Historie Citic 2001 - 2010
2001 Knihovna v letošním roce op t obdržela 10.000,- K na nákup knih, takže 58 tená , z toho 36 d tí má
k dispozici již 3.712 svazk knih v etn 9 druh asopis . tená i si p i 424 návšt vách p ili 2.850 knih
a z toho 953 asopis . Knihovna stále z stává jediným za ízením pro volný as d tí a mládeže.
Byla dokon ena projektová dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení pro výstavbu další ásti
plynofikace k dom m u eky a u kolejí eských drah; stavební povolení bylo vydáno, rozhodnuto o zahájení
stavby v II/IV 2001, pozd ji zm no na III/IV 2001, ale nakonec v letošním roce nebyla stavba zahájena pro
nedodržení smluvního termínu zahájení akce dodavatelem. Pro bývalou horní školu, p. 34 - byla dokon ena
projektová dokumentace na z ízení 12-ti byt ; po výb rovém ízení vybrána firma ISSO s.r.o Sokolov.
V obci se za ínají ukládat kabely pro nové rozvody telefon - p ipravuje se p ipojení digitální úst edny.
Pokládání nových rozvod financuje Telecom a bude dokon eno do konce roku 2001 zatím v Citicích.
ipojení na digitální úst ednu bude do poloviny roku 2002. V Hlavn budou rozvody provedeny v p íštích
letech. Kone
po dlouhých letech plánování se za alo s pracemi na zatravn ní fotbalového h išt v Citicích.
Koncem listopadu za ali lenové TJ Sokol koncem listopadu s pracemi. Na polovin u bývalé spodní školy
byla vybagrována a odvezena škvára a navezen hrubý št rk a zárove položeny odvod ovací trubky.
Podle údaj Obecního ú adu mají Citice a Hlavno ke konci roku 2001 - celkem 852 obyvatel, 158 d tí a 694
dosp lých; 155 dom v Citicích a v Hlavn 50 dom .
2002 Citice již v sou asné dob nejsou postižené t žbou, ale týká se jí vybudování jezera v místech n kdejší
osady Felicián za Lidicemi, kde se již v roce 2003 chystá investice 250 milion K na zpevn ní dna
Sokolovskou uhelnou a.s. Obou obcí se také bude týkat plánovaná cyklotrasa, která propojí sou asnou
cyklotrasu Karlovy Vary - Loket do Sokolova p es Královské Po í a v budoucnu až do Chebu.
Celá cyklostezka by m la mít asfaltový povrch a m la by vést co nejblíže k toku Oh e a tudíž povede po hranici
katastrálního území našich obcí.
Po átkem listopadu probíhaly volby do obecních zastupitelstev za ú asti dvou Sdružení nezávislých kandidát
„Pro naši obec“ a „Patrioti“ Na základ hlasování bylo zvoleno t chto 11 zastupitel obce:
ing. Radek Hošek, Alena Soprová, Miroslav Šejba, Zdenka Kašparová, Dagmar Hlavá ová, Josef Shán l,
Ljuba Jur ová, Zden k Jíra, Martin Kopecký, ing.Vladimír Kohout a Vilém Moule.
Starostou obce byl posléze op t zvolen pan Miroslav Šejba, který tuto funkci vykonával již v p edchozím
volebním období a místostarostou pan Josef Shán l.
Již koncem dubna za aly práce na chodníku pro p ší k zastávce do Bukovan. Chodník vede od h išt sm rem
do Lince po pravé stran silnice pod mostem až k zastávce autobus . Na druhou stranu k panelovým dom m
vede k mostu p es železni ní tra a pokra uje p echodem pro chodce k mostu p es eku Oh i. Sou asn byly
opraveny chodníky u panelových dom .
V únoru, b eznu za aly práce na odvodn ní levé strany h išt . B hem léta bylo provedeno odvodn ní celého
išt - vybudovány drenáže, zrušeno zábradlí a umíst na cisterna na vodu pro zavlažování. Te se eká
na firmu, která provede zatravn ní. Na úpravy h išt poskytl eský svaz t lovýchovy a sportu 220.000,- K
a ástkou 450.000 K vypomohl obecní ú ad, který ji investoval do stavebního materiálu.
V tomto roce se po odhlášení již nebydlících osob po et obyvatel snížil na 837
2003 V srpnu byly dokon eny práce na plynofikaci, na as p erušené z d vodu krachu firmy, která ji
provád la. Dokon ení stálo obec 1 milion korun.
Vybudování kanalizace v etn výstavby istírny odpadních vod stálo 28 milion K , ale na novou kanalizaci
se zatím napojilo pouze 40% obyvatel Citic. V tšina obyvatel se p ipojit nechce z finan ních d vod .
ípojky by podle nich výrazn zatížily jejich rodinný rozpo et.
Zapo aly práce na rekonstrukci budovy Obecního ú adu v etn vým ny oken v p ízemí a v kancelá i ú ednic,
emíst ní ordinace MUDr. Vilíma, odd lení kancelá e starosty a zasedací místnosti.
Ocen ní za ob anskou state nost p evzal v plze ském divadle Radek Pinta - ob an Citic, spole
se Zde kem
erve ákem. Oba muži vyvedli matku se dv ma d tmi z ho ícího domu v roce 2002.
Po výpov di nájemní smlouvy paní Jankou Machovou si restauraci v Hlavn pronajal pan Zden k Kopi ka
a zdá se, že je to ku prosp chu kulturního života v osad . Pan Pšeni ka m l zájem o odkoupení bývalé zastávky
MHD a zde umíst ného ob erstvení, ale zastupitelstvo trvá pouze na pronájmu.
Pokra uje se na rekonstrukci h išt - provád jí se meliora ní úpravy, naváží zemina a p ipravuje se s oplocení
išt .

Rok 2003 by se dal popsat slovy teplý, suchý, prom nlivý. Teplý proto, že pr
rná teplota byla výrazn
nadpr
rná. Odhadem +1 až +1,5°C proti dlouhodobému normálu. Suchý proto, že dešt bylo málo a to
skoro po celý rok. Zvlášt suché bylo léto, ale p íliš nepršelo v žádném m síci. Zde je patrný výrazný rozdíl
proti roku 2002. Prom nlivý proto, že se teplotn se st ídaly extrémy jak teplé, tak ale i studené.
Rekordy mnohde padaly na obou stranách, p evážn však ty maximální.
K 31.12.2003 m la obec 847 obyvatel
2004 Po átkem roku odstoupil pan Miroslav Šejba z funkce uvoln ného starosty i lena zastupitelstva
a neuvoln ným starostou se stal pan Josef Shán l do té doby zastávající funkci místostarosty. Funkci
neuvoln né místostarostky bude vykonávat p. Alena Soprová, na její místo p edsedy finan ního výboru byl
zvolen ing. Radek Hošek a novým lenem finan ní komise ing. Vladimír Kohout. Zastupitelstvo obce doplnil
po složení slibu pan Pavel Zita.
V tomto roce se v tichosti postavila mezi Dolním Rychnovem a Citicemi vedle betonárky obalovna živi ných
sm sí firmy Strabag. Aby této obalovn nebylo „smutno“, má firma Swietelsky stavební s.r.o v úmyslu postavit
vedle této obalovny ješt svou výrobnu a to zhruba 200m od nejbližších citických domk nedaleko Krajské
správy a údržby silnic. Na rozdíl od firmy Strabag, však zástupci firmy Swietelsky p išli na ve ejné zasedání
zastupitelstva obce. Jednání bylo bou livé a ob ané Citic se jednomysln postavili proti této stavb .
Po dlouhých letech, kdy Citice byly vystaveny zát ži dolové innosti, se kone
životní prost edí za alo
zlepšovat. Te by tu m ly stát dv obalovny, které se postarají o odér v ovzduší, nehled na enormní zvýšení
provozu t žké automobilové dopravy.
Další etapa plynofikace (k panelovým dom m potrubím pod ekou) nebyla zahájena pro neprodání p edchozí
dokon ené etapy Západo eským plynárnám, z d vodu zm ny kritérií pro odkup hotových rozvod plynu.
Byla dokon ena rekonstrukce budovy Obecního ú adu v hodnot 700.000,- K .
Kone
se v letošním roce vy ešil problém stále více chátrajícího kostela. Zastupitelstvo obce po jednání
se zástupcem Plze ského arcibiskupství ing. Schimmerem odsouhlasilo p evod kostela na nov založené
Ob anské sdružení Zapomenuté sv tlo pod vedením pana Ivana Pajtaše, které se zavázalo neprodlen za ít
s opravou stavby. Obec p isp la tomuto sdružení ástkou 50.000,- K a na její ú et p evedla 80.000,- K
ze sbírky uspo ádané po roce 1989.
25. zá í zahájilo Ob anské sdružení záchranné práce na zchátralé budov kostela. V íjnu již z okolí budovy
zmizely odpadky a kolem budovy už stojí lešení. Objekt se poda ilo staticky zajistit, tak aby se nez ítil a z velké
ásti byla opravena st echa, která se p íští rok dokryje. Už po átkem íjna se natíraly nové trámy st ešního
krov , nahrazující dosloužilé ásti st echy.
Jako každý rok se konalo p edváno ní posezení s d chodci. Bývalý dlouholetý p edseda národního výboru
pan Jan ástka obdržel titul estný ob an Citic jako uznání za dlouholetou práci a zásluhy o obec.
Po dlouhých 44 letech se na Obecním ú ad op t oddávalo. 10. prosince se konala první svatba v nov upravené
zasedací místnosti, sloužící zárove jako ob adní sín. Brali se paní Terezie erve áková a pan Vladimír
Suszánský.
Rekonstrukce h išt zapo atá v roce 2001 se pomalu chýlí ke konci - h išt je oplocené, oseté trávou.
íští rok se budou stav t vysoké ploty za brankami, nové tribuny a lavi ky a kone
nebudou muset
fotbalisté jezdit na cizí h išt .
K 31.12.2004 m la obec 871 ob an , z toho 430 muž , 441 žen, 199 d tí do 18 let.
2005 Po p ti letech se v letošním roce do ešil prodej hotové ásti plynofikace. V ervenci se kone
Západo eská plynárenská spole nost rozhodla, že hotovou ást odkoupí a v zá í byla uzav ena darovací
a kupní smlouva na ástku 580.000,- K
V letošním roce se také opravovaly chodníky u bývalé spodní školy i chodník p ed autobusovou zastávkou
(Citice-Sokolov), která je pronajata jako restaurace, kde bylo provedeno odvodn ní chodníku a úpravy povrchu.
Pro nemoc kameníka se opozdily práce na oprav pomníku Citické stávky, ale v ervnu jsme se do kali,
horník dostal zp t uraženou hlavu a ruku. Pracovníci obce celý pomník vy istili a byla také nainstalována
nová písmena na desku pomníku.
Firma Swietelsky stavební s.r.o ustoupila od zám ru postavit poblíž Citic obalovnu živi ných sm sí.
Na míst bývalého rybní ku a pozd ji d tského h išt byl vybudován oddechový plácek s lavi kami
a okrasnými d evinami. Zdárn pokra uje oprava kostela. Kompletní rekonstrukci by cht l pan Ivan Pajtaš
dokon it zhruba do 10. let.
V letošním roce plánuje opravit zvonici na p ední ásti budovy, instalaci k íže a vým nu oken.

V d sledku ukon ení t žby v lokalit Medard - Libík v roce 2001 a tím p evážení uhlí k zásobování Elektrárny
Tisová p es severní zásobník, byl ukon en provoz 900 mm d lní trati a demontovány koleje z vle ky vedoucí
st edem obce. Zastupitelstvo proto usiluje o odstran ní nejen obou viadukt , jak u horní školy, tak na hlavní
komunikaci sm rem na Bukovany, ale i o odstran ní ásti násp , hlavn za bývalou družinou.
Úsilím paní Karly Kubínkové vzniká v obci Školi ka pro maminky s d tmi od 1 do 3 let za ú elem posílení
komunikace nejmenších d tí, zvykání na kolektiv i na to, že se jim v nuje i n kdo jiný než vlastní matka.
V souvislosti se založením Školi ky se zakládá „Ob anské sdružení „Kolib ík“.
Knihovna se koncem ervence p est hovala do prostor v p ízemí budovy Obecního ú adu. Zárove byla
knihovna v letošním roce v rámci programu internetizace knihoven vybavena novým po íta em s LCD
monitorem a tiskárnou a od listopadu už je možno i v Citicích zdarma surfovat po internetu. Zdarma proto,
že po íta zaplatilo v rámci programu Internet do knihoven Ministerstvo školství, mládeže a t lovýchovy R,
etn instalace p ípojky a t íletého provozu internetu.
Ani letos nechyb lo p ivítání nov narozených ob ánk , v b eznu 6 miminek, v dubnu 4 a v íjnu
ješt 2 miminka. A op t se tu konala svatba, již druhá v po adí - pan Zden k Sopr a sle na Petra Hašková.
Byly i další akce - tradi ní lampiónový pr vod od panelových dom až k pivnici pod h bitovem,
kde se postavíla májka a zapálíla vatra, pro d ti byly p ipravené sout že a opékání vu i kolo št stí.
Zasout žit si d ti mohly i p i již tradi
po ádaném D tském dnu v Citicích i Hlavn .
Za hospodou U Hnáta uspo ádal v ervenci pan Jan Telin rockový koncert Open Air Fest, podívat se p išlo
cca 100 lidí. Konalo se tradi ní posezení padesátník v zasedací místnosti obce i tradi ní posezení senior
v prostorách bývalé dolní školy, kdy k tanci i poslechu zahráli manželé Homolkovi
V pr hu roku došlo k prodeji posledního panelového domu a ke konci roku je prodáno 31 ze 33 byt v tomto
dom . Získané prost edky budou použity na úhradu dluhu Ministerstvu životního prost edí na úhradu p ky
na istírnu odpadních vod.
ed otev ením te už travnatého fotbalového h išt bylo v letošním roce ješt mnoho práce - dosít trávu,
postavit nové oplocení, natáhnout sít za brankami, zrekonstruovat stánek s ob erstvením, ve spodní škole
provést rekonstrukci sprch a toalet pro fotbalisty, vybudovat zázemí pro rozhod í.
Ale všechno se stihlo za vydatné pomoci pracovník obce a 13. srpna poprvé vyb hli fotbalisté TJ Sokol Citice
ke svému prvnímu zápasu na travnaté ploše s celkem Stará Role B. (po t ech letech práce v hodnot cca
750 000,- K ).
17. listopadu za al poletovat první letošní sníh, teplota p es den 2,5°C.
16. prosince kolem poledne se strhla pravá nefalšovaná letní bou ka provázená silnými nárazy v tru a 17.
prosince jsme se probudili do zasn ženého rána s teplotami kolem -2°C. Sn žení vydrželo do 19. prosince
a jak je zvykem v t chto krajích, za al sníh op t tát. Od 27. prosince p evzala op t vládu paní Zima
a do konce roku chumelí a chumelí. Prakticky celá evropa je zasypána sn hem a doprava kolabuje.
Teploty se pohybují od 0°C do -5°C, vyjímkou byl 30. prosinec kdy ve er klesla teplota na -10°C
K 31.12.2005 m la obec 868 obyvatel, 428 muž , 440 žen, pr
rný v k 37,83
2006 Po átkem února byla p edstavena urbanistická studie území zdevastovaného povrchovou t žbou hn dého
uhlí. Areál nabídne nejen vodní jezero o rozloze 500 hektar s adou rekrea ních možností v oblasti bývalých
dol Medard-Libík, Lítov-Boden a Gustav, ale i golfové h išt , krytý bazén, hotelové centrum, plovoucí
restauraci, p ístavy a vodní dopravu, letišt pro ultralehká letadla, autokempink, karavany, srubový tábor,
vodácké tábo išt , jezdecké centrum v katastrálním území obce Citice, motokrosový areál, bikros a lanové
sporty. Vodní jezero by se podle p edb žných plán mohlo za ít napoušt t kolem roku 2010 z eky Oh e.
Napoušt ní by podle odhad m lo trvat zhruba 25 m síc .
23. února byla oficiáln otev ena v dolní škole Školi ka pro nejmenší, kterou provozuje Ob anské sdružení
Kolib ík. Školi ka vznikla z iniciativy Karly Kubínkové, které pomáhaly Jana Hošková, V ra Krassová,
Veronika Pintová, Jitka T ísková, Jolana Dunovská, Jitka Kohoutová. Martina Pelcová p edkreslila obrázky,
které zdobí školi ku.
Nejstarší obyvatel naší obce pan Bucha v lednu oslavil své 98. narozeniny a k tomuto jubileu obdržel
od zástupc obce v etn pana starosty velký dárkový balí ek a krásnou kyti ku. Bohužel pan Bucha 14. srpna
zem el. Nejstarší ob ankou Citic je te paní Marie Burešová z Hlavna s krásným v kem 95 let.

15. srpna zahájila po m sí ní dovolené provoz Mate ská škola s novou paní editelkou Ta ánou
Malinkovi ovou. Byly vymalovány všechny prostory školy, n které zdi byly vyzdobeny namalovanými
obrázky s d tskými motivy a výtvarnými pracemi d tí, t ídy byly dopln ny díky sponzorovi d tským nábytkem,
kuchy kou a obch dkem. Vybavena byla také t locvi na, z ízená z nevyužité t ídy. Nov byl z ízen koutek
pro odpo inek a vylepšeno za ízení kuchyn .
V zá í se sešli bývalí spolužáci citické st ední osmileté školy po 50. letech v restauraci U Závor.
Pro n které to bylo první setkání od doby, kdy opustili školní lavice. Setkání zorganizovala paní Anna
Polá ková s panem Miroslavem Šejbou a zú astnil se i bývalý editel školy pan Vladimír Král.
V íjnu letošního roku prob hlo zbourání prvního viaduktu u bývalé horní školy a následného odbourávání
náspu až na úrove .p. 8, manžel Bojanovských.
Nov zvolené zastupitelstvo zvolené ve volbách ve dnech 20 - 21. listopadu se 1. listopadu poprvé sešlo
v tomto složení :
Josef Shán l, Alena Soprová, ing. Radek Hošek, ing. Vladimír Kohout, MUDr. Ivan Martin, Viktor Marek,
Zdenka Kašparová, Vilém Moule, Jana T ísková, Zden k Kopi ka, Rostislav Vesele ák.
Ve ejnou volbou byl zvolen starosta starosta pan Josefa Shán l a místostarostka paní Alena Soprová, oba jako
neuvoln ní.
30. listopadu obec oslavila 150. výro í samostatnosti. Do roku 1856 obec pat ila pod panství Sokolov, pozd ji
pod obce Dolní Rychnov a Tisová. V poslední jmenované obci byly po velkém požáru zni eny veškeré
materiály a akta pat ící Citicím.
24. prosince prob hla v opravovaném kostele po 35. letech váno ní bohoslužba, které se zú astnilo na 200 lidí
Po así si s námi letos pohrávalo:
Od 21. ledna klesaly minimální teploty soustavn pod -17°C, Sokolovsko nepamatuje takové po así 30 let.
Oh e je zamrzlá od Karlových Var do Sokolova, dá se bruslit nebo jít tém bez p estávky z K.Var
do Sokolova. 10. února po no ní nadílce 25cm sn hu musela na úklid sn hu nastoupit t žká technika
Ekoinvestu a pana Voká e. 13. b ezna o víkendu napadlo až 20 cm sn hu - sníh a vítr, peklo.
27. b ezna se vyhoupl teplom r na 22°C erven nevybo oval z normálu, za to ervenec si po ádn p itopil,
20. tropických dn . Srpnu se nás už sželelo a tak byl nejstuden jší za posledních 30. let. Zá í bylo nejteplejší
od roku 1961. V íjnu doznívalo nádherné babí léto.
1. listopadu napadl první poprašek sn hu a ranní teploty se dostaly pod bod mrazu
3. listopadu další malá porce sn hu a doprava za ala jak jinak kolabovat
6. listopadu se oteplilo, sníh zmizel. Podzim tohoto roku byl nejteplejším za posledních 45 let.
V prosinci se teploty pohybovaly kolem 2-5°C. 28. prosince napadly 3 cm sn hu, 30. prosince za alo pršet
a sníh byl pry . Rok 2006 byl devátý nejteplejší od roku 1775 ekl Vladimír Seifert z eského
hydrometeorologického ústavu v Praze.
2007 V letošním roce se nast hoval do nového rodinného domu s .p. 106 Slavomír Saleta s rodinou. Domek
pan Saleta postavil mezi stávajícími domy .p. 111 a 112 pod h bitovem. Staví se i další rodinné domy - naproti
.p. 156 pan Moudrý, vedle cesty ke h bitovu MUDr. Petr Vilím, proluky mezi domy vlevo od nové silnice
na Bukovany zastavují pan Koritár s paní Šipkovou. Dále staví d m pan Kopecký u eky za .p. 38 manžel
Hruškových. Také v Hlavn se dostavují domy - d m pana Totzauera, pana Pánka a pana Moudrého, d m pana
Hlasivce u komunikace sm rem na Chlumek, je již zkolaudován a obydlen. Bylo zapo ato se zavážením rokle
u autobusové zastávky Citice - Bukovany materiálem odebíraným z bývalého d lního náspu.
Ani v letošním roce nezahálelo Ob anské sdružení Kolib ík: Malé d ti uvítaly Nový rok výrobou medv da
z vaty, malovaly podle pohádky, prožily Písni kový den. B eznový program odstartoval sportovní den,
následovala výroba kyti ek pro maminky, výroba stromu pomocí ru ek, poznávání ovoce a zeleniny.
Sportovní program st ídají písni ky a pohádky. V tší d ti se zú astnily sportovního dne v nov otev ené
Klubovn pro školká e a schází se každý tvrtek od 16,30 hod., kdy je pro n p ipraven tematický program.
Nechyb lo ani vítání jara v b eznu, kdy mohly ženy sout žit o nejlepší mou ník, muži o nejlepší pomlázku
a d ti o nejhez í vají ko. Nechyb ly sout že pro d ti, divadlo, šermí i a rytí i se svými souboji.
I u nás se v kv tnu konala Bambiriáda, kdy mohly všechny d ti p ijít namalovat si hrne ek, vyrobit papírovou
ruku pomocí kuli ek z krepového papíru a nebo si prohlédnout výstavku knih a asopis z Místní knihovny.

V polovin ervna za krásného slune ného po así, se konalo Odpoledne s Kolib íkem na fotbalovém h išti,
kde nejd íve p edvedli psovodi ukázky výcviku ps a pak d ti sout žení zakon ily osprchováním
se a ochlazením díky zavlažovacímu za ízení.
Po letní prázdninové p estávce Kolib ík op t zahájil innost nejen pravidelnými sch zkami, ale i uspo ádáním
Procházky pohádkovou íší hned 1. zá í za krásného po así ve spolupráci se Západo eským divadlem, které
zdarma zap ilo kostýmy. Povedla se i Stezka sk ítka Berty v polovin íjna, kdy se sout žilo také za krásného
slune ného po así. Prost Kolib ík to umí naplánovat a objednat i hezké po así.
Sbor pro ob anské záležitosti vedený paní Zdenou Kašparovou zorganizoval:
ivítání 7. nov narozených ob ánk obce za p isp ní d tí z mate ské školy.
Filipojakubskou noc s lampionovým pr vodem a stav ním májky u Pivnice pod h bitovem. arod jnice m ly
tentokrát v Citicích veselo. Táboráky se po ádaly u každé hospody - U závor i u zastávky MHD.
Májka se stav la i v Hlavn .
tský den se sout žemi a opékáním vu na zahrad u Pivnice pod h bitovem, bohužel letos za pošmourného
po así. D tský den se konal i v Hlavn a byl obohacen ukázkami výcviku služebních ps .
Koncem listopadu se op t sešli jubilanti, kte í v letošním roce dovršili 50 let - ze 7. pozvaných se bohužel
dostavili pouze dva oslavenci s partnery, takže se konalo setkání tak ka komorní - zástupci obce a manželé
Leknerovi a Brisudovi pod kovali potleskem d tem ze školky za krásné vystoupení. V letošním roce se poprvé
konala Mikulášská besídka pro d ti z obou obcí v prostorách bývalé spodní školy spojená s divadelním
edstavením a diskotékou se sout žemi v t locvi . D ti s trvalým pobytem v obci obdržely dárkový balí ek
a další drobnosti mohly vyhrát p i sout žích spojených s diskotékou. Mikuláš p išel i do Hlavna, doprovázený
dokonce 2 erty a and lem.
Hned po átkem prosince se op t konalo tradi ní posezení s d chodci, kde vystoupily nejen d ti ze školky,
ale letos také mažoretky ze Šabiny a jako již tradi
k poslechu i tanci krásn zahráli manželé Homolkovi.
Dalším kulturním zážitkem, hlavn pro mladší generaci, byl rockový koncert uspo ádaný již tradi
po átkem
ervence panem Telinem na h išti za restaurací U závor, kde zahrály skupiny Coda a Hard Rock Selfexile.
V polovin íjna za slune ného po así bylo slavnostn otev eno d tské h išt u panelových dom a v zahrad
Mate ské školy za ú asti n kterých zastupitel a zástupce Nadace EZ pana Sobotky. Zastupitelé si dokonce
atrakce vyzkoušeli - pan starosta šel p íkladem a svezl se na lanovce. Takže pokud tyto atrakce vydrží váhu
dosp lého lov ka, snad vydrží i ád ní sou asných d tí. H išt u panelových dom bylo oploceno a osazeny
odpadkové koše. O dodržování po ádku,otevírání a zavírání h išt se stará pan Veverka.
i této p íležitosti byly také slavnostn p edány zrekonstruované kabiny fotbalist v bývalé spodní škole
u fotbalového h išt - všechny t i akce byly uskute ny za finan ní pomoci Nadace EZ v celkové ástce
650.000,- K .
Ani v letošním roce nechyb la ob an m možnost p ijít do knihovny jednou týdn a vyp it si z 4.300 knih
a 15 druh asopis . Této možnosti využilo zapsaných 21 dosp lých a 32 d tí p i 307 návšt vách a vyp ili
si celkem 2.741 knih a 1.172 asopis . Je smutné, že se stále mén te. Po et výp ek má klesající tendenci,
estože mají tená i krom stálého knihovního fondu knihovny k dispozici také vým nný fond Okresní
knihovny Sokolov, zavážený ty ikrát ro
p evážn nov nakoupenými knihami. Zárove využilo 229
tená , p ípadn návšt vník knihovny možnosti použít bezplatný internet, p ípadn si vyhledané informace
vytisknout na tiskárn dodané spolu s novým po íta em a internetovým p ipojením .
Mate ská škola se pod vedením nové paní editelky Ta ány Malinkovi ové prom nila k nepoznání. Po átkem
letošního roku bylo otev eno odd lení pro nejmenší d ti s novou paní u itelkou Tomsovou a hlavn se po ád
co d je. D ti se pr žn u í bruslit, po ádá se plavecký výcvik, seznámí se s anglickým jazykem, hrají
na flétni ky. V lednu je dokonce navštívil kouzelník, v únoru se spolu s rodi i konalo keramické odpoledne
a koncem m síce i masopustní veselí s výbornými kolá i od paní kucha ky Ireny J zkové. Mezi aktivitami
nechyb la ani návšt va místní knihovny, kdy se v b eznu d ti seznámily s r znými druhy encyklopedií, které
si m ly možnost následn prohlédnout. Nejv tší úsp ch slavily encyklopedie o zví átkách a hlavn o koních.
V b eznu d ti navštívily divadlo a spole
s rodi i m ly možnost nau it se batikovat. V ervnu d ti strávily
týden na škole v p írod v Bublav . Podnikaly výpravy za poznáním nových míst, p írodních jev a úkaz ,

které d ti ve m st nemají možnost poznat a na této cest je doprovázely postavi ky Pískálky a O ešá ka.
Sou ástí byl i výlet na Olov ný vrch i hledání pokladu pomocí bludného ko ene.
Do dalšího školního roku po prázdninové p estávce vstoupila Mate ská škola s bohatým programem pro
zapsaných 40 d tí, které jsou rozd leny do dvou t íd - Berušky a Ferdové. I nadále budou navšt vovat plavecký
bazén, hrát na zobcovou flétnu a bruslit na zimním stadionu. Jeden den v týdnu se d ti budou seznamovat
s anglickým jazykem a každý m síc nás navštíví Divadlo z bedny. Celý školní rok bude zam en na ekologii,
jak velcí, tak i ti menší budou dbát na po ádek, istotu, neni it okolí, neubližovat zví átk m a nau íme se t ídit
odpad do barevných kontejner . Nechyb ly ani akce pro rodi e s d tmi - výroba keramiky, drakiáda i zahradní
slavnost. íjnová drakiáda se moc líbila - sešli se tu rodi e s d tmi a spole
vyráb li draky, které d ti hned
vyzkoušely na školní zahrad . Sout žilo se v disciplínách o nejkrásn jšího draka a o draka, který vzlétne
nejvýše. Za odm nu si d ti odnesly medaile, diplomy a sladkosti.
V letošním roce byl po dlouhých letech obnoven turnaj O pohár Citické stávky, který se uskute nil dne 28.
ervence za ú asti 4 mužstev. Domácí TJ Sokol v turnaji s p evahou zvít zil, na 2. míst skon il FK Loket n/O.,
na 3. míst Jiskra Hranice u Aše a na 4. míst Sokol Chlum sv. Má í.
A protože sport není jen fotbal, a už na h išti nebo v hale, je dob e, že také ženy, ale samoz ejm i muži pokud
ijdou, mají možnost sportovního vyžití p i cvi ení aerobiku v naší malé t locvi
v bývalé spodní škole.
Nejd íve každé úterý a tvrtek pod vedením vicemistryn ech v Bodyfitness Miloslavy Hou kové a od b ezna
každé pond lí, st edu a pátek. V úterý a ve tvrtek probíhalo cvi ení pod vedením paní Kopi kové toto ale bylo
v ervnu ukon eno.
V prvním pololetí mohly chodit také maminky s d tmi cvi it pod vedením cvi itelky ze Sokola Sokolov.
Bohužel pro malý zájem maminek se po prázdninové p estávce již cvi ení nerozb hlo, ale op t bude obnoveno
v jarních m sících p íštího roku, kdy budou moci v rámci cvi ení chodit s d tmi ven, což je v Sokolov
pon kud problematické.
První den roku 2007 nep ipomínal v bec zimu - denní teploty kolem 12°C a ranní jasné po así ukazovaly spíše
na asné jaro. Ani následující dny se nezdály zimní, st ídalo se sluní ko s p ehá kami. Prom nlivé po así
ineslo 13. ledna vich ici, která ádila po celém území republiky, u nás našt stí bez v tších škod. Jinak tomu
bylo 19. až 20. ledna, kdy p išel s mohutnými srážkami další vítr, tentokrát o síle orkánu, který byl nazván
Kyrill. Orkán zp sobil nejv tší kalamitu v historii les m v celé republice. U nás v Citicích byly jen malé škody
na st echách a padl pouze jeden velký strom u .p. 184. Deš ové p ehá ky se náhle zm nily na sn žení a 24.
ledna už bylo 15 cm sn hu. Prakticky až do konce ledna trvaly zprvu sn hové a 29. ledna již deštivé p ehá ky
spolu se stoupající teplotou až na 3°C p es den. Podle statistik byl tento leden nejteplejším za posledních 46 let
s pr
rnou teplotou 3,5°C. I únor pokra oval v ne práv zimním po así, první polovina s teplotami kolem 5°C
a st ídavým po asím - ob as polojasno, v tšinou obla no až zataženo a deš ové a velmi ídké sn hové
ehá ky. 13. b ezna teploty vystoupaly na 18°C. 22. b ezna napadly 3 cm sn hu. Koncem b ezna už
vystoupaly teploty až na 18°C a vládlo polojasné až jasné po así.
Po átkem dubna ranní teploty klesly na -1°C, ale p es den už bylo krásných 13°C a denní teploty za p kného
slune ného po así postupn vystoupaly až na 23°C v polovin m síce. Po átek ervna byl stále teplý, teploty
es 25°C, ale po p ehá kách 3. a 4. ervna vlhko jako v prádeln . Teploty 25 až 30°C vytrvaly skoro celý
erven, jen ob as nás zchladila p ehá ka, ale ochladilo se až v úplném záv ru m síce, kdy sebou p ehá ky
inesly i nárazový vítr.
První polovina prvního m síce prázdnin p inesla p íjemné teploty kolem 20°C, ob as ochlazení p ehá kou,
ípadn bou kou s lijákem. Od 15. ervence už nastalo pravé letní po así - teploty kolem 30°C a jasné
maximáln polojasné po así. Koncem ervence a první týden srpna se trochu ochladilo na teploty kolem 20°C
s ob asnými p ehá kami. Druhý týden srpna op t p inesl tropické po así a tím i ast jší bou ky se silnými
ehá kami a velkou vlhkostí. Druhá polovina srpna p ineslo velice stabilní letní po así, kdy se teploty
pohybovaly v tšinou kolem 25°C, p ípadn o n co více, ale jen z ídka tropické dny. Léto skon ilo razantním
ochlazením dne 27. srpna, kdy s p íchodem studeného vzduchu ubyly i p ehá ky a prakticky se dá íci,
že k nám p išel podzim.
První dv dekády íjna bylo p evážn obla né po así s ob asnými p ehá kami a teploty se pohybovaly kolem
15°C. Záv rem druhé dekády za alo pršet, ochladilo se na teploty kolem 5°C a v ned li 21. íjna spolu

s ochlazením na 2°C p ijel v mlze Martin na bílém koni. Sníh ale dlouho nevydržel a místo vlo ek padaly
kapky a oteplilo se až na 10°C 28. íjna.
Koncem íjna a za átkem listopadu trvalo polojasné po así s teplotami stále kolem 10°C. Od 5. listopadu spolu
se slabým ochlazením znovu p išlo sn žení vyst ídané deš ovými p ehá kami. Až 12. si listopad vzpomn l,
že je zimní m síc a zasypal nás vydatnou porcí sn hové nadílky, takže 13. listopadu leželo asi 10 cm sn hu p i
maximální denní teplot 3°C. Sn žilo 3 dny a množství sn hu bylo p ímo rekordní, takže se i pár dní udržel, ale
díky teplotám stoupajícím k 7°C jej moc nezbylo, ale když byla 27. listopadu na Šindelové nam ena nejnižší
teplota -13,3 °C, p išlo další sn žení spolu se silným v trem, který zavál silnice a silni i m li co d lat celé
noci. U nás to nebylo tak hrozné napadlo asi 10 cm sn hu. Jenže s koncem m síce p išlo oteplení na 8°C a déš
a bylo po sn hu. Za átek prosince nám p inesl zataženou oblohu, vítr a 2. prosince silný vítr i déš , který 3.
prosince postupn utichal. Spolu s oteplením se vyjasnila i obloha a byly p íjemné teploty kolem 8°C. Oteplilo
se i na horách a bylo po lyžování, bohužel obleva a déš zvedly hladiny ek a silný vítr místy p echázel až do
vich ice o rychlosti cca 84 km za hodinu. Prakticky až do váno ních svátk bylo nejd íve obla no, které
postupn p echázelo v polojasné až jasné po así s teplotami pod 0°C i p es den.
23. prosince napadl poprašek sn hu, aby alespo trochu byly vánoce na sn hu. P etrvávající inverze zmizela
spolu s mrazy a koncem roku už se zase oteplilo
na 3°C a na Silvestra se ze zatažené oblohy i sypal sníh.
Letošní rok byl nejteplejším za posledních 232 let, odkdy se v pražském Klementinu pravideln m í teplota.
Pr
rná teplota byla 9,1°C a nejteplejším dnem byl 16. ervenec kdy v pražském Klementinu nam ili
meteorologové 37 stup .
2008 Významnou událostí letošního roku bylo zem esení v našem západním cípu eské republiky, který je
znám svými astými slabšími zem eseními, pro která jsou typické tzv. zem esné roje. Jedná se o skupinu po
sob následujících ot es podobné intenzity, jež se mohou vyskytovat v období i n kolika dn až m síc . eská
republika sice není zem esn aktivní zemí, je ale výjime ná ve výskytu seismických roj , které jsou obvyklé
v postvulkanické oblasti západních ech. Další jsou na Islandu a u Neapole. A práv s výsledky zem esných
roj se obyvatelé Chebska a okolí letos setkali na vlastní k ži. V pond lí dne 6. íjna 2008 se p da na Chebsku
poprvé zat ásla. Dle Josefa Horálka z Geofyzikálního ústavu Akademie v d eské republiky m ly ot esy sílu
do dvou stup Richterovy škály. Ovšem tím to neskon ilo. Podruhé se mati ka Zem ozvala v noci ze st edy
8. na tvrtek 9. íjna. Tentokráte šlo o p t pohyb nad dva stupn stupnice. Do t etice o sob dalo zem esení
t v 10:08 hod. hlubokým hu ením, po kterém následoval krátký citelný ot es. Ten zaregistrovali i lidé žijící
kolik kilometr od obce Nový Kostel, kde se nacházelo jeho ohnisko, takže i u nás v obci. P ístroje ukázaly
3,9 stupn . Maxima dosaženo ale nebylo. To se stalo až v úterý 14. íjna ve 21:10 hod. Zem esení dosáhlo síly
4,1 Richterovy škály. A ot esy pokra ovaly ve dnech 17. íjna, 21. íjna v noci o síle 2,8 a 3,1 a znovu 28. íjna
dopoledne o síle 3,3 a pak 4,1, kdy byly ot esy cítit siln ji, protože trvaly delší dobu. Poslední ot esy o síle 1,8
išly 9. prosince. Našt stí krom popraskaných omítek nebyly ani po maximálních ot esech hlášeny žádné jiné
škody, zran ní i ob ti na životech.
První m ené západo eské zem esné roje v roce 1908 dosáhly 5 stup , další, které p išly v roce 1985-86
inesly ot esy o síle 4,6 a poškozené domy
na Chebsku. Letošní zem esení bylo nejsiln jší za posledních dvacet let a po ty ot es nejr zn jší síly jdou
do desítek tisíc, v tšinu ot es doprovázejí zvuky p ipomínající dun ní.
Pokud se týká eky Oh e, v letošním roce se za al budovat 250 metr dlouhý napoušt cí kanál pro jezero
Medard-Libík a v roce 2010 se plánuje po átek napoušt ní. V letošním roce byla vypnuta erpadla, která zatím
odvád la deš ovou a vodu z pramen na dn budoucího jezera a tím dochází k p irozenému stoupání hladiny.
V roce 2010 by m la dosáhnout hladina takové výše, že bude možno za ít napoušt ní z eky bez rizika
poškození b eh . Kolem již rýsujícího se jezera povedou také cyklotrasy, malý okruh v t sné blízkosti jezera
bude p ístupný po roce 2015, velký okruh s vyhlídkovými místy a odpo ívadly byl zpr jezdn n již letos
a je kousek za obcí, tam kde býval d íve d l Lidice a také vesni ka Felicián.
Kone
byla po ty ech letech do ešena p íjezdová cesta ke garážím u panelových dom vybudováním další
ásti páte ní cyklostezky Sokolov - Kynšperk
Ani v letošním roce se nepoda ilo zajistit legalizaci kanalizace na základ nalezené dokumentace a tím
ipojení ob an . P ipojení ob an se eší od roku 2005, ale zatím bez výsledku.

Od zbourání viaduktu pod horní školou eší Sokolovská uhelná technické problémy se zbouráním druhého
viaduktu nad silnicí na Bukovany. Snad je vše již do ešeno a do káme se v p íštím roce jeho zbourání.
Mimo ádná sch ze se zabývala prodejem nemovitosti .p. 49 a 60 (bývalý sklad Jednoty v Linci) panu
Šlechtovi s tímto záv rem - 1) objekt nebude prodán za 1.500 000,- na splátky ve výši 25.000,- K po dobu
5 let; 2) objekt nebude prodán za 1.200 000,- K ; 3) objekt bude prodán za cenu 1.300 000,- K za podmínek
uhrazení dan z p evodu nemovitosti, provedení celkové rekonstrukce fasády, vym ní oken za plastová,
upravení okolí nemovitosti a zachování obchodu, p ípadn provozování obchodu ve své režii. Bohužel poslední
podmínka nebyla dodržena, nebo dosavadní nájemce pan Kopecký se s panem Šlechtou nedohodl a tak zdejší
ob ané musí op t chodit nakupovat do obchodu u návsi nebo k panelovým dom m, pop . do Sokolova.
Z p íjm do obecní pokladny bych cht la zmínit obdržené dotace ve výši 100.000,- K od EZu na kulturu,
518.400,- K na pracovníky od Ú adu práce, 150.000,- K na vým nu oken v obecních bytech, 87.580,- K
na 3. etapu územního plánu a také dar SU a.s. ve výši 20.000,- K na Pohár citické stávky a z výdaj podporu
sportu v obci ve výši 465.000,- K , rekonstrukci ve ejného osv tlení v Hlavn ve výši 360.000,- K , podporu
kultury ve výši 187.000,- K , zaplacené poplatky za žáky dojížd jící do škol v okolí ve výši 911.000,- K ,
ísp vek na provoz Mate ské školy ve výši 637.230,- K .
Obec op t v letošním roce využila podporu z Evropské unie a evropského sociálního fondu a zam stnala
6 pracovník na údržbu ve ejného prostranství, úklidu a údržb ve ejných komunikací v celkové hodnot
374.308,- K , z toho fond 280.731,- K a státní rozpo et 93.577,- K tj. 25% náklad .
První stavební akcí letošního roku bylo p est hování pomníku padlým z 1. Sv tové války v Hlavn z d vodu
terénních úprav na sousedním pozemku. Pomník byl p est hován na náves na travnatý ostr vek, kde kdysi
stávala kapli ka.
Pokra ovalo se v opravách obecních byt zapo atých v p edešlém roce, byly dokon eny koupelny se
sprchovými kouty a toaletami v dom .p. 178 v bytech . 2 a 4, byty 1 a 3 budou vybaveny koupelnami
v p íštím roce. V tomto dom i v sousedním .p. 177 byla koncem roku provedena vým na všech oken díky
získané dotaci z kraje ve výši 150.000,- K a p ísp vku obce ve stejné výši.
V rámci p ípravy plynofikace budovy Obecního ú adu byla v lét dokon ena vým na všech zbývajících oken
a po átkem prosince byly v budov osazeny plynové kotle a upraveny rozvody topení. Celá akce byla
financována z obecního rozpo tu ástkou 167.000,- K .
V listopadu bylo také dokon eno dlouho o ekávané sociální a technické zázemí pro pracovníky obce v .p. 74,
kone
mají nejen pracovníci obce, ale i pracovníci z Ú adu práce možnost se alespo umýt a b hem dne
si zde dojít na WC. P ed vybudováním m li k dispozici WC v bývalé spodní škole.
Akce byla financována z obecního rozpo tu ástkou 340.581,- K .
neplánovan , bude nutné provést plynofikaci bývalé dolní školy, nebo kotel na pevná paliva
se 30. prosince rozhodl, že po mnoha letech poctivé práce má nárok na odpo inek.
Prozatím je škola temperována zap eným kotlem na pevná paliva.
Mezi panelovými domy byla dokon ena úprava plácku na mí ové hry navezením písku ástkou 10.800,- K
a na základ žádostí ob an byl letos opraven chodník u .p. 194 ástkou 15.000,- K . Na ob akce se našly
peníze v obecním rozpo tu..
Ob anské sdružení Kolib ík uspo ádalo op t své tradi ní akce - koncem dubna Vítání jara na návsi, kde se
konaly r zné sout že o ceny nap . v p enášení mí ku na lžíci slalomovou tratí, kreslení na vozovku.
Konala se také sout ž o nejchutn jší mou ník a p ítomní se dob e bavili díky zábavnému divadlu.
Další akcí Kolib íku byla Procházka pohádkovou íší v záv ru školního roku, kdy skoro 130 d tí plnilo úkoly
zadávané jednotlivými pohádkovými postavami - nechyb li draci, erti, r zná zví átka, princezny, víly ale
i Rumcajs s Mankou, Karkulka s babi kou, Nast nka a Ivánek. Poslední letošní akcí sdružení byla Stezka
sk ítka Berty koncem zá í, kdy d ti musely sk ítk m pomoci poznat houby, rostliny, stromy, nanosit šišky
do n še (odm nou byla šišková medaile), mohly použít sk ítkovskou poštu a nakonec dostaly balí ek
se sladkostmi a draka.

Díky lenkám sdružení se po celý rok scházely v úterý ráno maminky s malými d tmi nejenom z naší obce,
ve Školi ce pro nejmenší. Malé d ti tak mají možnost p ivyknout na kolektiv a maminky si vym ní zkušenosti.
Ani Sbor pro ob anské záležitosti pod vedením Zdeny Kašparové ve spolupráci s obcí nez stal s akcemi
pozadu za Kolib íkem, hned první akcí letošního roku bylo vítání 3 ob ánk již v b eznu, znovu koncem
ervna, kdy obec mezi své obyvatele p ivítala 6 prck a koncem íjna t etí vítání op t t í nových ob ánk vždy
za ú asti d tí z mate ské školy, s krásným pásmem písni ek a íkánek.
A nechyb ly samoz ejm již tradi ní akce - stav ní máje neboli Filipojakubská noc s lampionovým pr vodem
k Pivnici u Moule , kde už na p íchozí ekala vatra. Ohe se rozho el i u restaurace U hnáta, ale hlavn všude
pobíhaly malé i v tší arod jnice. A as let l a byl tu Den d tí, op t po ádaný na zahrad Pivnice u h bitova,
kam si d ti p išly za ádit na skákacím hradu, ale i zasout žit a vyhrát spoustu dobrot a drobností. Na záv r byla
pokácena májka a nechyb la ani p na, díky hasi m z B ezové, ve které se všichni p ítomní vy ádili. Nejv tší
radost asi m ly maminky po p íchodu d tí dom , hasi ská p na v oble ení je velice vytrvalá.
S pomalu se blížícím koncem roku se starosta obce koncem listopadu sešel s letošními „50“, oslavenci, kte í
v letošním roce oslavili krásné kulaté výro í. Následovala Mikulášská zábava pro d ti, kdy m ly možnost
shlédnout divadelní p edstavení, obdarovali je Mikuláš a and lem, prohnali dva erti a m li možnost
si zatancovat na diskotéce. A hned vzáp tí se sešli senio i se svými oblíbenými muzikanty - manžely
Homolkovými, kte í zahráli k poslechu i k tanci. Na akcích pro 50tníky a seniory p edvedly d ti z MŠ své
pásmo písni ek a básni ek a pot šily tak tyto ob any obce, kte í je odm nili velikým potleskem.
V srpnu se konal 2. ro ník Poháru Citické stávky (více ve sportu) a také již 4. ro ník rockového koncertu Open
Air na h išti u kolejí D, bohužel op t za malé ú asti divácké ve ejnosti. Všechny uvedené kulturní i sportovní
akce letošního roku, podporoval Obecní ú ad ástkou blížící se 180.000,- K . A ani letos nechyb la podpora
prv
m 1.000,- K na nákup vybavení do školy.
Mate skou školku v letošním roce navšt vovalo 47 d tí a starají se o n kucha ka Irena J zková, uklize ka Jana
Veverková, editelka Ta ána Malinkovi ová, u itelky Jana Tomsová a od letošního roku i Blanka tvrte ková.
ti se b hem roku vydaly na divadelní p edstavení do Sokolova i do Karlových Var , navštívily obecní
knihovnu, chodí pravideln plavat, v zimním období se u í bruslit.
Mohou se také nau it pod vedením pana Bárty ze ZUŠ Kynšperk na zobcovou flétnu nebo anglický jazyk, který
vyu uje Michaela Malinkovi ová. A aby se do aktivit d tí ve školce zapojili také rodi e, po ádala školka
v letošním roce tyto akce - besídku k svátku matek, masopust, výrobu podzimní , keramickou dílnu,
drakiádu, pálení arod jnic, batikování, zahradní slavnost spojenou s pasováním 11 d tí na školáky, které
provedla šermí ská skupina a váno ní besídku. Nechyb la ani oslava Dne d tí spojená s ád ním v hasi ské
, kterou zajistili hasi i z B ezové a samoz ejm vystoupení p i kulturních akcích po ádaných Obecním
adem pro oslavence, seniory i nové ob ánky obce.
V naší obci je hlavním sportem fotbal - v letošním roce se ady fotbalist rozší ily o družstvo žák a družstvo
dorostu. Družstvo TJ Sokol Citice po zimní p estávce za alo jarní ást krajské fotbalové sout že v 1. B t íd na
2. míst za OSS Lomnice.
Do 1. A t ídy nastoupilo mužstvo v pozm ném složení - z hostování se vrátil Tomáš Burda, nov nastoupili
Horník Zden k, Hradský Stanislav, Klír Ji í, Mankoš Zden k, Nicklas Gerhard, Sinkule Martin, Stockner Jan
a Šiba Pavel. Došlo také ke zm
na postu trenéra, kdy odstoupil pan Vratislav Kopp a nastoupil pan Roman
He man, dosavadní hrá TJ Sokola, kterému bude pomáhat nov asistent Lukáš Shán l. Novým lenem týmu
se také stala Jana T ísková ve funkci zdravotníka. I ve vyšší sout ži se družstvu da ilo, prakticky celý podzim
se drželo okolo 2. až 3. místa, teprve prohra 1:2 se Starou Rolí v záv ru podzimní ásti znamenala propad
na 6. místo tabulky s 21 body. Prozatím vede tabulku st elc David Pe ina s 13 góly.
Letos o prázdninách se podruhé konal v novodobé historii fotbalový turnaj „Citické stávky“, který navazuje na
vodní sportovní slavnosti po ádané již v roce 1934 u p íležitosti uct ní památky padlých horník p i Citické
stávce v roce 1894. Sou ástí akce byla tentokrát pou s koloto i, stánky s ob erstvením a cukrovinkami. Bohatý
byl i doprovodný program - mažoretky ze Šabiny se svým vystoupením, ukázka Policie R a odpolední
hudební produkce Vesnické ty ky pod vedením manžel Homolkových. Jako v lo ském roce se zú astnila
ty i mužstva - Baník Bukovany, Baník Královské Po í, Lokomotiva Karlovy Vary B a domácí TJ Sokol
Citice. Hrálo se vy azovacím systémem - zkušen jší tým Královského Po í nás porazil 2:0, Bukovany
porazily karlovarské „Lokády vysoko 6:1. O t etí místo jsme bojovali s Karlovarskou Lokomotivou v normální

hrací dob 1:1, rozhodovaly penalty, ve kterých jsme byli po dlouhém boji ti š astn jší. Finálový zápas p inesl
ekávané vít zství 3:1 zkušen jších fotbalist z Po í, navíc posílených p ed sezonou n kolika hrá i
sokolovského Baníku.
Ženy mají v naší obci možnost sportování pouze p i cvi ení s Kate inou Hoškovou, které v letošním roce
probíhalo 3x týdn . D íve chodily cvi it i rodi e s d tmi pod vedením cvi itelek ze Sokola Sokolov,
ale v letošním roce už nem ly možnost. Pro malý zájem bylo cvi ení zrušeno.
Celkov byl rok 2008 suchý a teplotn nadpr
rný, i když o n co chladn jší než rok 2007. Jediným m sícem,
který byl chladn jší, než je dlouhodobý normál, se letos stalo zá í, pr
rné byly m síce b ezen, duben a íjen.
I když jsme zažili adu tropických dn , ve srovnání s p edešlými roky 2006 a 2007 bylo letošní léto výrazn
chladn jší. Celkov byl rok 2008 desátým nejteplejším rokem od poloviny 19. století, kdy existují záznamy.
bec nejtepleji bylo podle dlouhodobých pr
v roce 1998.
Konec letošního roku nebyl práv nejlepší vzhledem k okolnostem ve sv i u nás zp sobených finan ní krizí
a bohužel se obávám, že ani p íští rok nebude v tomto ohledu lepší. Ale jinak se dá íci, že letošní rok prob hl
u nás v obci celkem klidn , až na stávající potíže koncem roku vyplývající z pokra ování stavby nové silnice
Cheb - Karlovy Vary, kdy obcí projížd jí automobily se zeminou do depozita u Bukovan. Bohužel ani p íští
roky v tomto ohledu nebudou lepší - eká nás ješt v tší provoz automobil z d vodu uzav ení mostu u Petry
a odklon ní dopravy ve sm ru na Karlovy Vary p es erný mlýn, Tisovou, naší obec, po silnici kolem ranžíru
a dál po nové silnici na Královské Po í až do doby zprovozn ní této nové ty proudové silnice.
Ke konci roku mají Citice 895 obyvatel, 452 muž , 443 žen, pr

rný v k 38,21

2009 Asi nejv tší a také nejvíce viditelnou stavební akcí financovanou z obecního rozpo tu byla rekonstrukce
domu .p. 109 s obecními byty, kde byla provedena vým na všech oken, vstupních dve í a zateplení domu
etn nové fasády. V letošním roce byla také vym na zbývající okna na Obecním ú ad . Po havárii kotle
na pevná paliva v záv ru lo ského roku v bývalé spodní škole nezbylo než provést rekonstrukci rozvod ,
radiátor a osadit plynový kotel.
V únoru naši obec navštívili reporté i Sokolovského deníku, kte í se podívali do školi ky Ob anského sdružení
„Kolib ík“ a v dotazové anket u našich ob an zjistili, že by cht li více d tských h iš v obci. Když už je
o Kolib íku - ani letos nezahálel a uspo ádal již tradi ní dubnovou akci „Vítání jara“, tentokrát bohužel
za pošmourného, deštivého po así, takže se divadlo posléze p esunulo se svým p edstavením do spodní školy,
kde se nakonec v t locvi
konaly i sout že. Na ob další akce již organizáto i objednali slune né po así a tak
se 175 d tí i jejich doprovod p i Procházce pohádkovou íší za krásného po así prošlo okolím. Stejn tak
se koncem zá í za teplého dne babího léta vyda ila poslední letošní akce Kolib íku - Stezce sk ítka Berty.
Provoz školi ky byl letos na ja e pon kud omezen, nebo starý kotel koncem lo ského roku dosloužil a bylo
eba provést rekonstrukci topení.
Pravidelný provoz školi ky byl obnoven za átkem kv tna.
I Sbor pro ob anské záležitosti m l op t napilno - celoro ní roznášky balí
jubilant m a jednotlivé akce jako
vítání nových ob ánk , oslava padesátiletých jubilant , posezení senior p ed koncem roku s tradi ním
hudebním doprovodem manžel Homolkových, letos navíc zpest ené o p íchod Mikuláše s and lem, to vše
za p isp ní d tí z Mate ské školy.
Také po ádání arod jnického veselí s lampionovým pr vodem od panelových dom k pivnici u Moule ,
kde k dobré nálad zahrála country kapela PicNic z Chebu, uspo ádání d tského dne také v areálu Pivnice
pod h bitovem za trochu pošmourného po así, ale za bohaté ú asti d tí, které se zah ály p i sout žení, opékání
špeká
i na skákacím hradu.
V ervnu se uskute nil první Citický jarmark se stánky s cukrovou vatou, ob erstvením, um leckou tvorbou
a hra kami, s vystoupením mažoretek ze Sokolova a Šabiny, s poslechem p kné muziky v podání manžel
Homolkových a s povozením na koloto ích a ostatních atrakcích zdarma.
Nechyb la ani Mikulášská besídka v bývalé spodní škole s diskotékou a Mikulášem, and lem a ertem,
kte í d tem z obce rozdali dárkové balí ky.

Akce se po ádaly také u dalších restaurací:
Pálení arod jnic u Hnáta s vystoupením skupin Selfexile, Narcoleptic a Bubble bunt a tamtéž po átkem
ervence již pátý rockový koncert Open Air s kapelami Fleshers 3 z Bukovan, Selfex Ile a Bubble Bunt
ze Sokolova, Coda a Mungo Park z Karlvých Var a Sknajpy z Lomnice.
V areálu Pivnice u h bitova se krom stav ní máje a D tského dne, za po adatelství Sboru pro ob anské
záležitosti konalo kácení máje, kdy k poslechu zahrála country skupina z Chodova.
Mate ská škola se p ed n kolika málo roky potýkala s nedostatkem d tí, nyní je musí odmítat, nebo d tí
v mate ské škole v Citicích stále p ibývá. V sou asné dob je v ní zapsáno ty icet d tí, které jsou rozd leny
do dvou t íd - I. t ída - Berušky, II. t ída - Ferdové. Pro velký zájem rodi a d tí i nadále školka navšt vovala
plavecký bazén, pan u itel Bárta ze Základní um lecké školy v Kynšperku d ti u il hrát na zobcovou flétnu,
jeden den v týdnu se starší d ti seznamovaly s anglickým jazykem s paní Zuzanou Šuldovou. Každý m síc
navštívil školku divadelní soubor nebo se d ti vydaly na divadelní p edstavení do Sokolova.
A to už tady byl konec školního roku a s ním pasování na školáky, kdy šermí i nejd íve p edvedli souboje me i,
noži i pochodn mi a pak už za alo pasování na školáky kdy každý ze šesti školák dostal krásnou ervenou
šerpu a n jaké pot eby do školy.
Nabídka v oboru obchodu a služeb se moc nem ní. V obci Citice máme dva obchody - Smíšené zboží na návsi
a Potraviny u Honzy u panelových dom .
i restaurace - Pivnici u h bitova, restauraci U Hnáta a hospodu na zastávce. Dále jsou nabízeny služby
v oboru záme nictví (Jíra Z. a M.), truhlá ství (Vachek), zahradnictví (RE-ZA), servis v oboru voda, elektro,
plyn (Hakl), stavební innost (Recys - Mach), úklidových služeb (Kop ivová) a ú etních služeb (Ekofi Marková). V Lidicích podniká firma Derter v oboru recyklace odpad . V Hlavn je stále Smíšené zboží
(Da ková), restaurace (Kopi ka), nákladní doprava (Voká R. a J.), pokrýva ské a klempí ské práce (Apl)
a V+K stavební sdružení (Vesele ák).
Fotbalisté TJ Sokol Citice se v sezón 2008/2009 umístili na 3. míst a postoupili z krajské sout že 1. A t ídy
do krajského p eboru.
V roce 2008 za al op t pod barvami Sokolu Citice hrát celek žák a dorostu Sokolu Citice.
V sezón 2008/2009 se tým dorostu umístil na 5. míst v krajské sout ži, skupina B a tým žáku v okresním
eboru na 4. míst . Pro nov vzniklé celky je to úsp ch.
Malou kopanou v naší obci ve II. t íd okresního p eboru zastupují celky Celtic Citice a AC Hlavno.
V sezón 2008/2009 se Celtic Citice umístil na 2. míst a AC Hlavno na 6. míst tabulky.
První srpnovou ned li se konal již 3. ro ník turnaje o pohár Citické stávky, tentokrát pouze za ú asti t í mužstev
- Baníku Královské Po í, FK Olympie B ezová a našeho TJ Sokolu Citice. Celkové po adí: 1. Baníku
Královské Po í, 2. Sokol Citice, 3. FK Olympie B ezová
4. ledna napadlo 10 cm sn hu. S vyjasn ním p išly mrazy kolem -15°C ale 23. ledna p išlo oteplení s teplotami
nad 0°C a sníh skoro roztál. Z 16. na 17. února padaly p ímo p ívaly sn hu a tak pracovníkovi obce panu
Zde ku Kalinovi nezbylo nic jiného, než vyjet už ráno ve t i hodiny s trakt rkem na úklid chodník , aby se naši
ob ané v bec dostali do práce. V b eznu bylo obla no, slabý déš nebo mrholení, ob as slabé sn žení a denní
teploty do 10°C
Koncem b ezna se oteplilo na 12°C. Duben byl teplý - teploty kolem 20°C Koncem kv tna dosahovaly teploty
i 28°C erven byl prom nlivý, teploty
15 - 20°C a astý déš .S ervencem p išlo teplé vlhké po así, dalo by se íci tropické. S vysokými teplotami
kolem 27°C a bou kovými lijáky i p ehá kami ani tomu jinak být nemohlo. Letošní srpen z hlediska d tí
na prázdninách se opravdu vyvedl - slune né po así s teplotami od 20 do 30°C jen ob as vyst ídané bou kou
s p ehá kou. Zá í pokra ovalo v p kném, slune ném po así, ob as sluní ko vyst ídaly mraky a p ehá ky, ale
teploty se pohybovaly kolem p íjemných 20°C 13. íjna ve er chumelilo a najednou ude ila zima, ne ekan
a siln . Ješt další dva dny sn žilo, postupn spíše pršelo a denní teploty klesly až k 2°C Za átek listopadu, tedy
duši ky byly ubre ené, zatažené s teplotami kolem 6°C. P ed váno ními svátky se ze sn žení stal déš a sníh
pomalu mizel. Ve erní déš 24. prosince a následující den oteplení na 7°C znamenalo tání sn hu a 26. prosince

už sníh skoro zmizel. 29. Prosince dokonce ve er p išlo husté sn žení a napadlo asi 5 cm sn hu, jenže vzáp tí
sn žení p ešlo v déš a z erstv napadaného sn hu toho moc nezbylo.
Záv re né dva dny roku 2009 s teplotami kolem 7°C, zataženou oblohou a deš ovými p ehá kami už v bec
nevypadaly jako prosincové, spíše se zdálo, že se vrátil listopad.
Ke konci roku m la obec 898 obyvatel, 450 muž , 448 žen, v kový pr

r 38,48

2010 Za átek roku 2010 ve sv byl trochu moc ak ní a plný ne dost p íjemných událostí. Lednové
zem esení na Haiti, b eznové v Chile a následoval výbuch sopky na Islandu, který ochromil díky popelu
v ovzduší leteckou dopravu nad celou Evropou i u nás, nejen v dubnu, ale i v kv tnu. Na ja e v sousedním
Polsku p i leteckém nešt stí zahynul prezident Lech Kaczy ski s chotí a dalšími elními p edstaviteli státu,
kte í let li uctít památku 22 tisíc polských d stojník povražd ných p ed 70 lety v Katyni.
Po átkem roku eští manaže i odhadli pokra ování hospodá ské krize na cca dva roky a tomuto odhadu
odpovídá i množství volných míst, kterých je nejmén za posledních 15 let. O jedno místo usiluje v pr
ru
30 až 40 lidí i když ke konci jara s p íchodem sezónních prací nezam stnanost trochu klesla. P esto je stále
v okrese Sokolov kolem 12 % nezam stnaných ob an . Tato ješt stále nep ekonaná celosv tová krize
ovliv uje i zvyšování cen pohonných hmot u nás. Benzín se vyšplhal k cen p es 30,- K a cena dále roste.
Koncem února zkomplikoval dopravu p es naši obec a kolem Teplárny Tisová (d íve Elektrárny) p esun kolon
belgických voják (síly NATO) z Pomezí do Doupova na cvi ení a zp t po átkem b ezna.
15 kolon o 15 až 25 vozidlech se p esouvalo po silnici dom .
Po dubnovém odemykání Oh e vílou v amfiteátru v Lokti se ú astníci druhý den ráno p esunuli do Kynšperka
a spole
se studenty St ední školy živnostenské Sokolov uklidili eku až do Královského Po í.
Obzor nad naší obcí se trochu zm nil. V kv tnu byly dostav ny 4 v trníky pro výrobu elektrické energie
u Horního ástkova. T eba tento zp sob výroby energie asem úpln nahradí uhelné elektrárny, nebo podle
provedené analýzy za ne do dvou let docházet zdejší hn dé uhlí. Sokolovská uhelná již za íná omezovat t žbu,
aby se udržela v provozu až do roku 2036.
Nejen ob ané naší obce, ale celého Sokolovska museli p ejít na nový zp sob p íjmu televize.
Na ja e ukon ily provoz analogové vysíla e a te již je možný jen digitální p íjem.
Zatáp ní zbytkové jámy Medard - Libík odstartovalo v ervenci roku 2008, tím že se p estaly od erpávat
srážkové vody a po átkem letošního ervna za alo napoušt ní jezera Medard z eky Oh e, po dokon ení více
než 250 m dlouhého napoušt cího objektu. Jezero vzniká v místech zbytkové jámy lomu Medard-Libík,
a tak se s dovolením trochu vrátím do jejich historie. Starší z nich, povrchový lom Libík zahájil innost již
v roce 1872. Jeho otvírku umožnilo dokon ení Bušt hradské dráhy, po které bylo uhlí p epravováno i mimo
region. D l Medard zahájil t žbu v roce 1920. K propojení obou lom došlo na p elomu 80. a 90. let minulého
století. T žba byla ukon ena v roce 2000 a o t i roky pozd ji odstartovala jejich rekultivace. Jezero bude mít
po napušt ní (asi po t ech letech) více než 493 hektar s max. hloubkou 50 metr . Na jeho obvodu jsou
plánovaná kotvišt lodí, vodní sporty, ale i pláže, také golfové h išt a cyklostezky napojené na páte ní
cyklostezku podél Oh e a na kraslickou cyklostezku podél Svatavky.
Stále také pokra uje výstavba úseku cyklostezky do Nebanic, když po dokon ení úseku v Karlových Varech už
bude možno projet celý tento úsek. Zárove pokra uje budování cyklostezky sm rem z Chebu na Sokolovsko.
I naše obec by p ivítala zvýšení turistického ruchu, k tomu snad p isp je i jezero Medard a také sí cyklostezek.
Plusem bude i za ínající boj les
i karlovarský kraj.

eské republiky proti bolševníku, ke kterému se p idá i povodí Oh e a snad

Také výstavba rychlostní silnice R6 pokra uje bohužel ne tak rychle, jak by si ob ané naší obce p áli.
Z d vodu úplného uzav ení mostu p es eku Oh i u Starého Sedla od dubna letošního roku je vedena veškerá
doprava z Chebu do Karlových Var a zp t také p es naši obec. Zvýšená doprava po dobu cca 1 roku znamená

velké zatížení pro zdejší silnici, vle kový p ejezd i most a zejména pro naše ob any, hlavn d ti, které dojížd jí
autobusem do školy a musí chodit p es frekventovaný most p es eku Oh i, kde bohužel mnoho idi
nedodržuje povolenou rychlost. Nevyhnutelné jsou p i zvýšeném provozu i nehody, když nap íklad v b eznu
ehlédl idi p i odbo ování z hlavní silnice v z Fiat Uno, jemuž m l dát p ednost. Našt stí bylo výsledkem
jen lehké zran ní a škoda 30.000,- K . Ješt , že celkové uzav ení mostu umožní jeho rychlejší p estavbu, která
je mimochodem docela zajímavou podívanou, když se na pilí e nasouvají jednotlivé mostovky. Nový most
bude o šest metr širší, dlouhý celkem 297 metr a výrazn leh í. Už aby byl konec p íštího roku, kdy tento
most za ne sloužit v celé ší i motorist m. Do té doby se bohužel musíme smí it i s ob asnými
kolikakilometrovými frontami. Nap íklad v íjnu p i požáru osobního automobilu v Citicích, v pond lní ranní
špi ce nebo op t v pond lí v prosinci, kdy nehoda kamionu zablokovala dopravu u Tisové. Snad se do káme
v dohledné dob i dostavby rychlostní silnice do Prahy. Jinak totiž z stane náš kraj jediný z celé republiky bez
napojení na dálni ní sí .
innost obecního zastupitelstva
Po átkem íjna se op t po ty ech letech konaly volby do zastupitelstva obce, tentokrát kandidovaly dv strany,
neboli sdružení s celkem 22 kandidáty.
Do voleb se p ihlásilo Sdružení nezávislých kandidát „Pro naši obec“, ve kterém kandidoval dosavadní
starosta, pan Josef Shán l a v tšina dosavadních zastupitel . Alena Soprová, Ing. Radek Hošek, Ing. Vladimír
Kohout, Martin Kopecký, Viktor Marek, MUDr. Ivan Martin, Marie Machová, Zdenka Kašparová, Rostislav
Vesele ák a Zden k Kopi ka, které si dalo do volebního programu tyto konkrétní plány:
- pokra ovat v rekonstrukci bytových dom i dalších objekt ve vlastnictví obce (provést odvodn ní dom
a opravy fasád a st ech .p. 13, 99, 109, 177 a 178)
- provést rekonstrukci Mate ské školy za pomoci již získané dotace (vým na oken, zateplení fasády,
rekonstrukce st echy a vým na okap , rekonstrukce chodník kolem budovy)
- nadále usilovat o získání dotací na výstavbu dalších d tských h iš a multifunk ního sportovního h išt
v Linci a v Hlavn
- pokra ovat ve vylepšování vzhledu obou obcí (zvýšením parkovacích míst u panelových dom , vybudováním
nových chodník a nové silnice v koncových ástech obou obcí, vybudováním parkové úpravy s posezením,
osazením orienta ních tabulí)
- zajistit výstavbu kanalizace v obci Hlavno a její napojení na OV Citice
- i nadále poskytovat prv
m p ísp vek ve výši 1.000,- K
- podporovat a rozvíjet kulturu a sport v obci (tradi ní pou Citický jarmark rozší it o více atrakcí a program ,
podpo it fotbal a malou kopanou pro ješt lepší reprezentaci obce v regionu)
- hledat cestu k využití, pronájmu nebo prodeji budovy horní školy a družiny ku prosp chu obce/
- nejpozd ji do konce roku 2012 z ídit klub pro seniory obce
Ve sdružení nezávislých kandidát Citice - Hlavno, kandidoval Jan Vetchý, Ing. Miroslav Zechner, Dagmar
Šímová, Bed ich Vágner, Rudolf Šíma, Ji í Machá ek, Roman Voká , Jaroslav Špa ek, Zden k Jíra, František
Mjartan a Vladimír Mach. Bohužel musím konstatovat, že volební program sdružení, zkrácen „CI-HLA“
(vyjad ující zastoupení ob an obce Citice i Hlavno) byl pon kud obsáhlý a hlavn všeobecný. V podstat ešil
podobné úkoly jako u Sdružení „Pro naši obec“. Lišil se jen v n kterých bodech navíc, nap . požadavkem na
uvoln ného starostu, na zlepšení dopravní obslužnosti obce Hlavno, kdy v dob prázdnin tato ást obce nemá
žádné autobusové spojení, opravu komunikace do Hlavna, na za len ní poštovních služeb pošty Citice i pro
Hlavno (dosud spadá pod Bukovany a Habartov), na zvelebení okolí železni ní stanice Citice a Hlavno.
A jak volby dopadly? Ze 715 voli se k volebním urnám dostavilo 358 ob an , tedy volební ú ast 50,07 %
a 3 764 platných hlas . Z tohoto po tu sdružení „Pro naši obec“ obdrželo 2 472 hlas , tj. 65,67% a tedy
7 mandát ; sdružení „CI-HLA“ 1 292 hlas , 34,33 % a 4 mandáty.
Jednotliví zvolení lenové zastupitelstva obdrželi hlasy v po tu:
250 Alena Soprová, 249 Josef Shán l, 248 Martin Kopecký, 237 Radek Hošek, 232 Vladimír Kohout,
230 Ivan Martin, 197 Viktor Marek, 135 Jan Vetchý, 131 Dagmar Šímová, 129 Bed ich Vágner,
120 Miroslav Zechner.
Dne 8. listopadu se sešli zvolení lenové obecního zastupitelstva na ustavující sch zi a v tšinou hlas znovu

zvolili do funkce starosty Josefa Shán la a do funkce místostarostky Alenu Soprovou.
Pro úplnost uvádím p edsedy a leny komisí:
finan ní komise - p edseda Ing. Radek Hošek, lenové Ing. Vladimír Kohout a Dagmar Šímová
kontrolní komise - p edseda Ing. Vladimír Kohout, lenové MUDr. Ivan Martin, Ing. Miroslav Zechner
stavební komisi - p edseda Martin Kopecký, lenové Josef Shán l, Bed ich Vágner
bytová komise - p edseda Viktor Marek, lenové Veronika Haselbauerová, Marie Machová, Alena Soprová,
Ing. Miroslav Zechner
estupkovou komisi vede JUDr. Karel Soural, lenové Josef Shán l, Jan Vetchý
Sbor pro ob anské záležitosti stále vede paní Zdenka Kašparová, lenkami jsou Marie Havelková, Veronika
Haselbauerová, Ivana Pittermannová, Marie Machová, Jaroslava Slobodníková
A ím se v letošním roce zabývali zastupitelé a už minulého i nového zastupitelstva, co bylo nap . vy ešeno
na základ p ipomínek ob an obce? Nap íklad navážení stále více odpadu do areálu firmy Derter v Lidicích,
kdy se po intervenci starosty obce situace zlepšila a v sou asné dob je vše v po ádku, nebo podanou žádostí o
povolení provozu vodního skútru na ece Oh i u erného mlýna, která byla zastupiteli zamítnuta. Naopak
kladné rozhodnutí zastupitelstva znamenalo prodej dnes už bývalé zastávky MHD, v sou asné dob restaurace,
etn pozemku za ní, kde bude vybudováno posezení s prostorem na grilování, na jehož umíst ní vedle
vchodu na míst zastávky, kde z stalo poslední místo pod st echou pro cestující ve ejnost, si ob ané st žovali.
Další ešené stížnosti ob an byly na nepo ádek okolo stánku u vrátnice u panelových dom , který byl po
upozorn ní uklizen. Dosud nevy ešená, je již kolikátý rok se táhnoucí stížnost ob an bydlících v panelových
domech na ucpávání kanalizace. Ovšem stížnost na díru ve vozovce p i vjezdu na most od Sokolova, byla
vy ešena celkem rychle a po úplném otev ení nové R6 se snad do káme i dalších oprav poni ených
komunikací.
I letos obdrželo zastupitelstvo n kolik žádostí o p ísp vek: Svaz eských v ela obdržel p ísp vek ve výši
1.000,- K a také Diakonie Radost v Merklín obdržela dar v hodnot 3.000,- K . Stále bude naše obce chránit
Hasi ský záchranný sbor Karlovy Vary, který již n kolik let poskytuje tuto službu za ástku ve výši
40.000,- K . A op t nedostala požadovaný p ísp vek družstva šipka Hroba i Citice (ob družstva A i B pod
vedením Viléma Mouleho) a také knihovna p išla zkrátka. Cht la jsem prodloužit otevírací dobu knihovny,
pop . p idat ješt jeden den v týdnu, kdy by byla knihovna otev ena, ale podle zastupitel na zvýšení
provozních hodin knihovny nemá obec dostatek financí.
Mezi obecní pozemky se za lení v budoucnu pozemek p. . 381/4, tedy plocha sm rem k nádraží. V v sou asné
dob probíhá jednání o jeho zakoupení od eských drah a naopak se op t chystá prodej pozemku p. . 416/1
panu Kašparovi p ed a vedle bývalé samoobsluhy na návsi.
Krom kladn vy ízené žádosti o dotaci na rekonstrukci Mate ské školy byly podány další dv žádosti o dotace.
Na odvodn ní dom p. 177 a 178 se ji bohužel nepoda ilo získat, úsp šn jší byla obec v p ípad vým ny oken
v .p. 117 (dotace ve výši 250.000,- K se spoluú astí obce ve stejné výši) a tak tato budova dostala nová okna,
což vzhledem k vým
starého kotle na uhlí za plynový znamená podstatnou úsporu náklad na vytáp ní.
V zápisech zastupitelstva mne zaujalo zjišt ní JUDr. Ing. Stanislava Bukovanského, že obec má heraldické
chyby ve znaku , ovšem po zjišt ní, že by tyto úpravy znamenaly náklady ve výši cca 9.000,- K se ani
zastupitel m nedivím, že usoudili, že znak m že z stat v dnešní p vodní podob , která je také umíst na na
oválných tabulích s textem „Obec Citice Vás vítá“, umíst ných vždy na za átku obce u silnice z Dolního
Rychnova, z Tisové a z Bukovan.
Bytová komise v letošním roce rozhodovala o obsazení jediného volného bytu, když se uvolnil byt v .p. 177/2
po panu Hrdli kovi a byt p es protesty ob an p id lila panu Talar íkovi, který doložil, že je v takové životní
situaci, kdy má na byt nárok. Jediný další volný byt je v .p. 34, který po havárii v lo ském roce zavin nou
panem Lhotákem nebyl dosud obsazen. Nepopulárním rozhodnutím zastupitelstva bylo op tovné zvýšení cen
odpadu, bohužel zvýšení DPH platí pro všechny.
Ale abych tuto kapitolu nekon ila tak trochu špatnou zprávou. Za svoji dlouholetou innost pro obec byl
odm n v cným darem pan Vilém Moule, který ukon il svoji innost v zastupitelstvu a již dále nekandidoval
a také paní editelka Ta ána Malinkovi ová za vynikající vedení mate ské školy.

Hospoda ení obce
Letošní rozpo et byl p vodn sestaven se schodkem 208.110,- K , tedy s p íjmy ve výši 8.040.830,- K
a s výdaji ve výši 8.248.940,- K . Po celkem p ti úpravách nakonec skon il s p ebytkem 80.490,- K ,
tedy s p íjmy ve výši 9.730.960,- K a s výdaji ve výši 9.650.470,- K .
A jaké byly n které úpravy p íjm ? Nap . o dotaci ve výši 490.440,- K z Ú adu práce na pracovníky kte í
pracují s pracovníky obce na údržb zelen , o dotaci ve výši 250.000,- K získanou na vým nu oken v bývalé
spodní škole ( p. 117) a zárove o další ástku 250.000,- K z prost edk obce, o získanou dotaci na po íta do
knihovny ve výši 15.000,- K , o dotaci na volby jak obecní, tak do senátu, ale také na zkušební s ítání lidu,
které u nás v obci prob hlo. Zvýšil se také p íjem ze státního rozpo tu o 50.600,- K , prodej zastávky MHD
v Citicích vynesl celkem 300.000,- K . innost p estupkové komise byla odhadnuta na ástku ve výši
20.000,- K , havárie horké vody, kdy byla vytopena ordinace Mudr. Vilíma byla pojiš ovnou ohodnocena
ástkou ve výši 91.000,- K a p íjmy se zvýšily i o vstupné vybrané p i Citickém jarmarku ve výši 3.600,- K .
Vítaným p ísp vkem byla také ástka ve výši 20.000,- K od Sokolovské uhelné a.s. na kulturní akce.
Plánované výdaje se upravovaly takto:
Byly použity získané dotace na po íta do knihovny, ástka daru Sokolovské uhelné a.s. na kulturní akce,
dotace na volby a zkouškové s ítání lidu a dotace na pracovníky Ú adu práce. Rozpo et se upravil
i o spoluú ast obce p i vým
oken ve spodní škole ve výši 250.000,- K , o náklady na opravu po havárii
vody na Obecním ú ad ve výši 120.000,- K .
A jak obec skute
hospoda ila? Skute né p íjmy byly o n co nižší než rozpo et, tj. ve výši 9.666.251,50 K ,
ale skute né výdaje byly nakonec pouze ve výši 9.159.786,60 K , tedy hospoda ení obce skon ilo p ebytkem
ve výši 506.464,90 K . V rozdílu oproti rozpo tu se v p íjmech nejvyšší ástkou podílel nižší p íjem ze státního
rozpo tu a také z bytového hospodá ství a ve výdajích se nejvíce „ušet ilo“ na p ísp vku základním školám.
Výstavba na území obce.
V lednu zasedalo zastupitelstvo mimo ádn ohledn žádosti o dotaci v Opera ním programu Životního
prost edí prost ednictvím firmy Abri s.r.o. Sokolov na zateplení st echy i celého objektu Mate ské školy
v hodnot 5 milion korun. Pokud se povede dotaci získat, vym ní se okna, provede se zateplení st echy
a plášt budovy v etn nové fasády podle projektové dokumentace zpracované firmou CENTRA STAV s.r.o.
Horní Slavkov. P i získání dotace bude následovat v p íštím roce výb rové ízení na dodavatele a provedení
prací v letním období.
Dostav n v letošním roce byl jen d m pana Klímy na za átku obce Hlavno, který dostal popisné íslo 22
a pomalu se chystá kolaudace domu pana Valacha v Citicích na pozemku zakoupeném od Sokolovské uhelné
a.s. v Linci u staré Bukovanské silnice.
I když to asi úpln nepat í mezi stavby, chystá se využití kamenolomu Hlavno pro ryba ení. Pan Kopi ka eká
v sou asné dob na vyhotovení projektu a p ipravuje p ístupovou cestu, protože rybá i nebudou sm t parkovat
u rodinných dom .p. 51 a 61. V projektové fázi je také rozší ení chodníku na most p es Oh i, které se chystá
už od postavení cyklostezky, ale bohužel se zatím nenašly finan ní prost edky.
Kone
se letos d ti, ale i dosp lí do kali úpravy h išt za restaurací U Závor navezením zeminy, zatravn ním
a postavením oplocení, aby fotbalist m mí neutíkal do silnice a kolejí. S touto akcí pomohla Sokolovská
uhelná a.s. navezením 8 aut zeminy, stejn tak pomohla zap ením techniky a dodáním materiálu na úpravu
to ny v Linci a p i oprav kanalizace u domu pana Pelce.
Bohužel se stále ješt nepoda ilo do ešit kanalizaci obce Hlavno. Výstavbu nové kanalizace a napojení
do isti ky v Citicích a také viadukt p es silnici na Bukovany stále stojí, snad bude kone
zbourán v p íštím
roce (poprvé bylo zbourání slibováno již v roce 2006).
Stále také nebyly vy ešeny vlhké zdi obecního ú adu – naopak, vým na kotle na uhlí za plynový kotel ješt
zhoršila situaci (kotel na uhlí alespo trochu vysušoval sklepní prostory) a vlhkost se objevila i tam, kde ješt
vloni nebyla, takže prakticky celá štítová st na sm rem k návsi je do cca 1,5 metru mokrá a plesnivá. Prakticky
stejná situace je u st ny k silnici.
Ve ejný a kulturní život v obci
Jak se v posledních letech stalo dobrým zvykem, po ádá Sbor pro ob anské záležitosti, sdružení Kolib ík
i restaurace v Hlavn za pomoci AC Hlavno (futsalový tým) akce pro d ti. Tou první letošní akcí lenek

SPOZu bylo za krásného slune ného po así hned na za átku dubna vítání jara u restaurace v Hlavn ,
kde si za hudebního doprovodu d ti zasout žily, ale i pohladily malou ove ku. Koncem dubna následovalo
ivítání ty nových ob ánk obce, samoz ejm za p isp ní d tí z MŠ, které nové ob ánky, jejich rodi e a další
ítomné pot šily pásmem písni ek a básni ek. A aby toho nebylo v dubnu málo, následovala Filipojakubská
noc s lampionovým pr vodem od panelových dom k pivnici u h bitova, rejem arod jnic, stav ním májky
a poslechem country hudby. K této tradici se p idali i ob ané Hlavna s lampiony, vatrou a stav ním májky
a ohn ho ely i u dalších restaurací - U hnáta a U zastávky. Hlavn teplo z ohn se tentokrát hodilo, nebylo
práv nejteplejší po así.
Koncem kv tna p i kácení májek už bylo po así p ece jen p ízniv jší a tak si všichni p ítomní vychutnali
hudební produkci p ítomných skupin, a už u pivnice u h bitova nebo u restaurace v Hlavn .
To už se ale t šily všechny d ti na sv j den : Nejd íve se konal 5. ervna v Citicích u pivnice u h bitova,
kde d ti nev ly co d ív -sout žit nebo hopsat ve skákacím hrad nebo hrát fotbal. Ale nakonec byli za své
výkony všichni odm ni cenami, které nakoupil obecní ú ad. O týden pozd ji se konal d tský den v Hlavn ,
kde bylo možná o n co mén d tí než v Citicích, ale to nebránilo stejnému urputnému sout žení o ceny, které
novali sponzo i obec a podnikatelé Zden k Mach, Roman Voká , Petr Petri ák, Milan Goralka z Bukovan
a hasi i z B ezové. Oba d tské dny probíhaly za krásného slune ného po así a tak ani nevadilo, že záv rem
tského dne v Hlavn d ti ádily v hasi ské p
a p išly dom celé urousané.
Ani letos nechyb l Citický jarmark nov po ádaný od lo ského roku. Op t p ijely úvodem zatan it šabinské
mažoretky, d ti se mohly povozit na koloto ích, svézt se vlá kem nebo si za ádit na dalších atrakcích. Všichni
íchozí si mohli pochutnat na tradi ních pou ových pochoutkách a záv rem si poslechnout hudební vystoupení
manžel Homolkových. A protože jsem tentokrát byla u jednoho stolu, kde se vybíralo vstupné, vím, že se zde
za ínají scházet n kte í rodáci z naší obce. Snad se n kdy asem poda í uspo ádat již p ed n kolika lety
plánované setkání rodák a p átel naší obce.
Op t koncem ervence dun ly obcí rockové kytary, když se konal za restaurací U hnáta již šestý ro ník „Citice
Open Air“, tedy esky rockový koncert po ádaný Janem Telinem za ú asti skupin Narcoleptik, Selfexile,
Sknajpy z Lomnice a Fleshers. Bohužel ani tentokrát nebyla nijak velká ú ast poslucha , sešlo se jen kolem
50 p íznivc této muziky, kte í si jej i v chladném po así p i popíjení piva ur it vychutnali.
Manželský pár z obce Hlavno oslavil 50 let spole ného života, prost ednictvím oddávajícího pana starosty
si Antonie a Bernart Šemrovi po átkem srpna znovu ekli své ano a nechyb la ani spole ná fotografie
novomanžel , rodiny a host , kdy se kone
umoud il i déš . No, ale protože existuje r ení, že p i svatb déš
znamená, že prší št stí, tak p ejme jubilant m, nejen št stí, ale hlavn ješt mnoho dalších let prožitých spolu
a ve zdraví.
V záv ru prázdnin již o n co lepší po así provázelo d ti na procházce pohádkovou íší, která se letos konala
v obci Hlavno, kdy p i chladném po así alespo nepršelo a tak si d ti dosyta užily sout žení u jednotlivých
stanoviš i hudební produkci na startu. Po así nep álo ani lou ení s létem u pivnice u h bitova s hudební
produkcí country skupiny, což znamenalo pom rn malou návšt vnost.
Ješt , že alespo Stezka sk ítka Berty za slune ného i když chladn jšího po así po átkem íjna p ilákala dost
tí, které plnily r zné úkoly, kdy musely poznat rostliny nebo pomoci sk ítk m plnit jejich úkoly p ed zimním
obdobím. Odm nou jim byla nejen radost ze sout žení, ale i záv re ný dáre ek od hlavního sk ítka Berty.
V polovin listopadu byl p ivítán letos tvrtý, tedy v letošním roce poslední narozený ob ánek naší obce op t
za ú asti d tí z Mate ské školy, které svým vystoupením pot šily všechny p ítomné. Stejn tak pot šily d ti
svým vystoupením všechny, kte í p išli oslavit své padesátiny p i tradi ním setkání se starostou obce.
Ale to už se p iblížil konec listopadu a s ním Mikulášská besídka, kdy se z pana starosty stává Mikuláš,
který doprovázený and lem a ertem rozdává dáre ky a spole
se všichni p idávají mezi tane níky
na diskotéce. Program doplnily i sout že jako skákání v pytlích, ch ze na nohách rodi a t eba p etahování
lanem.

To už se p iblížil prosinec a s ním tradi ní setkání senior , tentokrát zpest ené vystoupením malých ertík
z Mate ské školy i malých Mikulášk nebo snad Santa Claus ze skupiny šabinských mažoretek. A jak už je
delší dobu hezkým a vítaným zvykem, k tanci i poslechu p ijeli op t zahrát manželé Homolkovi. Myslím,
že nelitoval nikdo z p íchozích senior , že nez stal sed t doma u televize, vždy n kte í se setkávají
jen p i této p íležitosti.
Jako už více než t icet let i letos knihovna pod mým vedením v obci nabízela nejen knihy a asopisy, ale také
internet a k dispozici je ernobílá i barevná tiskárna. A protože Okresní knihovna Sokolov získala dotaci
na program REKS Clavius, i naše knihovna se p ipojila a od letošního roku p uje p es internet a má také
na on-line p ístupný katalog, který umož uje nejen kontrolu tená m, které knihy mají p ené, ale i rezervaci
ených knih. Ke konci letošního roku m li tená i k dispozici 4 614 knih, z toho ve vlastnictví knihovny
3 828 knih a zbytek v po tu 786 knih je z tzv. vým nného fondu. Knihovna registrovala 51 tená , z toho 18
tí do 15 let a p i 467 návšt vách si celkem vyp ili 690 knih a 398 asopis , tedy celkem provedli 1088
výp ek. A protože si ráda hraji, za ala jsem v letošním roce s korálkováním a nabízím d tem i dosp lým
možnost si vlastnoru
vyrobit nap . zvone ek, kyti ku, koší ek, and lí ka ale i korálkové strome ky.
Nejen v obci se po ádají kulturní akce, ani Mate ská škola nez stává pozadu a tak napln ná kapacita školky
50 d tí znamená také bohatý program, hlavn zásluhou editelky Ta ány Malinkovi ové a u itelek Jitky
Tomsové a Blanky tvrte kové i ostatního personálu. ím za ít? Snad nejmenšími d tmi, které si rády
zazpívají p i kyta e, kterou doprovodí klepáním r zných d ívek apod., a i takoví malí caparti dokážou uspo ádat
vystoupení k oslav svátku maminek, když d ata sváte
ustrojená do ervených sukének a kluci s ervenou
kravatou (vždy je to p ece t ída ervených kosti ek) nejd íve zazpívaly a potom si i zatan ily s maminkami a
dokonce maminkám s jejich pomocí namalovaly jejich portrét. Ani v tší d ti, tedy Žluté kosti ky v aktivitách
nez staly pozadu. Nejd íve se d ti p evlékly za r zné pohádkové postavy p i oslav masopustu, tedy
maškarním dnu, kdy po školce pobíhaly princezny, piráti, arod jnice, vodníci, mexi an a další pohádkové
postavy. A ani v tší d ti nezapomn ly na svátek maminek, i ony zazpívaly a zatan ily a pak už musela každá
maminka uhádnout, který obrázek namalovaný d tmi je její portrét a naopak d ti poslepu, tedy hmatem musely
najít svou maminku nebo tatínka. P i bohatém programu ve školce as rychle utíká a tak se p iblížil erven
a s ním odchod ze školky a pasování na školáky op t za ú asti rytí , panoš a dalších postav v historickém
od ní.
Ale v nujme se také spole ným akcím celé školky, jako je nap íklad zdobení velikono ních kraslic
a p ipome me si dobu ješt p ed svátkem maminek, kdy se po celé školce rojily arod jnice a arod jové.
I tady ve školce si totiž d ti p ipomn ly p íchod jara, Filipojakubskou noc, tedy tzv. pálení arod jnic
a sout žily v r zných disciplínách, nap íklad v letu na košt ti, hodu košt tem, osv ily svou sílu p i
etahování lanem, závodily ve slalomu mezi kuželkami a také si zatan ily, i p es ohe skákaly, jak je
tradi ním zvykem p i tomto svátku i když nebyl skute ný. Však by to také ve školce dost dob e nešlo.
kolikrát se d ti také vypravily do Sokolova na dopravní h išt , aby si v praxi vyzkoušely to, co se ve školce
nau ily. A to už se za átkem ervna p iblížila tzv. školanda, kde d tem bohužel op t nep álo po así, ale i p esto
si ji na Mariánské u Jáchymova d ti užily. Ani nem ly as na stýskání po domov , protože vycházky st ídaly
sout že, výroba indiánského oble ení a další akce. Týden ub hl jako voda a balilo se na cestu dom .
Po pasování p edškolák už tady byl na konci ervna výlet do ZOO v Plzni, za krásného slune ného po así,
které spolu s prohlídkou zví átek d ti pon kud unavilo a tak cestu dom v tšina z nich v autobuse prospala.
Po prázdninové p estávce se d ti mezi jinými akcemi vydaly op t na dopravní h išt a v íjnu již za aly jezdit
na po rekonstrukci nov otev ený zimní stadion a u ily se bruslit. A protože se as posunul, nastal podzim,
inesly si d ti r zné p írodniny, ovoce a zeleninu a sta ilo p idat trochu fantazie a také pomocné ruce rodi
a vznikala autí ka, sk ítci, strašidýlka, ertíci, vor i lo ka a ze všech výrobk byla uspo ádána výstava tzv.
podzimní .
A již se p iblížil den, kdy se slaví památka zem elých, tedy lidov duši ky, a protože se i u nás stále více
uplat uje americký halloween, ve školce b haly spousty malých duch i kostlivc , ale také t i velcí duchové
(paní u itelky), kte í pomohli postavit strašidelný hrad z kostek a všichni si dohromady krásn zastrašili a
zatan ili.
Mezitím se již p iblížil váno ní as a tak si koncem listopadu d ti vyzkoušely p ípravu perní , tedy
vykrajování - ti v tší nebo šikovn jší si i vyváleli t sto a pak vykrajovali r zné postavy a figurky.

Paní kucha ky perní ky upekly a hned po Mikuláši, kdy se to ve školce erty i erticemi jen hemžilo (ale pro
dáre ek k Mikuláši, and lovi a ertovi si n kte í ertíci šli pouze s doprovodem paní u itelky!) si perní ky
za pomoci rodi p kn ozdobily a n které i pov sily na p ipravený váno ní strome ek a p idaly ješt n jaké
vlastnoru
vyrobené papírové ozdoby. Jen oslavy vánoc se v letošním roce nekonaly, pro velkou nemocnost
tí se p esunuly až do ledna roku 2011. Ale myslím, že to ani d tem moc nevadilo, hlavn když dostaly nové
hra ky.
Samoz ejm v pr hu celého roku pokra ovala výuka anglického jazyka, d ti jezdily do bazénu, hrály
na flétny, v etn p ípravy na hraní, kdy si nejd íve d ti zazpívají, pak t eba foukají do bublifuku, nafukují
balónky a pak teprve nastává to správné foukání, tedy hraní na flétnu. A protože ke hraní je t eba not, stanou
se t mito notami n kdy i samy d ti a u í se, kam a jaká barva noty na notovou osnovu ze švihadel natažených
na zemi pat í. Nechyb la ani divadelní p edstavení, a už ve školce nebo v Sokolov a k pravidelným akcím již
pat í i návšt va knihovny v obci, kde je vždy pro d ti p ipravena beseda a pak prohlídka knih souvisejících
s tématem besedy.
Ostatní akce
Naše obec se stala jednou z mnoha, kde probíhalo v dubnu zkušební s ítání lidu, kdy n které domácnosti
dostaly formulá e k vypln ní, aby bylo možno vyzkoušet nové technologie, které se p i skute ném s ítání
v p íštím roce budou používat.
Po kratší p estávce, zp sobené vým nou oken v budov po získání dotace byla znovu zprovozn na Školi ka
pro nejmenší v bývalé dolní škole.
Jak už se stalo dobrým zvykem, op t m li naši ob ané v dubnu a v íjnu možnost se zbavit odpadu
i mobilním svozu. ekla bych, že je to lepší ešení, než když stály kontejnery po obci - tehdy kontejnery
využívali i ob ané okolních obcí a hlavn byly p edm tem zájmu n kterých lidí, kte í tak kolem nich d lali
nepo ádek.
Koncem ervna byla uzav ena ordinace MUDr. Vilíma z d vodu havárie vodovodní p ípojky vody, kdy byla
vytopena nejen ordinace, ale i vedlejší místnost spolu se sociálním za ízením. P vodn bylo plánováno otev ení
ordinace koncem ervence, ale vysoušení mokrých zdí trvalo nakonec pon kud déle. K ošet ení tak museli naši
ob ané až do za átku íjna dojížd t do Bukovan, kde má pan Mudr. Vilím druhou ordinaci.
Po átkem zá í se kone
i naši ob ané do kali opravy p ejezdu v Dolním Rychnov , kde nakonec z stala
pouze jedna kolej a zlepšilo se tak cestování autem do okresního m sta.
I letos se naše obec n kolikrát dostala do erné kroniky, když se nap íklad po átkem dubna p evrátil na splavu
u erného mlýna nafukovací kajak s dv ma pasažéry a hasi i je museli zachránit, z d vodu zvýšené dopravy
se stávaly nehody, neznámý zlod j od erpal stovky litr nafty z odstaveného nákladního vozu na parkovišti
a v areálu elektrárny dva nezbedové odcizili 360 metr vzduchem vedeného m ného kabelového vedení.
Nar stající po et krádeží v obci byl podn tem pro oslovení policie R k ast jším kontrolám, hlavn v noci.
Obchod, služby, podnikání
Ke konci roku 2010 m li ob ané v Citicích pro nákupy potravin k dispozici Smíšené zboží Miroslava Pavízy
u návsi a Potraviny u Honzy Jana Stocknera u panelových dom . Ob erstvit se mohli v Pivnici u h bitova Evy
Mouleové, v Hospod na zastávce Andrey Opavové nebo v Restauraci U Hnáta Jana Telina. Další služby
nabízejí Zden k a Miloslav Jíra, oba nabízejí záme nictví, vodoinstalatérství a akvaristiku; Blanka Marková
nabízí da ové poradenství; Viktor Marek služby v oboru software a hardware; Zden k Hakl - MaR servis nabízí
opravy vody, elektro, plynu, topení, tepelných erpadel apod.; Zden k Mach nabízí stavební innost a opravy
komunikací; Miroslav Tietze - Zepalex nabízí opravy topení, vody, záme nické práce, opravy automatických
kotl na pevná paliva; Lenka Kop ivová nabízí úklidové služby; Petr Vachek nabízí výrobky ze d eva,
ale i plovoucí podlahy. Podniká tu také Radomil Kubát - DERTER s.r.o, který v objektu bývalého dolu Lidice
recykluje papírové a plastové odpady.
V obci Hlavno stále v objektu obce ve Smíšeném zboží prodává potraviny Jaroslava Da ková, Roman Voká
evzal provoz zdejší Restaurace po panu Kopi kovi a zárove nabízí nákladní dopravu. Josef Voká nabízí

nákladní dopravu a je ábnické práce, Miroslav Apl - Poklemp nabízí pokrýva ské a klempí ské práce
a Rostislav Vesele ák - V+K stavební sdružení, nabízí stavební práce.
Sport
Kapitolu o sportu bych ráda za ala trochu jiným sportem v obci, který je spíše pro ženy - stále pokra uje
dvakrát týdn cvi ení aerobiku pod vedením Kate iny Hoškové a ješt bych ráda p ipomn la životní jubileum
(60 let) rodáka z naší obce, hokejisty Ericha Kühnhackla, který sice své první hokejové kroky u inil
v Sokolov , ale v tšinu svého sportovního ú inkování nastupoval za mužstva v N mecku, kde žil od emigrace
v roce 1968. Dodnes tam drží rekord v po tu nasbíraných bod za jednu sezónu. Po ukon ení hokejové kariéry
se stal trenérem a od roku 2008 je viceprezidentem N meckého hokejového svazu. P ejme mu pevné zdraví do
dalších let a radost z úsp ch jeho nejmladšího syna Toma, který se potatil a hraje hokejovou 2. ligu za Landsut
Cannibals.
Hned po átkem roku odstartoval zimní turnaj SSZS a práv Sokol Citice jej zahájil výhrou nad Baníkem
Habartov 1:4, ale hned následující utkání s OSS Lomnice skon ilo prohrou 3:0. Následující utkání Sokola
skon ila vít zstvím, a tak se po pátém kole Citice držely na ele tabulky. Po p edposledním, osmém kole, kdy
si mužstvo Sokola vybralo turnajové volno a OSS Lomnice vyhrálo zápas s FK Loket, byl Sokol s 18 body
na druhém míst tabulky za OSS Lomnice s 19 body. Takže se rozhodovalo až v úpln posledních zápasech
turnaje, kdy OSS Lomnice nedokázal porazit Olympii B ezová (prohrál 3:2), ale Sokol Citice s Baníkem Union
Nové Sedlo zvít zil ve vyrovnaném zápase, kdy dvanáct minut p ed koncem p išlo rozhodnutí – p i úto né akci
našel Pe ina finální p ihrávkou Prchala a tento kanonýr a již jistá posila Citic pro jaro, svou nekompromisní
ranou k ty i rozhodl o výsledku 5:4 a stal se vít zem tohoto turnaje.
ed za átkem jarní dohrávky Krajského p eboru sezóny 2009/2010 vyzpovídali noviná i trenéra Václava
Med ického a dozv li se, že cíl z stává stále stejný - záchrana. P ed za átkem sezóny byli jednozna
pasováni na nejvážn jšího kandidáta sestupu, a proto bylo umíst ní blízko st edu tabulky velikým p ekvapením.
První zápas jarní ásti za al Sokol s Jiskrou Aš remízou a po st ídavých výkonech se po átkem ervna nakonec
umístil na p kném kone ném 9. míst tabulky, což bylo na premiérové ú inkování v této sout ži skv lé
umíst ní. Výkon m odpovídalo i skóre, kdy p i vst elených 58 gólech jich 80 mužstvo obdrželo. Králem st elc
se stali s 19 góly Miroslav Moule a David Pe ina. V této ásti sezóny nehráli Stanislav Hradský, Václav Koch
a Gerhard Nicklas a mužstvo posílili Jan Stockner, Ji í Prchal, Ji í Tichá ek, Tomáš Starý a Ji í Strolený. Další
posilou mužstva se stal na jeden zápas také veterán Pavel Šíp, který znovu obul kopa ky po lo ském rozlou ení
s kariérou, v zápase proti Lokomotiv Karlovy Vary a p isp l tak k vít zství 3:2. Tento zápas jen pe etil
záchranu v nejvyšší fotbalové sout ži, kterou naše mužstvo rozhodlo již v p edešlých zápasech, kdy obhájilo
lo ské prvenství. Nutno dodat, že Lokomotiva byla lepším týmem, ale Sokol ji udolal v lí a bojovnou
morálkou.
Po átkem kv tna se rozho ely boje o postup do finále krajského poháru KKFS, kde se nejd íve Sokol st etl
vít zn s výsledkem 2:1 ve tvrtfinále se Sokolem Lázn Kynžvart a v semifinále s FC Cheb op t vít zn 2:1
a následn 9. ervna 2010 sehrál finálové utkání v Habartov , když porazil FK Nejdek vysoko 5:2 - již ve tvrté
minut dal první gól kapitán Sokola David Pe ina, p idali se i Bufka a Dob emysl a s dv ma úsp šnými
pokutovými kopy se p idal Moule. Po zasloužené výh e tak Sokol obhájil lo ské prvenství a stal se vít zem
krajského poháru KKFS pro rok 2010.
Po letní p íprav otev elo pro domácí Sokol novou sezónu v polovin ervence utkání p edkola Ondrášovka
Cupu s divizní Jiskrou Domažlice, kde bohužel dostali nadílku 9 gól a tak jen sportovn pogratulovali
k postupu do dalšího kola Poháru MFS. Také další utkání v rámci p ípravy s TJ OSS Lomnice skon ilo pro
Sokol prohrou, tentokrát 6:3.
Hned poté se konal již tvrtý ro ník Citické stávky, tentokrát poslední ervencovou slune nou sobotu
a zú astnily se op t ty i mužstva - vít z dvou p edchozích turnaj Baník Královské Po í, dále Slavoj Be ov,
Rotas Rotava a domácí Sokol. Po porážce domácích na pokutové kopy a po vít zství nad mužstvem Rotas
Rotava dovršilo mužstvo Baníku Královské Po í sv j hattrick a pot etí za sebou turnaj vyhrálo. Mužstvo
domácích se umístilo na 3. míst za Slavojem Be ov. Nejlepším hrá em turnaje byl vyhlášen exvintí ovský
Roman Prokop z Rotavy a nejlepším branká em René Karfiol z Be ova.

Do nové sezóny Krajského p eboru 2010/2011 nastoupil Sokol s novým asistentem trenéra Ludvíkem Gergely,
sestavu doplnili Martin Sinkule (hostování z Olympie B ezová) a Petr Širochman (hostování ze Spartaku
Chodov) a do N mecka odešel Ji í Prchal, který byl klí ovým hrá em mužstva. V n kterých zápasech ješt
mužstvo posílili Luboš Beran, Martin Utíkal a Radek Büchner a innost ukon ili Zden k Horník, Tomáš Starý,
Ji í Strolený, Pavel Šiba a Stanislav T íska. A jak Sokol splnil základní cíl – hrát klidný st ed tabulky?
Popravd v podzimní ásti moc ne. Úvod byl vynikající – koncem srpna dokonce 6. místo tabulky,
ale následovalo 8 proher v ad a jeden zápas bez branek, tedy remíza a postupn pád na poslední místo
tabulky. Teprve koncem sezóny se za alo op t da it – výhra 3:2 nad Spartakem Chodov a 4:3 nad SK Toužim
znamenal postup na kone né 15. místo tabulky. Tragická byla p edevším obranná innost mužstva, což
znamenalo nejvíce inkasovaných branek (57), což je v bec nejvíc z celé sout že. A jeden z d vod ? Kádr byl
totiž posílen dorostenci z Baníku a chvíli trvalo, než se hrá i sehráli - alespo tak vidí situaci asistent trenéra,
dalším d vodem je vždy odchod n kterých hrá po startu hokejové ligy. Králem st elc je Miroslav Moule se
6 góly, následovaný Davidem Pe inou a Petrem Širochmanem se 4 góly. Snad se mužstvu v jarní ásti povede
lépe a poda í se mu splnit si sv j cíl – udržet se ve st edu tabulky, což je n kde kolem 9. místa. Jist k tomu
isp je i plánovaný návrat Ji ího Prchala.
Dalším mužstvem nastupujícím za Sokol Citice je oddíl dorostu ve složení Josef Be vá , Vladimír Bulín,
Marek D di , Filip Do Tien, Martin Dunka, Ján Harandza, Václav Hejda, Pavel Janoš ák, Petr Jermakov,
Martin Kostrhún, Adam Kostroun, Jakub Lippert, Vít Martínek, Aleš Muchna, Karel Polánka, Jakub a Michal
Rosenberg, Tomáš Sivák, Nick Steiner, Tomáš Svatoch, Stanislav Va il a David Walter. Po dohrávce jarního
kola Krajské sout že dorostu, skupiny B, sezóny 2009/2010 se st ídavými úsp chy, jak je ostatn vid t
i ze skóre 32:76 (pro neznalé vysv tlení - 32 gól vst elili, 76 obdrželi) se umístili na kone ném 5. míst z 9
mužstev sout že. V ele tabulky st elc je Martin Dunka s 10 góly, následovaný Tomášem Svatochem se 6 góly
a Petrem Jermakovem se 4 góly. Snad se t mto mladík m bude takto st elecky da it i v dalších utkáních.
Do podzimního kola Krajské sout že dorostu sezóny 2010/2011 nastoupilo mužstvo již bez Josefa Be vá e,
Vladimíra Bulína, Filipa Do Tien, Michala Rosenbergera, ale s posilami Grantem Babayanem, Lubošem
Beranem ml. Jind ichem Da kem, Ludvíkem Geierem, Janem Koptíkem, Jaroslavem Kotou kem, Michalem
Kratochvílem, Františkem Sentelíkem, Radkem Stocknerem a Janem Vetchým ml. Po zm nách v sout ži této
sezóny se utkávalo celkem 16 mužstev a naši dorostenci si vedli se st ídavým úsp chem. Desetkrát prohra
a p tkrát výhra, ale docela p kné skóre 35:48, tedy st elecké úsp chy mužstva nakonec znamenaly docela
kné 12. místo v tabulce. Tabulku st elc po této ásti sout že vede Martin Dunka s 8 góly, následovaný
Vítem Martínkem se 6 a Tomášem Svatochem s 5 góly.
ed za átkem jarního kola sezóny 2009/2010 se naši starší žáci (tedy hrá i narození v roce 1995 a starší)
zú astnili futsalového turnaje OFS ve sportovní hale ISŠTE v Sokolov . Dá se íci, že výkon v tomto turnaji
edznamenal výkony v Okresním p eboru. Ve své skupin skon ili na posledním tvrtém míst a v zápase
o sedmé místo prohráli 0:2. Celkem vst elili jeden gól a dostali ze dvou zápas 7 gól .
Ne moc dobré výkony p edvedli naši nejmladší fotbalisté Sokola, hrající Okresní p ebor starších žák , bohužel
ani v sezón 2009/2010 - v podstat prohráli všechny zápasy. Snad nejh e dopadl zápas s Olympií B ezová,
kdy dostali 17 gól a ani jeden nevst elili, vyhráli pouze jeden zápas s mužstvem Dynamo Krajková výsledkem
4:3 a tomu odpovídá i skóre 20:128. Mužstvo ve složení Alexandr Macek, Jaroslav Machá ek, Denis Marat,
Lukáš Muchna, Ond ej Pavíza, Patrik Procházka, Martin Rybá , Pavel Šimek, Katrin Šištíková, František
Vil ek, Mat j Wilander a Tomáš Zelenka se celou podzimní ást drželo a skon ilo na posledním 11. míst .
es celkov špatné výsledky se s p kným po tem 13 gól umístil v ele tabulky st elc Alexandr Macek.
Do podzimní ásti Okresního p eboru žák sezóny 2010/2011 nastoupili žáci ve složení Ji í Bárnet, Tomáš
Harth, Alexander Macek, Denis Marat, Lukáš Muchna, Ji í Obšíva , Patrik Procházka, Martin Rybá , Pavel
Šimek, Jakub Šindelá , František Vil ek, Mat j Willander a Tomáš Zelenka. Velice p kné skóre 32:18
napovídá, že se jim v této sezón da ilo. Zpo átku sice ješt dvakrát prohráli, ale pak už krom p edposledního
zápasu této sezóny, kdy prohráli s Rotavou 5:0, vlastn jen vít zili. Nejúsp šn jším zápasem byl souboj s SK
Dolní Rychnov, kdy vyhráli 10:0. Zlepšený výkon znamenal postup na krásné 4. místo tabulky s 24 body.
Vít zné zápasy znamenaly i st eleckou úsp šnost, takže v tabulce st elc se na ele umístil Lukáš Muchna
s 9 góly, následovaný Alexandrem Mackem a Denisem Maratem s 5 góly. Doufejme, že jim tahle výkonnost
vydrží i v jarní ásti sezóny.

A ješt tu v obci máme dv družstva, která hrají rozm rov nejmenší fotbal - tedy futsal. Ob mužstva hrají II.
ídu okresního p eboru v r zných skupinách. Nejd íve výsledky trochu úsp šn jšího mužstva Celtic Citice,
který v sezón 2009/2010 nastoupil ve složení Luboš Beran ml. a st., Tomáš Burda, Václav Dan k, Michal
Hollý, Jan Hubá ek, Vladimír Kohout, Miroslav Mat jka, Miloslav Miller, Michal Protz, Miloslav Shán l, Petr
Širochman, Lukáš Urban a Pavel Veverka ml. V podzimní ásti roku 2009 se ve skupin A sice umístil
na p kném 6. míst tabulky (skóre 44:43), ale toto umíst ní znamenalo sestup do skupiny D, kde ovšem Celtic
kraloval. Dv remízy a výhry ve zbývajících zápasech jarní ásti znamenaly umíst ní na 1. míst tabulky (skóre
46:17). Králem st elc se stal Petr Širochman s 24 góly následovaný Tomášem Burdou s 21 góly.
ed za átkem podzimní ásti sezóny 2010/2011 se Celtic zú astnil turnaje v Královském Po í, kde se mu
ale moc nevedlo. Dva zápasy ukon ené remízou a prohrou znamenaly poslední, nepostupové místo ve skupin
a ukon ení ú asti v turnaji. O to lépe se mužstvu vedlo ve skupin A, kam bylo v této sezón za azeno. A nutno
íci, že oprávn
– po vlažn jším za átku – tedy remíze a dvou prohrách následovaly dv výhry (výsledek 4:2
a 10:2), ješt jedna prohra s FC Rafani Rudolec a pak už jen výhry, i když jedna jen kontuma , po odstoupení
FC Tenisu Dolní Rychnov. Mužstvo po odchodu Miloslava Shán la a Pavla Veverky ml. doplnil Bernard
Zucker, který se spolu s Tomášem Burdou umístil v ele tabulky st elc se 14 góly, následováni Petrem
Širochmanem s 12 góly. A protože se ani ostatní hrá i nebáli st ílet, podzimní ást ukon ilo mužstvo
na krásném 2. Míst tabulky (skóre 77:38).
V prosinci se ješt Celtic z astnil turnaje „O pohár starosty m sta B ezové“, kde se mu také da ilo. Ve skupin
se sice umístil až na 3. míst , ale postoupil, v osmifinále vyhrál 1:0 nad ASK Rád, ve tvrtfinále remizoval 3:3
se Sportingem Sokolov, v semifinále porazil 2:1 Club B ezová (bronzová p ka) a teprve prohra ve finále
s vít zem turnaje Skvadra Tachov znamenala kone nou st íbrnou p ku. Celric tak zopakoval lo ské p kné
umíst ní.
Druhým mužstvem hrající futsal v naší obci je AC Hlavno, které v podzimní ásti sezóny 2009/2010 hrálo
ve skupin B okresního p eboru a skon ilo na 8. míst tabulky, následoval sestup do skupiny D, stejn jako
u mužstva Celticu. Do jarní ásti sout že sezóny 2010/2011 nastoupilo mužstvo ve složení Tomáš Bartoš,
Jind ich Dan k, Ji í Dan k, Milan Habich, Miroslav Holý, Petr Holý, Pavel Kugel, Josef Lebeda, Pavel
Petri ák, Miroslav Ryšlavý, Michal Svoboda, Josef Štýbr, Bed ich Vágner, Jan Vaidiš, Jan Vetchý ml. a st.
a Roman Voká . Tomuto družstvu se až tak moc neda ilo, i když s Celticem dokázali remizovat 1:1,
ale zlepšený výkon ke konci sout že nakonec znamenal 5. místo tabulky (skóre 27:51) a postup do skupiny B.
I tak dokázali Ji í Dan k a Petr Holý nast ílet shodn krásných 13 gól .
Podzimní ást sezóny ve skupin B za alo AC Hlavno trochu rozpa it - dv remízy a dv prohry znamenaly
až 12. místo v tabulce. Po dvou výhrách zase dv prohry, ale kontuma ní výhra s odstoupivším FC Tenis Dolní
Rychnov p edznamenala další vít zn ukon ené zápasy a postup na kone né 10. místo v této skupin .
Nic už na tom nezm nil poslední prohraný zápas. V této ásti sout že z mužstva odešel Miroslav Ryšlavý
a p išli Jan Mach a Tomáš Holý, který se nakonec umístil na ele tabulky st elc spole
s Ji ím Da kem,
kdy každý nast ílel 9 gól , t sn následováni Petrem Holým s 8 góly.
Ješt z jiného sportu – na letošních Olympijských hrách ve Vancouveru kralovala op t Martina Sáblíková
v rychlobruslení, získala dv zlaté a jednu bronzovou, další zlatou p idali hokejisté, štafeta b žc na lyžích
vybojovala bronzovou medaili a v bec to byly nejúsp šn jší zimní OH v historii eského sportu.
Statistika
Ke konci roku m ly ob naše obce dohromady 895 obyvatel, z toho 443 muž , 452 žen a pr
rný v k byl
38,99. Po tem obyvatel jsme se tak dostali na úrove roku 2009, jen pr
rný v k stále stoupá - není divu,
v letošním roce se narodily pouhé 4 d ti.
Narodili se:
16.1
10.2
11.3

Ryšánková Markéta
Vršovská Leontýna
Tomanec Jakub Marcel

Citice 176
Citice 192
Citice 193

10.6

Kopi ka Tomáš

Citice 91

Opustili nás:
1.3
8.3
3.4
4.4
15.5
3.10

Immerová Jaroslava
Ki inko Jan
Faitl Karel
Hlavi ka Jaromír
Isser Osvald
Hrušková J lie

Citice 197
Citice 199
Citice 184
Citice 198
Citice 109
Citice 193

Po así
První den roku se na nás obloha pon kud mra ila s teplotami kolem 0°C a k ve eru slab sn žilo. S postupným
vyjasn ním v dalších dnech klesaly teploty až k no ním teplotám kolem -10°C a pak se s mírným oteplením,
ale stále teplotami pod bodem mrazu a postupn zataženou oblohou p idalo sn žení r zné intenzity. Sn žilo
prakticky až do 11. ledna, kdy už bylo sn hu až moc. Kolabovala doprava i distribuce elektrické energie.
Zhruba týden bylo jen zataženo, ale ned le 17. ledna p inesla op t husté sn žení a pod tíhou sn hu se lámaly
stromy, také proto, že se oteplilo až ke 3°C. Ale už kolem 20. ledna se k nám op t vrátil mráz s teplotami až
kolem -20°C a do konce m síce vydrželo mrazivé po así se sn žením. Stejné po así pokra ovalo i v únoru.
Mráz a sn žení a teprve v posledním týdnu teploty vystoupaly až k 10°C, vyjasnilo se, a poslední únorový den
už ráno pršelo. Podle statistik byl náš kraj nejdéle bez slune ních dn za posledních 18 let a bez slunce byl
nejdéle za p tat icet let - pouhých 10 hodin slune ního svitu v únoru a v lednu 20 hodin.
Oteplení po átkem b ezna znamenalo rychlé tání sn hu a n kde i záplavy. Ješt , že se v dalších b eznových
dnech znovu ochladilo, jenže to už u nás nebyl skoro žádný sníh. Bez sn hu jsme ale nebyli dlouho - už 5.
ezna op t za al padat sníh a teploty klesly 9. b ezna až k -10°C. V polovin b ezna prolétla naší republikou
sn hová bou e, kdy byl nejhorší nárazový vítr, který tvo il záv je na silnicích. A jako by se paní zima touto
bou í vy erpala, následovalo po polovin b ezna vyjasn ní a oteplení na denní teploty až 15°C. Postupn se
oteplilo až na 21°C dne 26. b ezna, v jehož d sledku místo sn žení odpoledne pršelo a toto po así vydrželo až
do konce m síce. Dokonce posledního dne m síce b ezna padaly ve er kroupy.
Po átkem dubna se st ídalo sn žení s dešt m, ale postupn obla nosti ubývalo a p ibývaly stupn na teplom ru,
takže už kolem 9. dubna jsme se do kali letošního nejteplejšího dne (teploty kolem 15°C). Po správn
aprílovém po así, kdy n který den svítilo sluní ko a jindy nás skráp ly p ehá ky, se ke konci m síce vyjasnilo
a poslední den m síce dubna byla již prakticky letní teplota 25°C. Ale už na 1. máje za alo pršet a pršelo, jen
ob as s kratším i delším vyjasn ním vlastn celý m síc kv ten, s teplotami mezi 6 až 22°C, dokonce se na nás
9. kv tna p ihnala bou ka. Vydatné srážky zp sobily povodn - ke konci kv tna na severní Morav a také
v Polsku, kde podle statistik byly nejhorší povodn od roku 1884.
I za átek letního m síce ervna byl ješt deštivý, ale už 4. ervna po vyjasn ní vystoupaly teploty ke 20°C
a dále stoupaly až k tropickým teplotám kolem 30°C ke konci první dekády, kdy nás zchladila jen ob asná
bou ka s lijákem. Následoval týden obla ného až polojasného po así s teplotami p es 20°C, které podle
meteorolog nahrává vzniku vzdušných vír , n kdy i tornád - Janu Vetchému z Hlavna se dne 16. ervna
takový prachový vír dokonce poda ilo vyfotit a snímek byl uve ejn n v Sokolovském deníku. Ješt , že to
nebylo tornádo, to už by bylo horší. Další týden se po así stále nemohlo rozhodnout, jestli bude už léto nebo
ješt jaro – obla no až polojasno, ob as p ehá ky a teploty do 20°C. Teprve koncem m síce p išlo slune né
letní po así s teplotami okolo 30°C.
Tropické teploty pokra ovaly i v ervenci - padaly teplotní rekordy s 35°C a horko ni ilo silnice a hrozily
požáry v lesích. V noci 17. ervence se kone
po bou ce trochu ochladilo, ješt další den nás pokropil slabý
deští ek a pak se op t vrátily tropické teploty, které vydržely až do 23. ervence. Pak teprve s obla ností p išel
déš a teploty kolem 20°C. Ješt první den srpna se k nám vrátila tropická horka, ale vzáp tí p išlo ochlazení po
silné bou ce, která sm rem na Liberecko zp sobila bleskovou povode . Další dny srpna byly st ídav obla né,
kdy slune né, ale hlavn s p ehá kami a 13. srpna by se dalo íci, že i s lijáky. Pak 17. Srpna pršelo skoro
celý den i noc a teprve koncem m síce se vrátilo léto s teplotami ke 30°C, ale hned nás zase ochladila bou ka
dne 22. srpna. Ke konci m síce s ast jšími p ehá kami klesaly i teploty ke 13°C, ale i tak p edposlední den
síce na nás zah ímala bou ka.

První den zá í i následující dny byly u nás docela p íjemné, v tšinou i slune né s denními teplotami kolem
15°C, ale v Krušných horách již padal první sníh. Celá první dekáda zá í se nesla v tomto duchu, jen v noci nás
trápilo mrazivé po así, tedy po así spíše typické pro za átek íjna. S vyjasn ním a ranními mlhami 11. a 12.
zá í se k nám na dva dny vrátilo v denních teplotách léto s teplotami p es 20°C, ale zbytek druhé dekády už byl
podzimní - teploty kolem 15°C, zataženo a p ehá ky. A zase s vyjasn ním po 20. zá í se vrátily denní teploty
kolem letních 20°C. Jenže v sobotu 25. zá í se obloha zatáhla, pršelo skoro celý den a deštivé po así vydrželo
vlastn až do konce m síce. I v íjnu pokra ovalo obla né po así, ovšem deš ové p ehá ky už jen ob as a ke
konci první dekády se vyjasnilo, denní teploty se držely t sn pod 15°C a po ránu se už objevily p ízemní
mrazíky. Dokonce napadly 22. íjna 3 cm sn hu, který ale rychle roztál. Vlastn celý zbytek m síce íjna byl
správn podzimní - ob as p ehá ky, n kdy sluní ko a teploty do 10°C.
Listopad pokra oval v tomto rázu po así, dokonce byl 6. listopadu p ekonán teplotní rekord, ale vzáp tí se
obloha zatáhla, za alo pršet a na horách místy sn žilo. V polovin m síce byl znovu p ekonán teplotní rekord
(u nás 17°C), ale op t následovaly deštivé a zatažené dny, kdy se déš v d sledku stále klesajících teplot zm nil
ve sníh. Ve tvrtek 25. listopadu to po hustém sn žení vypadalo jako v pohádce - stromy obalené sn hem tak,
jak je umí obalit jinovatkou Mrazík ve známé pohádce. Jen motorist m se to moc nelíbilo - klouzající b ka
i teplotách t sn nad 0°C
na silnicích není zrovna p íjemná. První letošní po ádnou porci sn hu nám nad lil 29. listopad, kdy celý den
a noc sn žilo a znovu sn žilo v noci na 2. prosince, kdy no ní teploty klesly pod -10°C a denní byly kolem
-7°C. Prost jsme tu zase jednou m li p i napadaných 15 cm sn hu celorepublikovou kalamitu.
Ješt , že se v následujících dnech trochu oteplilo – p i denních teplotách kolem 0°C se sn žení ob as m nilo
na déš , ale s blížící se polovinou m síce se op t ochladilo, za alo op t sn žit a v kombinaci se silným v trem
se tvo ily záv je. S koncem druhé dekády se vrátily mrazy, n kde až rekordních -31°C, u nás ale jen do -10°C.
S ve erním hustým sn žením dne 19. prosince se op t trochu oteplilo k 0°C, dokonce 20. prosince byl ze sn hu
déš a už to zase vypadalo na vánoce na blát . Ale nakonec byly p ece jen letos bílé vánoce, odpolední déš na
Št drý den se zm nil na husté sn žení a op t klesaly no ní teploty pod -10°C. Po mírném oteplení byl i konec
roku mrazivý s no ními teplotami k -20°C a denními kolem -10°C.
Letošní bohatá sn hová nadílka umožnila nejen postavení p timetrového sn huláka na Šindelové, kde ho skoro
každý rok staví meteorolog, pan Kova ík, ale letos se i u nás v obci objevili ob í sn huláci - na zahrad rodiny
ískových v p. 164 u kostela byla postavena hned celá rodinka.

