Historie Citic 2011
2011 V roce 2011 jsme mohli na našem území pozorovat nejen áste né zatm ní slunce 4. ledna,
ale i úplné zatm ní m síce v polovin ervna a znovu 10. prosince. ervnové zatm ní bylo relativn vzácné,
protože M síc prošel p ímo st edem zemského stínu. Naposledy se tak stalo 16. ervence 2000 a znovu k tomu
dojde 27. ervence 2018.
A když už je
o vesmíru, 9. ervence odstartoval poslední raketoplán a po 30 letech uzav el éru létání
chto plavidel do vesmíru. NASA ustoupilo od let t chto vesmírných plavidel z d vodu vysokých
finan ních náklad .
A do t etice vesmír. Naše republika má druhého eského astronauta po Vladimíru Remkovi, stal se jím
pohádkový Krte ek autora Zde ka Milera, který let l jako maskot astronauta Andrea Feustela p i letu
raketoplánu Endeavour v ervnu roku 2011. Malí a ilustrátor Zden k Miler se ješt sta il s krte kem
po návratu z vesmíru setkat, ale bohužel 30. listopadu zem el ve v ku dožitých 90 let.
V pátek 11. b ezna v 14:46 místního asu zasáhla Japonsko série velmi silných zem esení. T žce zasažena
byla rovn ž jaderná elektrárna Fukušima Daiichi. Epicentrum zem esení bylo identifikováno geologickou
službou USA p ibližn 373 kilometr severovýchodn od Tokia, cca 130 kilometr východn od m sta Sendai
na ostrov Honšú. Síla zem esení byla klasifikována na 8,9 stupn Richterovy stupnice, což je jedno
z nejsiln jších zem esení, které kdy bylo zaznamenáno v moderní historii lidstva
Ot esy uvedly do pohybu obrovskou masu vody, která ve form t iadvacetimetrové vlny tsunami smetla pob eží
Japonska. Tato událost se zapsala jako den nejv tší p írodní katastrofy, která zemi postihla. Zem elo p es
14 tisíc lidí, dalších 12 tisíc se poh ešovalo a došlo k výraznému poškození jaderné elektrárny.
Po átkem kv tna se v sousedním N mecku objevila smrtící bakterie asi ze zeleniny, pravd podobn
z vyp stovaných klí
ze semen dovezených z Egypta. Na nebezpe nou st evní infekci se bohužel i umíralo
(50 mrtvých a p es 4 000 nakažených) a nákaza pronikla do celé Evropy, tedy i do naší republiky, u nás našt stí
bez ob tí.
V b eznu se v naší republice op t po deseti letech s ítalo a výsledky? Zvyšuje se po et vysokoškolák i lidí bez
vzd lání, p ibylo negramotných. Celkem u nás v republice žije 10.562.214 obyvatel, tj. o 332.154 lidí více než
i minulém s ítání.
Podle p edb žných výsledk má naše obec 885 obyvatel, z toho 446 muž , 439 žen, 144 d tí do 14 let,
625 obyvatel ve v ku 15-64 let, 116 obyvatel starších 65 let. Ekonomicky aktivních je 419 obyvatel, 372 je
zam stnaných. V obou obcích je celkem 187 obydlených dom a 276 byt .
Bohužel ani v letošním roce hospodá ská krize nepolevila a projevuje se i ve stoupajících cenách.
Ob ané to pocítili u potravin, ale hlavn u benzínu a nafty, kde se cenová hladina pohybuje nad 35,- K /l,
ale i jinde, nap . v zasílání balík , které eská pošta od íjna zdražila. Ob ané již za ínají protestovat, nebo
jejich platy se nezvedají (Karlovarský kraj má nejnižší mzdy), nezam stnanost je stále vyšší (na Sokolovsku
v lednu 14%, tj. 29 lidí na 1 volné místo). Jak se nemají ob ané bou it, když nap íklad editel eských drah
iznal p lmilionový m sí ní plat a další bonusy.
Ke konci zá í byla vyhlášena další reforma d chod , když op t došlo k prodloužení v ku odchodu do d chodu,
a z pen ženek nám ubyla další papírová bankovka - padesátikoruna, které skon ila platnost.
Po átkem prosince sn movna schválila ústavní novelu, která zavádí p ímou volbu prezidenta hlasy nás všech.
Na téma prezident jen dopln ní: Bývalý prezident Václav Havel oslavil po átkem íjna 75. narozeniny
a po átkem prosince zem el.
Za átek roku byl v našem kraji pon kud mokrý. Tající sníh v lednu rozvodnil eku Oh i, u nás vystoupala
hladina eky až na 326 cm a voda zatopila i silnici pod železni ními mosty sm rem na Dolní Rychnov.
Po átkem února bylo ohlášeno, že nejstarší porcelánka Haas a CZJEK v Horním Slavkov kon í z d vodu
nízkého odbytu, bez omezení fungovala od roku 1792 a teprve pokra ující ekonomická krize ji položila
na lopatky.
Chystalo se mistrovství ve stínání bolševníku, kterého máme bohužel v katastru obce také dost, ale nakonec
bylo zrušeno pro nedostatek finan ních prost edk - kraj tento projekt nepodpo il. Je to škoda, už by se s tímto

nep íjemným invazním rostlinným druhem mohlo n co za ít d lat.
V kv tnu p i suchém po así hasi i likvidovali desítky požár trávy, ale t eba i padlý strom u naší obce
po bou ce. Poškozen byl také vlakový koridor mezi Dasnicemi a Citicemi, ale ne z d vodu po así, ale z d vodu
krádeže kabel , což zap inilo nefunk nost závor.
Byly otev eny t i nové úseky cyklostezky: pr jezd Loktem, Sokolovem a trasa Chocovice - Kynšperk.
Došlo také k napojení cyklostezky podél Oh e na cyklotrasu v Ústeckém kraji. Plánované cyklostezky u jezera
Medard zatím nebudou - mikroregionu Pod Chlumem chybí finance, lépe eno chybí finance v rozpo tech
obcí, kterými by v p ípad podání žádosti o dotaci musely p isp t. Ale ekla bych, že cyklist m na horských
kolech to až tak nevadí, z staly zde cesty po t ža ích, které se dají v pohod projet. V letošním roce se také
ešily problémy na stávající cyklostezce, kdy v ásti vedoucí k zahrádkám u kolejí v Citicích dochází ke st et m
mezi cyklisty a automobilisty, kte í sem mají vjezd povolen obcí a projížd jícím cyklist m se to nelíbí.
Koncem prázdnin zahájil provoz nový terminál v Sokolov a i naši ob ané tak už nemusí p i p estupování
z vlaku na autobus nosit zavazadla asi 500 m p es most p es Oh i, ale autobusové nádraží se nyní nachází t sn
vedle vlakového.
Op t se po t ech letech u nás za ala ot ásat zem, ot esy o síle do 3,5 Richterovy stupnice vycházející z území
Nového Kostela u Chebu za aly 24. srpna a pokra ovaly s p estávkami až do za átku prosince. Zem esný roj
postupn zeslaboval a tak nedošlo v našich obcích k žádným škodám.
Po átkem íjna op t prob hlo každoro ní išt ní eky Oh e z Kynšperka nad Oh í do Sokolova studenty ISŠTE
a sousední obec Šabina dokon ila kanalizaci. Po delší p estávce za alo op t napoušt ní vody z Oh e do jezera,
když se ekalo na vyšší stav hladiny eky a lepší kvalitu vody. Zatím se napoušt lo pouze v rámci zkušebního
provozu, jinak voda v jeze e p ibývá pouze p írodními srážkami.
A jak pokra uje stavba nové R6? V dubnu byl zprovozn n pruh z Chebu do Karlových Var s omezeními
a v ervenci se otev el i druhý pruh z Karlových Var do Chebu, takže kone
zmizely kamiony ze silnice
vedoucí naší obcí. Zprovozn ní obou pruh umožnil nový most „U Petry“, který je o 6 m širší a o cca 2,5 tisíce
tun leh í, dokonce byl ocen n odborníky za mimo ádné technické ešení inženýrského problému. Horší to už je
s kvalitou nové vozovky. Teprve rok starý úsek mezi Kynšperkem a erným mlýnem se musí opravit, našt stí
bez úplné uzavírky. Dostavba R6 sm rem na Prahu se zatím neplánuje, ale plánuje se zpoplatn ní našeho
kousku dálnice v délce 37,5 km a nepomáhají protesty idi , ani kraje.
Obecní zastupitelstvo ve složení Josef Shán l, Alena Soprová, Ing. Radek Hošek, Ing. Vladimír Kohout, Martin
Kopecký, Viktor Marek, MUDr. Ivan Martin, Jan Vetchý, Ing. Miroslav Zechner, Dagmar Šímová a Bed ich
Vágner se v letošním roce zabývalo nap íklad t mito záležitostmi:
- dokon ením IV. etapy územního plánu, schválením zm ny využití pozemku za zastávkou MHD, kde si
majitelé, provozovatelé restaurace, manželé Walterovi plánují postavit rodinný d m;
- prodejem ásti pozemku p. . 378 (za kostelem) na základ žádosti z roku 2009 p. Peškovi, který bydlí
od letošního roku v byt v .p. 34, prodejem ásti pozemku p. . 416/1 (p ed bývalou samoobsluhou)
p. Kašparovi na základ žádosti z roku 2010, koupí ásti pozemku p. . 381/4 (prostranství u nádraží)
od eských drah, kdy tento nákup probíhá již také od roku 2010, bezúplatným p evodem do majetku obce
n kterých komunikací od Pozemkového fondu, prodejem pozemku p. . 403/22 u nového domu manžel
Moudrých, prodejem ásti pozemku p. . 374/31 paní Ji in Kopecké pro stavbu rodinného domu s podmínkou
zahájení stavby do t í let a kolaudace domu do p ti let;
- neschválením prodeje pozemku p. . 374/31 panu MUDr. Vilímovi z d vodu plánovaného prodeje tohoto
pozemku na stavby rodinných dom ;
- n kolika zm nami v pronájmu pozemk - zahrádek, ale i pronájmem ásti nebytových prostor na Obecním
ú ad pro pot eby Krajského editelství policie a schválením smlouvy o z ízení v cného b emene, kdy
se stávající parovod bude p estavovat na horkovod, což také znamená p estavbu vým níku v panelových
domech;
- schválením prodeje nemovitosti .p. 18 v Hlavn , tedy sou asného obchodu po zpracování odhadu;
- schválením p ísp vk na innost TJ Sokola, Celticu Citice, AC Hlavno, na provoz knihovny, na akce
po ádané OS Kolib ík, na kulturní akce po ádané u pivnice u h bitova p. Mouleovou, na kulturní akce
po ádané u Hospody v Hlavn , na Open Air festival po ádaný p. Telinem, na innost eského svazu v ela ,
kde jsou leny i ob ané obce, zasláním p ísp vku prost ednictvím humanitární organizace ADRA na pomoc
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Japonsku po p írodní katastrof , ale i neschválením p ísp vku nap . sdružení NATURA 99 nebo panu
Koša ovi na p ípravu a zajišt ní ú asti na MS v karate v Itálii;
ale také p ijetím p ísp vk , na ozdravný pobyt d tí z mate ské školy od Nadace EZ nebo finan ního daru
od EZ Teplárenské a.s. ve výši 10.000,- K na vybavení t íd pro pohybovou aktivitu d tí a nada ního
p ísp vku z Nadace EZ na výsadbu nových topol u cesty ke h bitovu, když staré dožilé topoly byly
vykáceny;
asi nejv tší letošní stavební akcí v obci - tedy výb rovým ízením prost ednictvím komise ve složení Josef
Shán l, Ing. Radek Hošek, Martin Kopecký, Viktor Marek, Jan Vetchý, Dagmar Šímová a Ing. Miroslav
Zechner na provedení rekonstrukce Mate ské školy, kdy nakonec byla z 9 nabídek vybrána firma D - Produkt,
s.r.o., Lázn Kynžvart a soub žn na tuto akci zajišt ním úv ru od Komer ní banky ve výši cca 4.500.000,K , následn snížený na 3.448.056,- K ;
schválením umíst ní elektronických sirén na obecní budovy - .p. 34 v Citicích, kde bude provedena vým na
za stávající za ízení a .p. 47 v Hlavn (restaurace), kde dosud siréna nebyla osazena;
podáním žádostí o dotace na rekonstrukci st echy bytového domu .p. 99 a hydroizolace bytových dom
.p. 99, 177, 178, na d tské h išt v Hlavn a po ízení nových regál a po íta ové vybavení do knihovny
v nových prostorách, kde nakonec byla získána pouze dotace na rekonstrukci st echy .p. 99 a 109, když
na návrh stavební komise a finan ního výboru byla pro provedení rekonstrukce vybrána spole nost Tavali
Sokolov, zamítnuto bylo z d vodu nedostatku finan ních prost edk položení nového asfaltového povrchu
na silnici z obce Citice do Hlavna;
návrhem DSO Mikroregionu Pod Chlumem na financování cyklostezky a cyklotrasy kolem jezera Medard
ve výši 968.648,- K i neschválením žádosti o dotaci na cyklostezky v k.ú. Habartov. Nepr hledné
hospoda ení a další okolnosti, jako dvojnásobné zvýšení p ísp vku vedly nakonec k ukon ení lenství v tomto
sdružení, jakož i v sdružení MAS Sokolovsko a Euregio Egrensis, lenství v t chto sdruženích nakonec
nebylo takovým p ínosem, jak se zpo átku jevilo;
neschválením smlouvy o p evodu akcií spole nosti Komunální odpadová spole nost a smlouvy o spolupráci
s Karlovarským krajem p i nakládání s komunálním odpadem, kdy tato spole nost m la nahradit stávající
služby spole nosti SOTES;
zvýšením m sí ní platby za dít v mate ské škole, od 1. zá í z 240,- K na 300,- K , zvýšením ceny
za poskytování služeb spole nosti Mavisoft, tedy údržby po íta panem Markem;
žádostmi o opravu mostu a zpevn ní p íjezdové komunikace k domu .p. 53, tedy k domu, který stojí na samé
hranici katastrálního území obce s obcí Dasnice, o pro ezání strom na návsi a u obchodu v Hlavn ,
o zpevn ní silnice p ed .p. 1 a 24 v Hlavn , o likvidaci erné skládky podél silnice sm rem na Dasnice,
když tyto záležitosti budou ešeny v dalším roce;
také místním programem obnovy do roku 2020, kam byly za azeny akce na obnovu a údržbu obecního
majetku, rekonstrukci a výstavbu ob anské vybavenosti, rekonstrukci místních komunikací, obnovu
ve ejného osv tlení i projekty k rozvoji infrastruktury. N které akce se již poda ilo splnit v roce 2011:
rekonstrukce st ech bytových dom .p. 99 a 109; zateplení fasády, vým na oken a zateplení st echy
Mate ské školy; rekonstrukce ásti ve ejného osv tlení; p est hování knihovny do v tších prostor v .p. 117,
ale bez nového nábytku (nebyla získána dotace). Další plánované akce jsou zatím tyto - odvodn ní
a rekonstrukce fasády bytových dom .p. 99, 177, 178; obnova ty ekáren na zastávkách hromadné
dopravy - d ev né se šindelovou st echou;
rekonstrukce h išt pro malou kopanou v obci Hlavno - vybudováním víceú elového h išt s um lým
povrchem; vybudování parku v centru obce v míst bývalého viaduktu s kašnou a malým d tským h išt m
(zahlazení dolové innosti); úprava zelených ploch u panelových dom , kde by m la vzniknout místa
pro odpo inek ob an a malé sportovní h išt ; pokra ovat v rekonstrukci ve ejného osv tlení, pop .
vybudovat nové v místech, kde jsou postaveny nové rodinné domy; rekonstrukce chodníku od .p. 117
sm rem na most; vybudování chodníku ze st edu obce do ásti Linec; vybudování p echodu pro chodce
s ostr vkem na k ižovatce v Linci p es frekventovanou komunikaci sm rem na Bukovany; rekonstrukce
h bitovní márnice v etn brány, plotu a obnova cest na h bitov ; rekonstrukce sou asných št rkových
p íjezdových cest vyasfaltováním k nemovitostem .p. 37, 97 a 128 v Citicích a k .p. 61 v Hlavn ;
rekonstrukce kanalizace u panelových dom a vybudování kanalizace v ásti obce u trati (u bývalého
severního zásobníku), a ásti obce u k ižovatky v Linci; vybudování kanalizace v obci Hlavno a její napojení
na OV v Citicích; rekonstrukce st echy budovy .p. 117 a v podkroví vybudování dvou malometrážních
byt ; instalace bezdrátového rozhlasu do obou obcí pro víceú elové využití v oblasti varování a vyrozum ní;
rekonstrukce .p.34 na byty nebo d m s pe ovatelskou službou.

Plánovaný rozpo et s p íjmy ve výši 8.547.420,- K a výdaji ve výši 8.322.280,- K , tedy s p ebytkem ve výši
225.140,- K se po úpravách rapidn zm nil, a nakonec byl ztrátový s ástkou 3.707.550,- K , tedy s p íjmy
ve výši 9.947.720,- K a výdaji ve výši 13.655.270,- K .

A co bylo p inou tak rozdílného plánování a skute nosti?
V p íjmech p edevším vyšším p ísp vkem o 295.040,- K ze státního rozpo tu a hlavn dotacemi z ú adu práce
ve výši 601.750,- K na platy pracovník , kte í pomáhají udržovat v naší obci zele a po ádek, neinvesti ní
ísp vek od kraje ve výši 240.000,- K na opravu st ech obecních dom .p. 99 a 109 a p ísp vek od Nadace
EZ ve výši 198.170,- K na výsadbu nové aleje u cesty ke h bitovu. Další neplánovanými p íjmy byly nap .
vyšší p íjmy za pronájem restaurace v Hlavn z d vodu zvýšení nájmu, když bylo nutné po havárii vym nit
kotel na vytáp ní, za prodej pozemk , za dividendy z akcií S, za vymožení dlužných pohledávek za obecní
byty, za prodej technologické ásti OV i za dar pro knihovnu - po íta , tiskárnu a monitory.
A ve výdajích nebyl p vodn zahrnut p ísp vek futsalovému družstvu AC Hlavno, zvýšení p ísp vku TJ Sokol
o 15.000,- K a 139.500,- K , dar ve výši 10.000,- K zem esením postiženému Japonsku, vým na kotle
v restauraci v Hlavn ve výši 50.000,- K , osazení t í nových sloup ve ejného osv tlení v Hlavn ve výši
57.000,- K , finan ní spoluú ast obce na oprav st ech .p. 99 a 109 ve výši 264.000,- K , ale i úspora výdaj
na náklady za dojížd jící žáky ve výši 370.000,- K (p edpokládám, že již všechny školy, kam d ti z naší obce
dojížd jí, již mají velké opravy budov provedeny a sou asn se snižuje po et žák ). Z obou našich obcí letos
do první t ídy základní školy nastoupilo celkem 11 prv
, tedy alespo podle evidence vyplaceného
ísp vku ve výši 1.000,- K na školní pot eby.
Ovšem nejv tší zm nu ve výdajích zp sobila plánovaná akce vým ny oken a zateplení budovy a st echy
Mate ské školy, kdy se náklady vyšplhaly na celkových 4.531.352,- K . P es získané dotace od fondu
soudržnosti EU ve výši 2.553.362,- K a dotace od Státního fondu životního prost edí ve výši 150.197,- K ,
se obec na této akci musela podílet ástkou ve výši 1.827.793,- K a proto byl sjednán úv r u Komer ní banky
ve výši 3.448.000,- K .
A jak obec podporovala letos kulturu a sport? Na st hování a provoz knihovny byla v letošním roce vynaložena
ástka ve výši 49.307,- K , na akce SPOZu ástka ve výši 52.808,- K , na kulturní akce ástka ve výši
229.188,- K a již tradi
nejv tší ástku obdržel sport, tedy vlastn fotbal a to ástku ve výši 842.224,- K .
Celkem obec podpo ila akce pro ob any ástkou ve výši 1.173.527,- K .
V letošním roce byl dostav n a zkolaudován rodinný d m v ásti obce vlevo od silnice na Bukovany, kde bylo
id leno .p. 33 novému domu manžel Machá kových, za .p. 111 manžel Dob emyslových bylo novému
domu pana Moudrého p id leno íslo 161 a vpravo od staré bukovanské silnice, na pozemcích zakoupených
od Sokolovské uhelné a.s. vyrostl d m manžel Valachových s .p. 132. Dalším novým domem je d m
v Hlavn manžel Janeckých s .p. 6, který stojí vlevo od cesty z návsi na Chlumek.
Nejv tší stavební akcí v obci bylo v letních prázdninových m sících zateplení Mate ské školy spolu
s vým nou oken, kdy byly zárove vymalovány vnit ní prostory, ale ani na další domy v majetku obce
se nezapomn lo. Na d m . p. 109 s obecními byty se po vloni provedené rekonstrukci fasády a vým
oken
a dve í op t vrátili emeslníci, tentokrát na st echu, kde byla plechová krytina vym na za asfaltové šindele.
Te ješt chybí provést rekonstrukci t í prázdných byt a z tak trochu „domu hr zy“, alespo podle d ív jšího
vzhledu, kdy byl d m bez omítky, bude docela p kný d m k bydlení. Byla také opravena st echa domu . p. 99,
kam za ínalo zatékat. Na tyto dv akce se poda ilo získat dotaci z Karlovarského kraje a obec se podílela
ástkou 263.663,- K .
Z prost edk obce byly vym ny vchodové dve e u 5 byt v p. 177 a 178 (v hodnot 14.121,- K ), provedeno
odvodn ní u .p. 38 a opraven chodník k obchodu v Hlavn , také byla opravena p íjezdová cesta k .p. 97 a 187
v Citicích. Stavební akcí byla vlastn i oprava a vymalování místnosti pro knihovnu, která se p esunula
z nevyhovujících, vlhkých prostor na Obecním ú ad do bývalé spodní školy, tedy domu .p. 117 u fotbalového
išt , kde již v minulosti sídlila v menší místnosti, dnes využívané OS Kolib ík pro školi ku.
Ani v letošním roce nedošlo ke zbourání viaduktu nad silnicí na Bukovany a z finan ních d vod se neprovedlo
odvodn ní u . p. 45 v Hlavn , kde se eká na vybudování nové kanalizace, ani oprava mostku u .p. 53 (tedy
domu na hranici katastru s obcí Dasnice) a odvodn ní u .p. 162 v Citicích.
Jako už mnoho let byl a je motorem kulturního života v obci Sbor pro ob anské záležitosti, tedy SPOZ pod
vedením paní Zdenky Kašparové. To bohužel platilo jen do prosince letošního roku, kdy paní Kašparová
bohužel zem ela.
Ale za me popo ad , tak jak se odvíjel as vym ený letošnímu roku 2011 - v lednu a v únoru oslavami
90. narozenin paní Dobromily Sborníkové a Josefy Šosové, které navštívil pan starosta v doprovodu pracovnic

SPOZu s dárkovým balí kem a hezkou kyti kou.
Novou akcí se stal maškarní karneval koncem b ezna v prostorách spodní školy pronajatých obcí Ob anskému
sdružení Kolib ík. Op t nemohl chyb t pan starosta s pomocnicemi, všichni jako piráti, ale jinak masky tu byly
k vid ní všelijaké - n kolik princezen, ervená Karkulka, pavou í muž, rytí , kovbojka, ale i v elka Mája
a arod jnice. Všechny d ti se dob e pobavily, zasout žily si a zatancovaly.
Ale to už se kvapem p iblížil konec dubna a s ním Filipojakubská noc. A že m li letos naši ob ané z eho
vybírat: v Hlavn reprodukovaná hudba, u pivnice country hudba a U Hnáta rockové kapely Bubble Bunt
a Selfexile a hlavn všude stav ní májky a vatry, které p i chladn jším po así alespo ú astníky oh ály.
V Citicích nechyb l lampiónový pr vod od panelových dom a sout ž o nejhez í arod jnici - kdo vyhrál,
to nevím, ale odm ny byly všechny p ítomné „bosorky“ drobnými dáre ky.
Za pon kud lepšího po así, vždy už byl skoro konec kv tna, se konal Citický jarmark s již tradi ními
atrakcemi: koloto e, houpa ky, skákací hrad, trampolína, dráha s autí ky a hlavn vystoupení mažoretek
ze Šabiny a k poslechu i tanci muzika od podlahy manžel Homolkových. Letošní jarmark také navštívili
st edov cí rytí i a p edvedli své souboje i zápas o srdce krásné dámy. Je jen škoda, že nep ijelo více stánka ,
kte í p esto, že slíbili p ijet, tak nakonec dali p ednost jiným akcím v okolních obcích.
Koncem kv tna jak je již u nás v republice zvykem, se kácejí máje - v Hlavn p idali sout že a hry a v Citicích
u Pivnice pod h bitovem bylo kácení plánováno v rámci D tského dne, ale protože májku n kdo ukradl, konal
se D tský den bez této události. I tak za krásného slune ného po así d ti sout žily o ceny, vy ádily se
ve velkém skákacím hrad i p i zápasení se sumo obleky. A aby v ervnu nem ly radost jenom d ti, pro
íznivce country hudby zahrála v polovin ervna u Pivnice pod h bitovem country kapela pro poslech
i zanotování.
Ale pro d ti se konaly i další akce v obci Hlavno: v polovin ervna Procházka pohádkovou íší, kterou
organizovalo již pon kolikáté Ob anské sdružení Kolib ík, kde na n se svými úkoly ekaly r zné pohádkové
postavy, nap . arod jnice a erti, ale i králíci z klobouku, motýl Emanuel a Maková panenka, vodník i prav cí
lidé a vzáp tí za átkem ervence zahájení prázdnin s DJ a sout žemi o ceny.
V polovin srpna se už tradi
konal 7. Ro ník Open Air Citice, tedy rockový koncert u restaurace U Hnáta,
kde zahrály skupiny Selfexile, Sknajpy, Coda a hlavní lákadlo, skupina Uriah Heep Revival, která je
ozna ována za nejlepší revival kapelu v Evrop . Do pozdních ve erních hodin tak Citicemi op t dun ly tóny
tvrdé muziky, ale myslím, že jeden ve er této muziky „p ežijí“ i ob ané bydlící v blízkém okolí, kte í tuto
hudbu zrovna nemusí.
V polovin zá í se konala už letošní druhá svatba MUDr. Vilíma mladšího, první se konala po átkem dubna
(paní Št pánská, nyní Jan ová) a hned nato se mohli ob ané rozlou it s létem tancem i zpíváním op t p i
country muzice v pivnici u Moule .
A pak se již rozjely nové i tradi ní akce vztahující se ke konci roku, které se krom posezení padesátník
konaly ve spodní škole, vlastn v jediných v tších prostorách, kde se mohou ob ané setkávat. Nejd íve to byla
koncem zá í diskotéka pro náctileté, kde sice tak trochu chyb li kluci, ale d ata si vysta ily, pak po átkem
listopadu již zmi ované posezení v zasedací místnosti Obecního ú adu pro letošní padesátníky, kde vystoupení
tí ze školky p ihlíželo jen pár pozvaných, ale bohužel je to u tohoto posezení obvyklý jev. Zato senio i
se op t sešli v hojném po tu na svém tradi ním posezení senior po átkem prosince, kde jako již dlouhá léta
edtím zahráli manželé Homolkovi k tanci, poslechu i ke zp vu. Po átkem prosince se op t pan starosta
evlékl za Mikuláše a doprovázený and lem a ertem rozdal p i Mikulášské besídce v místnosti Kolib íku
menším d tem dáre ky za písni ku nebo básni ku a ti v tší dostali dáre ky v t locvi
a pak všichni spole
ádili p i hudb , kterou jim vybíral DJ. Poslední akcí po ádanou obecním ú adem v letošním roce byla váno ní
diskotéka pro náctileté, které se zú astnily i menší d ti, protože v ková kategorie náctiletých v obci nemá
zrovna moc p íležitostí ke kulturnímu vyžití a tyto d ti se samy po Mikuláši ptaly na Obecním ú ad , kdy bude
další diskotéka.
Ješt nesmím zapomenout na jednu tradi ní akci SPOZu, tedy p ivítání narozených letošních miminek, letos
ty d ti ek z p ti narozených d tí v polovin íjna, které do naší obce p ivítaly d ti ze školky svým
vystoupením za kytarového doprovodu a setkání žák naší školy po 40 letech, kam chodila nap . Ljuba Jur ová,
rozená Dvo áková v pivnici u Moule .
Své r zné akce mají i malé d ti v Mate ské škole, ale krom t chto akcí se chodí u it bruslit, plavat, hrát
na flétnu, mluvit anglicky a cvi it aerobik. Nechybí ani kulturní vzd lávání, kdy r zné divadelní spolky hrají
ímo ve školce nebo d ti jedou za divadlem nebo na koncert do Sokolova, ale letos podnikly i výlet
do Karlových Var spojený s návšt vou divadla.

Hned po vánocích se na d ti nap íklad p išel podívat klaun Tom a d ti p kn rozdovád l p i písni kách
a tancování a po átkem b ezna v maskách oslavily masopust a rozlou ily se ze zimou vhozením Morany
do Oh e. A protože by vhození Morany do eky samy fyzicky nezvládly, pomohl jim osobn pan starosta.
A protože se p iblížily velikonoce, d ti zdobily perní ky upe ené kucha kami a vyráb ly keramické stojánky
na vají ka a keramická ku átka a jedno odpoledne spolu s rodi i zdobily vají ka a vyráb ly velikono ní
dekorace. Koncem dubna si d ti ve školce zahrály na pálení arod jnic, kdy m ly dokonce ve t íd „ohe “
a hrály si na opékání bu tík a probíhal boj s koš aty.
Po átkem kv tna p išli do školky psovodi, kte í venku na zahrad p edvedli poslušnost ps r zných ras, práci
i vyhledávání výbušnin nebo p i zadržení pachatele. I d ti si mohly vyzkoušet za pomoci psovod práci
figuranta a pocítit tak sílu psa p i zakousnutí se do rukávu.
Letos v ervnu se d ti vypravily na školu v p írod do Mariánské u Jáchymova, kde zažily spíše aprílové
po así, ale p esto nechyb ly vycházky do lesa, sbírání rostlinek, lezení po kamenech, ád ní na d tském h išti,
návšt va ove ek a sledování dojení a na záv r hledání pokladu.
Koncem m síce ervna se s koncem školního roku p iblížil i konec chození do Mate ské školy pro d ti, které
se v zá í stanou prv ky. Na rozlou enou se školkou jim paní u itelky uspo ádaly zahradní slavnost
se zábavným programem a klauny, kdy d ti zahrály na flétny a další nástroje, zatancovaly, p edvedly se také
jako mažoretky. Záv rem zahradní slavnosti si všichni, d ti i s rodi i a sourozenci zatancovaly pod vedením
veselých klaun .
A pak už Mate skou školu opanovali emeslníci - nejd íve byla vym na okna i s parapety v celé budov
a následn byl vn jší pláš budovy zateplen a nov omítnut v kombinaci šedé a zelené barvy. Sou ástí
rekonstrukce po vým
oken bylo i vymalování vnit ních prostor, kde se nakonec „vy ádily“ i paní u itelky
i malování obrázk na st ny.
Ale to už kon ily prázdniny a d ti s prvními zá ijovými dny ve školce pomáhaly s úklidem zahrady od suchých
tví, ale zárove si stihly zahrát i fotbal a další mí ové hry. Koncem zá í se vypravily na výlet do hornického
muzea do Krásna, kde se svezly d lním vlá kem um lou štolou, kde se n které d ti i dost bály a m ly radost,
když kone
zase vyjely na sv tlo. D ti si d kladn prohlédly všechny vystavené exponáty od hornických
kahan , vozík a ošet ovny, ale d kladn prozkoumaly i lokomotivy umíst né na dvo e muzea.
V polovin íjna se konala akce výroby podzimní , kdy z nasbíraných a donesených p írodních materiál :
dýní, jablí ek, list , v tvi ek a za pomoci rodi vznikala opravdu p kná strašidýlka, ze kterých pak paní
itelky uspo ádaly výstavu.
A než se d ti nadály, p iblížil se po átek prosince a s ním p íchod Mikuláše s ertem a and lem, kdy za p ednes
básni ky nebo písni ky dostaly okoládový kalendá a pak se pro tyto pohádkové postavy staly postavami
betlému, takže tu byli k vid ní t i králové s dary, zví átka, and lé, ale i Pana Marie a Josef. Týden nato op t
rodi e pomohli p i zdobení tentokrát váno ních perní
a když ukápla poleva, v bec nikomu to nevadilo,
vždy byla strašn dobrá a šikovné prstí ky pomohly se zatoulanými kapkami rovnou do pusy. T ída ervených
kosti ek vzáp tí uspo ádala ertí besídku pro rodi e – kam se oko zam ilo, tam byl ertík a dokonce ve t íd
„ho el“ ohe , samoz ejm z papíru, ale to d tem v bec nevadilo.
i sbírání informací o sportu jsem se v Sokolovském deníku do etla, že lou ka u rybníka v Hlavn
je nejbohatší lokalitou na Sokolovsku vstava e májového s výskytem mnoha vzácných druh rostlin.
Zajímalo by mne, kolik ob an naší obce tuhle skute nost zná.
V pr hu letních m síc byla pracovníky obecního ú adu opravena a vymalována místnost v bývalé spodní
škole u fotbalového h išt pro pot eby knihovny. V p vodní knihovn v budov obecního ú adu bohužel
vlhkost vystupující ze základ budovy tak postoupila, že to bylo nutné ešit a už z d vodu hygienických,
tak z d vodu ochrany knih, kterým zrovna vlhkost nesv í. Ale nesta ilo pouze místnost nové knihovny
opravit a vymalovat - bylo také nutné osadit nové osv tlení. Zá ivková svítidla, nové rozvody elekt iny
a rozvody pro internetové p ipojení, to vše bylo financováno z rozpo tu obce, nebo žádost o dotaci nebyla
úsp šná. V pr hu m síce íjna se op t za pomoci pracovník obce knihovna st hovala a 7. prosince byla již
poprvé otev ena pro tená e a zájemce o internetové p ipojení. I p es tento dvoum sí ní výpadek bylo 49
tená i, z toho 18 d tmi do 15-ti let vyp eno celkem 4.622 knih a asopis p i 850 návšt vách knihovny, kdy
hlavn ti mladší bohat využívali již p ti po íta p ipojených k internetu, z nichž jeden byl v letošním roce
zakoupen ze získané dotace ve výši 15.000,- K a povinného p ísp vku obce ve výši 6.500,- K . Další finance
ve výši 23.000,- K poskytla obec na nákup knih a asopis . Elektronické stránky knihovny letos navštívilo
es 4.000 návšt vník , nebo je zde již t etím rokem tená m i jiným zájemc m k dispozici elektronický
katalog.

V podzimních m sících byla obnovena topolová alej ke h bitovu. Staré dožité topoly byly vykáceny a ve v tší
vzdálenosti od p íjezdové cesty ke h bitovu byla znovu vysázena alej topol . Následn bude také rozší ena
a opravena cesta za pomoci dotace z grantu nadace EZ.
V dubnu ukon il své podnikání s potravinami pan Pavíza a od kv tna byla v t chto prostorách otev ena ve erka
vietnamskými ob any, kte í plánují rozší ení o drogerii do poslední místnosti domu. S provozem ve erky
panuje v obci spokojenost, je v tší výb r zboží a za lepší ceny - alespo to mi ekli n kte í ob ané na m j dotaz
koncem roku. Jinak je stále v provozu smíšený obchod pod hodinami u bývalého P átelství a v Hlavn obchod
pod vedením p. Da kové a další již zavedené firmy v obou obcích. V provozu jsou stále také restaurace
na zastávce MHD, kde p ibylo venkovní posezení i atrakce pro d ti, restaurace U Hnáta, kde se po ádá
pravideln Air koncert (tvrdý rock), pivnice pod h bitovem, kde se schází p íznivci country hudby a restaurace
v Hlavn .
S „golfovým problémem“ se o prázdninách potýkal správce h išt Martin Sinkule. Ob ané obce bydlící
v panelových domech zakoupili pro své d ti golfové vybavení a d ti si tento sport šly o prázdninách vyzkoušet
na fotbalové h išt . Bohužel každý za átek je t žký a tak po tomto „vyzkoušení“ golfového ná iní z stalo
na h išti velké množství d r a vytrhaných drn . Bohužel oprava trávníku a uvedení do p vodního stavu stála
nemalé peníze a hlavn spoustu práce. „Odm nou“ správci za opravu h išt bylo cca 30 golfových mí .
Po lo ském vít zství se i letos po átkem roku 2011 zú astnilo mužstvo muž Sokola tradi ního zimního turnaje
Správy sportovních za ízení. T etí ro ník zahájili prohrou 5:2, ale hned vzáp tí uhráli remízu 2:2, v obou
zápasech se trefili Širochman a Moule a následovalo vít zství nad FK Loket 3:1, kde se strefili Burda, Moule
a áp. Po zápase s Loko Karlovy Vary s výsledkem 4:3, kde se o góly pod lili Bardon, Šíp, Moule a Stockner
a z toho bylo p kné 2. místo v tabulce. Následoval zápas s Olympií B ezová, která si odnesla bohatou nadílku
7 gól (výsledek 7:3), kde se vyznamenal Moule s p ti góly a po jednom p idali Šiba a Burda a bylo z toho
1. místo v tabulce. I další zápas s FK Baníkem Sokolov C dorost skon il vít zstvím pro Sokol 3:2, kde se op t
Moule 2x strefil a jednou Pe ina, ale mezitím se p ed Sokol o jeden bod dostala Lomnice, která také nakonec
celý turnaj vyhrála. Sokol Citice nakonec skon il na kone ném 2. míst po remíze s Baníkem Habartov 3:3,
kde se dvakrát strefil Šiba a jednou Širochman.
Hned po skon ení zimního turnaje fotbalisté Sokola Citice remizovali v p ípravném utkání s n meckým celkem
FC Tirschenreuth 2:2, kdy ob branky vst elil David Pe ina.
Mezitím se p iblížil b ezen a za átek krajského p eboru sezóny 2010/2011, kde mužstvo Sokola p ezimovalo
na patnáctém míst tabulky a jarní kolo za alo mužstvo pod vedením nového trenéra Milana Horvátha, který
nahradil Ludvíka Gergelyho a posíleno o Ji ího Prchala, který se vrátil z N mecka a hokejistu Petra Kuklu.
A jak se jim poda ilo splnit hlavní cíl – udržení se v krajském p eboru? Za átek sezóny nebyl zrovna úsp šný,
hned první zápas skon il prohrou 1:5 a jediný gól si p ipsal Petr Širochman. Ale už další t i zápasy byly pro
Citice vít zné a znamenaly postup na 13. Místo tabulky. Následovala prohra s Baníkem Vintí ov, ale hned
vzáp tí zasloužená výhra nad FK Union Cheb 5:2 a postup na 12. Místo tabulky. Ale tím si asi mužstvo
vy erpalo p íd l št stí – následovaly zápasy málo st elecky výrazné, snad krom zápasu s Františkovými
Lázn mi, kdy Citice nedokázaly dát ani jeden gól, naopak jich šest obdrželo a následoval sestup na 14. místo
tabulky. Ovšem po výh e 1:0 proti Lokomotiv Karlovy Vary se mužstvo op t posunulo o p ku výš, jenže
následné t i prohrané zápasy a jedna remíza se Starou Rolí a pak dva prohrané zápasy s Baníkem Bukovany 2:1
a Spartakem Chodov 4:2 znamenaly sestup na 15. Místo tabulky. A tak už jen dva zápasy d lily mužstvo od
sestupové p ky – zápas s Mariánskými Lázn mi dokázali vyhrát 4:2 a poslední zápas s SK Toužim s remízou
2:2 a tedy zisk jednoho bodu znamenal nakonec kone né 14. místo a udržení se v krajském p eboru. V tabulce
st elc se nakonec nejvýše umístili David Pe ina a Petr Širochman s 9 góly, následováni s 8 góly Miroslavem
Moule.
V pr hu jara se také op t mužstvo Sokola zú astnilo Krajského poháru Karlovarského krajského fotbalového
svazu, kde postoupilo jako lo ský a p edlo ský vít z rovnou do druhého kola a porazilo Sokol Žlutice 4:1.
Ovšem další zápas s Jiskrou B ezová a výsledek 4:4, po penaltách 6:5 znamenal konec ú asti v této sout ži.
Snad jen poznámka, že tento soupe skon il na st íbrné pozici po t sné proh e s celkovým vít zem SK Nejdek.
Již pátý ro ník turnaje o pohár Citické stávky se konal 6. srpna za ú asti Spartaku Horní Slavkov, domácího
Sokola, Baníku Sokolov „17“, tedy dorostu a Baníku Královské Po í „B“ (vít zové posledních t í turnaj )
a po lítých bojích za p kného slune ného po así skon ila mužstva v po adí, v jakém jsou uvedena. Nová ek
krajského p eboru si s dorostem Baníku Sokolov poradil s výsledkem 2:0 a mezi Sokolem a Baníkem

Královské Po í „B“ rozhodovaly pokutové kopy, v nichž bylo úsp šn jší naše mužstvo. V boji o bronzovou
ku byli nakonec úsp šn jší mladíci v sokolovských dresech výsledkem 6:5 a dramatický byl i finálový duel,
kdy se po bezbrankové první p li naše mužstvo ujalo vedení, ale Spartak Horní Slavkov dokázal p ed
vypršením základní hrací doby nejen srovnat stav, ale v poslední minut také strhnout výhru na svoji stranu.
Snad si mužstvo Sokola v n kterém dalším ro níku zopakuje úsp ch hned z prvního ro níku, kdy vyhrálo.
Ale druhé místo také ur it není špatné.
ed za átkem podzimního kola sezóny 2011/2012 se nový trenér Milan Horvát t šil na hru na nov opraveném
trávníku h išt a také na nové spoluhrá e. Nov budou za Sokol hrát Michal Kessl, Roman Kroha, Michal
Sv ra, Lukáš Švéda, Petr V jt ch, Vlastimil Richter (branká ) a také Tomáš Jílek, naposledy hrá karlovarské
Lokády. Zatím z stává v soupisce trojice Dob emysl, Kukla a Moule, která oznámila ukon ení kariéry, ale
odešel Radek Büchner, který se vrátil po hostování na B ezovou a Pavel Veverka odešel do Bukovan. Trenér
také oznámil slou ení s TJ Baník Svatava a tím p ípadn p íchod dalších posil, ale to jen v p ípad , že toto
slou ení schválí fotbalový svaz. Vstup do sout že nebyl práv nejlepší - prohra s Vintí ovem 4:2, na kterou ale
mužstvo asi rychle zapomn lo po dalším zápase, který vyhrálo vysoko 5:1. I když zápas s Hv zdou Cheb
nevyhráli, výsledek 0:0 znamenal další bod a postup na p kné 9. místo. I v dalším zápase se mužstvo se
Spartakem Chodov pod lilo o jeden bod remízou 4:4, ale další prohraný zápas znamenal op t sestup v tabulce.
A bohužel ani následující zápasy ur it nebyly podle jejich p edstav - s celkem Ostrova prohráli 6:0,
s Mariánskými Lázn mi dokonce 11:0 a s Novým Sedlem zakon ili výsledkem 5:0. Mezi t mito zápasy n kolik
remíz a Sokol se op t vrátil na výchozí pozici, tedy 14. místo v tabulce. Alespo , že mužstvo vyhrálo
s posledním celkem tabulky, tedy s mužstvem Bukovan a získal tolik pot ebné body. Takže naše omlazené
mužstvo bude op t bojovat o záchranu v krajském p eboru, v jarní ásti sezóny.
Ale te už k mladší fotbalové kategorii dorostu, který se v letošním roce v b eznu zú astnil jednoho z mnoha
zimních halových turnaj , který prob hl ve sportovní hale v Sokolov . Spolu s nimi se zú astnili dorostenci
Baníku Svatava, SK Dolního Rychnova, Baníku Královského Po í a FK Loket. Nejenom, že v tomto turnaji
mužstvo dorostu jednozna
zvít zilo, navíc ješt byli dva jeho hrá i vyhlášeni nejlepšími jednotlivci - Tomáš
Svatoch byl vyhlášen nejúsp šn jším st elcem se ty mi vst elenými brankami a Luboš Beran byl vyhlášen
neužite jším hrá em turnaje, když k jednomu vst elenému gólu p idal p t gólových asistencí.
Nyní už ke Krajské sout ži dorostu – jarní dohrávce sezóny 2010/2011, kde p ezimovali na 12. míst tabulky.
Po celou dobu této ásti sout že se drželi na p kném 11. až 12. míst tabulky. Sice hned první zápas prohráli
3:1, ale následovaly dv remízy 2:2 a pak hned t i výhry. První dv byly jen 5:3, ale s Baníkem Habartov
už to bylo o n em jiném - vyhráli vysoko 10:0 a to se soupe em, který se drží na st edu tabulky p ed nimi.
Sice následovaly dv prohry a pak remíza, ale konec sezóny byl jako na houpa ce, st ídal se vždy zápas
prohraný a vzáp tí vyhraný. I když poslední výhra byla nad posledním celkem tabulky, Slavojem Be ov n.
Teplou, p esto je to výhra a to 7:2. Na základ t chto zápas se v této sezón posunulo mužstvo dorostu o jeden
stupínek výše než v podzimní ásti, tedy na 11. Místo tabulky. Králem st elc se stal Martin Dunka s 18 góly,
následovaný Vítem Martínkem a Tomášem Svatochem se 13 góly a Nickem Steinerem s 12 góly.
Do další sezóny nastoupilo mužstvo dorostu bez Luboše Berana, Václava Hejdy, Jana Koptíka, Adama
Kostrouna, Jaroslava Kotou ka, Michala Kratochvíla, Víta Martínka a Radka Stocknera a dopln né o Michala
Kessla, Alexandra Macka, Nguyen Cao Khanha, Phan Thank Hai a Františka Vil eka. Je to nezbytná vým na
z d vodu v ku dorostenc a vypadá to, že tato vým na byla ku prosp chu výkonu a umíst ní v krajské sout ži
dorostu skupiny B, sezóny 2011/2012. Už první výsledek napov l, že v této sout ži naši dorostenci nebudou
hrát druhé housle – výsledek 11:0 proti Sokolu Drmoul znamenal 1. místo v tabulce a následující vyhrané
zápasy to potvrdily. Jen malé zaváhání s Baníkem Union Nové Sedlo – remíza 2:2 a rázem z toho bylo 2. místo
tabulky. Ale pak už zase samé výhry, které potvrdily roli favorita v této sout ži a umíst ní na první p ce.
Škoda jen malého zaváhání v posledním zápase, kdy prohráli s Baníkem Královské Po í 1:0 a to znamenalo
2. místo tabulky se stejným po tem bod jako u první Baník Union Nové Sedlo v podzimním kole sout že.
Králem st elc se v tomto kole stal Jakub Rosenberg s 12 góly, následovaný Martinem Dunkou s 10 góly,
Tomášem Svatochem s 8 góly a Michalem Kesslem s 6 góly. Nezaháleli ani další st elci a tak lichotivé skóre
67:11 ur it nikoho nep ekvapí.
V dubnu také za ala jarní ást Okresního p eboru starších žák sezóny 2010/2011 a žáci neza ali pon kud
nejlépe – na za átek dv prohry, ale p esto p kné 4. místo v tabulce. Ovšem už od t etího zápasu se žák m
za alo da it, úvodem porazili Dynamo Krajková 7:0 a hned dva naši hrá i – František Vil ek a Alexandr Macek
zaznamenali hattrick a jednu branku p ipojil Tomáš Zelenka. Krom jedné prohry s vedoucím celkem tabulky
Baníkem Bukovany, kdy ješt v polo ase vedli 1:0, naši žáci vít zili a ke konci jarní sezóny dokonce vysoko
11:0 s SK Dolní Rychnov a 8:0 se SEF Slavoj Kynšperk a stále se drželi na 3. Míst tabulky. Teprve poslední

dva zápasy jim trochu pokazily reputaci – nejd íve remíza s OSS Lomnice 2:2 a záv rem vysoká prohra 10:2
s druhým celkem Rotavy znamenaly sestup o jednu p ku a kone né 4. místo v tabulce. Králem st elc v této
sezón se stal Alexandr Macek s 22 góly, následovaný Františkem Vil ekem s 13 góly a Lukášem Muchnou
s 10 góly.
Po prázdninách v podzimním kole Okresního p eboru žák se mužstvo sešlo posílené o d ata Terezu
ískovou a Lucii Vil ekovou, ale také ochuzené o v kov odrostlé st elce Alexandra Macka, Lukáše Muchnu,
Františka Vil eka, Daniela Poláka a Tomáše Zelenku. Tyto zm ny byly znát i na výkonech, za átkem kola dv
prohry a umíst ní na 10 p ce tabulky, ale pak výhra 12:2 s TJ V esová a skok na pátou p ku. Ovšem poté
následovaly t i prohry za sebou, s Baníkem Habartov dokonce 1:8 a pokles na sedmou p ku. A na tomto
umíst ní už se nic nezm nilo p es vyhrané zápasy se SEF Slavojem Kynšperk 5:0 a s Baníkem Bukovany 2:0.
Záv rem podzimního kola žáci jednou prohráli a jednou zvít zili a skon ili za st edem tabulky s 12 body a m li
skóre 28:25, což celkem v rn zobrazuje jejich výkony. Králem st elc se stal Tomáš Harth s 9 góly,
následovaný Ond ejem Pavízou a Martinem Rybá em s 5 góly.
A te již k nejmenšímu fotbalu, tedy futsalu. Oddíl Celticu Citice v dohrávce sezóny II. T ídy okresního
eboru 2010/2011 jedinkrát nezaváhal a po excelentním výkonu, kdy všechny své soupe e porazil, n které
i dosti vysokým rozdílem, emuž odpovídá kone né skóre 171:77 a po umíst ní na ele tabulky p esko il
i I. t ídu okresního p eboru a v p íští sezón bude hrát Okresní p ebor. Vít zné zápasy se odrazily i v kone né
tabulce st elc – v letošní sezón m l oddíl hned t i krále st elc s 31 góly se na ele shodn umístili Tomáš
Burda, Petr Širochman a Bernard Zucker.
V ervenci se konal futsalový turnaj Dacan Cup v Královském Po í, kterého se také Celtic zú astnil.
Základní skupinu s p ehledem vyhrál, ale pak p išel tvrtfinálový zápas se Sportingem Sokolov a prohra 1:2,
ale v zápasech o 5. až 8. místo již nezaváhal a nakonec skon il na p kném 5. míst z 21 tým .
Do sezóny 2011/2012 a tedy Okresního p eboru nastoupil Celtic Citice bez hrá Miroslava Mouleho a Jakuba
Šaleny ve složení Beran Luboš ml. A st., Jan Bufka, Tomáš Burda, Václav Dan k, Michal Hollý, Jan Hubá ek,
Vladimír Kohout, Miroslav Mat jka, Miloslav Miller, Michal Protz, Petr Širochman, Pavel Veverka ml.
A Bernard Zucker. Po trochu rozpa itém za átku, tedy po t ech prohrách v ad se umístil na 11. míst tabulky.
Ale již v následujících zápasech se výkony mužstva zlepšily a ke konci podzimní ásti n kolik výher a jedna
remíza znamenaly postup na p kné 7. místo v tabulce. A jak už se skoro stalo zvykem - na ele tabulky st elc
jsou op t Bernard Zucker s 15 góly, Tomáš Burda s 12 góly a Petr Širochman s 11 góly.
sn p ed koncem roku se již tradi
Celtic zú astnil turnaje „O pohár starosty m sta B ezová“, kde ze
základní skupiny postoupil po t ech výhrách a jedné proh e z druhého místa, ve tvrtfinále po velkém boji
s Fortunou Sokolov zápas skon il 1:1 a tak rozhodovaly penalty, kde byl úsp šn jší Celtic. Zápas skon il 9:10
na pokutové kopy. Bohužel v semifinále Celtic narazil na mužstvo Draci Karlovy Vary, hrajícího divizní
futsalovou sout ž a p es bojovný výkon prohrál 1:3. A tak se nakonec utkal o t etí místo s Tachovem, prohrál
1:2 a po lo ské ú asti ve finále letos skon il na 4. míst z dvaceti tým .
Futsal také hraje mužstvo AC Hlavno, které v dohrávce jarní ásti II. t ídy okresního p eboru sezóny 2010/2011
za alo prohrou, ale následující výhry znamenaly postup z 10. na 8. místo tabulky. Ale následovaly dv prohry a
op t z toho bylo 10. místo tabulky. Ješt dvakrát se mužstvo vzchopilo a vyhrálo dva zápasy, ale konec sezóny
se již nesl v duchu porážek. Dokonce porážek dvouciferných - s FC WC Horní Slavkov prohrálo 21:6
a s Baníkem Krásno 16:4. Ani poslední prohraný zápas s FC Dolní Rychnov nic nezm nil na umíst ní
na 9. míst tabulky a skóre 93:132 dob e zobrazuje výkony mužstva. Králem st elc se stal Petr Holý s 23 góly,
kterého následuje Ji í Da ek s 20 góly.
Do podzimní ásti II. t ídy okresního p eboru nastoupilo mužstvo AC Hlavno s prakticky novým týmem.
innost ukon il Tomáš Bartoš, Miroslav a Tomáš Holý, Jan Mach, Pavel Petri ák, Michal Svoboda, Josef
Štábe, Jan Vaidiš, Jan Vetchý st. A Roman Voká . Mužstvo doplnil Robert Bendík, Michael Pre an, David
a Rudolf Šíma, kte í se p idali k základu, které tvo í Jind ich a Ji í Dan k, Robert Holub, Petr Holý, Pavel
ížek, Pavel Kugel, Josef Lebeda, Tomáš Popovi , Bed ich Vágner a Jan Vetchý ml. Za átek sezóny se
mužstvu docela vyda il – ty i výhry v ad znamenaly umíst ní na p kném 2. míst tabulky, jenže následující
výsledky již tomuto umíst ní neodpovídaly a po dvou prohrách, jedné výh e a kontuma ní proh e z toho bylo
7. místo tabulky. A op t koncem sezóny mužstvu docházely síly a ada proher a jedna remíza znamenaly
kone né 9. místo tabulky po posledním zápase v p li listopadu. V tabulce st elc se na ele umístil Ji í Dan k
s 14 góly následovaný Jind ichem Da kem s 13 góly. Uvidíme, jak se mužstvu povede v jarní ásti sout že.

Ješt trochu z jiných sport - osmapadesátiletý žokej Josef Vá a vyhrál poosmé Velkou pardubickou
steeplechase na koni jménem Tlumen a tenistka Petra Kvitová je nejlepší hrá kou roku, letos vyhrála
Wimbledon, po t inácti letech od vít zství Martiny Navrátilové, turnaj mistry , další ty i turnaje i Fed Cup
s eským týmem a získala ješt dv další ceny.
Ke konci roku 2011 m ly obce Citice a Hlavno celkem 888 obyvatel, z tohoto 438 muž a 450 žen, v kový
pr
r op t o n co poklesl na 39,27, kdy hlavní p inou je málo narozených d tí a p irozené stárnutí obyvatel.
Narodili se:
01.06.2011
24.07.2011
28.07.2011
08.11.2011
13.12.2011

Karlík Vojt ch
Sebján Michal
Lehe ka Marek
Moty ková Nina
Hor áková Jennifer

Citice 97
Citice 135
Hlavno 7
Citice 196
Citice 177

Janoušková Zdenka
Mrá ek Adolf
Hlavi ková Irena
Márton Ján
Tichý Otto
Velíšková Jaroslava
Litoš Št pán
Sladomel Milan
Hylská Ludmila
Totzauer Eduard
Pešová Zde ka
Kašparová Zde ka

Citice 180
Hlavno 12
Citice 198
Hlavno 40
Citice 192
Citice 184
Citice 109
Citice 192
Citice 184
Hlavno 55
Citice 191
Citice 95

Opustili nás:
24.01.2011
20.02.2011
26.02.2011
01.05.2011
07.05.2011
19.06.2011
29.07.2011
06.10.2011
07.10.2011
08.10.2011
02.11.2011
10.12.2011

První den roku 2011 nebyl v bec sváte ní, zatažená obloha, teploty kolem 0°C a ob as sn žení, které p idávalo
další vrstvy sn hu k dosud napadaným cca 80 cm. V dalších dnech se postupn oteplovalo, místo sn hu
z oblohy padal déš a výsledkem této zm ny po así byla zvýšená hladina Oh e, která kulminovala 15. ledna
s výškou hladiny 326 cm a pr tokem 121,68 m3/sec. a teprve 19. ledna ukon ila svoji innost povod ová
komise, protože hladina eky klesla na 259 cm, tedy na II. povod ový stupe . Voda dokonce 14. ledna zaplavila
silnici pod viadukty sm rem do Dolního Rychnova a teprve ve dnech 22. - 25. ledna po opadnutí vody se mohlo
za ít uklízet bahno a silnice byla kone
pr jezdná. Úbytku vody v ece napomohlo také ochlazení až
k -5°C koncem ledna, což znamenalo také, že déš vyst ídalo op t sn žení. Op tovné oteplení až k 10°C p es
den v první dekád února p ineslo zatažené až obla né po así, a 4. února se p idal nárazový vítr až vich ice.
Oteplení p ineslo déš , ale rychlé ochlazení 12. února mokré vozovky prom nily v ledovku a vyjasn ní po 20.
únoru p ineslo no ní teploty kolem -15°C a denní kolem -5°C. Prakticky celý m síc b ezen se už nesl
ve znamení jara – v tšinou slune nou oblohu a denní teploty stoupající i k 15°C narušilo jen pár p ehán k
v polovin a koncem m síce.
Teplé po así pokra ovalo i v dubnu, kdy dokonce 2. a 3. dubna padaly teplotní rekordy – n jak k nám na
víkend zabloudilo léto s teplotou až 23°C. Teplé po así pokra ovalo i v první dekád m síce dubna, ale
12. dubna se výrazn ochladilo a za alo pršet. Na hory se vrátila zima – padal sníh a namrzaly vozovky.
Od poloviny m síce se vrátilo p kné slune né po así s teplotami okolo 20°C, které vydrželo až do
velikono ních svátk . Nám se takové po así líbilo, mén již hasi m, kte í na mnoha místech bojovali s požáry.
Po velikonocích se s p íchodem p ehán k trochu ochladilo, dokonce p išly i první jarní bou ky 28. a 30. dubna,
kdy denní teplota 22°C po bou ce spadla na 10°C. Podle statistik tak teplý záv r m síce dubna nebyl 36 let.
Po ochlazení koncem dubna se postupn v kv tnu teploty zvyšovaly až k letním 25°C, kdy se z tepla tvo ily
bou ky, ob as sluní ko vyst ídaly slabé p ehá ky a toto po así trvalo prakticky až do poloviny ervna.
Výjimkou byl jen víkend 18. A 19. ervna, kdy to vypadalo spíše jako na podzim – nárazový vítr, p ehá ky
a teploty kolem 15°C. Teplé po así se op t vrátilo a konec m síce byl letní s teplotami ke 30°C.
Jen poslední den m síce ervna p inesl p ehá ky a ochlazení k 15°C, ale našt stí se po átkem ervence p ece
jen oteplilo na teploty kolem 25°C a tak za átek prázdnin a celý m síc byl sice deštivý, ale podle mých
pozorování ne úpln studený, i když podle statistik to bylo teplotn nejchladn jší léto v kraji za deset let.

Celý ervenec sluní ko st ídaly p ehá ky, ob as bou ky a teploty v rozmezí 14°C až 27°C. Jeden takový
vydatný liják 19. ervence vyplavil rozvodnu v Sokolov , která byla z d vodu opravy st echy jen provizorn
ikrytá plachtou a následkem bylo až n kolik desítek tisíc lidí bez proudu. První polovina srpna byla pon kud
chladn jší, teploty stoupaly maximáln k 25°C, st ídaly se p ehá ky a bou ky, když jedna taková blesková
bou e 8. srpna napáchala docela dost škody. Pro blesková? Celý Karlovarský kraj p ešla za 45 min.
a v d sledku v trné smršti popadaly stromy a spouš dokonalo krupobití. Od poloviny srpna nám asi léto cht lo
vynahradit propršené dny první poloviny m síce – slune né po así s teplotami kolem 30°C a jen ob asné
bou ky z horka. Poslední týden m síce už nebyl tak slune ný a hlavn teploty klesly ke 20°C. Podle statistik
bylo tohle léto nejchladn jší za posledních 15 let. Ješt první dva dny zá í byly chladn jší, s teplotami do 20°C,
ale hned první víkend se vrátily tropické teploty 30°C, ale po bou ce a následném dešti v ned li ve er se op t
ochladilo a skoro celý týden propršel s teplotami do 20°C. I další víkend se vyjasnilo a op t slune né po así
v ned li ve er skon ilo bou kou. Bou kové p ívalové dešt znamenaly i padlé stromy p es silnici u Hlavna,
do jednoho z nich narazil 13. zá í cyklista a zranil se. Deštivé po así trvalo celé první dv dekády zá í,
s teplotami do max. 20°C a teprve vyjasn ní koncem m síce p ineslo teploty kolem 24°C.
Ješt za átkem íjna jsme se mohli oh át p i teplotách kolem 24°C, ale postupn spolu se zataženou oblohou,
klesaly teploty k 10°C a 10. íjna dokonce na P ebuzi padal sníh. U nás jen pršelo, ale zato celý den.
Do poloviny m síce se vyjasnilo, ale teploty se stále držely okolo 10°C. Vlastn celý zbytek m síce byl takový
aprílový – sluní ko i p ehá ky, n kdy doprovázené nárazovým v trem, dokonce 20. íjna kroupy. Nejtepleji
krom za átku m síce bylo 18. íjna, kdy bylo 18°C. Prakticky celý listopad nás trápila inverze a smog
s teplotami v první dekád kolem 10°C, jen ob as na nás vykouklo i sluní ko. Svatý Martin letos na bílém koni
nep ijel a s trvající inverzí klesaly denní teploty ke 2°C. Teprve 25. listopadu se po así zm nilo, za al foukat
vítr a ve er padal namrzající déš , hned další den se ukázalo sluní ko a poslední dny m síce byly slune né
s denními teplotami kolem 5°C. Podle statistik byl podzim v regionu rekordní, ty icet let nebyl tak suchý
a pom rn slune ný. Prosinec za al mlhou a zataženou oblohou, která hned v následujících dnech p inesla
ehá ky a denní teploty kolem 8°C, ale už 5. prosince za al padat déš se sn hem, ale napadla jen slabá vrstva,
která díky denním teplotám kolem 3°C brzy roztála, takže 7. prosince už po n m nebyla ani památka. Další dny
byly obla né až zatažené, s ob asnými p ehá kami, 14. prosince s oteplením na denní teplotu 7°C dokonce
ve er p išla bou ka s kroupami. Další sn žení p išlo až s orkánem a ochlazením pod denních 0°C 16. prosince,
a vlastn až do konce m síce už sn žit nep estalo, i když n kdy to bylo sn žení s dešt m. Ješt , že alespo
24. prosince po ob
chvíli jen sn žilo a my jsme m li zase po n kolika letech bílé vánoce. Na Št pána už zase
pršelo, denní teploty vystoupaly k 8°C a 29. prosince se po así úpln zbláznilo – obla no, v poledne sluní ko
teploty kolem 5°C, odpoledne zataženo, pak p išel nárazový vítr a ve er slabé sn žení. Poslední dva dny roku
2011 sn žilo až chumelilo, ale sn hu moc nez stalo ležet.
Co znamenal rok 2011 pro naši obec? Z hlediska žádostí o dotace jsme nezaznamenali moc úsp šný rok, ale
i tak se naše obec m že pochlubit nov zrekonstruovanou budovou Mate ské školy, novou fasádou a st echou
domu .p. 109, opravenou st echou na dom .p. 99 a novou alejí u cesty ke h bitovu. Snad se v p íštích letech
poda í opravit i zbývající obytné obecní domy .p. 177 a 178 a poda í se nap . vybudovat další d tská h išt ,
už v Hlavn nebo v Citicích a poda í se uskute nit i další plánované akce ke zlepšení vzhledu i provozu obou
našich obcí.

