Historie Citic 1939 - 2000
1938 - 1945 Od 30.9.1938 do května 1945 byly Sudety odtrženy od Československé republiky a staly se tak
součástí německé říše. Téměř všechny české rodiny evakuovaly do vnitrozemí, které se stejně stalo později tzv.
„Protektorátem Čech a Moravy“. Z českých osídlenců zůstalo v Citicích nadále asi 5 rodin, z nichž pouze
rodina Hermana a Panušky zůstala i přes okupaci stále českými občany. Ostatní zbývající čeští občané přijali
národnost německou, ovšem pod nátlakem henleinovců.
1945 Po skončení války v roce 1945 se opět stěhovali češi do Citic a to 13. června přijelo sedm železničářů tzv.
obsazovacím vlakem, který byl vypraven z Plzně. Jelikož nebylo kde se ubytovat a situace byla ještě dost
neurovnaná, nastěhovali se tito první poslové do vily u nádraží, kde tenkrát bydlel závodní dolu Fischer
(Lidice) ing. Fickert. Spali všichni v jedné místnosti. Druhý den se pak převzal obecní úřad a byly zajištěni ti
Němci, kteří měli něco na svědomí. Citice byly obsazené americkou armádou. Velitel americké tzv. policie,
který byl dost spravedlivý, dovolil přikročit k zatýkání nacistů, neboť každé hnutí se muselo předem ohlásit
veliteli americké policie. V tom nám pomáhali hlavně němečtí soudruzi, kteří o různých zlořádech věděli a byli
rádi, že konečně došlo k odplatě.
Za krátkou dobu přijeli i čeští horníci. Pan Pejs se stal vedoucím dolu Fischer (Lidice) a pan Fron jeho
zástupcem. Ing. Pinos převzal důl Felicián (původně důl Haneman, později přejmenován na Jakub a posléze
Felicián, který byl roku 1951 zcela likvidován). Po převzetí těchto dolů českými horníky se začalo pomalu těžit.
Jelikož most přes řeku Ohři u Chebu byl Němci stržen, mohlo se jezdit do Německa jen přes Aš, proto všechno
vytěžené uhlí odvezla Americká armáda do říše. Později však začaly k nám jezdit vlaky z vnitrozemí
doprovázené sovětskými vojáky, které vozily uhlí pro české obyvatelstvo do vnitra republiky a to tak jedna ku
desíti. Když se pak začalo těžit a dráha jezdit, začalo pro první usedlíky hodně práce. Přibývali noví obyvatelé
a odsun se nehýbal. V tuto dobu bylo v Citicích 1.800 stále usedlých Němců a 400 tzv. národních hostů, to byli
Němci, kteří utíkali před sovětskou armádou, tím byla práce s nastěhováním nových českých lidí dost ztížená.
Pomalu přijížděli i čeští rolníci, kteří převzali po němcích hospodářství. V červenci 1945 byla založena místní
organizace KSČ. Prvním předsedou se stal Pechar Josef - železničář, který se také stal prvním předsedou
správní komise (MNV) v Citicích. Prvním kolportérem časopisu Rudé Právo byl pan Ženíšek.
1946 Byly pořádány večírky pro lepší poznání osídlenců, kteří přicházeli ze všech stran republiky i z Německa
a Maďarska. Zásluhou pana Nechvátala (přednosta zdejší stanice) bylo sehráno v kulturním domě divadelní
představení "Stanička na konci světa", které se moc povedlo.
Brzy byl založen hasičský sbor, jehož prvním starostou byl s. Dvořák a velitelem s. Šíp Josef a již v roce 1946
byla velká hasičská slavnost na zahradě s. Linharta. Hasičský sbor několikrát zasahoval při hašení v okolních
vesnicích a dolech a hlavně při povodních, které naši obec často postihují. Nejkritičtější povodeň byla v roce
1954 v květnu, kdy museli být některé domy úplně vystěhovány. Při této povodni byly doly Antonín a důl
Medard vytopeny a zčásti i důl Lidice.
1947 Mimo kultury a politické činnosti se nezapomnělo na výstavbu obce. Byl opraven zdejší vodovod za
bezplatné účasti všech nových osídlenců, nově se zrestaurovala bývalá německá škola, postavena drůbežárna,
zbourány a odklizeny zchátralé budovy. Cesta vedoucí nad dráhou byla upravená a o kus přeložená tak,
že prudký kopec se trochu zmírnil. Všechny přidělené rodinné domky a rolnické usedlosti si noví majitelé
upravili, takže obec dostala nový vzhled. Na návrh horníků z dolu Fischer, kteří přišli ponejvíc z Kladenska
byl 29.6.1947 důl Fischer přejmenován na důl Lidice - vzpomínka na vyvražděné Lidice u Kladna nacisty
v roce 1943.
1948 Únor 1948 byl v naší obci klidný, MNV byl obsazen spolehlivými soudruhy a doly Felicián a Lidice
si střežili horníci.
Ve volbách v roce 1948 bylo složení NV: Ráž Jan, Bucha Ladislav, Nechvátal Josef, Štveráček Jan, Macháček
František, Pospíšil Antonín, Bartoš Adolf, Krupička Josef, Kučera Václav, Šíp Josef, Gazák Antontín, Kapoun
Antonín, Komár Štěpán, Vanyš Jan, Suchan František.
V této době mají Citice 1.300 obyvatel. Díky silnému přílivu Čechů a Slováků, kteří se do té doby přistěhovali
do pohraničí a příchodem repatriantů hlavně z Maďarska, převládl již český živel. Jen asi 1/4 obyvatel
je národnosti německé.

1949 Rok začal ve znamení přestavby zemědělské výroby - v naší obci začalo 7 rolníků společně hospodařit
na 120 ha zemědělské půdy, bylo založeno JZD I. typu ve složení: Pospíšil Antonín, Linhart Josef, Macháček
František, Šmídek Miroslav, Bartoš Adolf, Suchan František, Částka Jan. Po počátečních obtížích se družstvo
řadilo k nejlepším z okresu. Byla provedena rozsáhlá oprava a přestavba kina umístěného v sále hostince
U závor pro zvýšení kulturní úrovně obyvatelstva.
1950 Nový socialistický řád si vyžádal hodně pracovních sil a bylo třeba zaměstnat i ženy, proto byla otevřena
mateřská školka a 1. prosince i družina, kde se uplatnily paní Rážová a Částková.
1951 V rámci zvyšování produktivity uhelných dolů uzavřen důl Felicián, jehož osazenstvo přešlo na sesterské
podniky, hlavně na důl Lidice, který zvyšuje těžbu uhlí. Zvyšuje se množství pracovních příležitostí, neboť
v těsné blízkosti obce je plánována výstavba mohutného energetického kombinátu Tisová.
V letošních volbách byli zvoleni tito poslanci: Štveráček Jan, Macháček František, Krupičková Marie, Novotný
Jan, Kučera Karel, Pazák Antonín, Ertl Emil, Dittl Jiří, Hora Josef, Körmeczi Josef, Vakeš František.
1952 Na jaře začíná výstavba velkotřídírny uhlí v Tisové. Na holých pastvinách na pravém břehu řeky Ohře
se začínají zvedat základní zdi administrativní budovy a vedle vyrůstá budova Závodního klubu příštího
podniku. Aby bylo umožněno i ženám zapojit se do výstavby průmyslových závodů a usnadněna práce žen
v JZD, byla zřízena ve volném domku u p. Macháčka družina mládeže. V budově MNV byla zařízena důstojná
obřadní síň pro uzavírání sňatků našich občanů.
1953 V tomto roce přešlo JZD na III. typ. Pro usnadnění práce žen zařizuje družstvo pěkně vybavenou
prádelnu, družina mládeže se rozšiřuje a přesídluje do větších a vhodnějších místností v kulturním domě ve
středu obce. Téhož roku začíná výstavba vlečky HDB, po které se bude přepravovat uhlí z dolu Gustav
a Medard do severního zásobníku budovaného na západním okraji obce. Vlečková kolej z dolu Gustav vede
po severozápadním kraji obce k dolu Lidice, kde se připojuje k vlečce dolu Medard a přetíná vysokým náspem
střed naší obce zpět směrem západním. V důsledku toho je nutno přemístit drůbežárnu JZD severněji, mimo
trasu vleček. Výstavba pokračuje zvýšeným tempem a v příštím roce se dokončuje vlečka a severní zásobník
a těžiště stavebních prací se přesunuje na pravý břeh Ohře.
1954 Obec je spojena se Sokolovem pravidelnou autobusovou linkou ČSAD Sokolov - Kaceřov. V čp. 150
se zřizuje nová mateřská školka.
V letošních volbách se poslanci stali: Částka Jan (předseda MNV), Štveráček Josef, Krupičková Marie,
Macháček František, Novotný Jan, Pazák František, Kučera Karel, Vakeš Bohuslav, Dlouhý Luboš, Hochmud
Richard, Ertl Emil, Körmoczi Josef, Zitová Blažena.
1955 Intenzivní výstavba, která začíná používat stále ve větším měřítku těžkých stavebních strojů a dopravních
prostředků má však i stinné stránky. Stávající komunikace nemůže vydržet a úplně se hroutí. Proto bylo nutno
přikročit k opravě silnice, vedoucí přes Citice do Bukovan, která dostává nový asfaltový povrch. Mnoho občanů
se v tomto roce stěhuje do nových moderních bytů v Sokolově a na novém sídlišti Březová ze starých
nevyhovujících domků a domů určených ke zbourání. V únoru sehrály školní děti divadlo v kulturním domě
pod vedením paní Rážové a pan Kopeckého. Téhož roku bylo započato s úpravou dětského hřiště naproti MNV
1956 Výstavba Tisové pokračuje rychlým tempem a již v tomto roce dává nová moderní třídírna první uhlí.
Současně pokračuje stavba parní elektrárny, která zužitkovat méně kvalitní uhlí a ve formě elektrické energie
zásobovat západní Čechy a především průmysl a doly Sokolovského revíru.
1957 Postupující průmysl a energetika vyžadují stále nové a nové pracovní síly. Tomuto technickému růstu
je třeba přizpůsobit i dopravu. V Citicích začíná přestavba starého a nevyhovujícího nádraží, které nestačí
na zvládnutí odvozu vytěženého uhlí a přísunu stavebního materiálu. Je třeba budovat nové komunikace
a rekonstruovat stávající. Znamená to ovšem také ubývání zemědělské půdy. Zbývající část je do značné míry
rozkouskována a znehodnocena vystavěnými objekty a pomocnými přísunovými cestami. I proto se ruší
v Citicích JZD a jeho pozemky, pole a louky se z valné části převádí do vlastnictví statků HDB, hospodářství
Chlumek. Opravuje se škola a doplňuje novými pomůckami za aktivní účasti občanů v četných brigádnických
směnách.

MNV přebírá do své režie provozovny místních služeb: holičství a kadeřnictví v čp. 12, dále zřizuje v tomtéž
domě květinářství a elektrický mandl. Dalším oborem je malířství pokojů. Do nového období nastupuje MNV
s 19 poslanci: Leicht Vítězslav, Pospíšil Antonín, Krupičková Marie, Macháček František, Novotný Jan, Ehm
Ondřej, Šos Josef, Strnadel Zdeněk, Praiková Marie, Bláha Květoslav, Jonát Ladislav, Pecharová Růžena,
Krejčík Bohumil, Kořán Miroslav, Kapoun Antonín, Pelc Bernard, Dittl Jiří, Kordová Anna, Gotfried Rudolf.
1958 Kromě oslav 10. výročí vítězného února, MDŽ a 1. máje byly uskutečněny zdravotnické přednášky,
které vedl Mudr. Bláha. Na počest XI. sjezdu KSČ bylo občany, pionýry a žáky Citické školy vypleto na statku
HDBS v Hlavně 3 ha kukuřice. V plném proudu byla výstavba elektrárny Tisová a provoz těžkých vozů
a zemních strojů narušoval pořádek v obci. Třídírna Tisová byla převedena do plného provozu a další naši
občané vstoupili do řad horníků jako její zaměstnanci.
1959 Jaro se rozsvítilo nejen sluncem, ale i první elektřinou z 1. turbosoustrojí nové elektrárny, k němuž
se v druhé polovině roku přidává i 2. turbina. Zároveň pokračuje výstavba velké briketárny, jejíž zařízení bylo
dodáno z NDR. V téže době se zahajuje projekt přeložky silnice od Tisové do Bukovan a nového silničního
mostu přes řeku Ohři. Nová komunikace křižuje mimo úroveň jak dvoukolejnou trať Chomutov - Cheb, tak
i vlečku na Severní zásobník. Vyhýbá se středu obce, což přispěje nejen ke zrychlení dopravy, ale i větší
bezpečnosti provozu a větší čistotě v obci. Reorganizace a modernizace těžby znamená uzavření hlubinného
dolu v Lidicích (1959). Do katastru naší obce se zakusují mohutné skrývkové velkostroje - od severu důl
Gustav a důl Medard.
Místní doprava se zlepšuje - místní doprava města Sokolov byla protažena až do Citic. Místní požární sbor
dostává novou zbrojnici adaptací staré kůlny vedle kulturního domu. Původní zbrojnice je již značně zchátralá
a nevhodně umístěná. Proto je určena k likvidaci, vzhledem k plánovaným úpravám středu obce
1960 Z řečiště Ohře se začínají zvedat pilíře nového silničního mostu. Proti jeho ústí na pravém břehu vyrůstají
základy nových obytných domů - paneláků pro 99 rodin. Most byl v říjnu dostavěn, stávající stará silnice
se stává jen místní komunikací. Byl také vybudován nový železniční most přes řeku Ohři. Dřívější most byl
zbourán - byl nízký a při velkých jarních vodách, kdy šly na řece Ohři ledy, nastávaly ledové zácpy mezi pilíři
mostu.
V období let 1957 - 1960 ubylo v obci téměř 300 obyvatel, většinou horníků a železničářů, kteří se přestěhovali
do nových moderních bytů v Sokolově a Březové. Do této doby se v Citicích zlikvidovalo 35 domů, většinou
nevyhovujících, rozbitých domků, které hyzdily vzhled obce. V bývalém Šmídkově statku čp. 58 se zřizují
školní polytechnické dílny za pomoci závodu Tisová a občanů obce.
V letošních volbách přibylo 23 poslanců z obce Hlavno, které se připojilo k Citicím. Plas Vilém, Pospíšil
Antonín, Macháček František, Strnadel Zdeněk, Leicht Vítězslav, Král Vladimír, Linhartová Antonie,
Immerová Marie, Vogl Arnošt, Částka Jan, Bucha Ladislav, Gotfried Rudolf, Zitová Blažena, Kubisová
Gabriela, Dittl Jiří, Soš Josef, Ličko Matěj, Vágner Václav, Kašpar Rudolf, Novotný Jan, Slaninová Bedřiška,
Bureš Josef, Křížová Jaroslava.
Připojením Hlavna se zvětšil katastr ze stávajících 261 ha na 563 ha a počet obyvatel ze 310 na 1 149 osob.
1.7.1960 byla zrušena obřadní síň. Do této doby bylo uzavřeno 67 sňatků.
V červenci byl slavnostně zahájen provoz v nové briketárně Tisová, v říjnu je zřízena další provozovna MNV
nákladní autodoprava.
1961 Dostavěna nová budova nádraží v Citicích a skončeno rozšíření nádražního kolejiště pro zvýšení dolové
činnosti i větší počet cestujících dojíždějících za prací do kombinátu Tisová ze širokého okolí.
Dolová činnost má velký vliv i na vzhled obce i okolí. Na místech, kde byla orná i zemědělská půda pracují
bagry, které odkrývají zeminu a doluje se uhlí - nad obcí směrem na Bukovany důl Gustav a za řekou důl
Antonín a Velkodůl Přátelství.
Na jaře se dostavěly panelové domy a nastěhovalo se 99 rodin, převážně zaměstnanců Velkodolu Přátelství
a Elektrárny Tisová. Tím se zvýšil počet obyvatel z 1 149 na 1 475 osob.
Nastaly i těžkosti s umístěním dětí do školy, kterých přibylo asi 70. Zároveň byla ustavena devítiletá základní
škola s docházkou do 15 let. Proto musela být vybudována 1 třída v bývalém hostinci čp. 102 a to dole v sále.
V prvním poschodí pak byla umístěna družina mládeže, asi se 150 dětmi, které se zde stravují.
Byly dokončeny polytechnické dílny a založena a vysázena školní zahrada asi se 120 ovocnými stromky

za polytechnickou dílnou a kostelem. Současně bylo uděláno pokusné políčko pro výuku pěstování zeleniny,
květin apod. Rovněž bylo provedeno oplocení celé školy, zejména podél silnice svépomocí občanů.
1962 Svépomocí občanů se začalo budovat hřiště u dolní školy. Hřiště si vyžádalo mnoho hodin práce, protože
na tomto místě byly hluboké jámy a terén příkře svahovitý. Rovněž svépomocí se vybudovala vodní nádrž
v horní části obce pro případ požáru. Ve velké míře se opravovaly rodinné domky.
MNV rozšířil místní služby o provozovnu dámského a pánského krejčovství.
Bylo uzavřeno kino umístěné v sále restaurace čp. 14 pro vlhkost a mimo to bylo postaveno nové kino
v kulturním domě Velkodolu Přátelství na Tisové, které je vzdáleno asi 1 km od obce a je po všech stránkách
vyhovující.
Vyjímečně se v tomto roce zachovala příroda. Od srpna nastalo velké sucho, které trvalo až do konce roku.
Byl citelný nedostatek vody a v důsledku sucha i neúroda brambor. Od 1. prosince nastaly veliké mrazy až
-30°C, které trvaly bez přestávky až do konce února 1963 a nadělaly velké škody. Pomrzly brambory
ve sklepích, zamrzly vodovody, vlaky jezdily velmi opožděně, jen s největším úsilím železničářů, byl
nedostatek elektrické energie, paliv apod. V důsledku mrazů byly i školy uzavřeny na 3 týdny.
1963 Začátek roku se vyznačoval třeskutými mrazy. V druhé polovině ledna a v únoru napadlo až 1 m sněhu.
V důsledku toho hynula zvěř a zejména koroptve uhynuly nebo byly roztrhány hladovými dravci téměř
všechny. Jaro začalo opožděně a půda zůstala suchá, neboť roztálý sníh stekl po hluboce zmrzlé půdě.
Jinak rok 1963 byl příznivý a teplý. Přes pozdní a suché jaro byla úroda na polích i lukách velmi dobrá,
zejména byla dobrá úroda brambor.
Na jaře došlo ke snímání starého mostu přes řeku Ohři, který vedl přes řeku proti budově MNV čp. 36.
Zaměstnanci Velkodolu Přátelství, MNV i občané se bránili proti zbourání, žádali jeho ponechání jako lávku
pro pěší. Přes několik jednání bylo nakonec rozhodnuto pro jeho nedobrý stav jej snést. Při bourání se přišlo
na velké nálože trhavin, které byly připraveny pro vyhození mostu v roce 1945, když sem postupovala americká
armáda. K vyhození nedošlo, neboť obsazení obce bylo provedeno prý směrem od Bukovan a ne jak
se očekávalo od Rychnova.
Bývalá silnice středem obce byla v tomto roce pokryta asfaltem a bude předána obci jako místní komunikace.
Současně MNV upravuje odbočku cesty z této silnice k horní ZDŠ s asfaltovým povrchem.
V tomto roce bylo také provedeno rozšíření rozhlasu k panelovým domům a napojení vodovodu z Citic, neboť
stávající přípojka z Březové byla přerušena dolem Přátelství z těžebních důvodů.
1964 V dubnu byly zahájeny práce na výstavbě další polytechnické dílny - truhlárny v akci Z při ZDŠ.
Za tím účelem byla provedena demolice staré kůlny bývalého statku u Šmídků.
Majitelé osobních automobilů utvořili družstvo a zahájili práce na adaptaci bývalé ubytovny SSŽ na garáže.
Již v lednu byly zahájeny přípravy oslav 70. výročí Citické stávky. Zároveň bylo navrženo přemístění pomníku
před Velkodůl Přátelství. Při veřejné schůzi vysvětlil autor knihy „Citická stávka“ p. učitel Němec přítomným
význam přemístění pomníku. Po dlouhé diskusi uznali občané, že je to vzdaná čest padlým horníkům a dali
hlasováním souhlas k přemístění. Pomník byl přemístěn, nákladně opraven a v den 70. výročí Citické stávky
3. května slavnostně předán do péče n.p. Velkodůl Přátelství, tehdejšímu řediteli p. Aubrechtovi za účasti
několika set horníků z celého revíru a občanů Citic a okolí (také se zúčastnila spisovatelka Marie Majerová).
V rámci předvolebního hodnocení bylo konstatováno - postaven nový most přes řeku Ohři a nová silnice;
nové panelové domy; snesen starý silniční most; dostavěno nové nádraží, rozšířeno kolejiště s moderním
zabezpečovacím zařízením; postaven nový železniční most včetně trati; provedena GO kulturního domu pro
účely školy a DM - zisk další učebny pro ZDŠ, učebna pro DM, kuchyň a jídelna DM, místnost pro zájmové
kroužky a byt pro učitele (počet žáků během 4 let stoupl zhruba ze 200 na 300); Důl Pohraniční stráž provedl
značnou údržbu svého domovního majetku v obci.
Byly vyasfaltovány 3 hlavní silniční cesty s vydlážděním příkopů; opraveny cesty v osadě Hlavno a opravena
pěšina na zastávku Hlavno. Veřejné osvětlení vylepšeno výbojkovými světly, rozhlas prodloužen k panelovým
domům. Vysadilo se na 700 ovocných stromků, na 400 topolů a mnoho okrasných keřů.
Místní služby byly rozšířeny o autodopravu, krejčovství a napínání záclon. Dne 12. prosince byly předány do

užívání polytechnické dílny škole
Ve volbách byli zvoleni: Bucha Ladislav, Bureš Josef (člen rady), Částka Jan (předseda), Dittl Jiří (zeměděl.
a zásobování), Hauner Karel, Havlík Jaroslav (sociální a bytová), Immerová Marie, Jůn Václav, Kašpar Rudolf,
Košťálová Věra, Král Vladimír, Křížková Jiřina, Líčko Matěj, Litoš Štěpán, Mach Vladimír, Macháčková Jana,
Němec Čeněk (škol. a kult.), Novotný Jan (výst. a zvelebování), Otýpka Rudolf, Pospíšil Antonín, Rendl Karel
(ochr. veř. pořádku), Sborník Antonín, Sedláčková Erna, Slaninová Bedřiška, Strnadel Zdeněk, Vágner Václav
(tajemník), Veselý Vítězslav, Volf Karel (komise plán. a fin.), Zachatý Ladislav.
V plánu je dobudovat polytechnické dílny, garáže u kolejí a vodovod v osadě Hlavno.
Dnem 1.12.1964 došlo přes veškeré protesty MNV ke zrušení úrovňového přejezdu trati ČSD a MNV
musí najít řešení nového příjezdu do středu obce.
1965 Začátek roku byl pod taktovkou mírné zimy. Počátkem února však napadla spousta sněhu a byly tuhé
mrazy, které s menšími přestávkami trvaly až do poloviny března. Časté fujavice a mrazy -15 až -20°C nadělaly
mnoho starostí hlavně železničářům, neboť dnem i nocí museli vymetat a čistit kolejiště, neboť reléové
zabezpečovací zařízení je velmi citlivé a musí být v naprostém pořádku pro plynulý vlakový provoz.
Také silničáři měli co dělat. aby udrželi sjízdnost silnic hlavně pro zásobování obyvatelstva. Jaro se dostavilo
opožděně a bylo chladné a deštivé.
Počátkem března zahájily Vodní stavby Ústí nad Labem práce na připojení Dolu Přátelství a panelových domů
na obecní vodovod, na křižovatce v horní části obce. Stavba, která trvala až do konce září podstatně narušila
pořádek v obci. Při dokončovacích pracích bylo nutno dohledu MNV, aby firma provedla terénní úpravy tak,
jaký byl původní stav. Po zapojení vodovodu se však projevil nedostatek vody v horní části obce neboť
stávající vodojem nestačil kapacitou pro oba vodovody. Musel být na žádost MNV osazen usměrňovač v horní
části obce, čímž bylo docíleno dostatku vody i pro nejvýše postavené domky.
V březnu bylo také započato s demolicí bývalé třídírny dolu Lidice a v souvislosti s tím dne 17. března byl
proveden odstřel 40 m vysokého Lidického komínu. Na místě staré třídírny byla vybudována drtírna uhlí Dolu
Pohraniční stráž s pásovým nakladačem uhlí do vagónů. Toto zařízení bylo uvedeno do provozu v polovině
prosince.
Okresní stavební podnik zahájil v lednu práce na GO restaurace u trati. Bývalý kinosál byl v důsledku silného
zamokření odbourán, v budově budou provedeny podstatné úpravy restauračních místností, nové stropy,
podlahy, okna, dveře, nová vodo i elektro instalace. Je škoda, že práce nepostupují podle plánu a přestavba
nebude hotova do konce roku, ale pravděpodobně do třetího čtvrtletí roku 1966.
V první polovině roku provedla komise výstavby MNV za pomoci občanů adaptaci budovy čp. 150 (bývalé
MŠ) pro účely MNV. Od 1. srpna, poprvé v dějinách obce je MNV umístěn v horní části obce, která po
připojení Hlavna a po výstavbě panelových domů tvoří střed obce. Dosavadní budova MNV byla určena
k ubytování učitelů a pro umístění Místní lidové knihovny (čp. 36).
1966 Poměrně mírná zima a včasný příchod jara byly prvním příslibem příznivého a úrodného roku. Brzké,
poměrně teplé počasí plně využívali zemědělci pro setí jařin, sázení brambor a kultivační a zúrodňovací práce.
Jaro i léto byly srážkově velmi bohaté, bylo i dost teplých dnů pro zajištění sklizně poměrně bohaté úrody
pícnin, obilovin i okopanin.
V katastru naší obce přibylo statku Chlumek v prostoru mezi kolejištěm nádraží a řekou na 5 ha orné půdy.
Důl Přátelství zavezl několika tisíci kubíky vytříděné hlušiny jámy po dávné těžbě písku v tomto místě a
Báňské stavby v rámci rekultivace přemístily na celou plochu potřebnou vrstvu ornice. Osetím tohoto nového
pole jarní směskou si nejen statek zlepšil krmivovou základnu, ale MNV splnil další podstatnou část
plánovaného úkolu v získání orné půdy. Dále provedly Báňské stavby melioraci prostoru luk mezi tratí ČSD
a řekou u bývalého Černého mlýna ve výměře asi 40 ha. Louky zde byly zamokřené s kyselým porostem.
Ke zlepšení života v obci bylo prodlouženo veřejné osvětlení od nového mostu; vybudována nová spojovací
cesta u mostu mezi silnicí a cestou u trati. V Hlavně byla oplocena požární nádrž a provedena demolice domu
čp. 36, bývalé první školy v osadě panem Kováčem.
Významnou událostí je i elektrizace citického nádraží a trati ČSD provedené Elektrizací železnic Praha
s pracovníky převážně ze Slovenska.

Byla dokončena GO restaurace „U závor“, která od 1. září opět slouží veřejnosti. Započalo se s demolicí
prodejny řeznictví a dalších okolních starých budov. Zde bude stát nová prodejna potravin. Z toho důvodu byla
prodejna masa přemístěna do prodejny mléka a mlékárna zapojena do prodejny potravin.
Stále stoupá počet žáků, hlavně vyšších tříd z Bukovan, kde je velká bytová výstavba, ale škola není dosud
postavena. Byla proto zřízena další učebna v jedné části jídelny DM a přesto dva ročníky mají střídavé
vyučování.
1967 Komise výstavby se s. Novotným v čele dosáhla nebývalých úspěchů. Již v zimních měsících byly
provedeny demolice zchátralých budov čp. 25, 74 a přilehlé stodoly. V místě demolovaných budov byla
v rámci spolupráce a dohody s n.p. Potraviny zahájena výstavba prodejny v hodnotě 1.115.000,- Kčs, která
má být dokončena v roce 1968. Podařilo se dokončit kvalitní hrubou stavbu v hodnotě 800.000,- Kčs.
Z iniciativy MJ Sokol, bylo provedeno prodloužení, rozšíření a jiné úpravy hřiště na kopanou a u panelových
domů vybudováno hřiště pro odbíjenou. V osadě Hlavno bylo prodlouženo veřejné osvětlení směrem k žel.
zastávce.
Z iniciativy několika občanů příznivců sportu a tělovýchovy v čele s panem Měřičkou byla oživena činnost MJ
Sokol, která dosáhla významných úspěchů především v oddíle kopané, neboť se umístili na druhém místě
ve skupině III. třídy v rámci okresu. Zlepšila se také činnost požárníků - vyměnili se čelní funkcionáři a sbor
se omladil několika mladými občany, kteří se vrátili ze základní vojenské služby.
O školních prázdninách bylo vyhověno žádosti ředitele ZDŠ p. Krále o přeložení na okres Tábor a vedením
školy byl pověřen p. Vladimír Samek, dosavadní zástupce ředitele ZDŠ v Odolené vodě. Učitelský sbor tvoří
převážně mladé učitelky, které téměř pravidelně po dvou až tříletém působení mění místo.
1968 Po celý rok převládalo chladnější počasí s nadnormálními srážkami. Zatímco únor byl výstředně teplý,
duben byl mimořádně chladný. Úroda na polích, lukách i v sadech byla uspokojivá, spokojeni nebyli včelaři.
Vedení statku se snaží nahrazovat brigádnickou výpomoc využíváním mechanizace, ovšem špatně seřízené
stroje mnohdy neprovádí práci kvalitně, což občané oprávněně kritizují.
Dne 16. září byla slavnostně otevřena nová prodejna v hodnotě 1.200.000,- Kčs. Zásluhou komise výstavby
a příkladné práce občanů Novotného, Litoše, Líčky, Riga, Buchy a Částky byla prodejna postavena za cenu
590.000,- Kčs, tím z docílených úspor obdržel MNV 81.000,- Kčs, které budou použity na další zvelebení obce.
Tato stavba byla zmíněna v místním, okresním i krajském tisku.
Letos bylo také začato s úpravou prostranství před poštou a památníkem padlých občanů v obou světových
válkách. Rozpracovaná akce má hodnotu 40.000,- Kčs a bude dokončena na jaře 1969, kdy dosáhne celkové
hodnoty 120.000,-Kčs.
Dne 1. srpna poprvé projela elektrická lokomotiva po nově elektrifikované trati Sokolov - Cheb - Plzeň.
Znamená to méně hluku a zlepšení čistoty ovzduší.
Dne 24. listopadu oslavili 60 let společného života manželé Alois a Barbora Filipovských, zdejší rodáci.
1969 Mírná zima, sníh a v průměru -10°C mrazy pokračoval od listopadu až do března 1969. Ještě o
velikonocích trvaly zimní mrazíky, nebylo travičky, nedalo se dělat na poli ani na zahrádce. Poměrně teplý
a vláhově bohatý máj a po něm i slunné léto i podzim však dohonily co dlouhotrvající zima zameškala. Úroda
na polích i lukách, zahrádkách i sadech byla normální a počasí umožnilo kvalitní sklizeň.
Letos bylo dokončena úprava prostranství před poštou a památníkem padlých - asfaltový povrch nákladem
86.000,- Kčs, dále byla zpevněna a vyasfaltována cesta za restaurací s napojením na nový most nákladem
92.000,- Kčs, na které v rámci spolupráce s dolem Přátelství, polovinou přispělo ředitelství HDBS. Související
parková úprava prostranství za restaurací u garáží zlepšila vzhled této části obce. Byla také opravena cesta ke
hřbitovu a od školy k Šípům i cesty v osadě Hlavno a provedeny úpravy hřiště. Dolní školní budova po
skončení GO, která si vyžádala nákladu 580.000,- Kčs byla opět od 1.září uvedena do provozu. Na horní škole
byla vyměněna část staré břidlicové krytiny za novou eternitovou, v celé budově byla rozvedena teplá voda
a provedeny parketové podlahy.
1970 Počínaje zimou bohatou na sníh byl celý rok srážkově nadnormální, vlhký, málo slunečný a tím
i poměrně chladný. Úroda na lukách i na polích byla uspokojivá , oproti minulým rokům se podstatně zvýšily
hektarové výnosy brambor. Podzimní práce bylo možno provádět až do vánočních svátků, kdy teprve přišly
první mrazíky a začalo sněžit.
Po uvedení do provozu nové samoobsluhy v září 1968, předal n.p. Potraviny zdarma, ale v nepoužitelném stavu
budovu bývalé prodejny čp. 13 - MNV převzal budovu s úmyslem soustředit zde provozovny služeb

obyvatelstvu po její opravě. Jelikož bylo i zdravotní středisko v čp. 76 v desolátním stavu i budovu čp. 150 bylo
třeba opravit - bylo rozhodnuto adaptovat budovu čp. 13 pro využití pro všechny tyto účely. Budova čp. 13
dostala novou střechu, fasádu, vnitřní úpravy a omítky, hyg. zařízení, ústřední topení, rozvod teplé a studené
vody, elektroinstalaci, část stropů a podlah, dveře, umakartové obklady, nátěry oken a dveří, vymalování.
Novou střechu včetně okapů provedl OSP, jinak všechny práce byly provedeny brigádně svépomocí občanů,
takže nákladem 120.000,- Kč získala budova hodnotu 500.000,- Kč a od 17. září slouží jako MNV, zdravotní
středisko, MLK, provozovny holičství, kadeřnictví, krejčovství a mandl s napínáním záclon, sklad JPCHO,
archiv a další a tím byly vyřešeny dlouhodobé tíživé problémy.
1971 Jednou z plánovaných staveb roku je dokončení vodovodu v Hlavně. Zařízení, které je v mnohých
domácnostech součástí dobrého bydlení se občané dočkají až letos. Aktuální je i úprava vodní nádrže ve spodní
části obce, v současné době pomalu, ale jistě zarůstá travou.
Zajímavý a dost překvapující je fakt, že ani do budoucna se nepočítá s rozšířením bytového fondu. Od r. 1945
se prakticky jen bourá, ale nestaví, 40. demolicemi byly odstraněny staré, nevyhovující budovy, které však
nebyly dosud nahrazeny. Kromě nádraží, tří panelových domů a samoobsluhy se od roku 1945 nic nového
prakticky nepostavilo a v budoucích pěti letech se zřejmě ani nepostaví. Přitom na MNV leží 10 nevyřízených
žádostí o byt
Dle sčítání žije v obci v současné době 1.144 obyvatel, z toho 51% žen. Z celkového množství obyvatel je 57%
mladších než 57 let a starších než 16 let, 30% obyvatel je mladších 15 let a pouze 13% obyvatel
je v poproduktivním věku. Počet narozených dětí má sestupnou tendenci, přesto obyvatel v obci mírně přibývá,
protože počet novorozenců převyšuje počet zemřelých.
Ve volbách byli v letošním roce zvoleni: Ladislav Bucha, Jan Částka, Jaroslav Hošek, Jaroslav Immer, Rudolf
Kašpar, Ervín Klodner, Josef Körmöczi, Gabriela Kubisová, Vilém Kuncl, Matěj Ličko, Štěpán Litoš, Jana
Macháčková, Jindřich Nachtnébl, Josef Nechvátal, Jaroslav Novotný, Věra Plachá, Karel Rendl, Zdeňka
Rybárová, Vladimír Samek, Anna Shánělová, Bedřiška Slaninová, Emil Sirovátka, Jaroslav Štich, Václav
Vágner, Hedvika Zachatá.
1972 Rok byl, mluvíme-li o počasí, bez zvláštních extrémů a tedy pro zemědělce, představované v katastru
Citic statkem Chlumek, stále ještě s nedostatkem pracovních sil bez mimořádných překvapení. Po mírné dlouhé
zimě přišlo bez předchozího varování jaro a i Citice, které nesou po celý rok pečeť popílku a prachu se
zazelenaly. Léto se začalo ve znamení sklizně sena a bylo téměř po celé tři měsíce slunné a teplé. Podzim ani
trochu nerespektoval kalendář, protože prvního sněhu jsme se dočkali až v roce 1973 a tak vánoce už zase byly
na blátě, což se stává skoro tradicí.
Ačkoliv Citice nemají mnoho zeleně, přesto jí stále ubývá - např. v červenci vyjádřila rada MNV svůj
nesouhlas se záborem půdy pro důlní činnost Dolu Přátelství. Důvody nejsou malicherné. Pokračování v důlní
činnosti znamená nejen demolici tří nejblíže postavených domků, ale i nebezpečí pro domky na okraji srázu,
odstranění jedné z posledních luk, kterými obec nijak zvlášť neoplývá a navíc se zdá, že se těžba na tomto
úseku příliš nevyplatí. Přes protesty MNV dostal Důl Přátelství souhlas k důlní činnosti. Znamená to tedy
demolici tří domků, snad se dá věřit slibu Dolu Přátelství, že po ukončení důlní činnosti dojde ihned k zasypání
a rekultivaci. Okolní oblasti, které už tolik let čekají na rekultivaci tomu příliš nenasvědčují.
Letos byl také dokončen vodovod v Hlavně - hlavní vodovodní přípoj stál 100.000,- Kčs, vodovodní přípojky
150.000,- Kčs. Zlepšení životních podmínek občanů za to snad stálo.
Velkým problémem se stala poškozená silnice k Lidicím - na poškození této místní komunikace má největší
podíl Důl PS. Po dlouhých diskusích a tahanicích rozhodl MNV zakázat od 1. září provoz pro automobily nad
5 tun. Celý spor skončil tím, že cesta byla nakonec opravena za podstatného přispění Dolu PS. Spolu s touto
komunikací byly opraveny i další v obci za celkovou částku 453.000,- Kčs.
1973 Rok 1973 přinesl dětem sníh, ale ani tento rok ho nebylo tolik, aby byly děti spokojeny. A protože zima
nebyla jaksepatří, mělo nám léto všechno vynahradit. Ještě na 1. máje bylo chladno, ale už na začátku června
začaly teplé dny, které předpověděly hezké léto. Všichni, kteří mají rádi sluníčko a koupání mohli obojího
využít. Poslední srpnové dny ohlašovaly už svými chladnými rány začátek podzimu, tentokrát poměrně
suchého a pěkného. A přestože kalendáře našich babiček předpokládají po krásném létě tuhou zimu, přišel sníh
jen na několik málo dní a skutečná zima začala až v lednu 1974.
Místní komunikace jsou stále problémem, přesto se podařilo vozovky vyasfaltovat. Příští rok se počítá pouze
s provizorními opravami a v roce 1975 bude položen asfaltový koberec.

Také požárníci byli v letošním roce velice aktivní. Existují dvě družstva - dospělých s 39 členy z toho 2 ženy
a žákovské s 10 členy. Většina členů jsou občané Hlavna. V okresní soutěži všestrannosti požárních jednotek
získali 1. místo. Praktickým efektem je vyřešení dlouhodobého problému vozidla, které bylo citickému sboru
přesunuto z jiné jednoty. Požárníci nemají sice perfektní vybavení, ale spoustu elánu, na úpravách požární
zbrojnice odpracovali 244 hodin. Jejich snahu ocenil i MNV, který počítá pro příští rok s částkou 17 - 18.000,Kčs na dovybavení. Aktivitou konkuruje požárníkům místní TJ Sokol.
Byla založena v roce 1966 s 50 členskými přihláškami. Začalo se s opravami tělocvičny, stavbou hřiště
na kopanou a odbíjenou. Dnes mají hráči k dispozici kabiny, sklad, umývárny, sprchy ale i moderně oplocené
hřiště se vstupní branou a řádně odvodněné. V blízkosti hřiště byly vysázeny stromy a upraveno parkoviště.
Vedle toho se i žáci dočkali nového doskočiště a kluziště. Od založení Jednoty odpracovali její členové 9.970
hodin a vytvořili dílo v hodnotě 310.000,- Kčs.
V roce 1973 se odstěhovalo 70 lidí, dnes žije v obci 1.066 občanů. Přivítali jsme 22 nových občánků
a poblahopřáli jsme „zlatým“ manželům Slepičkovým.
1974 Jaro začalo poměrně brzy, ale to byl zřejmě jen úskočný manévr - v dubnu se znovu přihlásily mrazy
a sadaři, kteří se chodili se zalíbením dívat na rozkvetlé stromy byli zcela bezmocní proti poškození květů.
Ani léto nám příliš nepřálo. Ti kteří milují horké léto, koupání a slunce mohli chytat bronz maximálně
3. skutečně slunečné a letní týdny. Ani podzim nebyl podle obvyklých představ, byl totiž plný deštivých
sychravých dnů, které přetrvaly až hluboko do zimy.
Prvního sněhu jsme se dočkali až dlouho po Novém roce, teprve v únoru.
Přesto, že MNV plně podporuje zdejší ZDŠ, jsou prováděny každoroční opravy školních budov, doplňovány
pomůcky v kabinetech, ke škole patří dílny, školní pozemek, hřiště, tělocvična, družina mládeže a další zařízení
- byl podán školským odborem ONV návrh na uzavření 6. - 9. ročníku od nového školního roku. Přesto, že
škola nemá zásadní nedostatek žáků a navíc k nám dojíždějí i žáci z okolních menších obcí. MNV vypracoval
návrh „rezoluce“ a po projednání v radě MNV jej postoupil vyšším orgánům.
Organizací s největší členskou základnou je TJ Sokol. V současnosti trénují dvě mužstva dospělých, dorostenci
a dvě žákovská mužstva pod vedením p. Peše a Částky. Kromě několika pěkným umístění v turnajích k MDD
se v jarním kole okresního přeboru A umístilo na 4. místě a zvítězili v soutěži slušnosti s 195 body. B má
v průměru 11 let. Žáci se umístili na pěkném 4. místě v jarním kole okresního přeboru, což je úspěch vzhledem
k tomu, že převážně hráli s chlapci o několik let staršími.
TJ Sokol ale není jen sport - bylo vybudováno sociální zařízení na hřišti, upraven svah pod hřištěm a plánuje
se i výstavba malé tribunky u hřiště. Pro děti bylo upraveno
.
1975 Po tradiční blátivé citické zimě začalo jaro roku 1975, které se vyznačovalo aktivitou na počest 30 let
osvobozeného Československa. Žáci vyčistili prostranství u školy, ženy upravily prostory hřbitova a veřejná
prostranství, členové ROH ČSD prořezali a upravili akátovou stráň u silnice, mladí ze SSM se postarali
o zelený pás nad vlečkou a spojili se s ženami při výsadbě růží a stromků. Hlavenští svazáci uklidili a upravili
cesty v Hlavně. Bylo uklizeno i okolí panelových domů, vyřešeny zahrádky za budovou MNV, vybudováno
dětské hřiště a upraveno prostranství po demolici čp. 11.
TJ Sokol dostal k dispozici 17.000,- Kčs, které využili na nákup sportovních potřeb, inventáře a také na nákup
vápna s pískem pro úpravu sportovišť. V současné době má Sokol 148 členů a v říjnu 1975 obdržel titul
„Vzorná jednota“.
Do sportovního života obce zasáhla spartakiáda - 18 žaček nacvičovalo tak dobře, že se zúčastnily vystoupení
na Strahově. Mladší žáci a žákyně se dostaly jen do okrskových spartakiád v Kynšperku a Sokolově.
Celkem se jednalo o 25% žáků školy, kteří nacvičovali spartakiádní skladbu.
Školní rok 1974/75 byl posledním rokem, ve kterém se vyučovalo v obou školních budovách.
Po tomto školním roce byly zrušeny třídy 6. - 9. ročníku.
Žáci 6. - 9. ročníku začali dojíždět do školy v Sokolově a je třeba říci, že jejich výsledky nejsou právě nejlepší.
Jsou nejen neukázněnější než ostatní, ale jsou i pozadu ve školní látce - z toho vznikla připomínka pro školský
odbor ONV, který by měl pro příště věnovat více pozornosti složení učitelského sboru v Citicích.
1976 Nový rok nás přivítal i v Citicích jiskřivě bílou pokrývkou a meluzínou v komíně. Bláto však na sebe
nedalo dlouho čekat a brzy po týdnech mrazu a sněhu přišlo téměř jarní počasí. I stromy se daly oklamat
a rozkvetly mnohem dříve, než přikazoval kalendář. Ale ani tentokrát hezká jarní nálada netrvala dlouho.
Přišly opět mrazy a nadělaly mnoho starostí s pozdější úrodou. Léto přišlo krásné - teplé, slunné a bez deště.
Nedostatek vody však nadělal hospodářům mnohem více starostí než radostí. Občané museli vodou šetřit, byl

vydán zákaz používání pitné vody na kropení zahrádek. Sucha trvala až do poloviny července, pak se počasí
umoudřilo. Po hezkém podzimu přišla zima, která nebyl až tak krutá, jak předpovídaly lidové pranostiky.
Po přemístění 6. - 9. třídy do Sokolova je spodní školní budova prázdná a její prostory byly na žádost
Okresního odboru kultury uvolněny pro účely této instituce. Zůstaly 2 oddíly pionýrů a 2 oddíly jisker. Zrušení
vyšších ročníků se odrazila i na návštěvnosti v MLK. Do knihovny chodí 140 čtenářů, z toho 71 dětí. Knihovna
má 642 svazky a za letošní rok bylo vypůjčeno přes 800 knih.
MNV: Bojanovská Libuše, Částka Jan, Havlíček Karel, Hošek Jaroslav (předseda), Jurčová Zdeňka, Kašpar
Rudolf, Körmöczi Josef, Klodner Ervín, Kovač Jan, Křížová Zdeňka, Ličko Matěj, Litoš Štěpán, Macek
Bohumír, Nachtnébl Jindřich, Otýpka Jaroslav, Pelcová Marie, Pisaříková Irena, Plachá Věra, Poláčková Anna,
Rendl Karel (tajemník), Rybárová Zdeňka, Sirovátka Emil, Šejba Miroslav, Vágner Václav, Immer Jaroslav.
1977 V souladu s volebním programem na roky 1977-1981 byla provedena oprava domu čp. 36 (hodnota
51.000,- Kčs), rozšířeno kolumbárium na místním hřbitově (hodnota 42.000,-Kčs), zahájila se výstavba
prodejny v Hlavně (současná hodnota 109.000,- Kčs), postavila se čekárna pro pojízdnou prodejnu v horní části
obce (na základě připomínek občanů - hodnota 8.000,- Kčs) - vše akce „Z“.
Mimořádné směny 23.4. a 17.9. (celookresní), 22.10. (obecní) - celkem odpracováno 18.000 hodin - hodnota
224.000,- Kčs. Byla vykázána následující činnost: péče o veřejnou zeleň a její údržba, úklid veřejných
prostranství, výměna vrat a fasáda požární zbrojnice, zhotovení 3 vývěsních tabulí, zhotovení 2 poutačů
s názvem obce k umístění při vjezdu do obce, usušení 300 q sena pro potřeby našeho zemědělství.
Obec Citice s osadou Hlavno má 1.065 obyvatel, narodilo se 11 dětí, zemřelo 13 občanů, 49 občanů,
z toho 11 přes 80 let slavilo své významné životní jubileum.
Knihovnu navštívilo 334 čtenáři, z toho 151 dětí a bylo vypůjčeno 1 742 knih. Bylo uspořádáno 18 výstavek,
které zvýšily zájem a okruh čtenářů.
1. září přivítala místní ZŠ 20 nových prvňáčků.
V prosinci se konala vánoční besídka pro důchodce a starší občany, kulturní vložka dětí z místní ZŠ.
V TJ Sokol je organizováno 11,4% obyvatel obce.
1978 Byla zahájena jednání o řešení zásobování vodou v části obce Linec. Na plenárním zasedání v říjnu byla
podána informace o nutnosti spoření pevných paliv a elektrické energie.
Dne 11.1. zemřel p. Matěj Ličko, dlouholetý poslanec MNV, člen rady NV; jménem obce se s ním rozloučili
zástupci SPOZ za hojné účasti občanů. V důsledku toho došlo ke změnám ve složení komisí.
Finanční komise oznámila, že prostředky nedostačují ke krytí rozpracované akce v Hlavně a k pokrytí ostatních
připravovaných akcí - dokončení prodejny v Hlavně 182.000 Kčs; topení ZDŠ 155.000,- Kčs; sběrna surovin
141.000,- Kčs.
Příprava na nový školní rok byla zabezpečena zejména osobní aktivitou předsedy komise výstavby s. Částky,
který při GO ústředního topení horní školy zabezpečil odborné zednické práce. Všechny 5leté děti byly
zařazeny do předškolní výchovy a 13 prvňáčků bylo slavnostně přivítáno tzv. posledním zvonění v MŠ.
Na místní ZDŠ je 75 žáků, 84% je v PO. Pracují tu 3 kroužky - výtvarný, dramatický a polytechnický.
1979 Byl vyhlášen OSN jako „Mezinárodní rok dítěte“ - proto zaměřily všechny organizace svou práci
k dětem. Vyvrcholením byla oslava MDD, která byla zajišťována společně ZK, TJ Sokol a ČSŽ.
Svazarm uspořádal střelecké odpoledne pro děti a SPO ukázku nasazené techniky, PO SSM zorganizovala
táborový oheň.
14. dubna byla pořádáno v ZK Přátelství krajské kolo „Porty 79“ (trampské písně). Zájem a účast občanů byla
veliká. V tento den byl zákaz prodeje alkoholických nápojů v ZK a restaurace „U závor“ byla uzavřena.
Byly dokončeny a předány autobusové zastávky nově vybudované u přeložky Citice - Bukovany v hodnotě
109.339,- Kčs a převedeny NV. V horní části obce byla provedena kanalizace v úseku Kubis - Sláma za pomoci
místních občanů. V osadě Hlavno byla rovněž dobudována kanalizace pro rodinné domky Sladomel - Burda.
Byla dokončena výstavba komunikace Citice - Bukovany; stavba byla vyvolána dolovou činností a byla
prováděna podnikem Stavby silnic a železnic. V rámci údržby místních komunikací byla zřízena otočka
v uličce Linec.
Pozornost v letošním roce byly věnována získání dostatečného počtu cvičenců na spartakiádu 1980.
TJ Sokol obdržel dotaci 20.000,-Kčs na svoji činnost. Na počest Citické stávky byl uspořádán dne 24. června
turnaj v kopané. Mužstvo kopané skončilo letošní sezónu na 1. místě v tabulce I.b třídy - velký úspěch.

1980 Nový rok nás přivítal sněhovou pokrývkou, která tentokrát vydržela delší dobu. Jaro ale nechalo na sebe
dlouho čekat a léto také nebylo jak se patří. Podzim byl krátký a první mrazy stačily ještě postihnout zbytek
úrody na stromech. První sníh napadl už brzy v listopadu, ale vánoce byly zase na blátě.
Rada MNV projednala novou službu MS Citice, která je poskytována občanům formou zapůjčování stavebních
strojů a zařízení (míchačka na beton, výsuvný žebřík kolový, okružní pila, trubkové lešení, závitořezná hlava
JOPO, svařovací transformátor s příslušenstvím).
K 1. listopadu bylo provedeno sčítání lidu - obec má v současné době 1.071 obyvatel, včetně osady Hlavno.
V obci je 1. - 5. ročník ZDŠ, kterou navštěvuje 70 žáků. Při škole je DM. V obci je dále MŠ dolu Pohraniční
stráž Březová, má 2 oddělení mateřské školy a jeslovou třídu. Pracuje zde TJ Sokol, ZO ČSŽ, SPO, SČSP, VO
SSM, Svaz chovatelů poštovních holubů. Dále je v obci knihovna napojená na střediskovou knihovnu
v Kynšperku.
1981 Zvoleni byli: Částka Jan 1915 (ochr. veř. pořádku), Demeter Bella 1935, Daňková Jaroslava 1947,
Hájková Marie 1927, Havlíček Karel 1946, Hošek Jaroslav 1927 (předseda), Immer Zdeněk 1951, Immerová
Ludmila 1947, Jurčová Zdeňka 1932 (kulturní a školská), Klodner Ervín 1939, Kohoutová Marie 1947, Kováč
Jan 1950, Kováč Josef 1955, Křížová Zdeňka 1947, Litoš Štěpán 1925, Mach Vladimír 1938 (výstavby) ,
Moule Vilém 1946, Písařík Jiří 1940, Plachá Věra 1936 (finanční), Rendl Karel 1930 (tajemník), Šrámek Slav.
1949, Štuka Zdeněk 1947, Vágner Václav 1922 (sociálně zdravotní), Vokáčová Vlasta 1947, Zajíček Václav
1948.
Pro potřeby TJ byly upraveny ve spodní škole suterénní prostory na šatny, opravena tělocvična s příslušenstvím
a také klubovna v přízemí budovy - práce provedli členové TJ za vedení Jana Huliaka v hodnotě 125.000,- Kčs.
Máme sice 3 nově postavené prodejny v obci - 2 v Citicích a 1 v Hlavně, ale nebyla dostatečná dodávka zboží
hlavně u masa a masných výrobků. Dodávky co do množství, druhu a kvality nekryly poptávku, mnohdy ani
potřebu zákazníků. Opožďovaly se navážky chleba a pečiva, mléka, nedostatek se projevil i u ovoce a zeleniny.
Opět se v prodejně v Citicích vyměnil vedoucí a do doby nástupu nové vedoucí a její zástupkyně byla prodejní
doba všelijaká, např. do 16.30, což nevyhovovalo zaměstnaným ženám.
Snižování počtu mladých rodin v obci má vliv na počet dětí ve škole. V 1. - 4. třídě je 63 dětí, z toho 18
prvňáčků. Ředitelem je Zdeněk Žid, učitelky Halberštátová a Zümmelová. Projevuje se nespokojenost rodičů
s výukou a získanými vědomostmi dětí, což se projevuje záporně při přechodu na ZŠ v Sokolově.
Nedobrou tradicí v naší části republiky je nepříznivé počasí. Vstup do nového roku byl netradiční, kolem O°C.
Až 27. ledna byl mráz -17°C, pak se teplota opět zvýšila a počátkem února bylo předjarní počasí. Od 12.2.
klesla opět teplota na -3 až -10°C. V březnu jsme se radovali z pěkného jarního počasí, příroda se začala
probouzet, v dubnu ale zase padal sníh a mezi 15. - 24. dubnem byly mrazy až -4°C, na Kraslicku -10°C.
Květen a červen byly slunečné, v červnu bylo možno se koupat, léto však zklamalo. Deštivé a chladné počasí se
střídalo s několika slunečnými dny a 31. října již zase padal sníh, který vydržel i s ledem až do konce roku.
Vcelku možno počasí roku hodnotit jako deštivé a chladné. To se projevilo i na úrodě a sklizni zemědělských
plodin sklizených v našem okrese s maximálním vypětím a tradičním zpožděním.
1982 Stavební práce byly v letošním roce ztíženy nedostatkem stavebního materiálu, zejména cementu i
možnosti nákupu od stavebních podniků, které nesmí prodávat materiál na akce Z. Přes potíže s dodávkami
materiálu byly splněny akce Z. Byla vybudována sběrna odpadových surovin v dolní části obce.
V osadě Hlavno byla pro děti jezdící do školy postavena autobusová čekárna. Byla zřízena pěšina na křižovatce
u panelových domů. Upravena a odvodněna byla pěšina od zastávky ČSD Hlavno do osady.
Osazením 10 výbojkových svítidel byla zčásti modernizována síť veřejného osvětlení, byla opravena zastávka
autobusů v horní části obce. V Linci byl proveden nový živičný koberec místních komunikací.
V Linci byla místní komunikace pokryta asfaltem.
Dolová činnost od obce ustupuje, ale výsypka Dvory není na pohled nijak vábná.
Postupový plán do roku 1986 již řeší výstavbu 18 rodinných domků v horní části obce - v Linci.
Již letos byly převedeny 3 stavební parcely zájemcům o zahájení výstavby v roce 1983 - pracovníkům k.p.
Pohr. stráž Březová.
Největší společenskou organizací zůstává TJ Sokol se svými 143 členy, v čele momentálně s Josefem
Körmöczim. Mužstvo mužů sestoupilo z I.b třídy do okresního přeboru zásluhou slabšího výkonu v jarní části
soutěže i napadení rozhodčího neukázněným jednotlivcem - výsledkem bylo odečtení 2 bodů po skončení
soutěže, které rozhodlo. V podzimní části muži prohráli pouze jeden zápas s Olympií Březová a přezimovali
na 1. místě tabulky s náskokem 6 bodů.

Novou a netradiční akcí se stalo setkání žáků ZDŠ Citice, kteří opustili lavice 9. třídy v roce 1957. Přijelo 25
bývalých žáků, z toho 2 ze zahraniční a 5 hostů - mezi nimi i bývalý ředitel školy Václav Němec, který má
k naší obci stálý a vřelý vztah.
Do školy v letošním roce chodilo 67 žáků a byly zřízeny pouze 3 třídy pro 1. - 4. ročník ZŠ. Školu opustil
dosavadní ředitel Zdeněk Žid a tuto funkci převzala dosavadní učitelka zdejší školy p. Jana Halberštátová
ze Sokolova.
Nový rok přinesl mírné suché mrazy, koncem ledna napadl sníh a únor byl zimní v plné kráse. Sníh a mráz až 18°C. Následovalo deštivé jaro, studená první polovina května a pak střídavé počasí s krásnými letními dny.
Červenec a srpen se po několika létech ukázaly jako správné letní měsíce s hojností slunce a teplotami i přes
30°C. Podzim byl chladný a deštivý, nový sníh napadl koncem října. Ten brzy roztál a do konce roku bylo
chladno, byly i holomrazy do - 10°C. Vánoce byly opět na blátě.Zásluhou vývoje počasí byla letos nadměrná
úroda ovoce, stromy všech druhů byly doslova obaleny, mnohde nebylo ovoce sklizeno a zužitkováno.
Rovněž zemědělci měli dobré výnosy a dost času na sklizeň i nové osetí.
1983 Rodáci a příslušníci bývalé české menšiny v Citicích na Sokolovsku, ti kdo v osudném roce 1938 museli,
chráníce si životy před hitlerovským terorem opustit Sokolovsko, sešli se po 45 letech.
Ve velmi pěkném prostředí ZK ROH Přátelství se odpoledne sešli účastníci setkání s občany nynějších Citic.
Předsedou NV byli přítomní seznámeni s vývojem a úspěchy obce po 2. svět. válce, se změnami ve spojitosti
s postupující dolovou činností i životem v obci. Václav Němec ze Sokolova, předválečný řídící školy v Citicích
ve vzpomínkovém vyprávění vlastně mluvil slovy účastníků, které mu sdělili ve svých dopisech v dlouhém
období přípravy setkání. (vzpomínky jsou uvedeny na konci historie Citic do roku 1938)
V TJ byly změny - odstoupil předseda Josef Körmöczi čp. 194 a novým předsedou byl zvolen Jan Částka čp.
86. Mužstvo kopané mužů dokázalo postoupit do vyšší soutěže - i zde si vede v podzimní polovině dobře.
Činnost TJ byla rozšířena o turistický oddíl, který vedou manž. Jurčovi z čp. 44. Pořádání turnajů na počest
Února 1948, Citické stávky a SNP je již tradicí, stojně tak oslavy MDD.
Vedením Místních služeb MNV byl pověřen Vlastimil Kuželka, důch., čp. 126 na místo Ladislava Buchy, který
požádal o uvolnění z důvodu stáří. Jsou v provozu: dámské krejčovství, kadeřnictví a holičství (provedeny
opravy - výměna podlah, vnitřního zařízení i doplněno vybavení), napínání záclon a mandlování, autodoprava
a stavební činnost. NV zajistil i další služby - dovoz cementu a vápna na opravy rodinných domků, pravidelný
dovoz propan-butanových lahví se stanovištěm u prodejny, v Linci, Hlavně a u panelových domů, očkování
králíků proti myxomatose, očkování psů proti vzteklině.
V letošním roce nebyly velké výchylky v počasí podle ročních období. Do poloviny března byl sníh, leden
a únor byl velmi studený s mrazy i - 18°C. V dubnu byly ještě sněhové plískanice. Od května začalo letní teplé
počasí. Po velmi dlouhé době bylo v červenci a srpnu trvalé slunečné a teplé léto, tak jak má být. Denní teploty
vystoupily častokrát nad 30°C. Podzim byl deštivý a blátivý. Sněhové přeháňky začaly kolem 10. listopadu,
sníh však nezůstal trvale ležet a konec roku byl opět blátivý. Dá se říci normální počasí, které se projevilo i na
úrodě ovoce všeho druhu i na polích, snad jen vzrůstu obilí chybělo trochu více deště ve vegetačním období.
1984 V Citicích bylo nejdůležitější událostí letošního roku zrušení základní školy. Byla obnovena jednání
o využití školních budov - ONV odbor školství chce zde zřídit skladové prostory na učebnice a materiál
(dřevo i kovy) pro výuku polytechnické výchovy na školách okresu. Proti tomu protestoval NV - již z jedné
školní budovy je v obci sklad knih, který není možno vystěhovat i když by MNV chtěl budovu využít ve
prospěch obce.
Předsedou ONV bylo náhle svoláno jednání na 29. března do školy. Výsledkem dlouhého jednání zástupců
KNV Plzeň, ONV Sokolov, MěNV Sokolov, MNV Citice a Institutu obchodní výchovy v Praze a Plzni bylo
uzavření místní školy již letos v roce 1984 a předání objektů školní výuky pro zřízení Středního odborného
učiliště obchodního v Citicích.
Základní škola v Citicích přestala existovat 30.6.1984. Kdysi byla v obci pouze německá škola, od roku 1921
i česká škola, po válce docházely do naší školy děti z Bukovan a z Dasnic. V roce 1975 byl zrušen II. stupeň
a děti od 6. třídy jezdily do Sokolova.
Na žádost občanů z Dasnic byl změněn školní obvod pro tuto obec na Sokolov.
K možnosti demolice školy v Hlavně byla provedena přeložka rozvodu el. vedení.

Živičnou úpravou místních komunikací v Hlavně a cesty ke hřbitovu bylo docíleno, že v celé obci není žádná
prašná místní komunikace.
Výstavba rodinných domů pokračovala i přes potíže s napojením na veřejné sítě - projekty jsou zajištěny,
ale není prováděcí podnik. První rodinný domek byl dokončen v říjnu, bylo přiděleno čp. 5 majitelům Václavu
a Zdeně Machovým. Je to první rod. domek od skončení války.
Dnem 1. září začalo svou existenci SOU obchodní v budově horní školy a v budově DM - je určeno pro výuku
učňů pro prodejny potravin okresu Sokolov. Ředitelem byl jmenován Karel Martinec ze Sokolova, pracuje zde
více než 20 pedagog. a hospodářských pracovníků a je zde zaměstnáno i 8 žen z obce.
Školní rok začalo 214 učňů.
Dolová činnost směrem na Bukovany pokračovala výsypkou, která uzavírá kraj obce do údolí. Svah je vyšší
než rod. domek p. Vaňaty o 20 m. Směrem západním, podél původní silnice do Bukovan je dolový odval, kam
jsou vyváženy hlušiny a odpady z třídíren i jiný průmyslový odpad. Koncem roku se odval vznítil a delší dobu
byl kouřem a zápachem na obtíž obyvatelům obce. Péčí šachty byl oheň opakovaně hašen. Vnitřní obec
znečišťují dopravní prostředky směrem na Lidice, kde je umístěna třídírna uhlí.
Počasí bylo letos vrtošivé. Počátkem roku byl mrazivý, mrazy do -15°C v únoru, konec zimy v dubnu. Jaro
bylo deštivé, v květnu a červnu několik slunečných dnů. Červenec a srpen chudý na slunečno a teplo, poměrně
deštivo. Pro špatné počasí sklizeň sena ještě v červenci, žně opožděně, sklizeň slámy ještě v říjnu. Pole neustále
mokrá, nepřístupná pro sklizňovou a posklizňovou techniku. První mráz -0,5°C 17. října, první sníh - asi 5 cm
napadal 17. prosince, ovšem vánoce byly tradičně bez sněhu, teploty nad nulou.
1985 Stále trvá nespokojenost některých rodičů se zrušením školy i když děti si již zvykly a berou dojíždění
jako samozřejmost.
Opět by letos byly pouze dvě třídy - tudíž spojené ročníky a vědomosti dětí by to jistě odnesly.
V investiční části akce Z nebyly budovány žádné objekty, v neinvestiční části bylo provedeno - oprava
vnitřních omítek a vymalování smuteční síně v hodnotě 12.000,- Kčs, náklady 3.000,- Kčs; demolice bývalé
školy Hlavno - příprava staveniště pro stavbu agitačního střediska, hodnota 61.000,- Kčs, náklady 10.000,- Kčs
Zima začala prakticky až po vánocích, 8. - 10- ledna byly mrazy - 22°C a -20°C, 22. ledna byla obleva a za dva
dny opět mrazy a hned nato déšť. Únor byl teplotně stále pod bodem mrazu, max. 12.2. -21°C. V březnu bylo
15 dnů pod nulovou teplotou a od 18. dubna do konce měsíce byly mrazy až -2°C a nově opět od 16.března
začalo mrznout. Sněhu bylo poměrně málo, často roztál, nejvyšší pokrývka byla 10 cm. Ani jaro a léto nebylo
mnohem lepší. Jaro velmi deštivé a chladné, léto pouze asi 4 týdny na zlomku července a srpna.
Byly potíže se sklizní sena i obilí. Brambory napadala plísňová hniloba a v travních porostech se objevovaly
ve zvýšené míře mechy.
1986 Ve volbách roku 1986 byli zvoleni: Burián Alois čp. 44, Částka Vladimír čp. 86, Brožová Miluše čp.
169, Fajtlová Květoslava čp. 184, Havelková Marie čp. 6, Hlaváčová Dagmar čp. 195, Hošek Jaroslav čp. 129
(předseda), Immer Jaroslav čp. 196 (ochr. veř. pořádku), Jurčová Zdeňka čp. 44 (SPOZ), Kováč Jan čp. 194,
Kraus Antonín čp. 16O, Kuželka Vlastimil čp. 126, Lehečka Antonín čp. 158, Lhotáková Zlata čp. 191, Mach
Vladimír Hlavno 34 (komise výstavby), Machová Zdeňka čp. 5, Plachá Věra čp. 197 (finanční), Rendl Karel
čp. 44 (tajemník), Salačová Věra čp. 191, Sopr Zdeněk čp. 4, Pavelka Jiří Hlavno 17,Šejba Miroslav Hlavno 9,
Štuka Zdeněk čp. 195, Vágner Václav Hlavno 30 (soc.,byt. a služeb), Zachatá Hedvika čp. 192.
V závěru roku 1985 a v lednu 1986 se udála neobvyklá událost - ZEMĚTŘESENÍ. Od 3. prosince docházelo
k otřesům země pozorovaných na Chebsku, Kraslicku, u Skalné a v části Sokolovska. První otřes pozorované
v naší obci byly provázeny podivným hukotem podobným hřmění při bouřce. Byly 14.12. v 6,35 a 6,39 hod.,
další 16.12. v 15,O7, 19,51 a ve 22,10 hod., opět druhý den 17.12. ve 2,17 a v 17,35 hod., dále pak 20.12.
v 17,37 a 21.12. v 11,O5 a 11,17hod. Doznění otřesů bylo 23.12. ve 4,26 a 5,27 hod.. Další otřesy byly 21.1.
v 0,39 hod. a 23.1. ve 3,22 hod. a 6.2. v noci. Podle údajů Geofyzikálního ústavu v Praze došlo v době od
3. prosince 1985 do 6. února 1986 k 800 slabším i silnějším otřesům. Nejsilnější byly 21.12 - stupeň 4,8 Richt.
stupnice a 21.1. - 4,2 stupně Richt. stupnice. Při těchto otřesech byl znatelný výkyv domů a stavebních objektů.
Nechal se pozorovat i posun podlah a „ujíždění“ nábytku. Docházelo k poděšení domácích zvířat.

Postupně stoupaly obavy ze síly otřesů, lidé v Sokolově, Kraslicích a Oloví nechtěli přespávat ve vyšších
budovách. Někteří přespávali na chodbách a rekreačních chalupách.
Na některých budovách v obci došlo k porušení venkovních i vnitřních zdí, opadání omítek apod. Celkem bylo
hlášeno 27 případů poškození budov vč. budovy NV. K většímu poškození budov došlo v Kraslicích, Oloví,
Lubech, Chebu a Kynšperku. Ke zranění osob nedošlo.
TJ Sokol oslavila v letošním roce 20 let svého trvání. Trochu vzpomínek - v poválečných letech zde byl oddíl
kopané s názvem Baník Citice. Ten se ale odchodem více hráčů rozpadl a také nebylo kde hrát. Dvakrát muselo
hřiště ustoupit dolové činnosti a rozvodům vysokých napětí z Elektrárny Tisová. V roce 1966 byla za vedení
Jaroslava Měřičky čp. 191 za pomoci NV založena nová TJ nesoucí název Sokol Citice. U jejího zrodu stáli
V. Kuncl, B. Krejčík, J. Stibor, V Finkous, Jar. Peš, Jan Huliak, V. Vágner, R. Kašpar a někteří další, kteří
postupně přebírali odpovědnost za tělovýchovu v obci. Od roku 1966, kdy oddíl kopané začal v okresním
přeboru, se postupně probojoval až do dnešního krajského přeboru. Během let dostali svoji příležitost také žáci,
dorostenci a mužstvo B mužů. Na slavnostní schůzi k tomuto výročí bylo vzpomenuto obětavé trenérské práce
J. Becka, K. Hrabáka a dalších, kteří se podílejí na trenérské práci v současné době. Na činnosti TJ se
významně podíleli i bývalí předsedové Peřina, Körmöczi, Novotný.
TJ Sokol sdružuje ve svých řadách 16% obyvatelů obce, což není moc.
Počasí se ani v tomto roce nepolepšilo. V únoru týden silných mrazů -15°C až -18°C, chladný a deštivý březen
a duben. Květen a červen teplo a slunce, léto mokré a chladné, podzim zase slunečný - v září teploty až 27°C.
Koncem října 3O.10. mráz -18°C ráno, odpoledne +1°C, listopad bez mrazů, trocha sněhu, v prosinci mrazy
kolem -10°C.
1987 V akci Z byly zahájena stavba agit. stř. v Hlavně 100.000,- Kčs, náklady 53.000,- Kčs. V neinvestiční
části byla opravena pěšina na hřbitově - hodnota 7 tis., náklady 2 tis. Kčs, strojem vyčištěn příkop místní
komunikace v Linci, částečně opraven odtok kanalizace čp. 12, oprava dolní školy - Sokol - hodnota 41 tis.,
náklady 11 tis. Kčs.
Televizní službou byla provedena rekonstrukce místního rozhlasu - dodavatelská akce - 76.000,- Kčs.
Ve spolupráci s podnikem Přátelství byla provedena úprava místní komunikace u panelových domů nákladem
podniku.
Pokračuje výstavba dalších 5 rodinných domků v Linci. Jsou potíže s přístupy a příjezdy; s přívodem elektřiny,
vodovodem a kanalizací (NV zajišťoval potřebný materiál, aby byl snáze zajištěn dodavatel).
V letních měsících byla provedena rekonstrukce a modernizace rozvodu elektřiny od trafostanice směrem na
Hlavno, ulička Sláma - Vachek a Sláma - Veselovský vzdušným vedením a rozvod u rozestavěných rod. domků
zemním kabelem. Kolaudace byla provedena v srpnu 1987.
Výsadbu stromků na důlních odvalech na svahu vlevo od staré silnice do Bukovan provedli pracovníci dolů osázeno asi 10 ha převážně smrky - je s podivem že na hlušinovém podloží smrčí roste.
Počasí - zima byla taková, jaká má být. Téměř celý leden a únor byla teplota pod nulou. 3O. ledna -20°C, 24.2.
-12°C. Bylo špatné, že zima byla i v březnu 4.3. -19°C, 5.3. -18°C, 6.3. -17°C až do konce měsíce - 31.3. -2°C
a mráz byl ještě i v měsíci dubnu. Potom se příroda probudila do pěkného pozdního jara. Slunečno a teplo
do června a pak deštivé, občas i chladné léto. Tady u nás tradičně hezký podzim a nové mrazy začaly zase
až v prosinci - do -13°C kolem 1O.12.. Vánoce vyjímečně nebyly na blátě.
1988 Objevují se první soukromníci - p. P. Dunka z panelových domů provádí zednické a výkopové práce
a čištění půd.
Pro akci Z bylo plánováno - agit. stř. Hlavno v hodnotě 150 tis. Kčs, náklady 136 tis. Kčs a úpravy v dolní
škole v hodnotě 30.000,-Kčs nákladem 20.000,-Kčs. Dále dokončení osvětlení u rod. domků, oprava
komunikací a pěšin, dětské hřiště u paneláků a úklidy obce zjara a na podzim. Byla opravena pěšina z Hlavna
na zastávku ČSD.
V prosinci byly kolaudovány domky stavebníků Nastinec čp. 11, Zechner čp. 15, Stanislav Tříska čp. 16,
Jiří Novák čp. 17 a Zdeněk Jíra čp. 18. Problémem zůstává přístupová cesta a veřejné osvětlení.
TJ Sokol - stále 4 mužstva, aktivní turistický oddíl. Zajištěny sportovní turnaje k MDD, na počest Citické
stávky, běh a turnaj k SNP a zimní turnaj v tenisu pro neorganizované zájemce. Členové zajistili výměnu
bojleru, rozvod elektřiny, obklad stěn, nátěr oken v hodnotě 40.000,- Kčs.
SPOZ - oslavil 35. výročí svého trvání. Slavnostní schůze se kromě členů zúčastnil i Václav Němec,
předválečný řídící české školy v Citicích.

Počasí - v zimních měsících bylo poměrně teplo. Teplota byla většinu ledna a února kolem nuly, často nad
nulou. Mrazy do - 10°C byly v první polovině ledna. Zajímavá byla 10 min. zimní bouřka s blesky, hromem,
velkým větrem a sněhovou vánicí 28. 2. V březnu si to chtěla zima vynahradit 1O.3. byl mráz -10°C, 12.3.
napadalo 10 cm sněhu, 14.3. dalších 8-10 cm - celkem 30-40 cm. 16.3. byl silný déšť a následovalo prudké tání.
Letní počasí teplé i vlhké, možno léto pochválit, slunečný podzim a zima začala koncem prosince.
1989 V naší obci nedošlo k žádné změně v zastupitelském sboru. Po vsi se sice objevily plakátky s texty
na výměnu předsedy NV (snad byly motivovány pouze osobně), ale k žádnému jednání nedošlo, kulatý stůl
zájmových organizací svolán nebyl, veřejná schůze a plenární zasedání žádné změny neřešily. Schůze hnutí
Občanského fóra byla svolána, účast občanů skromná - k výměně předsedy nedošlo, rada NV podání demise
nedoporučila, zastupitelé pracovali ve stejném složení.
V akci Z bylo plánováno dokončení agit. střediska v Hlavně - pro nedostatek cihel i tvárnic bylo závěrem roku
provedeno vyzdění obvodových i vnitřních stěn pod stropy a stavba zazimována. Komunikace u nových rod.
domků byla za účasti občanů Jíry, Nováka, Třísky a Zechnera upravena k jejich spokojenosti.
Práce na osvětlení u nových rod. domků nebylo zahájeny.
Zásluhou DPS byly provedeny GO zastávek autobusů poblíž podniku na obou stranách silnice pro obec
bezplatně. Po jednání byla opravena i zastávka v horní části obce ve směru do Bukovan již za úplatu.
V letošním roce skončilo vyvážení tzv. odvalu - zbytků z třídíren uhlí, jíl, zbytky uhlí, dřevo ze štol i zbytků
z dílen - na skládku do šachty v horní části obce. Nedaleko bydlící rodiny se z tohoto odvalu několik roků
zásobovaly uhlím a dřevem, byl vybírán kovový odpad. Bohužel to znamenalo i zvýšení prašnosti a vyvážení
bláta a jílů na místní komunikace, což znamenalo neustálá jednání s DPS o čištění této komunikace. Ukončení
skládky znamená zavážení zeminou pro následné zalesnění. Rovněž byly Rekult. podnikem dolů upraveny dva
lány orné půdy z prostor bývalé skládky zeminy a dolových jílů. Prvních asi 15 ha pozemků vrácených
dolovým podnikem zemědělství v Citicích. Na části skládky pokračovalo sázení stromků a péče o již zalesněné
prostory.
1990 Špatné podmínky měli hasiči - technické prohlídky vyřadily požárnické vozidlo, nové přiděleno nebylo.
Okres po SPO vyžadoval činnost, ale ta bez auta není možná. Nemohla pomoci ani výměna velitele zásahového
družstva - Vladimír Mach mladší.
V letošním roce byla možnost opět zřídit ve vsi malotřídní školu - knihovna uvolnila 3 místnosti v dolní škole,
které byly vymalovány včetně příslušenství pro umístění dětí. Bylo zajištěno vybavení tříd i stravování záleželo na rodičích. Po několika jednáních NV s rodiči dětí do 1. a 2. třídy (z 28 pozvaných přišlo 14)
na zřízení školy nebyl jednotný názor, spíše proti. Proto rada NV, po opětném projednání o zřízení malotřídní
školy nepožádala.
Podnikem Hnědouhel. doly Sokolov byl dán podnět na zrušení MŠ v Citicích. Po delším jednání NV a rodičů
bylo rozhodnuto MŠ zachovat.
Přes finanční problémy se MNV snažil zabezpečit potřebné práce v obci. I přes potíže v začátcích byla
dokončena stavba Agitačního střediska v Hlavně a kolaudována. Dále byly provedeny vnitřní malby a nátěry
v dolní škole a na MNV - pro značný nedostatek materiálu byl tento nakupován v maloobchodě.
Byl vydán zákon a vyhlášeny volby do obecních zastupitelstev na 24. listopadu 1990. KNV byly zrušeny dnem
voleb a okresy řídil přednosta OÚ spolu se sdružením starostů obcí.
V Citicích bylo stanoveno 11 členné obecní zastupitelstvo. Ve volbách byli zvoleni: starosta Václav Mach,
místostarosta Milan Kopecký, Zdenka Kašparová, Vlastimil Kuželka, Josef Ličko, Vladimír Mach, Vilém
Moule, Karel Slobodník, Alena Soprová, Miroslav Šejba, Kurt Veverka.
1991 Obec ve spolupráci s TJ Sokol uspořádala několik velmi zdařilých akcí - pálení čarodějnic, oslava dne
dětí a hlavně 22. - 23. června setkání rodáků, kterého se zúčastnilo zhruba 500 lidí. Byl zde jeden návštěvník až
z USA. Iniciátorem setkání byl náš rodák pan Josef Döllner, jehož otec vlastnil v obci několik domů a který
se všemožně zasazuje ve prospěch naší obce. Setkání bylo velice spontánní a celkem bylo vypito 700 litrů piva.
Pomalu se rozbíhá soukromé podnikání - bylo otevřeno kadeřnictví, pánové Nastinec a Tomko začali
provozovat své živnosti - autoelektrikáři; Vlastimil Kopecký zámečnictví; Zdeněk Jíra zámečnictví, topenářské
a vodoinstalatérské služby; Josef Dvořák autoopravárenskou činnost; Antonín Svoboda v budově OÚ
občerstvení (s jeho službami vládne velká nespokojenost). Pan Nedoma vydražil restauraci „U závor“, kterou
ihned pronajal panu Bašiagovi. Jejich způsob podnikání je katastrofální. Budova školních dílen, která je stejně
jako větší část obce ve špatném stavu, byla pronajata veřejně obchodní společnosti Bonia Cheb, která se
zavázala postupně objekt opravit. Prostřednictvím stejné firmy se daří zachránit dům čp. 104, který byl určen

k demolici. Nepodařilo se privatizovat prodejny v obci v důsledku přehnaně vysokých cen při aukcích obou
prodejen.
V červenci byla provedena oprava cesty od rozcestí v Linci až po viadukt. Náklady ve výši cca 570.000,- Kčs
převzaly HD Březová a Báňské stavby Sokolov. V listopadu byla provedena první etapa opravy vozovky od
viaduktu ke křižovatce se státní silnicí Sokolov - Bukovany. Náklady ve výši cca 670.000,-Kčs byly uhrazeny
z nečekané dotace 3.000.000,-Kčs od HD Březová (neboli HDB).
1992 Soukromé podnikání se v obci úspěšně rozvíjí:Firmy: Skalex, TU @ Š, Kopecký a Majnek, NAES
Computer,Občerstvení Tuch,smíšené zboží „MAX Hlavno“, Smíšené zboží „Janka“, Dřevovýroba „Plesník“,
Autoservis Holoubek,Boma,Rena,HGC s.r.o - geologie,Bistro „U Jany“ , Restaurace „Ulípy“ v Hlavně,
Restaurace „Kulturní dům“; HSF.
Zadána předprojektová příprava na kanalizaci a čistírnu odpadních vod fi Petring. Zadání inženýrské činnosti
při stavbě DPS. Prostřednictvím MÚ Sokolov vypsáno výběrové řízení na agro urbanistickou studii obce.
Zadán překlad a přepis kroniky z let 1920 - 1938 Karlu a Sylvě Hrabákovým. Oslava MDD.
Po provedeném výběrovém řízení byla zadána stavba „Pěšina Hlavno“ fi JOOS Svatava.
Byla projednána rekultivace výsypek na lesopark Bukovany-Citice o výměře 29 ha.
Bylo rozhodnuto o pořízení znaku a praporu obce.
Citice byly jedním z 20 zakládajících členů Vodohospodářského sdružení měst a obcí.
Byla zahájena rekonstrukce čp. 99 na dům pečovatelské služby.
1993 19.6.1993 se uskutečnilo setkání rodáků z Citic. Pozvání přijali i hosté z Breternitzu (Saalfeld) - tedy
bývalé NDR, kteří udržují dlouholeté přátelství s místními fotbalisty TJ Sokolu Citice. Dále se zúčastnila
i delegace z městečka Steinberg, s kterými se Citice snaží navázat nová přátelství. Setkání se uskutečnilo opět
v kulturním domě v Citicích, kde byl připraven bohatý kulturní program, do kterého dobře zapadlo i přátelské
fotbal. utkání mezi mužstvy BSG Saalfeld a TJ Sokol Citice. I když se zúčastnilo méně rodáků z Citic, setkání
se vydařilo.
Počasí bylo po celý rok celkem přijatelné, bez nějakých zvláštních příhod či výkyvů. Jaro bylo poměrně brzy
teplé, květen by se dal považovat za suchý, léto se přehouplo za příjemného tepla až do vlastně již tradičně
hezkého brzkého podzimku - míněno v těchto končinách, pouze mrazíky nastaly poměrně brzy a tak v listopadu
bylo 14 dnů holomrazu za nízkých teplot. Jinak bylo ostatní období zimy mírné až deštivé.
Předložen výtvarný návrh praporu a znaku obce. Byla vybrána 3 barevná varianta štítu s okřídleným kolem
na zeleném poli a hornickými kladívky na černém poli. Zahájeno jednání o navrácení pomníku Citické stávky
na původní místo v obci.
1994 Jedna z nejdůležitějších akcí roku 1994 bylo přestěhování pomníku Citické stávky na jeho původní místo
v centru obce. Pomník byl z návsi obce Citice před bránu dolu Přátelství přemístěn v roce 1964.Tato akce
se uskutečnila při příležitosti 100. výročí (3. května 1894) a pomník byl slavnostně znovu odhalen panem
starostou Machem a p. přednostkou OÚ Aubrechtovou. Práce řídil ak. sochař F. Trtílek, přemístění a
znovusesazení již bez přidaných postranních žulových zdí s nápisy provedla fi Recys, spol. s.r.o Sokolov.
Celý pomník byl zároveň očištěn od mechů a špíny, opraven - doplněny některé chybějící části a celkově
upraven konzervačním roztokem. V rámci slavnostního odhalení se konalo mazinárodní utkání v kopané
mezi FC Steinberg a TJ Sokol Citice.
Po rozsáhlé rekonstrukci čp. 99 byl v tomto domě slavnostně otevřen Dům s pečovatelskou službou a letos
již přivítal první nájemníky.
Proběhly volby do OZ - opět zvolen Václav Mach starostou, p. Slobodník místostarostou, předsedové komisí sociální - Hlaváčová, finanční - Šejba, stavební - Ličko, SPOZ - Kašparová, pož. preventista - Kováč.
1995 Obec vstoupila do sdružení měst a obcí okresu Sokolov.
Nově zrekonstruovaný dům čp. 99 - DPS bude i nadále v péči obce.
Bylo zahájeno jednání s SPT Telecom o umístění veřejného telefonního automatu na nádvoří DPS.
V rámci šetření el. energie bude vypínáno veřejné osvětlení od 24,00 hod. - 4,00 hod. ráno.
Obec obdržela 13.220 akcií Sokolovské uhelné a.s. Vřesová v nominální hodnotě 1000,- Kč.
Byly jmenovány členky SPOZ - Kašparová Zdena, Hlaváčová Dagmar, Havelková Marie, Šejbová Mariána,
Slobodníková Jaroslava.

U fi Petring bylo objednáno zpracování studie plynofikace obce.
V souvislosti s plynofikací byla uzavřena Mandátní smlouva s firmou Staving na obstarání a zařízení záležitostí
nutných pro přípravu projekce a pro uvedení do trvalého provozu stavby (předpokládaný náklad cca 7 mil. Kč).
Fi RE-ZA provedla parkovou úpravu na návsi.
1996 V tomto roce se vzmáhá sportovní aktivita v Citicích - v lednu byl založen oddíl boxu a kickboxu Falcon
Gym Citice -předsedou byl zvolen starosta obce p. Mach. Již v prvním roce svého působení měl tento klub
několik významných úspěchů.
Bylo schváleno přemístění MLK ze stísněných prostorů na OÚ (zde bude také postupně uskutečněna
rekonstrukce celé budovy) do lepších prostor v budově čp. 117 - stará škola - 1. poschodí. Při přestěhování
dostane knihovna novou podlahovou krytinu i nové regály (v hodnotě 20.000,- Kč). Zároveň bylo provedeno
vymalování vstupního prostoru, zasklení dveří, oken a jejich zajištění v budově čp. 117 - zde se opět
uskutečnily senátní volby.
TJ Sokol spolu s OÚ Citice organizoval již v pořadí 4. Obecní bál, který se opět uskutečnil v kulturním domě
na Přátelství. Opět se sešlo množství lidí ať už místních nebo z okolí.
Firmě RE-ZA se schvaluje pronájem pozemku č. 352/2 o výměře 512 m2 a roční nájemné bylo stanoveno
na 50,- Kč/m2.
Letošní Den dětí se opět konal u Pivnice u Mouleů pod hřbitovem - byla schválena dotace 5.000,- Kč
na velkou atrakci - nafukovací žirafu a 10.000,- Kč na ceny při soutěžích.
Bylo zadáno zpracování projektové dokumentace plynofikace Citic.
Něco o počasí - zima byla velice dlouhá, ale mírná. Začala vlastně již na podzim a trvala až do poloviny jara.
Srážky v tomto období byly většinou dešťové nebo smíšené. Léto bylo velice chladné, s množstvím přeháněk,
srážek, vůbec nic pro dovolenou. Úroda na zahrádkách většinou podléhala plísni z podmáčené zeminy
a z nedostatku sluníčka. Těch několik krásně teplých letních dní vlastně už proběhlo na jaře.
1997 Zápis roku 1997 musím začít úplně jinak - počasím, ale v jiné části republiky. I u nás dost pršelo, ale ve
východních Čechách a na Moravě a ve Slezsku zažili obyvatelé tzv. „stoletou vodu“ - někdy v červnu začaly
první deště a neustávaly. Jako by se v Jeseníkách i v Orlických horách dešťové mraky napíchly na nejvyšší
vrcholky hor a nechtěly se hnout z místa. Koryta řek se naplnila, nestačila brát přívaly a vody se řítily do údolí
a úrodných rovin, kde zaplavovaly vše co jim přišlo do cesty - pole, lesy, obydlené části měst i vesnic.
Deště neustávaly a vysoká voda mnohde dosahovala výše 1. patra budov - někteří lidé přišli o všechno, zůstalo
jim pouze oblečení, co měli na sobě.
Na pomoc postiženým oblastem se doslova semkl celý národ - konaly se sbírky šatstva, dek, zdravotnického
materiálu, trvanlivých potravin, pitné vody, hygienických potřeb. Firmy poskytly kamióny na dopravu těchto
sbírek, věnovaly finanční dary, do postižených oblastí mířili dobrovolníci z řad hasičů a záchranářů. V našem
regionu sice řeka Ohře mírně vystoupila z břehů, ale žádné vážnější škody nenapáchala.
1998 Jednou z nejdůležitějších akcí roku 1998 byla plynofikace. Na jednu stranu mnozí občané tuto akci
zamítají, na druhou stranu ale mnozí obyvatelé tuto plynofikaci přivítali a hned jak se v jejich ulici položil
hlavní přívod, zahájili úpravy a přestavbu topení ve svých domcích. Ano, plynové topení je nákladné, ale
elektrické přímotopy jež několik nemovitostí také vlastní, je také drahé topení a ruku na srdce, přiznejme si,
že uhlí je také rok od roku dražší, navíc práce s topením - skládání uhlí a briket do sklepa, vynášení popela,
prach a navíc znečišťování ovzduší. V období, kdy se tolik klade důraz na ekologii je to již topení zastaralé
a neekologické i proto se v obci přistoupilo k plynofikaci.
Komise ve složení M. Šejba, Z. Jíra, V. Kuželka, J. Ličko a V. Mach byla pověřena otevřením obálek
s nabídkami firem a následným výběrem dodavatele plynofikace v obci. Nakonec vyhrála fi Sprint a.s., druhá
skončila fi STAMOZA Cheb a třetí skončila fi TIMA Karlovy Vary. Zároveň byla projednána připravenost
projektové stavby plynofikace pro připojení osady Hlavno a části obce za kolejemi ČD.
Byl schválen prodej všech akcií Sokolovské uhelné a.s. Vřesová za nejlepších podmínek.
Obec Citice se prezentuje v publikaci Česká republika v symbolech, znacích a erbech.
Fi EUROGRÜNN zhotoví projektovou dokumentaci na rekonstrukci povrchu fotbalového hřiště.
Obec Citice bude zařazena do projektu cyklotrasy Egrensis a podala přihlášku do Euroregia Egrensis.
Po volbách byl zvolen novým starostou obce pan Miroslav Šejba , místostarostou pan Josef Sháněl, Hlaváčová
Dagmar - sociální komise, Kašparová Zdeňka - SPOZ, Soprová Alena - finanční komise, Mudr Martin Ivan revizní komise, Stockner Radek - kulturní a sportovní komise, Mach Václav - stavební komise.

Počasí - jaro i počátek léta byl tzv. v normálu - pěkné dny střídaly deštivé,ale zhruba opět v červnu se začaly
opět tvořit přívalové deště, ale ne již s takovou intenzitou jako předchozí rok. Vytvořily se místní záplavy a to
zrovna v místech, které byly povodněmi loňského roku postiženy nejvíce. Ovšem na rozdíl od záplav v roce
1997 ty letošní nenapáchaly tak rozsáhlé škody. Léto bylo celkem deštivé a počasí do konce roku bylo bez
větších výkyvů.
1999 V červnu odkoupila dosud vybudovanou plynofikaci Západočeská plynárenská a.s. Plzeň. Prodej 524 ks
akcií Západočeské energetiky a 253 ks akcií Západočeské plynárenské přinesl 3.000.000,- Kč, které budou
použity na rekonstrukci čistírny odpadních vod, kanalizace a rekonstrukci výměníkové stanice v panelových
domech Byly zakoupeny akcie České spořitelny za nominální hodnotu 100,- Kč/ks.
Stále ještě probíhá jednání o převodu budovy horní školy a bývalé družiny mládeže. Obecním zastupitelstvem
byl zamítnut převod podmíněný doplacením zůstatkové hodnoty 3 mil. Kč, obec má zájem o převod pouze
bezúplatně formou daru. Kostel stále více chátrá a spěje mílovými kroky k demolici. Od jednání v roce 1997
s Římskokatolickou církví se nic nezměnilo. Obec se v letošním roce stala členem Euroregia Egrensis, což je
regionální sdružení měst a obcí založené v roce 1993. Sdružuje obce a města okresu Tachov, Sokolov, Cheb
a Karlovy Vary.
K 31.12.1999 měla obec Citice asi 850 obyvatel a 161 čísel popisných (včetně 3 panelových domů) a v Hlavně
48 domů.
2000 Koncem srpna byl na Chebsku zaznamenán zemětřesný roj. Koncem října se opakoval a 25.10.2000
dosáhl až 3° Richterovy stupnice. Na Sokolovsku jsme žádné otřesy nezaznamenali.
Knihovna za letošní příspěvek od obce opět doplnila knihovní fond a to už na 3.599 svazků.
Přihlásilo se 55 čtenářů a ti si vypůjčili 4 949 knih při 620 návštěvách.
Plynofikace letos pokračuje do části Citic mezi řekou a silnicí, také do domků u trati, dalším krokem bude
vybudování přívodního potrubí do Hlavna. Dokončení plynofikace tzv. doplynofikování - II. etapu stavby
provádí firma Sprint AZ s r.o. Sokolov.
Obecní zastupitelstvo projednávalo demolici kostela, po jednání s římskokatolickou církví - záporné
stanovisko; bylo vyžádáno stanovisko od stavebního úřadu.
Konečně byl proveden bezúplatný převod bývalé horní školy čp. 34 a družiny mládeže čp. 102 na obec.
Pan Mach prověřuje poskytnutí finančních prostředků na zatravnění hřiště, projekt je hotový, chybí jen peníze
na provedení prací. Hřiště na malou kopanou v Hlavně, které začal budovat 1.FC Globen Dasnice stále není
dokončeno. Trvá stav, kdy je navezena ornice, tak jak ji vyklopily auta.
V letošním roce se zvýšil počet obyvatel na 856 občanů; 2 domy v Hlavně po rekonstrukci obdržely domovní
čísla (celkem 50 domů), 1 dům byl v Citicích postaven - čp. 133 pan Jíra (celkem 162 domů).

