Kronika 2005
Dění v obci:
Leden:
RO odsouhlasila zřízení chodníku u Nákupního střediska. Jako zhotovitel byla vybrána místní firma
- Jaroslav Šramčík.
Město Louny požádalo RO o znovuprojednání prodejní ceny pozemků p.č. 1192 a 1193 v k.ú.
Cítoliby (propojení ulic Rybalkova a Rakovnická). Navržená cena je 150,- kč/m2.
RO projednala způsob vytápění ZŠ Cítoliby a rozhodla se pro opravu stávajícího kotle společností
Vihorlat. Cena opravy činí necelých 100 tisíc Kč.

Únor:
Paní Vladislava Klímová z Libčevsi vypověděla obci smlouvu ohledně zajištění služeb psího útulku
z důvodu ukončení jeho činnosti. . Pracovnice obce navštívily psí útulek pana Davida Kubalíka v
Jimlíně a doporučily uzavřít s ním smlouvu ode dne 1. 7. 2005.

Březen:
Neznámými vandaly byl zdemolován z neděle 27.3. na 28. 3. barokní mostek v Bažantnici. Jeho
oprava se vyšplhala na částku 55 tisíc Kč.

RO poskytla Církvi československé husitské finanční příspěvek ve výši 2.000,- Kč na činnost s
dětmi.
ZO schválilo smlouvu o budoucí smlouvě kupní s MěÚ Louny na pozemky p.č. 1192 a 1193 za
kupní cenu 150,- Kč/m2 s tím, že v letošním roce bude provedena dostavba chodníku CítolibyLouny z prostředků města Louny.
ZO schválili nabídku heraldické kanceláře Dauphin p. S. Kasíka na zhotovení návrhu obecních
symbolů za 20 tisíc Kč.

Duben:
Vítání občánků: Dne 16. 4. 2005 proběhlo téměř po 20ti letech v předsálí Dělnického domu Vítání
občánků Cítolib narozených v době od 1. 1. 2004 do 31. 3. 2005. Pozváno bylo celkem 16 dětí s
rodiči. Dostavilo se a bylo oficiálně přivítáno 10 občánků. Vítáním provázela paní Jiřina
Nováková , projev pronesl místostarosta Josef Neudert a o kulturní zpestření se postaraly děti z MŠ
a ZŠ pod vedením Aleny Němcové a Jany Poncarové.

Květen:
- dne 20. května předložil Stanislav Kasík OÚ čtyři návrhy obecních symbolů- znaku a vlajky.
Občané byli vyzváni, aby se k předloženým návrhům obecních symbolů vyjádřili.
-V noci z neděle na pondělí 23. 5. 05 přišla velká bouřka , napršelo 20 mm srážek.

Červen:
MŠ skončila ve sběru papíru na 2. místě.
Radě obce byla předložena nabídka nakladatelství Digon na zhotovení kalendáře Cítoliby 2006 s
historickými fotografiemi obce v porovnání se současností. Předběžné náklady na zhotovení
kalendáře o rozměru A3, 7 listů činí v nákladu 100ks 23 tisíc Kč a za dalších 100 ks 7.900,- Kč.
Zastupitelé schválili směnnou smlouvu s Radkem a Miroslavou Mockerovými na výměnu parcel č.
722/172 a 723/3 (část komunikace vedle MŠ a prostranství před bytovými domy čp. 336 a 337) za
parcely č. 550/66,550/67 a 1171 (orná půda) z majetku obce.

Červenec:
Červencová bouřka poničila z velké části střechu Dělnického domu.Na její opravu bylo vypsáno
poptávkové řízení,které vyhrála firma H. Körnhausera. Náklady se vyšplhaly na 135 tisíc Kč, z 90%
však byly pokryty z pojistného plnění.
RO vybrala ve výběrovém řízení č.1/2005 na restaurování soch sv, Barbory, Sv. Prokopa a sv.
Linharta restaurátora pana Radomila Šolce s fin. nabídkou ve výši 294.000,- Kč.
Ve výběrovém řízení č. 2/2005 na instalaci ochranného kovového plotu okolo sloupu Nejsvětější
Trojice zvítězil umělecký kovář Petr Podzemský s cenovou nabídkou 442 tisíc.
Z pěti nabídek na výměnu oken v ZŠ Cítoliby vybrali radní obce ve výběrovém řízení č. 3/2005
firmu Nouemont s.r.o. Slaný s cenovou nabídkou 684.007,- Kč.
Ke dni 25. 7. ukončil spolupráci s OÚ Cítoliby dlouholetý poradce ve věcech stavebních pan Karel
Skočdopol.

Srpen:
RO schválila zhotovení kalendáře Cítoliby 2006 firmou Digon v nákladu 200 ks na jehož vydání
přispělo 36 cítolibských podnikatelů částkou 23 tisíc korun.Prodávat se bude za 80,- Kč.

Září:
Zastupitelstvo obce se připojilo k podpoře výzvy OÚ Krucemburk a Libice nad Doubravou, která
podporuje záměr obcí získat zpět titul Městys. Dle předložené výzvy tuto podporu zaslalo
Ministerstvu vnitra ČR, Parlamentu ČR a Senátu ČR.

Byl schválen prodej pozemků v Zeměšské ulici pod panelovými domy čp. 334 a 335 vlastníkům
objektů- p.p.č. 380 za cenu 100,-Kč/m2 a p.p.č. 634/5 za 50,- Kč /m2 pí Želmíře Berkiové a p.p.č.
381 za 100,-kč/m2 a p.p.č. 634/2 za 50,- Kč/m2 panu Jaroslavu Červenkovi a dále pak prodej
p.p.č. 119/17 v Chlumčanské ulici panu Lubomíru Gebeltovi za 70,-Kč/m2.
V kostele sv. Jakuba byla provedena památkáři důkladná videodokumentace celého objektu.
Vzhledem k připravenosti stavebních parcel v ulici Na Aleji, byli vypovězeny smlouvy s nájemci
pozemků.

Říjen:
-7. 10. 2005 byl za účasti zástupců obce, dětí ze ZŠ a občanů Cítolib odhalen památník bratří
Václava a Eduarda Sochorů. Na tento den připadlo právě 150. výročí narození staršího z nich,
malíře Václava Sochora. Autorem památníku je kamenosochař z Líšťan Robert Janák. Slavnostní
řeč přednesl ředitel Okresního archivu v Lounech PhDr. Bohumír Roedl.

-8. 10. 05 se ve Vrchlického divadle v Lounech konal koncert k příležitosti 80. narozenin PhDr.
Zdeňka Šestáka, kterého se zúčastnili i obyvatelé Cítolib. Obecní úřad věnoval panu Šestákovi
akvarel s motivem Cítolib jehož autorem je Ivan Borl. Společně s Nadačním fondem K.B. Kopřivy
se obecní úřad podílel na pořádání koncertu i finančně.

Byla odsouhlasena nabídka Jana Hirsche na modernizaci rozhlasové techniky v kombinaci stávající
techniky s propojením počítače a obsluhujícím softwarem. Cena za modernizaci obecního rozhlasu
je 4000,- Kč.

-22. 10. v ranních hodinách došlo k pokusu o vloupání do kostela sv. Jakuba Většího v Cítolibech.
Vloupání zřejmě zabránily druhé dveře a zabezpečovací zařízení.
-Výběrové řízení na rozšíření kanalizace v ulici Na Aleji vyhrála s cenovou nabídkou 803.340,- Kč
firma Ekostavby Louny s.r.o., stejná firma vyhrála i výběrové řízení na akci rozšíření inženýrských
sítí v ulici Škroupova s nabídkou 369.046,- Kč.
-Komunitní nadace Euroregionu Labe oznámila, že v rámci vyhodnocení grantového kola Fondu TMobile schválila žádost Obce Cítoliby o příspěvek na „Restaurování barokních soch v Cítolibech“ a
přidělila na tento projekt nadační příspěvek ve výši 80.000,- Kč. Tyto prostředky budou použity v
následujícím roce na opravu soch sv.Václava a sv. Jana Nepomuckého.

Listopad:
RO po zvážení dvou nabídek realitních kanceláří odsouhlasila podepsání smlouvy o
zprostředkování prodeje čp. 329 (tzv. obecní dům) se společností REAN Louny.
RO odsouhlasila zbudování plotu podél přístupové komunikace v areálu MŠ, čímž se zvýší
bezpečnost dětí. Náklady na zbudování jsou cca 40.000,- Kč.
Ing. Pavel Adamec předal projektovou dokumentaci stavební akce „Rekonstrukce komunikací,
obec Cítoliby“ s celkovým rozpočtem bezmála 18 milionu Kč. Místostarosta J. Neudert předložil
RO návrh vybraných komunikací (popř. částí) určených k rekonstrukci v roce 2006 v celkové
hodnotě oprav 6 mil.Kč. jedná se o nejfrekventovanější komunikace a vznik několika nových
přechodů pro chodce. RO odsouhlasila zahrnutí předběžného návrhu na opravy komunikací do
návrhu rozpočtu obce následujícího roku s tím, že na opravy budou podány žádosti o dotace.

Prosinec:
Dne 16. 12. 05 stanovilo zastupitelstvo obce cenu stavebních pozemků v ulici Na Aleji na 480,- Kč
za m2.
SVS a.s. předložila RO návrh na odkoupení vodních děl jako dokončených staveb za následující
ceny: Vodovod do ulice Na Aleji za 162.400,- Kč, rozšíření vodovodu na Tyršově náměstí za
58.800,- Kč, rozšíření kanalizace v ulici Na Aleji za 289.500,- Kč. RO s navrženými cenami
souhlasí . Vodovod a tlaková kanalizace v ulici Škroupova bude předmětem dalších jednání.
ZO schválilo koupi pozemku p.p.č. 722/179 od pí L. Mühlbergerové a M. Vítkovské za dohodnutou
kupní cenu 20 tisíc Kč (pozemek pod částí komunikace Ke Hřišti) a dále schválilo kupní smlouvu s
celkem 11 vlastníky pozemku p. č. 722/98 o výměře 597 m2 za kupní cenu 25.070,- Kč (pozemek
pod komunikací kolem MŠ k Černčické).

Obecní symboly:
Stanislav Kasík z heraldické společnosti Dauphin z Roudnice nad Labem předložil OÚ čtyři návrhy
obecních symbolů- znaku a vlajky.
1) V červeném štítě stříbrná mušle hřebenatka, podložená
zlatými zkříženými poutnickými holemi, nad pěti stříbrnými
mincemi s vyraženým českým lvem. Mušle a poutnické hole
jsou atributy sv. Jakuba Většího, kterému je zasvěcen
cítolibský kostel. Mince jsou mluvícím znamením ve vztahu
ke jménu obce – jsou oněmi „cetkami“ inspirovanými
podobou drobných českých mincí ze 14. století zvaných
parvy. Množství pěti vyvolává jakousi představu našití na
oděv, tak jak by to asi učinil onen „Cítolib“. Mincí s
vyobrazením českého lva je poukázáno na skutečnost, že
původním vlastníkem vsi byl český král. Barvám českého
krále také odpovídá červený štít a stříbrné mince.

2) Ve červeno-modře polceném štítě zlatý vztyčený napjatý luk se šípem-plitkou, provázený dole
dvěma stříbrnými mincemi s vyraženým českým lvem. Luk a
šíp připomíná rod Schützů, kteří se výrazně zasloužili o dosud
zachovaný barokní vzhled Cítolib. Mince jsou inspirovány
jménem obce a skutečností, že ves byla majetkem krále.
Modrou polovinu štítu lze vyložit jako připomínku bohatého
vodního zdroje uprostřed návsi a existenci barokní vodárenské
věže. Stejně jako kombinace červeného pole a stříbrné mince
může být vyložena jako inspirace erbem českého krále, který
stojí na samém počátku poznatelných historických dějin obce,
tak kombinace modrého pole a stříbrné mince je vyložitelná
jako inspirace barvami knížat ze Schwarzenberga, kteří
naopak byli poslední cítolibskou vrchností.

3) V zeleném štítě, pod červenou hlavou se třemi stříbrnými
mincemi vyraženým českým lvem, zlaté varhany. Hlava štítu a
mince v ní ukazují ke jménu obce a k nejstarší zmínce o ní v
písemných historických pramenech. . Varhany mají oporu v
místní tradici barokní hudby a symbolizují tzv. Cítolibské
mistry. Zelená je barvou přírody, venkova, zemědělství a
může symbolizovat charakter obce.

3 A) V modrém štítě, pod červenou hlavou s třemi stříbrnými mincemi s vyraženým českým lvem,
zlaté přenosné varhany. Variantní návrh k předchozímu: změnou zeleného štítu za modrý. Modrá je
zde užita jako symbol vodoteče, resp. vydatných vodních zdrojů uprostřed obce, které daly
vzniknout dosud stojící vodárenské věži.
Ke každému znaku byly předloženy 2 -3 návrhy vlajek, které vycházejí z podoby a barevnosti
znaku a znakových figur.
Občané byli vyzváni, aby se k předloženým návrhům vyjádřili, učinilo jich tak 31. Nakonec
zastupitelé schválili jako obecní symboly variantu znaku zelený štít se zlatými přenosnými
varhanami pod mincí s vyraženým znakem českého lva, a vlajku zeleného listu se zlatými
přenosnými varhanami pod mincí s vyraženým znakem českého lva. Poměr šířky k délce listu je
3:2.

V pondělí 5. prosince 2005 se starosta Václav Karban a místostarosta Josef Neudert zúčastnili
slavnostního předání dekretu o udělení vlajky naší obci předsedou Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR panem Lubomírem Zaorálkem.

Pohyb a složení obyvatel:
Cítoliby měly ke konci roku 2005 996 obyvatel, z toho 491 mužů a 505 žen. Nejpočetněji byla
zastoupená kategorie 19-30 let, kde bylo shodně 95 mužů i žen. Narodili se 2 děvčátka a dva
chlapci, zemřelo 7 mužů a 6 žen.

ZŠ:
ZŠ Cítoliby byla i v letošním roce povolena výjimka. Ve školním roce 2004-2005 navštěvovalo ZŠ
62 žáků. 1. ročník 11 žáků, 2. ročník 13 žáků, 3. ročník 11 žáků (specializovaná třída), 4. ročník 14
žáků, 5. ročník 13 žáků (specializovaná třída). Škola dbá na společenskou výchovu žáků,
samozřejmostí jsou návštěvy divadel,žáci všech ročníků se také zúčastnili vzdělávacích akcí v
Národní galerii Praha, Národním muzeu a prohlídky komplexu Pražského hradu. Absolventi
konzervatoří zabezpečují pořádání hudebních pořadů na škole. Formován je také vztah k
dodržování lidových tradic pořádáním akcí na škole. Školní rok byl tradičně završen ozdravným
pobytem v nádherné oblasti řeky Berounky pod Křivoklátem.

MŠ:
Mateřskou školku navštěvuje 28 dětí – 15 chlapců a 13 dívek, z nichž pouze jedno není z Cítolib. V
lednu 2005 vstoupil v platnost nový Školský zákon, který povoluje v jednotřídní mateřské škole
maximálně 28 žáků,z toho vyplývá, že je kapacita zcela zaplněna.
Školka se zapojila do soutěže ve sběru starého papíru, ve které získala za druhé místo hodnotné
ceny a finanční prostředky za které byly dětem nakoupeny nové hračky, uspořádána Zahradní
slavnost a výlet do lesa.
Školní jídelna při MŠ slouží jak dětem ze školky (25) tak i učitelům a žákům ZŠ (20)a občanům
Cítolib (55). Vzhledem k velikosti a vybavení lze vařit pouze jeden druh jídla.

Sportovní klub:
Osmičlenný výbor SK se schází každé pondělí, aby zhodnotil odehraný víkend,odstranil nedostatky
a technicky a organizačně zajistil fotbalový víkend následující. Počátkem roku se povedlo
sportovcům sehnat trenéra k dlouho problematickému družstvu dorostenců. Stal se jím Michal
Bártl. Už v jarním kole došlo u dorostenců k rapidnímu zlepšení,jak ve výsledcích jednotlivých
utkání a posunu směrem vzhůru v tabulce celkového pořadí, tak i v disciplíně všech členů družstva
a podzimní kolo to jen potvrdilo.
V květnu byl podán návrh na založení oddílu stolního tenisu, byly zakoupeny stoly, zrealizováno
osvětlení, zaregistrování hráči. Tréninkovým, ale i zápasovým místem se stala Sokolovna, ve které

se muselo vyřešit vytápění-sál se osadil tzv.Saharami. Od září se již hráči zapojili do mistrovských
utkání.
V červnu se v rámci oslav Dne dětí již po několikáté sehrál zápas rodičů a družstva žáků,
zpestřením toho letošního byla oslava 65. narozenin trenéra Petra Jochy.
V srpnu byl v rámci letní přípravy uspořádán víkendový turnaj „O pohár starosty obce“. V sobotu
13. 8. to byl turnaj dospělých za účasti družstev obcí Cítoliby, Oříškova,Chožova a Zemích.
Nedělní odpoledne pak patřilo žákovským družstvům obcí Cítolib, Dobroměřic, Chožova a Vrbna.
Naši žáci v tomto turnaji zvítězili.
SK Cítoliby se v září i přes neúspěch při přidělení dotace od KÚ Ústí nad Labem podařilo
vybudovat na novém hřišti studnu a zrealizovat a zakoupit nové zavlažovací zařízení. Nově bylo
vybudováno též venkovní posezení.

SDH:
15. 1. 2005 proběhla valná hromada na které byl zvolen nový výbor. Starostou byl zvolen Luboš
Vokrouhlík, náměstkem starosty Pavel Havel, velitelem jednotky Miroslav Šponiar, hospodářkou
Kateřina Varmužová, jednatelkou Blanka Hejlíková, vedoucím mládeže Vít Varmuža a členy
výboru Jan Havel, Zdeňka Neudertová, Vladimír Oliva, Stanislav Roubal a Josef Šebesta.
Kroužek mladých hasičů pod vedením Víti Varmuži má 13 členů. Schůzky se konají 2x týdně, vždy
ve středu a v neděli. Družstvo dětí se 2. 4. 2005 zúčastnilo soutěže mladých hasičů v Libočanech.
Soutěžilo se v branném závodě a obě hlídky (po 5ti) doplněné mladými hasiči z Kryr se umístily na
výborném 4. a 11. místě z celkového počtu 21 hlídek a 10ti sborů. Dne 21. 5. se děti zúčastnily
soutěže Plamen 2005, přes handicap neúčasti na branném závodu v roce 2004, jehož výsledek se
započítával do hodnocení, se družstvo umístilo osmé z jedenácti.U příležitosti Mezinárodního dne
dětí byla pro mladé hasiče uspořádána exkurze u jednotky profesionálních hasičů v Praze-Chodově.

Děti si prohlédly techniku, vyzkoušely si obsluhu vyprošťovacího zařízení a ti odvážnější se svezly
po tyči. Odpoledne předvedly ukázku požárního útoku na Dětském dni v Cítolibech a na závěr se
všichni dosyta vyřádily v tolik oblíbené pěně. Další akcí byla dne 24. 6. Stezka odvahy v
Brodeckém lese na pozvání OÚ Líšťany. Ve dnech 9.-11. 9. reprezentovali mladí hasiči na
Mezinárodní soutěži mladých hasičů Euroregionu Krušnohoří v německém Neuderfu. Soutěž se
konala v lesním prostoru kolem zařízení Betlehemstift v okresu Annaberg v Německé spolkové
republice. Soutěžilo 11 družstev, z toho 4 z ČR a 7 z Německa. Družstvo z Cítolib bylo smíšené – 3
děvčata, 2 chlapci a doprovod 2 dospělých. Umístili se na výborném-4. místě.
30. 4. se konalo tradiční Pálení čarodějnice, tentokrát vylepšené soutěží v hodu koštětem a tancem
kolem hranice s čarodějnicí.
ORV OSH uspořádal dne 7. 5. v Cítolibech soutěž Svatý Florian na které nás reprezentovaly
družstva mužů i žen. Muži skončili šestí, ženy čtvrté.

14. 5. se konaly tradiční Staročeské Máje, na které se nacvičuje Beseda již od konce února. Letos
tančilo 16 párů v 8 kolech. Kapela pana Plecháče zahrála nejstarší občance paní Emílii Pelcové a
nejmladšímu občánkovi Ondřeji Žovincovi.

Hasiči vypomáhali při zajištění bezpečnosti provozu dne 2. 7. 05 na závodu vozíčkářů v
Lounech.Také uspořádali dvě soustředění- pro děti ve dnech 2.-6.7. u rybníka v Bilichově a ve
stejném termínu pro dospělé na Kovářské se zaměřením na jízdu na kolech. Ve dnech 16.-17.7. se
zúčastnili zástupci cítolibských hasičů 2. Srazu „Matýskářů“ v Dolní Poustevně. Součástí byly
doprovodné soutěže a spanilá jízda. Další akce: 21.7. námětové cvičení na budovu T-mobile, 23.7.
čištění cítolibského rybníka, 19.-21. 8. Lounské vábení, 3. 9. Kreslení zážitků z prázdnin. Dne 17. 9.
byl uspořádán 1. ročník soutěže v požárním sportu Memoriál Zdeňka Havla o putovní pohár,
kterého se zúčastnilo 6 družstev mužů a dvě družstva žen, naši muži se umístili na 4. místě a ženy
na 2. místě. Po sportovním odpoledni následovalo posezení v požární zbrojnici.

V letošním roce proběhla modernizace hasičské zbrojnice za finanční podpory OÚ Cítoliby a
Městským úřadem Louny. Byla provedena změna vytápění z tuhých na pevná paliva, snížení a
zateplení stropů, zřízen kuchyňský koutek a zrekonstruováno sociální zařízení, které bylo v
nevyhovujícím stavu.
V roce 2005 zasahovala jednotka SDH u celkem 19ti případů, z toho bylo 8 požárů, 1 likvidace
hmyzu,5 likvidací následků silného větru, 1 požární asistence, 3dopravní nehody a 1 planý poplach.

Knihovna:
Byla dokončena katalogizace knih. Cítolibská knihovna obsahuje přes 3200 svazků, včetně
výměnného fondu z lounské knihovny, který se několikrát za rok obměňuje.V roce 2005 navštívili
čtenáři knihovnu 743 x a vypůjčili si 2448 titulů. Bylo zakoupeno 24 nových titulů, převážně
dětských knížek. Také byly pořízeny dva nové regály na knihy a tak celá knihovna působí hezkým
dojmem, což ocenila i ředitelka Městské knihovny v Lounech paní Dagmar Bahnerová. Knihovnice

paní Horáková se věnuje s dětskými čtenáři i výtvarným činnostem a vždy mají knihovnu příjemně
vyzdobenou.

Církev československá husitská:
Náboženská obec má dle oficiální evidence k 31. 12. 05 230 členů, z toho děti do 6 let 3, 7-14 let 9,
mládež od 15-17 let 1, dospělí od 18-30 let 4, dospělí 31-59 let 44, senioři 60-69 let 19, starší
senioři 88, nezjištěno 62. Církevní příspěvek, který činil souhrnně 9.845,-Kč,zaplatilo celkem 60
členů.
V roce 2005 se konalo 15 bohoslužeb, 33 pobožností, 33 modlitebně pastoračních setkání na faře,
13 hodin náboženství a 1 akce pro děti. Modlitebna byla vybavena halogenovým elektrickým
topením, kancelář vybílena, do místnosti WC byl umístěn elektrický ohřívač vody.
Sbor obdržel dotaci od ÚP v Lounech na zřízení 5 míst na VPP. Zaměstnanci se věnovali péči o
staré a nemocné občany, úklidu objektu a volnočasovými aktivitami se sociálně slabšími dětmi.
Dále zajišťovali sběr charitativního šatstva pro Armádu Spásy a KDU ČSL.

Kultura v obci:
3. 2. Zájezd do divadla Most na muzikál Šakalí léta
26. 2. Dětský karneval
21. 3. Zájezd do Vrchlického divadla v Lounech na představení Opavského divadla Maryša
26. 3. Velikonoční veselice v sokolovně SK Cítoliby
25. 4. Zájezd do Mosteckého divadla na představení Těžká Barbora
30. 4. Pálení čarodějnice
14. 5. Staročeské Máje
14.-15.5. Výstava historie Cítolib v předsálí DD
28. 5. Jarní posezení s programem
4. 6. Dětský den
11. 6. Zájezd do pražské ZOO, Botanické zahrady a zámku Troja
3. 9. Kreslení zážitků z prázdnin
20. 9. Zájezd na Zahradu Čech
24. 9. Václavské posezení v Sokolovně
7. 10. Odhalení památníku bratří Sochorů
8. 10. Zájezd do Vrchlického divadla v Lounech na koncert u příležitosti 80.narozenin Z.
Šestáka
5. 11. Lampionový průvod
12. 11. Posezení s programem „Večer pro Karla Hašlera“
12. 11. Martinské posvícení
8. 12. Zájezd do divadla Most na představení Řek Zorba

