makarius, Miloš Rosenbaum a Alenka Špeciánová.

Březen:
-6.3.2013 RM pověřila starostu a stavebního technika vypsáním poptávkového řízení na zhotovení
projektové dokumentace splňující podmínky Státního fondu dopravní infrastruktury na opravu
chodníků po obou stranách ulice Chlumčanská, která je nezbytnou součástí žádosti o dotaci.

Duben:
-3.4.2013 proběhlo otevírání obálek u výběrového řízení č. 1/2013 – Zateplení budovy MŠ. Bylo
podáno celkem 11 nabídek, 1 byla vyloučena pro nesplnění podmínek. Jako vítězná byla vybrána
nabídka společnosti HARTEX CZ s.r.o., z Litoměřic jejíž nabídka byla kompletní a s nejnižší
nabídkovou cenou ve výši 887.214,50 Kč vč. DPH.
- RM obdržela informaci o zamítnutí žádosti o dotaci na úpravu veřejného prostranství před hasičskou
zbrojnicí od Ministerstva pro místní rozvoj. Do programu bylo podáno celkem 1070 žádostí, vybráno
bylo 191 úspěšných a 50 náhradních.
-V sobotu 13. dubna 2013 se v předsálí Dělnického domu konalo v pořadí deváté Vítání občánků.
Starosta Petr Jindřich a místostarostka Jiřina Nováková přivítali do života 16 miminek a batolat,
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narozených v době od dubna 2012 do března 2013: sedm děvčat a devět chlapců. Program si připravily
děti ze Základní a Mateřské školy Cítoliby.

Květen:
- Poptávkové řízení 1/2013: Zhotovení projektové dokumentace a inženýrská činnost na
rekonstrukci chodníků a přechodů pro chodce v městysu Cítoliby – ulici Chlumčanská po obou
stranách. RM obdržela celkem 3 cenové nabídky. Požadovaná dokumentace je podmínkou pro podání
žádosti o dotaci na výše uvedenou rekonstrukci u Státního fondu dopravní infrastruktury. Nabídky
předložili: Ing. Jindřich Novák, Praha s cenou 200.860,- Kč vč. DPH; H a K projekt, s.r.o., Praha
s cenou 235.950,- Kč a Ing. Jana Břicháčová, Kladno s cenou 142.000,- Kč vč. DPH. Byla vybrána
nabídka s nejnižší cenou.
- Byla odeslána žádost Římskokatolické církvi o prodloužení nájmu cítolibské fary na další tři roky.
Církev nabídla městysu možnost odkupu této nemovitosti.
-11.5.2013 otevřen Vinný obchůdek paní Jany Mockerové na Tyršově náměstí.

- Byl pořízen prvek Lanová pyramida (výška 2 m) na dětské hřiště na Tyršově náměstí za cenu
39.821,-Kč.
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-RM odsouhlasila podání přihlášky do soutěže Vesnice roku 2013 včetně Zlaté cihly a úhradu poplatku
za přihlášku v celkové výši 2.132,- Kč.
-Od května 2013 umožnil Úřad městyse Cítoliby Janě Zapletalové využít prostory knihovny 1x za 6
týdnů pro pedikérské služby. Občané tedy mohou v Cítolibech využívat nejenom služeb manikérky
Alžběty Kolingerové, ale i místní pedikérky.
- Byla uplatněna reklamace na „Restaurování pilíře a sochy sv. Jana Nepomuckého v Cítolibech“, kdy
pilíř i litinová socha vyžadují nápravu stavu.
-25.5.2013 se uskutečnil již 4. ročník Srazu automotoveteránů v Cítolibech. Od ranních hodin
padaly kapky deště na parapety oken a tak se pořadatelům vstávalo s těžkou hlavou z obavy o účast na
srazu, ale i přes nepřízeň počasí byla účast velká… jak diváků, tak vystavovatelů. Sjelo se 110 vozů ve
čtyřech kategoriích – osobní vozidla předválečná, poválečná, motorky a vozidla terénní. Spanilá jízda
vedla tentokrát do Žatce do Chrámu chmele a protínala se s průvodem Chmel festu. Po návratu do
Cítolib proběhlo vyhlášení nej veteránů a následovala volná zábava s hudbou, kterou moderovali
Roman Wasserbauer a Sláva Roubal. Paní Bernášková věnovala dva velké domácí koláče jako cenu
pro nejlépe dobově oblečeného účastníka.
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Červen:
-11.6.2013 se uskutečnila v objektu fary schůzka starosty s lounským vikářem P. Wernerem Horákem
a stavebním technikem litoměřické diecéze. Na základě této schůzky navrhl starosta, aby si obě strany
nechaly zpracovat znalecký odhad objektu a na jejich základě pak jednat s Římskokatolickou církví –
Biskupstvím litoměřickým o případném prodeji objektu fary či zatím prodloužení nájmu.
-18.6.2013 navštívila Cítoliby komise Vesnice roku. Starosta přivítal její členy na galerii
zrekonstruovaného sálu Dělnického domu, který byl přihlášen do soutěže Zlatá cihla. O občerstvení se
postarali studenti Buka school se svým odborným mistrem Milošem Bednářem, který provozuje i
restauraci v DD. Místostarostka Jiřina Nováková seznámila přítomné s návrhem nového územního
plánu, pracovnice městyse Eva Parkmanová s koncepcí odpadového hospodářství a jako kronikářka
obce prezentovala obě verze kroniky – ručně psanou i elektronickou. Po shlédnutí prostor Dělnického
domu následovala prohlídka městysu – Tyršova náměstí s barokními sochami, Základní školy a
hasičské zbrojnice, kde se konal den otevřených dveří.

- RM odsouhlasila pořízení 500 ks pohlednic městyse o rozměru A5 za celkovou cenu 3.569,50 Kč,
prodejní cena pohlednice je 10,- Kč.
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-13.6.2013 RM porovnala tři předložené nabídky na zhotovení Průkazů energetické náročnosti budov
v majetku městyse, jejichž pořízení vyplývá ze zákona. Povinnost se týká budov MŠ, ZŠ a DD a
rozhodla zadat zpracování firmě Ing. Milan Hlaváček @ Ing. Tomáš Hora za maximální cenu 22.627,Kč za předpokladu doložení certifikace opravňující ke zpracování PENB.
-25.6.2013 zastupitelé schválili prodej pozemku parcelní číslo 183/23 o výměře 17 m2 za cenu 100,Kč / m2, tj. celkem 1.700,- Kč s tím, že náklady spojené s prodejem hradí kupující. Prodej řeší situaci
vzniklou v minulosti při směnách a následných prodejích pozemků v této lokalitě, kdy došlo ke
skutečnosti, že původně směněný pozemek ppč. 183/23 nebyl zahrnut do záměru prodeje a následného
prodeje a nachází se tak uprostřed soukromých pozemků.
-28.6.2013 v 16.00 hodin proběhla na místě schůzka s obyvateli Chlumčanské ulice, kteří se mohli
vyjádřit k PD na akci “Bezbariérové chodníky v ulici Chlumčanská v Cítolibech“ , jejich návrhy budou
v případě proveditelnosti a slučitelnosti v souladu s podmínkami dotace od SFDI zapracovány do
projektu.
-30.6.2013 skončil na pozici manažera Dělnického domu Jaromír Vápeník. Od následujícího měsíce
zajišťují veškerou agendu spojenou s provozem Kulturního centra pracovnice Úřadu městyse Blanka
Hejlíková, Eva Parkmanová a místostarostka Jiřina Nováková.
- Znalec v oboru, předložil na žádost starosty odhad možné prodejní ceny stávajícího tepelného
čerpadla z budovy školky. Dle posudku je reálná cena při komisním prodeji 115 – 120 tis. Kč, při
okamžitém odkupu by cena klesla cca o 50 tis. Kč.
Počasí - první dekáda vydatné deště, druhá tropická vedra až 36°C, třetí dekáda ochlazení, oblačno,
déšť, teploty v rozmezí 16°C - 19°C.

Červenec:
-Od 1.7.2013 prováděla firma Hartex Litoměřice v Mateřské škole Cítoliby zateplení fasády, které je
financované z dotace od Státního fondu životního prostředí a z Fondu Soudržnosti. Radní odsouhlasili
nutné úpravy výplní otvorů oken a dveří v objektu školky oproti projektu, které jsou nad rámec
rozpočtu za cenu 47,5 tis. Kč. Jednalo se o okna na schodišti a dveře do zdravotního střediska.
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Celková hodnota zateplení činila 549.214,- Kč, z toho dotace SFŽP byla ve výši 27.460,70,- Kč,
dotace Fondu Soudržnosti činila 466.831,90 Kč a Městys Cítoliby se podílel částkou 54.921,40 Kč.
-10.7.2013 RM obdržela vyjádření společnosti Heineken potvrzující výši investice do vybavení
restaurace a sálu DD v částce 116.025,- Kč bez DPH a potvrzení firmy Marst Ing. Malínka jako
zhotovitele vybavení (bar na předsálí a přístřešek na zahradě DD).
-Místostarostka a ekonomka předložily RM návrh na úpravy sálu, které dle doporučení odborné firmy
zlepší akustiku sálu. Opatření spočívá v umístění záclon na okna, koberce na jeviště a zhotovení a
osazení opony na jeviště. Dále předložily návrh na dovybavení baru o bílé nádobí a příbory v počtu
min. 50ti kusů pro účely pronájmů DD na svatby a rodinné oslavy. RM návrh schválila.
- Od poloviny července tropická vedra s teplotami více jak 30°C, 28.7.2013 až 38°C, v pondělí 29.7.
bouřka.
-22.7.2013 RM odsouhlasila podpis Dodatku č. 1 ke smlouvě na pronájem restaurace v Dělnickém
domě se společností Heineken ČR a.s..
-Starosta informoval RM o odeslané žádosti na HZS Ústeckého kraje o bezúplatný převod vozidla
AVIA 31, DVS 12, CV 99-57, rok výroby 1988, stav tachometru 5804 km, do majetku Městyse
Cítoliby s účelovým využitím pro Jednotku Sboru dobrovolných hasičů Cítoliby. Toto vozidlo nahradí
stávající vozidlo Avia, které je ve velmi špatném technickém stavu a bude z užívání vyřazeno a
zlikvidováno.

Srpen:
33. týden- nejsušší za posledních 60 let (12.- 18. 8.) teploty kolem 25-30°C. Léto bylo tropické a
suché.
Dne 13.8.2013 společnosti HARTEX CZ s.r.o. ukončila práce na zateplení budovy školky, které byly
převzaty dne 27.8.2013 po dokončení objednaných víceprací za 61 tis. Kč.
-19.8.2013 proběhlo v Srbské Kamenici slavnostní vyhodnocení soutěže Vesnice roku. Žádná z obcí,
které se zúčastnily v roce 2013 krajského kola Vesnice roku, nezískala tolik ocenění jako náš městys.
Trojnásobný triumf tvořily Bílá stuha za práci s mládeží spojená s finanční odměnou KÚÚK ve výši
125.000,- Kč, diplom za vzorné vedení obecní kroniky (25.000,-Kč) a Zlatá cihla za rekonstrukci
Dělnického domu, která je oceněním za úsilí vedení městyse o obnovu této kulturně-historické stavby.

-RM odsouhlasila úhradu nákladů zdravotního střediska (energie) za rok 2012 v celkové výši 6.675,Kč na účet školského zařízení.

Září:
- První půlka září deštivá.
-4.9.2013 RM odsouhlasila zbudování stříšek a závětří nad vchody školky za celkovou cenu 35.181,Kč od firmy HARTEX CZ s.r.o..
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-13.9.2013 se konala na sále DD první lekce Tanečních pro mládež Martina a Kateřiny Čechových.

- v pátek 13.9.2013 v ranních hodinách bylo z ulice Na Plevně odcizeno 6 kusů krytů kanálů. Majitel
SÚS ÚK následně provedl osazení novými kryty. V dopoledních hodinách byl pak nabourán sloup
veřejného osvětlení na parkovišti u DD.
- 16.9.2013 se uskutečnilo jednání se zástupci Římskokatolické církve – Biskupství Litoměřického za
účasti starosty a zastupitelky Věry Pokorné ohledně pronájmu či prodeje fary ze kterého vyplynulo, že
církev by akceptovala částku 2 miliony Kč za prodej nemovitosti se splatností ve třech ročních
splátkách. Tato částka je kompromisem mezi dvěma zpracovanými odhady 1,6 mil. a 2,47 mil. Kč
-25.9.2013 zastřelen ve 23:30 na Zeměšské ulici u paneláků lišák . Vyskytoval se tam několik večerů,
navštívil i zahrádky Typoltů, Petržilků a Bártů.
- K 30.9.2013 odstoupil z funkce člena Investiční komise pro časovou zaneprázdněnost Michal Jonák.
- Od září 2013 se opět pravidelně (čtvrtek) schází Klub 6-99

Říjen:
-15.10.2013 se i přes deštivé počasí konalo další z výjezdních zasedání Mikroregionu Lounské Podlesí
na kolech, tentokrát se startem z Cítolib. Cyklistická vyjížďka vedla do Slavětína na farmu Leo
Suchého, dále do kostela Sv. Jakuba Většího známého svými unikátními nástěnými malbami z konce
14. století a přes Kystru do Radonic do kostela Povýšení svatého Kříže. Pro unavené sportovce
přichystaly cítolibské kuchařky z MŠ oběd na galerii sálu Dělnického domu.
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-V neděli 27. 10. 2013 se v konal v Dělnickém domě historicky první Sraz rodáků a přátel Cítolib,
kterého se zúčastnilo zhruba 200 návštěvníků. K nejznámějším patřili hudební skladatel a objevitel
cítolibských barokních mistrů PhDr. Zdeněk Šesták a oblíbený herec Lukáš Hejlík. U zrodu akce stála
radní a předsedkyně Kulturní komise Alenka Špeciánová, které starosta poděkoval květinami. Akci
zahájili starosta Petr Jindřich a místostarostka Jiřina Nováková, o historii kulturních spolků pohovořil
místní badatel a předseda NF K.B.Kopřivy Jaroslav Bárta, další spolkovou činnost připomenula
Miroslava Skočdopolová a role moderátora se zhostil Zdeněk Borl. Byly připraveny vzpomínkové
vstupy několika generací i tématické výstavy (Máje, ochotníci). K vidění byly filmy pojednávající o
životě v městysu. K tanci i poslechu hrál Prima flám Jiřího Vinše, k výzdobě sálu byly použity
výrobky dětí ZŠ a MŠ Cítoliby z výstavy Barvy podzimu.

Listopad:
- 1.11.2013 proběhlo pracovní zasedání Zastupitelstva městyse ohledně koupě fary ze kterého
vyplynulo, že zastupitelé preferují dlouhodobější pronájem namísto odkupu objektu.
- 2.11.2013 se konal hon Mysliveckého sdružení Cítoliby – Líšťany. Uloveno bylo 14 bažantů, 3
kachny, jeden zajíc, jedna kuna a jeden kus zvěře černé.. Po lovu se vydařila i "Poslední leč", která se
konala v Líšťanech v restauraci Pod Kaštany u honebního starosty p. Milana Líšťanského.
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-13.11.2013 RM odsouhlasila rozšíření služeb v oblasti odpadového hospodářství o možnost uložení
200 kg stavebního odpadu ročně na občana od 15 let věku ve Sběrném dvoře v Lounech.
-11.11.2013 položil u příležitosti Dne válečných veteránů starosta Petr Jindřich květiny na pietních
místech.

-17.11.2013 se do sálu Dělnického domu na prkna, která znamenají svět, vrátili ochotníci.
Rádobydivadlo Klapý přivezlo do Cítolib hru Bohumila Hrabala „Taneční hodiny pro pokročilé“
v režii Ladislava Valeše, v hlavních rolích s Jiřím Krausem (člen Divadla Most) a Pavlem Macákem
(šéfredaktor Pressu). Vstupné 50,- Kč. Cena představení byla 4.000,- Kč.

-27.11.2013 RM odsouhlasila možnost bezplatného pronájmu sálu DD za účelem pořádání
nekomerčních akcí.

Prosinec:
- Zastupitelé schválili podpis Smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy od Ústeckého kraje na
část pozemkové parcely č. 823/1 o výměře 500 m2 a pozemkové parcely č. 823/7 o výměře 14 m2 v k.
ú. Cítoliby a podpis Smlouvy o darování nemovitostí od Miloslava Bárty pozemkové parcely č. 1221 o
výměře 7 m2 a Jiřího a Lenky Kolčavových pozemkové parcely č. 722/249 o výměře 5 m2 v k. ú.
Cítoliby. Tyto pozemky je nutné mít ve vlastnictví městyse za účelem realizace akce „Bezbariérové
chodníky v Cítolibech, ul. Chlumčanská“.
-Zastupitelé schválili mimořádný finanční příspěvek SK Cítoliby ve výši 80 tis. Kč na pořízení
sekačky do rozpočtu roku 2014.
-18.12.2013 RM odsouhlasila prodloužení nájemní smlouvy na faru za stávajících podmínek na dobu
neurčitou.
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Volby:
Prezidentské volby – I.kolo konané ve dnech 11. – 12.1.2013
Historicky první přímá volba prezidenta v českých dějinách.
Volební komise: Parkmanová Eva, Horáčková Eva (ve druhém kole pro nemoc nahrazena
Petržilkovou Alenou), Bernášková Ivana, Kopecká Eva, Vlčková Hana, zapisovatelka – Hejlíková
Blanka.
Počet osob zapsaných do výpisu seznamu voličů celkem
824 osob
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky
506 osob
Platných hlasů
505
Volební účast
61,41 %
Kandidát č. 1 – MUDr. Zuzana Roithová

15 hlasů

Kandidát č. 2 - Ing. Jan Fischer

96 hlasů

Kandidát č. 3 – Ing. Jana Bobošíková

15 hlasů

Kandidát č. 4 – Taťána Fischerová

15 hlasů

Kandidát č. 5 – MUDr. Přemysl Sobotka

12 hlasů

Kandidát č. 6 – Ing. Miloš Zeman

123 hlasů

Kandidát č. 7 – Prof. JUDr. Vladimír Franz

37 hlasů

Kandidát č. 8 – Jiří Dienstbier

68 hlasů

Kandidát č. 9 – Karel Schwarzenberg

124 hlasů

Prezidentské volby – II.kolo konané ve dnech 25. – 26.1.2013
Počet osob zapsaných do výpisu seznamu voličů celkem
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky
Platných hlasů
Volební účast

823 osob
479 osob
476
58,20 %

Výsledky: kandidát č. 6 – Ing. Miloš Zeman
kandidát č. 9 - Karel Schwarzenberg

258 hlasů
218 hlasů
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Volby do Poslanecké sněmovny ČR konané ve dnech 25. – 26,10.2013
Volební komise: Parkmanová Eva, Černá Jana, Bernášková Ivana, Kopecká Eva, Vlčková Hana,
zapisovatelka – Hejlíková Blanka.
Počet osob zapsaných do výpisu seznamu voličů celkem
825 osob
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky
463 osob
Platných hlasů
459
Volební účast
56,12 %
ANO 2011
Česká strana sociálně demokratická
Komunistická strana Čech a Moravy
Občanská demokratická strana
TOP 09
Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury
Strana zelených
KDU – ČSL
Strana svobodných občanů
Česká pirátská strana
Dělnická strana sociální spravedlnosti
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
Politické hnutí Změna
Strana soukromníků České republiky
LEV 21 – Národní socialisté
Suverenita – Strana zdravého rozumu
Koruna česká

104 hlasy
89 hlasů
66 hlasů
45 hlasů
44 hlasů
37 hlasů
15 hlasů
14 hlasů
12 hlasů
11 hlasů
7 hlasů
5 hlasů
3 hlasy
3 hlasy
2 hlasy
1 hlas
1 hlas

Pohyb a složení obyvatel:
K 31. prosinci 2013 bylo v Cítolibech hlášeno k trvalému pobytu celkem 1062 obyvatel, z toho 533
mužů a 529 žen. V roce 2013 zemřelo 7 občanů (4 ženy a 3 muži), narodilo se 9 (5 dívek a 4 chlapci),
přistěhovalo se 41 (20 žen a 21 mužů) a odstěhovalo se 49 (27 žen a 22 mužů).
Nejstarší občankou byla v roce 2013 paní Marta Mucsková, která zemřela 8.3.2013 ve věku
nedožitých 101 let. V současné době je nejstarší občankou paní Eva Topičová (90 let) a nejstaršími
občany cítolibský rodák Václav Sainer (26.11.) a Josef Rieger (24.11.), který se do Cítolib přistěhoval
v roce 2008. Oba pány dělí pouhé dva dny a letos oslavili 87 let.
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Zemědělství:
Josef a Martin Keprtovi hospodaří na výměře 556 ha orné půdy převážně v katastru Cítolib se
zaměřením na rostlinnou výrobu. Hlavními plodinami jsou pšenice ozimá (320 ha), řepka olejná (211
ha) a ječmen jarní (25 ha). Rok 2013 byl po stránce klimatické příhodný a tak byly výnosy hlavních
plodin na dobré úrovni: pšenice 5,6 t/ha, řepka 3 t/ha a ječmen 5 t/ha. Prodejní ceny jsou odlišné podle
kvality a liší se i v rámci jednoho pozemku. Na každou odvezenou dávku je vystaven laboratorní test
s vyhodnocením kvality a na základě tohoto rozboru je stanovena cena, která se pohybuje u pšenic od
3.000,- do 4.600,- Kč/t a u řepky 7 až 11 tisíc Kč/t.V roce 2013 byl zakoupen nový traktor John Deere.

Kriminalita:
V průběhu roku 2013 bylo šetřeno v katastru městyse celkem 27 trestných činů a 30 přestupků. V 18ti případech se jednalo o trestné činy z kategorie majetkových deliktů (krádeže, krádeže vloupáním,
poškozování cizí věci apod.), dále byly šetřeny 3 skutky z kategorie hospodářských deliktů ( ve všech
případech se jednalo o podvod). Zbývajících 6 deliktů patří do kategorie ostatní trestná činnost (2x
zanedbání povinné výživy, 2x řízení pod vlivem alkoholu a 2x a maření úředního rozhodnutí). Z
kategorie násilné kriminality nebyl v průběhu roku 2013 v lokalitě patřící obci Cítoliby evidován
žádný delikt.
V oblasti přestupků bylo evidováno celkem 30 případů (mimo dopravu), z nichž v 19-ti případech se
jednalo o přestupky majetkové ( krádeže a poškozování cizí věci), dále v 9-ti případech se jednalo o
skutky týkající se občanského soužití v obci. Ve dvou případech došlo k zahoření se způsobenou
nízkou škodou (popelnice, motorové vozidlo).

ZŠ:
Ve školním roce 2012-2013 navštěvovalo cítolibskou základní školu celkem 25 žáků ve třech
spojených třídách. V prvním pololetí neprospělo 7 žáků, vyznamenání mělo 10 žáků. Ve druhém
pololetí neprospělo 10 žáků, s vyznamenáním prospělo 9 žáků.
Pedagogický sbor Základní školy tvoří ředitelka Mgr. Jana Vurbsová, zástupkyně ředitelky školy Mgr.
Martina Čechová, učitelka Marcela Honsová a asistentka pedagoga a vychovatelka Školní družiny
Radka Plachá. Školnicí je Martina Zofová, na místě topiče vystřídal Ivana Pokorného pan Posledník
z Brloha.
Školní rok 2012/2013 byl zcela netradičně zahájen 3.9.2012 na zámku Nové Hrady v Jimlíně, kde se
prvňáčkům dostalo přivítání jak v pohádce. Po úvodním slovu ředitelky Jany Vurbsové popřál pevné
nervy rodičům i pedagogickému sboru starosta Petr Jindřich. Noví prvňáčci pak převzali balíčky se
školními pomůckami a místostarostka Jiřina Nováková předala rodičům poukázky na 1.000,- Kč, které
poskytla Rada městyse na nákup školních potřeb a úhradu kroužků či družiny. Program si připravily
děti z MŠ i vyšších ročníků ZŠ.
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Ve tomto roce uspořádala škola celkem 32 doplňkových vzdělávacích a kulturních aktivit. V září byl
zahájen sběr papíru, v říjnu uspořádána celoškolní výstava Barvy podzimu IV, v listopadu pokračoval
projekt Mapujeme zajímavá místa v obci a děti secvičily program na slavnostní otevření DD,
v prosinci připravily Živý betlém a vánoční trhy. Leden byl věnován projektu Hledáme kamarády ke
školní spolupráci, únor masopustním lidovým tradicím – pečení koblížků, výroba masek, karnevalu,
také byla zahájena znalostní soutěž „O cítolibský dukát“. V březnu pokračoval projekt Mapujeme
historická místa obce a blízkého okolí, v dubnu děti oslavily Den země, zhodnotily vlastní ekologické
aktivity a věnovaly se Školní autoškole, v květnu pracovaly na školní zahradě a ve skleníku, shlédly
představení O veverce Zrzečce a uspořádaly 30.5. Velkou školní akademii v Dělnickém domě.
V červnu děti strávily den s místními hasiči (18.6.), odpoledne pak uspořádaly módní přehlídku, večer
noční stezku odvahy a společně přespaly ve škole. Druhý den následovala školní pouť „Jarmark“
s vyhodnocením průběhu školního roku a soutěže ve sběru papíru, kde se první umístila Markéta
Sainerová (1838kg), druhá Káťa Šponiarová (1634 kg) a třetí Zuzka Líšťanská(754).
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MŠ:
Kapacita MŠ byla po stavebních úpravách navýšena na 63 dětí. Ve školním roce 2012/2013 se děti
vzdělávaly ve třech odděleních: nejmladší ve třídě Včeliček pod vedením Ivety Sainerové (14 dětí – 6
chlapců a 8 děvčátek), 2. třída Berušek s třídní učitelkou Janou Damaškovou (25 dětí – 15 chlapců, 10
děvčat) a 3. třída Motýlků pod vedením Jany Kačírkové, Radky Staňkové (1.pol.) a Lenky Buškové
(2.pol.) (24 dětí – 17 chlapců a 7 dívek). Předškoláků bylo 11 – 3 děvčata a 8 chlapců z nichž dva
chlapci měli na žádost rodičů odklad školní docházky. Většina dětí je z Cítolib, ale školku navštěvují i
děti z Loun, Lipence, Senkova, Vlčího, Vršovic, Jimlína, Líšťan a Chraberců. Od ledna 2013 byla
přijata Lenka Bušková, která byla 1. 6. 2013 jmenována vedoucí učitelkou MŠ.
V září se v MŠ konalo divadelní představení, v říjnu se děti zúčastnily Drakyády a Dýňových hrátek
v ZŠ, v listopadu navštívily divadelní představení ve Vrchlického divadle v Lounech Honza Nebojsa a
nacvičily program na slavnostní otevření sálu v Dělnickém domě, vyráběly adventní zboží na Vánoční
trhy u ZŠ, v prosinci se v MŠ uskutečnila Mikulášská nadílka a děti společně s některými maminkami
pekly vánoční cukroví na Vánoční besídku. V lednu navštívily knihovnu, v únoru viděly ve
Vrchlického divadle pohádku Šupinka vodníka Štístka (20.2.2013), v březnu se rozloučily se zimou
(pálení Moreny), navštívily Velikonoční dílny v knihovně v Lounech a uspořádaly v MŠ karneval,
v dubnu soutěžily o nejhezčí kraslici a věnovaly se velikonočním zvykům a tradicím, květen byl
věnován divadlu, děti viděly Čarodějnou pohádku ve Vrchlického divadle, Divadlo Besip v ZŠ a
Zrzečku v MŠ. V červnu jely na školní výlet do Litoměřic do Muzea loutek a v parku shlédly
představení Sváťova divadla, absolvovaly Dopravní školičku, Den otevřených dveří v hasičárně, Den
dětí a rozloučení s předškoláky spojené s pečením buřtů a šerpováním na školáky.
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Sportovní klub:
Zimní přípravu dospělých zahájil klub soustředěním v Jesenici u Plzně, kterého se zúčastnilo 15 hráčů.
Zimní turnaj v Lounech letos hráči vynechali a nahradili ho několika přátelskými zápasy. Po sestupu
Áčka klesla i tréninková morálka a tak byli hráči rádi, že se okresní přebor dokázal udržet. B mužstvo
pokračovalo ve výborných výkonech z loňského podzimu, svou soutěž vyhrálo a postoupilo do III.
třídy. Oslabený dorost překvapil pěkným šestým místem.. Žáci hráli podle svých možností,skončili
devátí, ale ve starší přípravce skončilo věkem šest kluků, kteří je v příští sezoně posílí, takže mají
dobrý výhled do budoucna. Starší přípravka, která hrála společnou soutěž s OFS Chomutov skončila
celkově na výborném druhém místě a stala se okresním přeborníkem za OFS Louny.
Začátkem června pořádal SK Cítoliby Dětský den, který narušil celodenní déšť. Ráno se narychlo sešel
výbor SK- aby rozhodl, zda Dětský den zrušit, nebo ho přesunout do Dělnického domu. Rozhodl se
pro druhou variantu, i když musel některé věci (pěna, letadlo) zrušit a jiné omezit. Z tohoto důvodu si
sportovci zapůjčili skákací hrad v náhradním termínu, čímž potěšili malé návštěvníky Rodinného
odpoledne.

Na podzim opustila výbor hospodářka Lenka Hronková z důvodu studia a nahradila ji Adéla Cílková.
Podzimní část sezony 2013/2014 zahájil SK jednodenními turnaji dospělých v Chožově, Chlumčanech
a Klobukách. V polovině srpna uspořádali cítolibští sportovci již devátý ročník turnajů O pohár
starosty Městyse Cítoliby v kategoriích dorost a žáci. Jelikož jsou v širokém okolí jediní, kteří pořádají
každoročně turnaje mládeže, nemají problém s účastí mužstev. Hlásí se i mužstva z okresů Chomutov,
Most, Teplice a Kladno. Někteří si rezervují účast i na další ročník.

Letos na turnaj dorostu dorazili hráči Údlic (CV), Obrnic (MO), Černčic a našeho SK Cítoliby. Hrálo
se systémem 2 x 20 minut každý s každým, celkem 6 utkání. Suverénním vítězem turnaje se stalo
družstvo Obrnic, které bylo doplněno o hráče Baníku Most. Druzí skončili naši hoši, třetí Údlice a
čtvrté SK Černčice. Pro všechny byly připraveny pěkné ceny (poháry, míče, sošky a bohaté
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občerstvení). V neděli pokračoval turnaj žáků, kterého se zúčastnili hoši ze Zichovce (KL), Postoloprt,
Černčic a Cítolib. Po celodenních vyrovnaných bojích odjeli s pohárem pro vítěze hráči ze Zichovce,
druhé skončily Černčice, třetí Postoloprty a poslední naši žáci. Z každého týmu byl vyhlášen nejlepší
jednotlivec, z našeho to byla hráčka Dana Kučová, která byla rovněž vybrána do krajského výběru
žákyň Ústeckého kraje.
Mistrovskou soutěž zahájilo cítolibské A-mužstvo velmi dobře, celý podzim se pohybovalo do pátého
místa. Do mužstva dobře zapadli bývalí dorostenci Pavel Zandal a Dominik Kabele, kteří si vybojovali
místo v základní sestavě. B-mužstvo si po postupu do III. třídy dalo za cíl setrvání v této soutěži.
Hrálo se střídavými úspěchy a po polovině soutěže zůstalo na desátém místě. Do cítolibského dorostu
získal SK na střídavý start tři kluky z Loun (novinka Fotbalového svazu Praha -mládežníci mohou v
omezeném počtu startovat za dva týmy současně) a tak nebyl problém se pohybovat ve středu tabulky.
Daleko horší situace nastala u družstva žáků, kde byl problém s docházkou (někteří hrají i házenou,
hokejbal a chodí na hasiče) a tak se několikrát stalo, že na zápas jelo jen devět hráčů. Nebylo divu, že
po podzimu zůstali poslední. Zato starší přípravka ve spojení s Louny suverénně vyhrála podzimní
část. 31.12.2013 uspořádal SK Cítoliby již druhý Silvestr v Dělnickém domě.
Oddíl stolního tenisu měl v roce 2013 (sezóna 2012 – 2013) tři družstva, oddíl A pod vedením Ivana
Bernáška, oddíl B, který vedl Jan Krob a oddíl C s vedoucím Jaromírem Makariusem. V této sezoně
hostoval v mužstvu A Pavel Srkal. V tabulce mužstev skončilo A mužstvo na 6. místě a B. mužstvo na
10. místě.
5. 1. 2013 se uskutečnil 1. ročník Memoriálu Vladimíra Šány, kterého se zúčastnilo přes 60 hráčů
z celého okresu. Paní Šánové předal květiny předseda oddílu Jaromír Makarius. První místo vybojoval
Pavel Fencl (Lenešice) před Jaroslavem Reichlem (Dobroměřice), třetí skončil Miroslav Hrnčál
(Lenešice).

SDH:
Výjezdová jednotka zasahovala v roce 2013 u celkem 40 případů, z toho bylo 7 požárů, 10
dopravních nehod, 20 technických zásahů, 1 prověřovací cvičení a 2 plané poplachy. Starostou sboru
je Vladimír Oliva, velitelem jednotky Miroslav Šponiar. SDH Cítoliby má 70 dospělých členů – 46
mužů a 24 žen.
-13.1. 2013 ve 3:30 hodin vyjíždí jednotka SDH na Zeměšskou ulici v Cítolibech k hořícímu osobnímu
vozu, který zřejmě někdo úmyslně zapálil. Od vozidla byla poškozena i fasáda domu.
-23.2.2013 zasahovali společně s lounským sborem u smrtelné dopravní nehody na silnici 1/7.
-15.3.2013 vyjela jednotka hned ke dvěma požárům v Cítolibech: od 3:16 do 4:43 hořel skleník
v místním zahradnictví, od 7:04 do 7:36 osobní vůz na Lounské ulici.
V dubnu zasahovali u těžké dopravní nehody a požáru skladu papíru v Kystře. V květnu vyjeli ke třem
dopravním nehodám a požáru střechy domu v Postoloprtech. Červen byl ve znamení povodní –
odčerpávali vodu na Velodromu v Lounech, ze zaplavených Masarykových sadů i tenisových kurtů.
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V Cítolibech odčerpali vodu ze dvou zatopených sklepů v ulici Na Plevně. V době od 13. do 14.6.
2013 pomáhalo 5 členů SDH odstraňovat následky povodní v obci Křešice na Litoměřicku kam
odvezli i nářadí a mycí prostředky zakoupené z finančních darů Městyse Cítoliby (5.000,- Kč) a SDH
Cítoliby (3.000,-). K materiální pomoci se připojili i místní občané a to ve sbírce od 10. – 12. 6. 2013.
V červenci ochlazovali vzhledem k počasí plechové střechy prasečáku v obci Lišany, vyjeli k požáru
pole s obilím ve Vršovicích a zasahovali u nehody motocyklu a os.automobilu mezi obcemi Cítoliby a
Chlumčany. V srpnu mimo jiné vyjeli k požáru pole v obci Černochov. Září jediné bylo bez výjezdu.
V říjnu zasahovali u nehody dvou automobilů na silnici do Loun. V listopadu proběhlo prověřovací
cvičení a také pomohli záchranné službě naložit v Cítolibech pacienta do sanitního vozu. V prosinci se
zasahovalo v areálu SÚS v Lounech, kde jednotka odčerpala zatopenou šachtu.
-Z peněz získaných za období povodní byly nakoupeny nové výzbrojní součástky, např. naviják na
Tatru, detektor plynů a prahová opěrka do RZA. Sbor obdržel od Krajského úřadu 6 kusů nových
zásahových obleků Deva Tiger. Také byl zakoupen nový vysavač na likvidaci nebezpečného hmyzu a
z armádních skladů získal starosta městyse pro sbor 4 ks nosítek.
Soutěž T.F.A. - toughest firefighter alive (v překladu nejtvrdší hasič přežije) vznikla na počátku
90.let 20. století v USA, kde uvedla firma Scott na trh nový typ dýchacího přístroje s přetlakovou
automatikou. Pár nadšenců ve spojení s hasiči z Kalifornie se rozhodlo demonstrovat zvýšené nároky
kladené na nový typ dýchacího přístroje přímo v praxi. Původně mělo jít o simulaci běžné činnosti
hasičů s odborným monitorováním zúčastněných, později však test přerostl v soutěž, která si záhy
získala takovou popularitu, že v mnohých státech USA začala fungovat národní kola, až nakonec se
celá akce přenesla i za oceán do Austrálie a Evropy a v poslední době i do ČR. V roce 2013
reprezentoval SDH Cítoliby v sérii závodů Robin Bureš, který v celkovém pořadí Středočeské ligy
obsadil v této tvrdé soutěži 5. místo.
27.04.13 Kněževes
04.05.13 Říčany
11.05.13 Mrač
01.06.13 Senohraby
22.06.13 Barochov
06.07.13 Mnichovice
12.07.13 Plzeň
28.07.13 Strážov
17.08.13 Velké Zboží
28.09.13 Katusice
19.10.13 Mukařov
16.11.13 Rozhledna Vysoká
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Mladí hasiči soutěží ve čtyřech věkových kategoriích: Přípravka (do 6ti let) 9 dětí, Mladší žáci (do
10ti let) 13 dětí, Starší žáci (do 15ti let) 9 dětí a Dorost (do 18ti let) 3 děti. Vedoucím kolektivu je Vít
Varmuža, vedoucími družstev Lenka Vernerová, Hana Němcová, Iveta Sainerová a Kateřina
Varmužová.
- 6. 4.2013 se konal 3. ročník branného závodu O pohár starosty městyse Cítoliby, kde družstvo
mladších žáků obsadilo 1. místo, starší žáci a přípravka 2. místo.

-30.4.2013 se konala tradiční akce Pálení čarodějnice. Odpoledne plné kouzel a soutěží moderovala
Jitka Holubová. I když počasí účastníkům moc nepřálo, sešli se na Tyršově náměstí v hojném počtu.

-sobota 11.5.2013 patřila Staročeským Májům. Vyvedeno bylo 24 svobodných děvčat, zatančili si i
starosta Petr Jindřich a nejstarší občanka Eva Topičová. Kapela zahrála nejmladšímu občánkovi
Tobiáškovi Jungrovi. Průvod obcí byl zakončen na Tyršově náměstí Staročeskou besedou. Oslavy
pokračovaly večerní zábavou v hasičárně na které zahrál Pavel Beneš se skupinou Parexil.
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-25.5.213 se v Telcích konalo okresní kolo celostátní soutěže kolektivů mladých hasičů Plamen. Klání
mělo být dvoudenní, ale pro nepřízeň počasí bylo zkráceno. Bylo chladno, jedna přeháňka střídala
druhou, dokonce padaly i kroupy. V kategorii starší žáci skončilo družstvo Cítolib na 2. místě z deseti,
mladší žáci obsadili čtvrté místo z pěti.
-2.6.2013 se cítolibský SDH zúčastnil Propagační jízdy dobrovolného hasičstva. Děti zatančily na
Mírovém náměstí v Lounech ukázku ze Staročeské besedy.

-18. 6. 2013 uspořádal SDH Den otevřených dveří, který navštívily děti z mateřských i základních škol
nejen z Cítolib, ale i okolí.
-6.-8.9.2013 se v Hormersdorfu konala soutěž Euroregion Krušnohoří, kde družstvo mladých hasičů ve
složení Karolína Popová, Eliška Vrbová, Jan Mrvík, Jakub Srkal a Lukáš Žovinec získalo 3.místo.

-14.9.2013 se konal Branný závod v Litoměřicích v prostoru pod Radobýlem. Mladší žáci, starší žáci A a
přípravka obsadili 1. místo, starší žáci B zabloudili a tak byli desátí.
Velkým úspěchem pro cítolibský požární sport bylo I.kolo soutěže Plamen v Podbořanech, kde se družstva
Přípravky, Mladších žáků i Starších žáků umístila na 1. místě, stejně tak i v dorostenkách Pavla Rybková.
- Během prosince nacvičovaly děti v kroužku Mladých hasičů koledy, které zazpívaly na Štědrý den během mše
v zcela zaplněném kostele Sv. Jakuba Většího v Cítolibech.
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Knihovna:
K 31. 12. 2013 evidovala knihovna celkem 3446 svazků z toho 2665 beletrie a 781 naučné literatury.
Odebírají se čtyři periodika: Vlasta, Květy, Sluníčko a Čtyřlístek. V roce 2013 navštívili čtenáři
knihovnu 1094x a vypůjčili si 2294 x knihu nebo časopis: dospělí 810 svazků beletrie a 267 naučné
literatury, děti 457 beletrie a 145 naučných knih. Periodika byla vypůjčena 615x. Registrovaných
čtenářů je 58, z toho dětí do 15 let dvacet, takže v průměru si jeden čtenář vypůjčil 30 knih a 11
časopisů.
Koncem loňského roku se knihovna přestěhovala do zrekonstruovaných prostor v přístavku
Dělnického domu. Knihovnice Růžena Horáková rozšířila výpůjční dobu na dva dny v týdnu:
v pondělí od 16:00 do 18:00 hodin a ve čtvrtek od 15:00 do 18:00 hodin. Čtenáři mají možnost
připojit se i na internet, tuto službu využili v roce 2013 celkem 227x.

Naše knihovnice a cítolibská rodačka Růženka Horáková je zakládající členkou divadelního souboru
Třetí věk, který funguje při lounské knihovně. Letos soubor přivezl z 56. ročníku přehlídky Wolkrův
Prostějov dvě ocenění a to Cenu diváka a Cenu poroty s nominací na Jiráskův Hronov za autorskou
hru Stáří není pro zbabělce.
V prostorách knihovny se každý čtvrtek od 17:00 – 18:00 hodin scházejí členové Klubu 6-99, kteří se
pod vedením Marcely Rybákové a Blanky Hejlíkové věnují výtvarným a rukodělným činnostem,
vyrábějí např. šperky, drobné dárky na akce pořádané městysem, výzdobu sálu aj.

Nadační fond K. B. Kopřivy:
Nadační fond K. B. Kopřivy je řízen tříčlennou správní radou ve složení Jaroslav Bárta – předseda,
Eva Parkmanová – místopředseda a Alena Němcová – člen SR. Kontrolním orgánem je revizorka
Alena Petržilková, pokladní Eva Horáčková.
Majetek Nadačního fondu činil k 31. 12. 2013 78.463,24 Kč. Hospodaření nadačního fondu za rok
2013 vykazuje zisk 2 615.94 Kč. Částka se skládá ze zisku z koncertu 28.12.2013 ve výši 2 548.00 Kč
a zisku provozní režie 67.94 Kč.
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Rok 2013 byl zasvěcen zejména přednáškové činnosti kterou vykonával především předseda NF
Jaroslav Bárta:
8.1.2013 - přednáška pro Spolek rodáků a přátel města Loun v kongresovém sále Městské knihovny
Louny na téma: „Významné cítolibské osobnosti 19.století“. Obsahem přednášky byly život a dílo
architekta Josefa Mockera a akademického malíře Václava Sochora. Přítomno bylo 35 posluchačů.
31.1.2013- 1.cyklus přednášek na téma: „Masopust“, která byla pořádána v klubovně cítolibské
knihovny. Přítomno bylo 12 posluchačů.
13.3.2013 - přednáška pro Rodáky města Loun a okolí žijící v Praze, konaná v Domě odborů v Praze
na téma: Život a dílo architekta Josefa Mockera a akademického malíře Václava Sochora.
Přítomno 38 posluchačů.
14.3. a 21.3.2013 (po oba dny v 9.30 hod. - dvě přednášky (dva ročníky) pro studenty Třetího věku při
Městské knihovně v Lounech na téma: Život a dílo architekta Josef Mockera a akademického malíře
Václava Sochora. Přítomno celkem 34
studentů.
21.3.2013- 2.cyklus přednášek na téma: „Velikonoce“, která byla pořádána od 17.00 hod. v klubovně
cítolibské knihovny. Přítomno 14 posluchačů.
3.5.2013 - přednáška na téma život a dílo akademického malíře Václava Sochora v hlavním sále
Dělnického domu. Zúčastnilo se jí 36 posluchačů.
24.5.2013- „Noc kostelů“ v kostele sv.Jakuba Většího v Cítolibech. Obsahem byl výklad k historii
kostela a jeho uměleckým dílům. Zúčastnilo se 7 účastníků.
31.5.2013- přednáška na téma život a dílo architekta Josefa Mockera v hlavním sále Dělnického domu
. Cítoliby. Zúčastnilo se 34 posluchačů.
6.6.2013 – se v hlavním sále Dělnického domu uskutečnila přednáška paní Jaroslavy Juklíčkové z
Prahy o její cestě do Santiaga Compostela ve Španělsku. Přítomno 10 posluchačů.

21.9.2013- v předsálí Dělnického domu v Cítolibech se od 18.00 hod. uskutečnila beseda s hudebním
skladatelem PhDr. Zdeňkem Šestákem na téma „ Cítolibští mistři 18.století“. Přítomno bylo 42
posluchačů.
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29.9.2013- pro obec Chlumčany uspořádána ve vlčické kapličce sv.Václava připomínka 120. výročí
vysvěcení kaple a její předání rodem Sochorů z Cítolib obci Vlčí 28.9.1893 Připomínky se zúčastnilo
se kolem 40 místních občanů.
27.10.2013- na srazu rodáků Cítolib v Dělnickém domě pronesena připomínka o historii spolkové
činnosti v městysu.
Jediný koncert pořádaný NF v roce 2013 se uskutečnil 28. prosince v kostele sv. Jakuba Většího. S
Ročovským pěveckým sborem vystoupily i dětské sbory Skřivánci, kteří spolupracují se Základní
školou ve Školní ulici v Lounech, a Notičky, které jsou složeny z žáků Základní umělecké školy v
Lounech. Bylo plně obsazeno všech 24 kostelních lavic a další posluchači stáli po obou stranách hlavní
lodi. Kvalifikovaným odhadem bylo přítomno 190 až 200 osob, což se projevilo na finančním
výsledku koncertu. Na dobrovolném vstupném bylo vybráno 6 208,- Kč, náklady činily 3 695,- Kč,
takže zisk Nadačního fondu byl 2 548,- Kč.

Předseda Nadačního fondu Jaroslav Bárta se též věnoval průvodcovské činnosti:
8.8.2013- spolupráce s agenturou Digon Louny při natáčení besedy s PhDr. Šestákem v kostele sv.
Jakuba Většího o jeho badatelské a skladatelské činnosti. Beseda byla zaznamenána vizuální
technikou.
13.8.2013 - Pan Hora s manželkou a dcerou – prohlídka památek na návsi a v kostele sv. Jakuba
Většího s výkladem.
5.9.2013 - Žáci Středního odborného učiliště a Střední odborné školy v Žatci – prohlídka památek v
kostele sv. Jakuba Většího a seznámení s historií mětyse. Zúčastnilo se 22 žáků.
10.10.2013 - Cestovní agentura Prima Via Plzeň – prohlídka památek v kostele sv. Jakuba Většího s
výkladem. Zúčastnilo se 49 návštěvníků.
14.11.2013 - Třetí věk při Městské knihovně Louny – prohlídka památek v kostele sv. Jakuba Většího
s výkladem. Zúčastnilo se 35 studentů.

Cítolibská svatojakubská pouť – 27. 7. – 28. 7. 2013
Letošní pouť se konala k třístému výročí založení kostela sv.Jakuba v
Cítolibech. Náklady se vyšplhaly na 103.375,- Kč, sponzoři přispěli
částkou 29.986,- Kč.
Program zahájili v sobotu ve 13:00 hodin starosta a místostarostka
městyse. Pořadatelům zamotaly hlavu „Harmonický holky z Hradce“,
které měly být prvním bodem programu, když dopoledne oznámily,
že z důvodu nemoci nepřijedou. Naštěstí se narychlo povedlo sehnat
skupinu Prima flám Jiřího Vinše z Loun, která odehrála první blok
písniček pro všechny věkové kategorie. Následovala historická fraška ke vzniku cítolibského kostela v podání divadla BezeVšeho. Mladší publikum potěšila kapela Lucie revival z Prahy s frontmanem OndrouFenclem. Pro nejmenší byl od 16.hodin připraven blok písniček,
pohádek a soutěží „Z pohádky do pohádky“. Po 17. hodině vyhlásila
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místostarostka Jiřina Nováková vítěze soutěže „O nejkrásnější rozkvetlé okno a následoval vstup
Tanečního klubu Luna. Milovníkům country zahráli Parťáci a večerní zábavu rozproudil Čejka band
z Benešova. Návštěvníci se těšili na tradiční ohňostroj, kterému předcházela ohňová show Jana „Aby
Jafara“ Filipenského. Samozřejmostí byly stánky s občerstvením a pouťovým zbožím, facepaiting,
stánky s řemesly. Děti se mohly svézt na konících i si třeba upéct svůj perník nebo vyrobit svíčku.

V sobotu od 13:00 hodin a v neděli od 15:00 – 17:30 hodin byla otevřena fara s expozicemi slavných
rodáků, výstavami k historii Cítolib a přehlídkou „Šikovné ruce našich spoluobčanů“.

V neděli 28. 7. 2013 se konala v kostele sv. Jakuba Většího poutní mše s Chrámovým sborem Louny.
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Dělnický dům
V roce 2013 se v Dělnickém domě konaly tři maturitní plesy, Myslivecký ples, ples CV Clubu,, ples
HC Slovan, Jarní zábava, Vítání občánků, dvě svatby a rodinná oslava, Rodinný den s dětským
divadelním představením, Disco, Dětský den, besídka ZŠ a MŠ Cítoliby, tři přednášky Nadačního
fondu K.B.Kopřivy, Taneční pro mládež, Sraz rodáků, divadelní představení Taneční hodiny pro
pokročilé a Silvestr. Z ostatních akcí: volba prezidenta ČR, čtvrtletní zasedání ZM, prodejní výstava
textilu, setkání obchodních zástupců firmy Marius Pedersen a.s., školení a výroční schůze hasičů,
vánoční večírky firem Fujikoki a Aisan a ze sportovních akcí utkání ve stolním tenisu a dvakrát týdně
se cvičila Zumba.
Výdaje na provoz sálu činily 444.227,- Kč, příjmy 264.070,- Kč, takže provoz kulturního zařízení
zatížil rozpočet městyse částkou 180.157,- Kč..
V první polovině roku 2013 byl chod Dělnického domu koordinován prostřednictvím manažera, jehož
pracovní náplní bylo sjednání akcí, vč. administrativy s tím spojené; fyzická přítomnost v kanceláři
úřadu pro zájemce a veřejnost; vyhledávání dotačních titulů využitelných pro provoz Dělnického
domu; koordinace spolupráce se zaměstnanci zajišťujícími chod kulturního zařízení (správce,
uklízečka, šatnářky), ochrankou při kulturních akcích a provozovatelem občerstvení; příprava sálu
před každou sjednanou akcí; osobní účast na sjednaných akcích. Od července 2013 byla v důsledku
tlaku části zastupitelů funkce manažera zrušena a jeho pracovní náplň byla rozdělena mezi správce,
uklízečku, ekonomku, administrativní pracovnici a místostarostku, která za kulturní centrum jedná
navenek a koordinuje činnosti spjaté s fungováním sálu. Kulturní náplň programu sálu zajišťuje
kulturní komise. Kancelář úřadu tak od poloviny roku zajišťuje chod kulturního zařízení v rámci své
pracovní doby a nad rámec své pracovní náplně.

Červen – při vytrvalých deštích došlo k zatékání vody ze střechy přístavby DD do sociálního zařízení
knihovny a jedné šatny pro umělce. Byla podána reklamace a závadu Lounská stavební s.r.o.
odstranila.
Srpen – RM projednala tři nabídky na osazení pódiových závěsů a opony od firem Divadelní služba
Praha s.r.o., Petr Neubert – Audiostar.cz a Radovan Preis – šití divadelních opon a závěsů. Vybrána
byla nabídka firmy Audiostar v částce 89.810,- Kč za pořízení pódiových závěsů, opona bude zahrnuta
do návrhu rozpočtu na rok 2014.
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Kultura v obci
Memoriál Vladimíra Šány ve stolním tenise
5.1.2013
31.1.2013
NF K.B.Kopřivy – přednáška Masopust
Ples 2CV Club Louny v DD
16.2.2013
Myslivecký ples v DD
22.2.2013
Zájezd do Mosteckého divadla „Kačenko, kiss me“
26.2.2013
Dětský karneval
2.3.2013
NF K.B.Kopřivy – přednáška Velikonoce
21.3.2013
Branný závod požární všestrannosti – O pohár starosty městyse
7.4.2013
Vítání občánků
13.4.2013
Pálení čarodějnice
30.4.2013
NF K.B.Kopřivy – přednáška V.Sochor
3.5.2013
Staročeské máje
11.5.2013
Cítolibský sraz „Automotoveteránů“
25.5.2013
Besídka ZŠ a MŠ Cítoliby v Dělnickém domě
30.5.2013
NF K.B.Kopřivy – přednáška J. Mocker
31.5.2013
Dětský den
1.6.2013
NF K.B.Kopřivy – přednáška Cesta do Santiaga de Compostela
6.6.2013
Rybářské závody v Bažantnici
8.6.2013
Den otevřených dveří SDH Cítoliby
18.6.2013
Turnaj Starých gard
22.6.2013
Rodinný den + Jů a Hele v revue „Na kouzelném paloučku“
22.6.2013
27.7.2013
Letní slavnosti – Cítolibská svatojakubská pouť
Poutní mše svatá – kostel Sv. Jakuba
28.7.2013
Fotbalový turnaj o pohár starosty městyse a memoriál Václava Karbana
10.-11.8.2013
Zájezd do Prahy – Komorní Fidlovačka - představení „Tři holky jako květ“
12.9.2013
Taneční pro mládež v DD
13.9. –7.12.2013
17.9.2013
Zájezd do Litoměřic na Zahradu Čech
NF K.B.Kopřivy – přednáška Zdeňka Šestáka
21.9.2013
Den otevřených dveří v Základní škole a Mateřské škole Cítoliby
24.9.2013
Klub 6-99
od 9.2013
Barvy podzimu – výstava prací dětí ZŠ a MŠ Cítoliby
24.10.2013
27.10.2013
Sraz rodáků a přátel městyse Cítoliby
Divadelní představení v DD „Taneční hodiny pro pokročilé“ Rádobydivadlo Klapý 17.11.2013
Koncert Davida Krause v Sokolovně
23.11.2013
Rozsvícení vánočního stromu,vánoční trhy
1.12.2013
Mikulášská nadílka v DD
5.12.2013
22.12.2013
Okresní přebor stolního tenisu
Vánoční koncert Nadačního fondu v kostele sv. Jakuba
28.12.2013
Silvestr SK Cítoliby v DD
31.12.2013
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