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Kronika 2014
Dění v obci:
Leden:
- RM odsouhlasila pořízení fotopasti za cenu 3.890,- Kč.
- 10.1.2014 došlo k vloupání do kanceláře hospodářky MŠ. Celková škoda činila 55.083,- Kč z toho
materiální škoda 8.161,- Kč.
- 24.1.2014 napadl první letošní sníh.

Únor:
- Kancelář úřadu zajistila v návaznosti na odpadovou legislativu a výhody třídění odpadu, pořízení
tašek na tříděný odpad ve dvou velikostech. Pořizovací ceny jsou za malé 33,60 Kč a za velké 37,50
Kč. RM odsouhlasila prodej občanům za 30,- Kč u malých a 35,- u velkých tašek.

-19.2. 2014 – druhé vloupání v MŠ Cítoliby.
- 28.2.2014 byla opravena studna na hřbitově.

Březen:
-11.3.2014 převzal starosta městyse Petr Jindřich v budově Senátu Parlamentu ČR pamětní list za
ocenění Bílá stuha v soutěži Vesnice roku 2013.
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-Společnost Atiking, s.r.o. seznámila zastupitele se studií revitalizace cítolibské bažantnice jako
komplexu, tj. včetně přístupových cest, úpravy ulice Na Aleji, rybníku, stávajících cest, mostků,
ovocného sadu, pietního místa, vodotečí atd.. Jedná se o návrh, který bude následně upravován
v návaznosti na připomínky zastupitelů a občanů a uznatelnost nákladů. Realizace předloženého
záměru by probíhala etapově v návaznosti na získání dotací. Zastupitelé schválili spolupráci se
společností Atiking ve věci přípravy a podávání žádostí o dotace.
- Státní pozemkový úřad informoval RM o vydaném rozhodnutí a zahájení realizace stavby „Společná
zařízení v k.ú. Cítoliby“ (polní cesta od Zeměšské ul. v Lounech k silnici Cítoliby-Zeměchy).

Duben:
- 1.4.2014 došlo ke změně provozovatele restaurace Dělnický dům Pana M. Bednáře nahradil Miloš
Kolařík. Dále byla ukončena spolupráce se studenty Bukaschool.
- RM odsouhlasilaí pronájem 2 sad typu C vánočního osvětlení od společnosti MK MONT
ILLUMINATIONS s.r.o. . Roční pronájem sady 10ti osvětlení typu C (průměr ozdob 50-70 cm) činí
9.680,- Kč, cena za montáž úchytů a konektorů činí 16.335,- Kč a hradí se pouze první rok.
- RM odsouhlasila prořez lip u autobusové zastávky firmou O. Honka ve variantě odstranění větví po
celém obvodu stromů v ceně 8.400,- Kč.

Květen:
-5.5.2014 schválil Výbor Státního fondu dopravní infrastruktury naši žádost o dotaci na akci:
Bezbariérové chodníky v Cítolibech-ulice Chlumčanská.
-10.5. 2014 byl na území Královské a knížecí akropole staroslavného Vyšehradu slavnostně zahájen
6.ročník národní putovní výstavy „Má vlast cestami proměn“. Cítoliby na této výstavě reprezentuje
„Rekonstrukce sálu Dělnického domu“, za kterou jsme v soutěži Vesnice roku 2013 získali ocenění
„Zlatá cihla“. Zahájení se zúčastnila místostarostka Jiřina Nováková. Putovní výstava proměn
opomíjených míst v místa příjemná pro život je společným dílem mnoha lidí z krajských úřadů, měst,
obcí a neziskových sdružení. Prokazuje úctu k práci lidí odpovědně pečujících o krajinu svého
domova. Je poděkováním autorům za zvelebování opomíjených míst a inspirací pro ostatní.
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-RM odsouhlasila náhradu ve výši 14.400,- Kč soukromému zemědělci J.Keprtovi za poškozený
porost pšenice na pozemku zasaženém stavbou (cca 0,6 ha) Společná zařízení v k. ú. Cítoliby“
(Biokoridor - polní cesta tzv. Zlodějka).
- Zástupci SK Cítoliby, SDH Cítoliby a ZŠ a MŠ Cítoliby předložili návrhy na využití prostředků
z dotačního titulu KÚÚK za Bílou stuhu Vesnice roku 2013 v celkové výši 120 tis. Kč + 10%
spoluúčast městyse takto: SK Cítoliby:2x nafukovací hrad, 1x síťová prolézačka Hrošík (umístění na
hřišti) celkem 46.304,- Kč, SDH Cítoliby: příspěvek na nákup dodávkového automobilu pro mladé
hasiče- celkem 44.000,- Kč, ZŠ a MŠ Cítoliby:dovybavení počítačové učebny o 4 PC sestavy celkem
43.987,- Kč. Celkově byly předloženy návrhy v hodnotě 134.291,- Kč (z toho 120 tis. Kč dotace a
14.291,- Kč prostředky městyse). RM tyto návrhy schválila.
-31.5.2014 se konal 5. ročník Cítolibského srazu automotoveteránů na kterém se pořadatelům podařilo
pokořit hranici 150 registrovaných vozů ve čtyřech kategoriích – osobní předválečné, osobní
poválečné, terénní a motocykly. Počasí se na poslední chvíli umoudřilo a tak mohli návštěvníci
obdivovat opravdové skvosty a užívat si doprovodný program, kterého se zúčastnily i pohádkové
bytosti Pat a Mat. Večer zahrála návštěvníkům akce v zahradě Dělnického domu kapela Parťáci.

Červen:
21.6.2014 se v Domoušicích konal již třetí ročník Her mikroregionu, kde se tým Cítolib složený
z členů Sportovního klubu (Klára Lafková, Kristýna Langrová, Svatopluk Bláha ml.,Patrik Zomer,Petr
Dani, Petr Zandal, Petr Brindler) umístil na 5. místě.
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Červenec:
- Radní se seznámili s Akceptací žádosti o podporu ze SFŽP ČR v rámci Operačního programu
Životního prostředí na projekt Snížení energetické náročnosti hasičské zbrojnice.
- RM odsouhlasila prodej elektrokotle z MŠ Ing. Stejskalovi za nabídnutou cenu 5.000,- Kč.
-28.7.2014 proběhlo otvírání obálek s nabídkami k výběrovému řízení č. 2/2014 „Bezbariérové
chodníky v Cítolibech – ul. Chlumčanská“. Celkem byly podány 3 cenové nabídky od firem:
- EKOSTAVBY Louny s.r.o., nabídková cena bez DPH: 2,984.800,- Kč
- Inest stavby s.r.o. a, nabídková cena bez DPH: 3,071.215,- Kč
- AFC Servis DC a.s. , nabídková cena bez DPH: 2,889.360,30 Kč
RM následně vybrala jako vítěznou nabídku firmy AFC Servis DC a.s. s nejnižší nabídkovou cenou
bez DPH 2,889.360,30 Kč.
-V týdnu od 9. do 16.7.2014 proběhl v areálu zahrady Dělnického domu kooperativní projekt měst a
knihoven Města čtou 2014 do kterého se Cítoliby zapojily. Každý den byl od 13 hodin otevřen stan
s knihami a časopisy, kde si mohli návštěvníci číst a relaxovat na sedacích vacích a v houpacích sítích.
Denně od 17ti hodin akci doprovázel kulturní program.

Srpen:
-RM schválila žádost Mileny Šebánkové o příspěvek 2.000,- Kč na financování opravy dvou sloupů
při vjezdu do ulice Na Aleji. Při prověřování vlastnictví zdi „u Profousů“ v návaznosti na vlastnictví
sochy Neptuna, bylo zjištěno, že tyto historické zdi jsou částečně na pozemcích soukromých vlastníků
a částečně na pozemcích obce, vlastnictví je tudíž společné.
- RM se seznámila s předloženým dokumentem o Akceptování žádosti o podporu ze SFŽP ČR v rámci
Operačního programu Životní prostředí na projekt Omezení prašnosti z plošných zdrojů v městysi
Cítoliby. Rozpočet projektu činí 3.754 tis. Kč, spoluúčast městyse činí 10%.
-5.8. 2014 proběhlo otevírání obálek s nabídkami nabídek k výběrovému řízení č. 3/2014 „Úprava
části veřejného prostranství na Tyršově náměstí v Cítolibech“. Celkem byly podány 3 cenové
nabídky od firem:
- LOUNSKÁ STAVEBNÍ, spol. s r.o., nabídková cena včetně DPH: 627.128,- Kč
- Milan Tůma K+T, nabídková cena včetně DPH: 587.649,- Kč
- AFC Servis DC a.s. , nabídková cena včetně DPH: 667.386,- Kč
RM následně vybrala jako vítěznou nabídku firmy Milan Tůma K+T s nejnižší nabídkovou cenou
včetně DPH 587.386,- Kč.
- Dále proběhlo hodnocení pěti nabídek k poptávkovému řízení č. 2/2014 „Dětské prvky a mobiliář na
Tyršovo náměstí v Cítolibech“. Byly podány tyto nabídky:
- TEWIKO systems s.r.o., nabídková cena včetně DPH: 117.194 Kč vč. DPH, délka dráhy 24,35 m
- Bonita Group Service s. r.o., nabídková cena včetně DPH: 118.729,- Kč, délka dráhy 33 m
- Dětská hřiště – František Smitka, nabídková cena včetně DPH: 115.918,- Kč, délka dráhy 35 m – bez
nástupního prvku
- Kulant cz s.r.o. , nabídková cena včetně DPH: 119.169,- Kč, délka dráhy 19,09 m
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RM vybrala jako vítěznou nabídku firmy Bonita Group Service s.r.o. vzhledem k ceně, použitému
materiálu, délce lanové dráhy a záruční lhůtě za nabídkovou cenu 118.729,- Kč vč. DPH. RM zároveň
souhlasí s pořízením dalšího dětského prvku - kolotoče za cenu vč. montáže 33.547,- Kč vzhledem
k celkové úspoře na celé akci díky vysoutěženým cenám, které byly nižší než předpokládaný rozpočet.
Obě akce jsou hrazeny z Programu Obnova vesnice MMR ČR pro vítěze stuh ve Vesnici roku.

Září:
-RM odsouhlasila pořízení promovidea Městyse Cítoliby za celkovou cenu 19.000,-Kč včetně DPH od
firmy M.Gregora.
- RM schválila výjimku z počtu žáků v ZŠ Cítoliby pro školní rok 2014-2015.

Říjen:
- Rada se seznámila s rozhodnutím Krajského úřadu Středočeského kraje o úplné uzavírce silnice č.
I/16 a její objízdné trase. Po osobní urgenci starostů Cítolib a Líšťan při jednání na Krajském úřadě
Středočeského kraje bylo dosaženo změny objízdné trasy tak, aby nebyla vedena přes tyto obce.
- ve dnech 10. – 11. Října 2014 proběhly komunální volby do zastupitelstva městyse Cítoliby.

Listopad:
-1.11.2014 se konal hon cítolibských a líšťanských myslivců, uloveno bylo 40 bažantů, dvě kachny
divoké (z 99% na katastru Cítolib) a 7 kusů prasete divokého. Černou zvěř (prasata) ulovili honci v
kukuřici a přilehlém remízku japonských topolů za bývalou sil. jámou od tzv. osevácké cesty směr
Zeměchy (část katastru Cítolib, Líšťan a Jimlína).

-4.11.2014 se konalo Ustavující zasedání nově zvoleného Zastupitelstva městyse na kterém byl
starostou zvolen Petr Jindřich, místostarostkou Jiřina Nováková, Radu městyse doplnili Jaromír
Makarius, Lenka Hronková a Kateřina Varmužová. Předsedou kontrolního výboru byl zvolen Miroslav
Bartl, členy Alena Petržilková a František Rybka, finanční výbor povede Ing. Zdeněk Borl, členy byli
zvoleni Věra Pokorná a Miroslav Šponiar.
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Dále byly ustanoveny tyto komise:
Investiční, pro rozvoj obce a životní prostředí: předseda Ing. Zdeněk Borl a členové Petr Jindřich,
Jaromír Makarius, Jan Pikl, Milan Postl, Miloš Rosenbaum, Alenka Špeciánová
Komise pro kulturu, školství a sport: předseda Blanka Hejlíková a členové Marcela Červeňáková,
Lenka Hronková, Miroslava Jirásková, Jaromír Makarius, Radka Malínková, Libuše Melcrová, Eva
Parkmanová, Marcela Rybáková, Kateřina Varmužová.
Komise sociální: předseda JUDr. Kateřina Veselá a členové: Hana Bischoftová, Jitka Gregorová,
Lenka Hronková, Jiřina Nováková, Eva Parkmanová, Jitka Wasserbauerová.
Členy Školské rady za zřizovatele jsou Jiřina Nováková a František Rybka.
Též byla zvolena Redakční rada Cítolibského zpravodaje ve složení Petr Jindřich, Miroslava
Jirásková, Blanka Hejlíková a Věra Pokorná. Správkyní rozpočtu se stala Alenka Špeciánová,
stavebním technikem městyse je opět Miloš Rosenbaum.
-26.11.2014 teplota poprvé pod bodem mrazu -1°C, abnormálně teplý podzim.
- Městys Cítoliby pořídil stroj určený na čištění ulic, tedy všech místních komunikací i např. chodníku
spojujícího Cítoliby a Louny. Celkem se jedná o 12,6 kilometrů ve vlastnictví městyse a 1kilometru
ve vlastnictví SÚS ÚK. Ve výběrovém řízení byla jako vítězná vybrána nabídka od společnosti Šípal
s.r.o. s celkovou cenou vozidla 2,7 mil. Kč. Dotace od Státního fondu životního prostředí činila 90%
uznatelných nákladů, tj. z ceny vozidla a ceny za administraci výběrového řízení a dotace. Městys
Cítoliby se na koupi stroje podílel ze svého rozpočtu částkou 285 tisíc Kč.

Prosinec:
-2.12. 2014 napadl v Cítolibech první sníh. Zima roku 2014 byla teplá, padaly teplotní rekordy.
- Zastupitelé schválili předložený návrh schodkového rozpočtu Městyse Cítoliby na rok 2015.
Příjmová část rozpočtu činí 12,235.400,- Kč, výdajová část rozpočtu činí 12,400.940,- Kč, financování
splátek úvěr činí 1,000.000,- Kč. Rozdíl ve výši 1,165.540,- Kč je kryt finančními rezervami na účtech
městyse.

Kamerový systém:
Vedení městyse usilovalo o zřízení kamerového systému v obci. Společně s obcemi Dobroměřice a
Černčice vešly s jednání s Městem Louny o možném využití Městské Policie Louny, další možností by
bylo zřízení Obecní policie, ovšem obě varianty jsou finančně náročné. Zastupitelé pověřili starostu
Petra Jindřicha a zastupitele Jaroslava Ságla kontaktováním Policie České republiky a Městské policie
Louny, za účelem archivace a vyhodnocování záznamů z kamerového systému v městysu.
Specializovaný technik seznámil radní se třemi technickými variantami pořízení kamerového systému
s HDSI kamerami (vysoké rozlišení). Předpokládaná cena kamerového systému pro Cítoliby s 8mi
kamerami je 370 tis. Kč. Kamerový systém byl projekčně připraven avšak krajské vedení Policie ČR
nedoporučilo využití a správu kamerového systému Policií ČR, vzhledem k předpokládané časové a
technické náročnosti obsluhy, na kterou místní obvodní oddělení nemá personální ani finanční zdroje.
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Volby:
Volby do Evropského parlamentu
se konaly ve dnech 23. – 24. května 2014. Předsedkyní volební komise byla Ivana Bernášková, členy:
Stanislav Hádek, Martina Seifertová, Vlčková Hana, Zapletalová Jana a zapisovatelkou Eva
Parkmanová.
Voličů zapsaných v seznamu 827, vydaných obálek 155, odevzdaných 154 – volební účast 18,74%.
Výsledky:
1. ANO
45 hlasů
2. ČSSD
26 hlasů
3. TOP09 a Starostové
25 hlasů
4. ODS
15 hlasů
5. Česká pirátská strana
8 hlasů
6. KSČM
6 hlasů
7. Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury
4 hlasy
8. Strana svobodných občanů
3 hlasy
9. SNK Evropští demokraté
3 hlasy
10. Republika
3 hlasy
11. Strana práce a Nespokojení občané!
2 hlasy
12. KDÚ- ČSL
2 hlasy
13. LEV
2 hlasy
14. Strana zelených
2 hlasy
15. Komunistická strana Československa
2 hlasy
16. Volte Pravý blok www.cibulka.net
2 hlasy
17. Strana zdravého rozumu
1 hlas
18. Liberálně ekologická strana
1 hlas
19. Strana rovných příležitostí
1 hlas

Volby do Zastupitelstev obcí:
se konaly ve dnech 10. a 11. října 2014. Předsedkyní volební komise byla Ivana Bernášková, členy:
Bára Neudertová, Monika Jehličková, Bc. Pavla Pokorná, Jana Černá, Růžena Horáková, Michaela
Malínková a zapisovatelkou Eva Parkmanová.
Kandidovalo celkem 7 volebních stran či sdružení, což je nejvíce od roku 1990.
1. ANO 2011
2. Fair play – HNPD (Hnutí na podporu dobrovolných hasičů a dalších dobrovolníků)
3. Cítoliby dalším generacím
4. ČSSD
5. ODS
6. Unie pro sport a zdraví
7. Za krásný městys Cítoliby – městys pro lidi
Výsledky:
292 hlasů
253 hlasů
203 hlasů
197 hlasů
167 hlasů
163 hlasů
161 hlasů
152 hlasů
151 hlasů
139 hlasů

Petr Jindřich
Jiřina Nováková
Jaromír Makarius
Miroslav Šponiar
František Rybka
Lenka Hronková
Ing. Zdeněk Borl
Blanka Hejlíková
JUDr. Kateřina Veselá
Kateřina Varmužová

za ODS
za Sdružení CÍTOLIBY DALŠÍM GENERACÍM
za ODS stranu
za ODS
za ODS
za Sdružení CÍTOLIBY DALŠÍM GENERACÍM
za Sdružení CÍTOLIBY DALŠÍM GENERACÍM
za Fair play - HNPD
za Sdružení CÍTOLIBY DALŠÍM GENERACÍM
za Fair play - HNPD
9

128 hlasů
100 hlasů
66 hlasů
83 hlasů
73 hlasů
69 hlasů
62 hlasů
60 hlasů

Alena Němcová
Miroslav Bartl
Lubomír Gebelt
Miroslava Ságlová
Helena Typoltová
Svatopluk Bláha
Jaroslav Ságl
Josef Neudert

za ČSSD
složila mandát 30.10.2014
za Sdružení Za krásný městys Cítoliby – městys pro lidi
za ANO 2011
za Unii pro sport a zdraví
složila mandát 22.10.2014
za ČSSD
první náhradník za Unii pro sport a zdraví
první náhradník za ČSSD složil mandát 3.11.2014
druhý náhradník za ČSSD

Letošní komunální volby provázel předvolební boj, který byl na hraně zákona a Cítoliby jej
v takové míře nezažili (dle vzpomínek pamětníků) ani ve vypjatých poválečných či
revolučních dobách (1989). Nejdříve obdrželi občané do svých poštovních schránek tzv.
Cítolibský speciál, který byl profesionálně zpracovaný a jistě stál nemalé finanční prostředky a
byl na bázi polopravd. Jeho autoři se schovali za anonymní označení: vydalo sdružení několika
místních občanů s podporou mnoha dalších. Ono hájit si svůj názor veřejně vyžaduje někdy
odvahu, která však tvůrcům v tomto i následujícím případě chyběla. V den voleb (10.10.2014)
se po obci povalovaly a do schránek byly vhozeny anonymní pomlouvačné letáky, které
nepravdivými a urážlivými výroky napadaly starostu Petra Jindřicha, místostarostku Jiřinu
Novákovou a kandidátku Fair Play Kateřinu Varmužovou. Místostarostka Jiřina Nováková
podala bezodkladně trestní oznámení na Okresním zastupitelství v Lounech, případ
prošetřovalo oddělení Policie ČR v Lounech, které kvalifikovalo tento čin jako přestupek proti
občanskému soužití. Dne 2.1.2015 byla věc odložena, neboť se nepodařilo zjistit skutečnosti
vedoucí k odhalení pachatele. Je až zarážející, čeho jsou někteří lidé v boji o moc schopni.
Jak bylo z výsledku voleb zřejmé, místní voliči tento pomlouvačný list nebrali vážně a naopak
zmíněné dokonce svými hlasy preferovali, čímž jim vyjádřili podporu. Tento skutek se tak
obrátil proti svým tvůrcům.
Volby do Senátu Parlamentu ČR:
I.kolo: se konalo ve dnech 10. a 11. října 2014.
Zapsaných voličů v seznamu844, vydaných i odevzdaných obálek 373, platných hlasů 363,
volební účast 44,19%.
Výsledky:
1. Mgr. Zdeňka Hamousová
ANO2011
98 hlasů
2. PhDr..Marcel Chládek
ČSSD
89 hlasů
3. Mgr.Leo Steiner
KDU-ČSL
54 hlasů
4. MUDr.Vladimír Záhorský
Nezávislí
51 hlasů
5. MUDr. Eva Kašová
KSČM
30 hlasů
6. PaedDr. Luděk Štíbr
ODS
30 hlasů
7. Jiří Loskot
Nezávislí kandidáti
7 hlasů
8. MUDr. Ivo Trešl
Město pro Vás
4 hlasy
II.kolo:se konalo ve dnech 17. a 18. října 2014.
Zapsaných voličů v seznamu845, vydaných i odevzdaných obálek 136, platných hlasů 133,
volební účast 16,09%.
Výsledky:

1. Mgr. Zdeňka Hamousová
2. PhDr..Marcel Chládek

ANO2011
ČSSD
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84 hlasů
49 hlasů

Kulturní centrum DD:
K 1.4.2014 došlo k výměně provozovatele restaurace Dělnický dům, kdy M. Bednář předal provozovnu za
účasti firmy Heineken novému nájemci Miloši Kolaříkovi. Starosta zaslal ředitelce Bukaschool s.r.o. děkovný
dopis za skvělou práci studentů jejich školy, kterou odvedli v DD.
V červnu 2014 byla provedena oprava všech stolů na sále DD v rámci reklamačního řízení, kdy byly stoly
zpevněny Dále provedla firma Lounská stavební s.r.o. výmalbu pódia do barvy opony, přičemž souběžně
provedla opravy dle reklamačního řízení (opravy omítek, zbroušení a přelakování podlahy hlavního sálu).
Oprava podlahy byla z důvodu vysoké vlhkosti přeložena na měsíc září, HZS Žatec zapůjčil Městysu
odvlhčovač. Byly rozšířeny čístící zóny, abynedocházelo k mechanickému poškození povrchu podlahy sálu.

Přehled akcí konaných v roce 2014 v DD:
25.01.2014 Maturitní ples Gymnázium Louny
05.02.2014 Zápis do TŠ FÉNIX Louny
08.02.2014 Maturitní ples Gymnázium Louny
14.02.2014 Maturitní ples OA Louny
22.02.2014 Dětský karneval
22.02.2014 Maškarní ples
01.03.2014 I. reprezentační knihovnický ples
15.03.2014 Školení HZS
22.03.2014 Taneční večer TŠ FÉNIX Louny
28.03.2014 Prodejní akce VOLANSKI Prostějov
12.04.2014 Vítání občánků
03.05.2014 soukromá akce - narozeniny
10.05.2014 soukromá akce - svatba
23.05.-24.05.14 volby do Evropského parlamentu
16.05.-13.06.14 Taneční pro dospělé
04.06.2014 Besídka ZŠ a MŠ
14.06.2014 Taneční večer TŠ FÉNIX Louny
20.06.2014 FÉNIX SHOW (akademie)
19.07.2014 soukromá akce - narozeniny
03.09.2014 Zápis TŠ Fénix
06.09.2014 soukromá akce - narozeniny
04.09.-20.09.14 oprava podlahy hl.sálu
20.09.2014 přednáška PhDr.Z.Šestáka
25.09.2014 kurz PREVENCE DLUHOVÉ PASTI
26.09.2014 taneční pro mládež
02.10.2014 kurz EXEKUCE, OSOBNÍ BANKROT
03.10.2014 taneční pro mládež
04.10.2014 soukromá akce - rodinná sešlost
09.10.2014 kurz OSOBNÍ A RODINNÉ FINANCE
10.-11.10.14 volby do obecních zastupitelstev a senátu
11.10.2014 taneční pro mládež
17.10.2014 taneční pro mládež - prodloužená
17.-18.10.14 volby do senátu II. kolo
18.10.2014 soukromá akce - narozeniny
24.10.2014 taneční pro mládež
25.10.2014 Sraz rodáků a přátel
31.10.2014 taneční pro mládež
01.11.2014 soukromá akce - narozeniny
06.11.2014 MKL - nácvik
07.11.2014 One Woman show Haliny Pawlowské
08.11.2014 taneční pro mládež
13.11.2014 MKL - nácvik
20.11.2014 MKL - nácvik
22.11.2014 Hasičský ples
24.11.2014 SK Cítoliby - výroční schůze
27.11.2014 MKL - nácvik
04.12.2014 MKL - nácvik
05.12.2014 Mikulášská pro děti
06.12.2014 Koncert ženského pěveckého sboru
11.12.2014 2. veřejné zasedání zastupitelstva
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11.12.2014 MKL - nácvik
12.12.2014 Vánoční večírek FUJIKOKI
13.12.2014 Vánoční večírek AISAN
18.12.2014 MKL - nácvik
31.12.2014 Silvestr

Pohyb a složení obyvatel:
V roce 2014 se v Cítolibech narodilo 10 miminek, pět chlapečků a pět holčiček, z nichž jedna zemřela
při porodu. Zemřeli čtyři muži a pět žen. Přistěhovalo se 66 nových občanů – 29 mužů a 37 žen,
odstěhovalo se 21 mužů a 18 žen, tedy 39 občanů. Celkově tedy vzrostl počet občanů o 28 na 1090.
Průměrný věk mužů je 38 let a žen 39 let. Nejstaršími občany zůstávají Eva Topičová, Josef Rieger a
Václav Sainer.

Zemědělství:
Statek č.p. 26 – Josef a Martin Keprtovi hospodařili v roce 2014 na výměře 556 ha, které byly osety
pšenicí (356 ha) a řepkou (200 ha). U obou plodin majitelé vsadili na nové odrůdy s lepší kvalitou a
výnosem. V letošním roce byly pro zemědělství velmi dobré klimatické podmínky což ve spojení
s odrůdami ovlivnilo pozitivně výnosy – pšenice 5,8t/ha a řepka 3,6 t/ha. K velkým investicím patřila
výstavba přístřešku pro kombajny a výměna střešní krytiny na stodolách v areálu statku.
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Kriminalita:
V roce 2014 došlo v obci k výraznému poklesu nápadu trestných činů i přestupků. Celkem bylo
šetřeno pouze 12 trestných činů, z nich 8 řadíme do kategorie majetkových (krádeže, krádeže
vloupáním), 1 případ do kategorie hospodářských (podvod) a 1 případ do kategorie násilných
trestných činů (loupež). Zbývající 2 případy patří do kategorie ostatní trestné činnost (zanedbání
povinné výživy a dopravní nehoda). Za poklesem však stojí především neochota poškozených
nahlašovat trestné činy, které většinou bývají odložené.
8.3.2014 byl nalezeno v retenční nádrži mezi obcemi Cítoliby a Chlumčany utonulé tělo muže
mladšího věku. S vyšetřováním v prvních chvílích po nálezu pomáhal i starosta Cítolib Petr Jindřich.
Kromě mrtvého muže se na místě našlo i tělo utonulého psa. Kdyby nedošlo před zhruba šesti lety
k odcizení plotu zloději kovů, nemuselo k neštěstí dojít.

ZŠ:
Ve školním roce 2013-2014 navštěvovalo cítolibskou základní školu 30 žáků ve třech spojených
třídách. Žáci se učili spolupracovat v nesourodých skupinách, poznávali a prověřovali své schopnosti.
Nižší počet dětí ve třídě je pro děti i učitelky výhodou, celorepublikově vzrůstá obliba tohoto typu škol
S vyznamenáním ukončilo školní rok 14 žáků, 7 neprospělo.
Škola v tomto školním roce připravila celkem 18 doplňkových vzdělávacích a kulturních aktivit.
Uspořádala tradiční podzimní výstavu Barvy podzimu, žáci připravili kulturní program na akci
Rozsvěcení vánočního stromu, výrobky na vánoční trhy. Ve škole se konal Masopust, soutěž masek,
žáci se zapojili do literární i výtvarné části soutěže Požární ochrana očima dětí, vyvrcholením byla
Školní akademie v Dělnickém domě a vyhodnocení soutěže „O cítolibský dukát“ spojené se školním
jarmarkem. Děti se zúčastnily exkurze ve skanzenu v Třebízi a školní výlet strávily v Zooparku
v Chomutově. Ze sportovních aktivit je třeba zmínit školní turnaj ve vybíjené či sportovně zábavné hry
na školní zahradě.
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V pondělí 1.9.2014 přivítala třídní učitelka Marcela Honcová nových 12 prvňáčků.

MŠ:
MŠ funguje druhým školním rokem jako trojtřídní (Včeličky, Motýlci, Berušky) s rozšířenou
kapacitou na 63 dětí., které jsou vzdělávány v programu s hlavním mottem „Jaro, léto, podzim, zima,
v naší školce je nám prima“. Předškoláků ve třídě motýlků je 24, menších dětí ve třídě berušek je také
24 a těch nejmenších ve třídě včeliček je 15.
Ve třídách byly dokoupeny úložné prostory pro hračky a pomůcky, dětský nábytek, byly doplněny
dekorační předměty na stěnách, koberečky, renovovány interiérové dveře a zakoupena nová lehátka
k polednímu odpočinku dětí.
Učitelský sbor v roce 2014:
Lenka Bušková – vedoucí učitelka k 11.9.2014
Ivana Koptová – vedoucí učitelka od 1.10.2014
Iveta Sainerová
Jana Damašková
Jana Kačírková k 07/2014, poté Alena Rejhová
Alena Maťáková
Tento rok patřil po personální stránce v MŠ k bouřlivým. Od jara informovala ředitelka ZŠ a MŠ
Cítoliby Jana Vurbsová RM o nedostatcích v plnění pracovních povinností vedoucí učitelky Lenky
Buškové, zejména v oblasti pedagogické administrativy. Rada městyse svými usneseními vyjádřila
podporu postoje ředitelky příspěvkové organizace a doporučila jí, aby nadále postupovala v souladu
s pracovně právními předpisy. Celá záležitost byla však ze strany bývalé vedoucí učitelky
prezentována rodičům dětí ze školky jako šikana ze strany zaměstnavatele. Dne 11. 9. 2014 předložila
Lenka Bušková osobně v kanceláři úřadu městyse odstoupení z funkce vedoucí učitelky a žádost
pedagogického personálu školky o řešení vzniklé situace. Na základě této žádosti svolala rada městyse
na 15. 9. 2014 mimořádné zasedání, na které se však i přes telefonické potvrzení účasti, dostavily
pouze dvě učitelky (Alena Maťáková a Alena Rejhová) . V té době již bývalá vedoucí učitelka Lenka
Bušková jejich prostřednictvím vzkázala, že se nedostaví. Na podnět některých rodičů byla v budově
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základní školy dne 1. 10. 2014 uspořádána schůzka za účasti členů rady městyse, ředitelky Základní
školy a mateřské školy Cítoliby, pedagogického sboru školky a rodičů. Na této schůzce bylo
umožněno pedagogickému sboru školky i rodičům vyjádřit se ke vzniklé situaci a ředitelka Základní
školy a Mateřské školy Cítoliby zde zopakovala důvody, které ji k pracovně právním krokům vedly a
byly konzultovány s právním zástupcem městyse Cítoliby, který byl na schůzce přítomen. Jako nová
vedoucí učitelka v mateřské škole byla ředitelkou dne 1. 10. 2014 představena Ivana Koptová.
Neshody mezi školkou a školou měly původ v osobních vztazích, nespokojenost vedoucí učitelky
směrem k ředitelce příspěvkové organizace a zástupcům městyse byla přenášena na zaměstnance
školky a rodiče dětí. Škola byla cílem několika kontrol a inspekcí na „udání“, dne 10.12.2014 byl Radě
městyse doručen dokument s názvem Petice (který však nesplňoval formálně podmínky petice)
žádající organizační oddělení základní školy od mateřské, nicméně RM jej projednala s tím, že obě
střediska organizačně oddělena jsou. Cílem zřizovatele bylo zklidnění situace a zajištění dalšího
fungování příspěvkové organizace jako celku, což se během pár měsíců podařilo.

Školní jídelna: v roce 2014 uvařilo zařízení 51 959 jídel z toho 17 494 jídel v doplňkové činnosti.
Cena oběda je 45,- Kč, z toho norma na potraviny 28,- Kč, doprava pro mimocítolibské stojí 5,- Kč.
Celodenní strava pro 2-6 leté dítě zahrnující oběd a dopolední a odpolední svačinku v MŠ činí 26,- Kč,
pro 7leté 28,- Kč, oběd v ZŠ pro žáka ve věku 6-10 let 20,- Kč pro 11-14 let 22,- Kč. V době hlavních
prázdnin byla provedena plynofikace kuchyně, nově osazeny digestoře a dovybavena přípravna
zeleniny novou lednicí. V prvním pololetí roku 2014 došlo ke kompletní výměně personálu kuchyně.
Hospodářkou je Ing. Markéta Čechová, která nahradila Evu Horáčkovou, hlavní kuchařkou Petra
Štorkánová a pomocnou kuchařkou Jana Líšťanská . V kuchyni na úseku stravy pro doplňkovou
činnost a s rozvozem obědů vypomáhá pečovatelka městyse Luba Bláhová.
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Sportovní klub:
SK Cítoliby má dvě družstva dospělých A a B, dorost, žáky, ml.přípravku a do konce sezony i starší
přípravku, která v sobotu 7.6.2014 završila úspěšně fotbalovou sezonu, kdy se po 17 vítězstvích a 1
prohře stali přeborníky okresu v kategorii starší přípravka.Bohužel, další sezonu již pod křídly SK
Cítoliby neodehrají, odešli kompletně se svým trenérem Janem Šímou do Loun.
Trenéry mužstev jsou: A mužstva – Václav Rubeš, Tomáš Prokop, Jaroslav Škutchan, B mužstva –
Svatopluk Bláha ml., dorostu – Jiřina Brindlerová, Milan Rokos, Dominik Kabele, žáky trénují Pavel
Štajnc a Ivan Pokorný a přípravku Pavel Zandal a Ivo Cyhlář.

-1.6.2014 pořádal SK Cítoliby tradiční Dětský den za hojné účasti dětí i dospělých.Lákadlem byla
projížďka na koních i traktoru, cukrová vata, malování na obličej či pěna od hasičů.

-21.6.2014 se od 13 hod konal na fotbalovém hřišti TURNAJ STARÝCH GARD za účasti čtyř
mužstev. Zvítězilo družstvo Cítolib, druhý byl Klášterec, třetí Chožov a na posledním místě skončilo
družstvo Panenského Týnce. Nejlepším střelcem turnaje byl Karel Novák z Klášterce.
-V srpnu se konal již tradiční turnaj O pohár starosty, v kategorii žáci zvítězily Černčice, domácí
skončili druzí a třetí místo obsadil Zichovec, V kategorii dorost zvítězili domácí, druhé byly Louny,
třetí Černčice a čtvrtý Zichovec.
- 6.9.2014 odehrála na místním fotbalovém hřišti svůj první zápas mladší přípravka, která s
přípravkou ze Žatce vyhrála 21:8.
-30.11. 2014 se konala ustavující schůze nově zvolených členů výboru vzešlých z Valné hromady SK.
Složení výboru SK: předseda
Svatopluk Bláha st.
místopředseda
Ing. Zdeněk Borl
Svatopluk Bláha ml.
sekretář
sekretář mládeže
Petr Zandal
hospodář
Jiřina Brindlerová
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členská základna
Renata Srkalová
sokolovna
Ivan Bernášek
mládež a noviny
Pavel Štajnc
údržba stadionu
Pavel Zandal
-31.12.2014 pořádal SK Cítoliby v Dělnickém domě Silvestr z jehož výtěžku financuje klub praní
dresů pro mládež, občerstvení rozhodčím a rozlučky pro hráče.
-SK obdržel od KÚ Ústeckého kraje z programu Sport 2014 dotaci ve výši 30.000,- Kč na vybavení
mládežnických družstev (2 sady dresů a šusťákové bundy pro žáky a dorost, 15 míčů pro přípravku),
Zboží odebrali od firmy LEGEA Praha, která jim za dlouholetou spolupráci poskytla sponzorsky
velkou světelnou tabuli v hodnotě 25.000,- Kč.
Oddíl stolního tenisu měl v roce 2014 (sezóna 2013– 2014) 15 členů ve třech družstvech. A + B hrají
OP 1 a C OP 2. Již tradicí se stalo pořádání Memoriálu V. Šány v první lednovou sobotu.

SDH:
Výjezdová jednotka zasahovala v roce 2014 u celkem 33 případů, z toho bylo 17 požárů, 1 planý poplach, 7 technických zásahů, 5 dopravních nehod, 3 prověřovací cvičení.
Kroužek mladých hasičů včetně přípravky má 33 členů. Schůzky se konají pravidelně každý pátek
v 15 hodin a před soutěžemi 2x až 3x týdně pod vedením Víti Varmuži. V roce 2014 se mladí hasiči
zúčastnili celkem 14 hasičských soutěží a 16 dalších různorodých akcí např..:
4.1.2014 Branný závod o „Pohár Nelsonské katastrofy“ v Oseku (mladší žáci 1. místo, starší žáci 5.
místo)
5.4.2014 Branný závod o pohár starosty městyse Cítoliby (přípravka 1. místo, mladší žáci 2. a 3. místo,
starší žáci 1. a 4. místo)
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11.4.2014 brigáda na úpravě běžecké dráhy v parku na Tyršově náměstí v Cítolibech
12.4.2014 Soutěž mladých hasičů v běhu na 60 m s překážkami v Lenešicích - jednotlivci (medaile
získali Matěj Wasserbauer 2. místo mladší žáci, Daniel Vrba 3. místo starší žáci)
13.4.2014 Plnění odznaků odbornosti
14.4.2014 Zapojení do soutěže Požární ochrana očima dětí (ve spolupráci s SDH Cítoliby byly
odevzdány práce 50 dětí z MŠ speciální Louny, 60 dětí z MŠ Cítoliby, 30 dětí ze ZŠ Cítoliby, 80 dětí
z lounských základních škol a 30 dětí z SDH Cítoliby). V okresním kole jsme získali celkem 4 první
místa, 1 druhé místo a 4 třetí místa napříč kategoriemi (literární práce, digitální technologie, výtvarné
práce)
26.4.2014 Čištění požární nádrže rybníka na Tyršově náměstí v Cítolibech
30.4.2014 Pálení čarodějnice

3.5.2014 Memoriál Karla Raise (ukázka požárního sportu 60 m s překážkami, požární dvojice)
4.5.2014 Lhenický dvojboj v rámci STIPAX CUP – jednotlivci (medaile získali Lukáš Žovinec 3.
Místo starší chlapci)
10.5.2014 Soutěž mladých hasičů o pohár starosty obce Koštice (starší žáci 6. a 10. místo, mladší žáci
2. a7. místo)
17.-18.5.2014 OKRESNÍ KOLO HRY PLAMEN PODBOŘANY – MLADŠÍ ŽÁCI 1. MÍSTO,
STARŠÍ ŽÁCI 1. MÍSTO A POSTUP DO KRAJSKÉ SOUTĚŽE! , jediná přípravka v okrese
24.5.2014 Staročeské máje
28.5.2014 Seznámení rady městyse Cítoliby s úspěchy mladých hasičů
8.6.2014 STIMAX CUP 2. Kolo – Chomutov (medaile získali: Daniel Vrba 3. místo mladší chlapci)
14.-15.6.2014 KRAJSKÉ KOLO HRY PLAMEN KRUPKA – 3. MÍSTO STARŠÍ ŽÁCI
19.6.2014 Den otevřených dveří SDH Cítoliby
20.6.2014 Rozlučkový den – ukončení sezóny před prázdninami
21.6.2014 Soutěž mladých hasičů o pohár starosty obce Lenešice (2. místo starší žáci)
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11.7.2014 Návštěva projektu „Města čtou“ v zahradě Dělnického domu Cítoliby
16.8.2014 STIMAX CUP 3. Kolo – Telce (medaile získali Daniel Vrba 3. místo mladší žáci, Jakub
Mrvík 2.místo starší žáci, K.T.Šponiarová 3. místo mladší dívky)
6.9.2014 Branný závod „O putovní plaketu Jana Mimry“ (starší žáci 1. a 9. místo, mladší žáci 6. místo)
27.9.2014 STIMAX CUP 4. Kolo – Ústí nad Labem (medaile získali Daniel Vrba 2. místo mladší
chlapci a v 2.v celkovém umístění všech kol)
11.10.2014 Branný závod Křešice v požárnické a povodňové připravenosti (starší žáci 1.,11. a 3.,11.
místo,mladší žáci 8. a 9. místo, přípravka 1. a 3. místo)
18.10.2014 Plamen Domoušice – závod požárnické všestrannosti (mladší žáci 3. místo, starší žáci 1. a
6.místo)
20.12.2014 Vánoční besídka
24.12.2014 Vánoční bohoslužba – zpívání koled
Datum
Staročeské máje (24.5.2014) začaly nácvikem staročeské besedy každou neděli již od února. V pátek
23.5.2014 byl za přispění místní firmy postaven Král a v sobotu 24.5.2014 ve 13 hodin se vydal
krojovaný průvod s hudbou na voze taženém koňmi po městysu. Kapela zahrála nejstarší občance Evě
Topičové (91 let),nejmladšímu občánkovi Matyášovi Petrovi Svobodovi (2 týdny), u hospod, starosty
a úřadu.K tanci bylo vyzváno celkem 33 svobodných děvčat. Po sedmnácté hodině pod Májí u
hasičské zbrojnice zatancovalo celkem 20 párů Staročeskou besedu, mezi nimi bylo osm párů dětí z
kroužku mladých hasičů a čtyři páry dětí z přípravky. Bohužel počasí tanečníkům příliš nepřálo a proto
bonus, který si připravili starší žáci, Staročeskou besedu ve zpívané variantě, nemohli předvést v plné
krojové parádě, ale i přes to sklidili zasloužený potlesk a posezení při hudbě se protáhlo až do
pozdních nočních hodin.

V červnu 2014 bylo pořízeno vozidlo Mercedes-Benz se speciální požární úpravou a možností
přepravy celkem 9 ti osob v hodnotě 115 tis. Kč. Na pořízení vozu byly finanční prostředky získány
částečně z dotace za Vesnici roku 2013, částečně příspěvkem za umístění v soutěži Dobrovolní hasiči
roku 2013 a nemalou částkou přispěli sponzoři Servis MF, s.r.o., Aisan Industry Czech, s.r.o. a Petr
Bouda. Finanční prostředky na přepis vozidla, STK, emise, drobné opravy a grafické úpravy vozidla
byly získány z účelové sbírky členů Sboru dobrovolných hasičů Cítoliby. Vozidlo je evidováno
v Integrovaném záchranném systému s účelovým využitím pro Sbor dobrovolných hasičů a dopravu
mladých hasičů.
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V sobotu 22.11.2014 se po 35 letech konal Hasičský ples. K tanci a poslechu hrála v Dělnickém domě
skupina Traxas, pro návštěvníky byl připraven bufet, bohatá tombola a ukázka společenských tanců
školy Fénix. Ve 23.00 předvedli muži ze sboru vystoupení na skladbu Poupata, které všechny
pobavilo. Sólo bylo věnováno dříve narozeným dámám, které provedli členové SDH.

Knihovna:
Knihovna v Cítolibech mí 76 registrovaných čtenářů, z toho 35 dětí do 15ti let. Poplatek je 20,- Kč za
rok. Otevírací doba je pět hodin týdně – v pondělí od 16:00 do 18:00 hodin a ve čtvrtek od 15:00 do
18:00 hodin. V roce 2014 bylo zakoupeno 46 nových knih (33 beletrie a 13 naučných), takže
v knihovním fondu je 3.492 knih – 794 kusů naučné a 2698 ks krásné literatury.
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-6.6. proběhlo v knihovně historicky první pasování prvňáčků na čtenáře pod záštitou Městské
knihovny Louny, kterého se zúčastnilo celkem 13 dětí z Cítolibské ZŠ. Pasovány byly nejen děti na
čtenáře, ale i jejich třídní učitelka Marcela Honcová na „rytířku Řádu krásného slova“.

Na 570 míst v Česku a deset míst v zahraničí si ve středu 10. prosince v podvečer přišlo zazpívat podle
odhadů přes 70 tisíc lidí v rámci unikátní akce Česko zpívá koledy s regionálním Deníkem. Na
náměstích a návsích, v kostelech, před školami či obchodními centry se přesně v 18 hodin rozeznělo
pět známých koled Nesem vám noviny, Narodil se Kristus Pán, Půjdem spolu do Betléma, Den
přeslavný jest k nám přišel a Pásli ovce valaši. Zpívání uzavřely stejně jako loni populární Vánoce,
Vánoce přicházejí. Cítoliby se připojily zpíváním v místní knihovně.

Církev československá husitská:
Modlitebna CČSH se nachází v ulici V Poustkách č.p. 76, kde pastorační asistentka Jana Blábolilová
provedla v roce 2014 57 pobožností, 399 pastorací (osobních rozhovorů s farníky), odsloužila dva
pohřby a jednu Poslední vzpomínku při uložení urny. Náboženská obec Cítoliby má 148 členů z 20
obcí z Lounska,19 členů je z Cítolib. V rámci své pastorační činnosti pracuje i jako romská terénní
asistentka pro Městys Cítoliby.

Církev římskokatolická:
V roce 2014 byly v kostele sv. Jakuba Většího v Cítolibech slouženy dvě mše, poutní 27.7. za účasti
chrámového sboru z Loun a vánoční 24.12 . s P. Petrem Fialou, vojenským kaplanem žatecké posádky.
Konaly se zde čtyři pohřby, jedním z nich byl pohřeb paní Marie Šestákové rozené Žatecké, rodačky
z Cítolib a manželky skladatele PhDr. Zdeňka Šestáka.
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Nadační fond K. B. Kopřivy:
Nadační fond je řízen tříčlennou správní radou. Kontrolním orgánem je revizorka, která zajišťuje
činnost v působnosti dozorčí rady. Usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem došlo po uplynutí
tříletého funkčního období s platností od 23.2.2014 k zápisu správní rady v tomto složení: Jaroslav
Bárta - předseda správní rady, Eva Parkmanová - místopředsedkyně správní rady, Alena Němcová členka správní rady a Alena Petržilková – revizorka
Majetek nadačního fondu tvoří pokladní hotovost se stavem 4 184.00 Kč a finanční prostředky uložené
na běžném účtu (70.970,39Kč) a termínovaném vkladu u ČSOB (50.000,- Kč). Celková hodnota
majetku činí 75 154.39 Kč.
I v tomto roce prováděl předseda NF Jaroslav Bárta průvodcovskou činnost:
19.5.2014 - 46 studentů Katedry dějin umění Olomoucké univerzity si pod vedením profesora
Rostislava Šváchy a za asistence doc.Pavlíčka prohlédlo památky v kostele sv.Jakuba, Nejsvětější
Trojici, sochy Chrona a Víry a další památky na návsi. Během prohlídky kostela přednesla jedna
studentka svou seminární práci.
13.9.2014 - provázení 20 členů lounského Klubu turistů po cítolibských památkách. Pro deštivé počasí
se návštěva uskutečnila pouze v kostele sv.Jakuba. Přítomní shlédli i sochy Chrona a Víry a potom
odjeli do Loun.
Přednášková činnost (přednášející Jaroslav Bárta):
11.6.2014 Kaplička sv.Václava ve Vlčí.- v prostoru kapličky byla studentům Třetího věku Městské
knihovny v Lounech poskytnuta informace o jejím vzniku, stavbě a zasvěcení. Stavbu financovalo 8
bratrů – Sochorů – a věnovalo ji své rodné obci – Vlčí. Organizačně výstavbu zabezpečoval Josef
Sochor z Cítolib, plány zhotovil jeho bratr architekt Eduard Sochor.
20.9.2014 - v předsálí Dělnického domu v Cítolibech se od 16.00 hod. uskutečnilo autorské hudební
odpoledne s hudebním skladatelem PhDr. Zdeňkem Šestákem, na kterém slovem a přehrávkami
skladeb z CD nosičů představil svou tvorbu.
Přítomno bylo 22 posluchačů. Z nich byli 3 z Loun, 1 z Hřivic, 1 ze Smolnice, 3 z Litvínova, 1 z Ústí
nad Labem, 2 z Prahy. Ostatní byli občané Cítolib.
12.11.2014 Dům odborových svazů, Náměstí W.Churchila, Praha - Život a dílo českého
zahradníka, cestovatele a botanika Benedikta Roezla, který dětství strávil na Pátku a je pohřben v
Panenském Týnci. Byl v příbuzenském vztahu s cítolibskými Sochory. Eduard Sochor zpracoval návrh
na úpravu prostranství kolem sochy B.Roezla na Karlově náměstí v Praze.
Nadační fond uspořádal v roce 2014 vánoční concert Ženského pěveckého sboru Most Clavis
cordium, který se konal 6.12. v Dělnickém domě za účasti cca 40ti posluchačů.
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22.11.14 ukončila s Nadačním fondem spolupráci Helena Nejedlá a 1.12. byla zahájena spolupráce
s novým členem NF (aktivistou) Milošem Kánským.

Cítolibská svatojakubská pouť – 25. 7. – 27. 7. 2014
V pátek 25.7.2014 přivítal starosta P. Jindřich návštěvníky akce v zahradě Dělnického domu, kde
program zahájila pražská rocková kapela Doggybag, následovala hudební produkce Jiřího Vinše jehož
Prima flám hrál pro velký úspěch neplánovaně až skoro do ranních hodin.

23

V sobotu se již tradičně hlavní program odehrával v prostoru Tyršova náměstí, kde pouť zahájili ve 13
hodin starosta Petr Jindřich s místostarostkou Jiřinou Novákovou. Po scénce divadla BezeVšeho „Skok
do historie“ zahrála především starším ročníkům dechová kapela Rakovanka. Nejen pro milovníky
vojenské historie byla připravena ukázka vojenského klubu Nord – sever Chomutov, která se setkala
s velkým ohlasem. Po 15.hodině vystoupila skupina St.Johnny, hrající jump blues 50.let. Pro děti bylo
připraveno pásmo Asterix a Obelix, kdy si mohly zasoutěžit s oblíbenými galskými hrdiny.
Následovalo vyhlášení vítězů O nejkrásnější rozkvetlé okno a hodinka povídání s herci Mojmírem
Maděričem a Romanem Štolpou. Večerní taneční zábavu obstarala kapela Traxas, ohňovou show
skupina 2 Much fire a ohňostroj firma Pyrojiva.

Zpestřením sobotního programu byl paintball pro dospělé, který se konal od 15:15 do 17:15
v Bažantnici, zapůjčení zbraně a výstroje stálo 200,- Kč a ocenili ho především tatínci. Od 17:30 do
19. hodin si mohly zastřílet i děti na Tyršově náměstí. Dále si mohly upéct perník, vyrobit svíčku,
zajezdit na koních, byla pro ně připravena rukodělná dílnička, stánky s řemesly, pouťové atrakce,
facepainting. Od 13ti do 18ti hodin byla otevřena fara, kde si mohli návštěvníci prohlédnout výstavy
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k historii Cítolib a slavných rodáků, práce dětí z MŠ a ZŠ Cítoliby, sbírky spoluobčanů i prodejní
výstavu keramiky Jitky Šmídlové.
V neděli se v kostele sv. Jakuba většího konala poutní mše s Chrámovým sborem z Loun. Návštěvníci
měli též možnost shlédnout výstavu na faře.

Akce v obci
Memoriál Vladimíra Šány ve stolním tenise
Dětský karneval
Maškarní ples
1.knihovnický reprezentační ples
Taneční večer Fénixu Louny
Vítání občánků
Branný závod požární všestranosti„O pohár starosty městyse“
DD –Rádobydivadlo Klapý –Tovje vdává dcery
Pálení čarodějnice
Taneční kurz pro dospělé V DD
Staročeské Máje
5. Cítolibský sraz „Automotoveteránů“
Dětský den
Školní besídka v DD
Rybářské závody v Bažantnici
2.Taneční večer Fénixu Louny
Den otevřených dveří SDH Cítoliby
Fénis show
Výlet do Úštěka, zámku v Zákupech a zmrzlinárny ve Stráži pod Ralskem
Města čtou
Letní slavnosti – Cítolibská svatojakubská pouť
Fotbalový turnaj žáků O pohár starosty městyse
Fotbalový turnaj dorostu O pohár starosty městyse
Zájezd do Prahy na muzikál Fantom opery
Autorské hudební odpledne s PhDr.Z,Šestákem
Hudební večer na Václava
Kurz Prevence dluhové pasti v DD
Kurz Exekuce,osobní bankrot v DD
Kurz Osobní a rodinné finance v DD
Barvy podzimu – výstava prací dětí ZŠ a MŠ Cítoliby
Sraz rodáků a přátel městyse Cítoliby
Hudební večer – Prima flám –restaurace DD
Show Haliny Pawlovské
Rozsvícení vánočního stromu,vánoční trhy
Výlet na vánoční trhy do Drážďan
Mikulášská nadílka v DD
Vánoční koncert Nadačního fondu Clavis Cordum v DD
Česko zpívá koledy – knihovna
Vánoční bohoslužba v kostele sv.Jakuba
Silvestr SK Cítoliby v DD
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